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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Έφτασε η στιγμή να εξηγηθώ. Να εξηγηθώ στην οικογένειά μου, στους φίλους, στους 
συνεργάτες και στους δικούς μου ανθρώπους, μέσα από αυτόν εδώ τον πρόλογο. Έναν 
πρόλογο που ουσιαστικά αποτελεί τον επίλογο και το επιστέγασμα μιας δύσκολης 
προσπάθειας πολλών ετών, γεμάτων αγώνες, χαρές, λύπες, θυσίες και άκρατη υπομονή, την 
οποία συνόδευε διηνεκώς η επιμονή και… η «απόσταση». Έφτασε η στιγμή να μιλήσω για 
τους ανθρώπους του διδακτορικού μου. Τους ανθρώπους εκείνους που όλα αυτά τα χρόνια 
στάθηκαν στο πλάι μου, είτε δια της φυσικής είτε δια της πνευματικής τους παρουσίας. Τους 
ανθρώπους που συνετέλεσαν άμεσα αλλά και έμμεσα στην επίτευξη των στόχων μου, με το 
δικό τους τρόπο. Γιατί η συναναστροφή μαζί τους ήταν αυτή από την οποία αποκόμισα τα 
μεγαλύτερα προσωπικά οφέλη και ηθικά διδάγματα ως μαθητευόμενος διδάκτορας.  

Θα ξεκινήσω πρώτα από τους ανθρώπους που συμπρωταγωνίστησαν στην προσπάθειά 
μου· τις δύο καθηγήτριές μου: την επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μάνθου Βασιλική και τη 
(συν)επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Βλαχοπούλου Μάρω. Σκηνοθέτριες και 
συμπρωταγωνίστριες, εξ ίσου, σ’ ένα έργο «θρίλερ» για «γερά νεύρα», που συχνά είχα την 
εντύπωση ότι δεν θα τελείωνε «ποτέ» εάν δεν είχα την αμέριστη υποστήριξη, βοήθεια και 
καθοδήγησή τους. Και οι δυο τους ενθουσιώδεις περιπατητές δύσβατων επιστημονικών αλλά 
και ακαδημαϊκών μονοπατιών, πάντοτε απαιτητικές αλλά και υπομονετικές στη συνεργασία 
τους μαζί μου, λειτούργησαν ως θεμελιώδεις εμπνευστές και υποστηρικτές της κεντρικής μου 
ιδέας και ήταν πάντοτε εκεί πρόθυμες και έτοιμες να ακούσουν, να συμβουλέψουν, να 
καθοδηγήσουν και να συνδράμουν με τις γνώσεις, τη μεθοδικότητα και πάνω απ’ όλα την 
πολύτιμη εμπειρία τους. Ό,τι και να πω θα είναι πραγματικά λίγο για δύο εξαιρετικούς 
ανθρώπους. Εκφράζω την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό τους, διότι νιώθω πως 
είχα την τύχη να έχω δύο επιβλέπουσες, όχι μία.  

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το τρίτο μέλος της συμβουλευτικής μου επιτροπής, τον 
Καθηγητή κ. Παπαρρίζο Κωνσταντίνο, για τη στήριξη και τη συμβολή του στην 
ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής.  

Όπως, επίσης, και τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής: τους Kαθηγητές κ. 
Κουτσούρη Δημήτρη, κ. Φωτιάδη Δημήτρη, κ. Αγγελίδη Παντελή και κ. Μπαμίδη 
Παναγιώτη, για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση αυτή. Είναι πραγματικά 
μεγάλη μου τιμή και ευχαρίστηση η συμμετοχή τους στην εξέτασή μου και τους ευχαριστώ 
θερμά. Εύχομαι η παρούσα διατριβή να αποτελέσει έναυσμα για μελλοντική, 
εποικοδομητική  συνεργασία.  

Και θα συνεχίσω με τους συνεργάτες που συνέβαλαν άμεσα στην ολοκλήρωση της 
ερευνητικής μου προσπάθειας, δια της φυσικής τους παρουσίας. Πρώτα απ’ όλα θα 
ευχαριστήσω τον Άγγελο Μάρκο, φίλο και καλό συζητητή, που ήταν πάντοτε πρόθυμος να 
συνδράμει με τις γνώσεις του στη στατιστική, τη μεθοδικότητα και την αυτοπεποίθηση που 
τον διακρίνει, ανά πάσα στιγμή και ώρα, σε όλες τις φάσεις. Ένας ικανότατος συνεργάτης. 
Τον Ηρακλή Μαρκέλη, που με βοήθησε στην επιτήρηση της διαδικτυακής έρευνας, 
δίνοντάς μου σημαντικές αναπνοές για να συνεχίσω, σε μία χρονική περίοδο που σίγουρα 
καθείς θα αναρωτιόταν το λόγο ύπαρξής της έρευνας, αφού σχεδόν όλοι έλλειπαν σε 
διακοπές (Αύγουστο μήνα). Επίσης, τη Στέλλα Παναγιώτου που με βοήθησε σημαντικά 
κατά το στάδιο μεταφοράς και ελέγχου των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας. Επιμελής, 
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μεθοδική και αποτελεσματική, αποτέλεσε άξια συνεργάτιδα. Τα παιδιά από το εργαστήριο: 
τον Άρη, την Ιουλία, τη Φωτεινή, το Βαγγέλη, το Νικόλα, τη Δώρα, τη Μαριλένα και την 
Πέγκυ. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Η δυναμική συνεργασία, οι έντονες συζητήσεις, οι 
έξοδοι και η αμέριστη υποστήριξη, ήταν καταλυτικής σημασίας.  

«Δίπλα» σε αυτούς, μόνο μερικές χιλιάδες μίλια μακριά, οι Καθηγητές Douglas 
Wakefield, Marcia Ward, Mirou Jaana και Guy Paré, οι οποίοι αποτέλεσαν ουσιαστική 
πηγή άντλησης γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων πάνω στο επιστημονικό πεδίο που 
πραγματεύεται η διατριβή. Η συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 
επικύρωσης περιεχομένου του ερωτηματολογίου της έρευνας ήταν καταλυτικής σημασίας.  

Επίσης, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους προϊσταμένους και διευθυντές 
των μονάδων πληροφορικής, που συμμετείχαν στην έρευνα. Δίχως τη δική τους παρουσία 
και ενεργό συμμετοχή, τίποτα απ’ όλα αυτά που καταγράφονται σε αυτήν τη διατριβή δεν 
θα είχαν επιτευχθεί.  

Τέλος, οι «κρυφοί συμπρωταγωνιστές» του διδακτορικού μου.  
Οι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια με στήριξαν με όλη τους τη ψυχή και δύναμη, 

στερώντας πράγματα και καταστάσεις από τον ίδιο τους τον εαυτό. Οι άνθρωποι που ήταν 
πάντα «δίπλα» μου σε όλες τις δύσκολες στιγμές· η οικογένειά μου· οι γονείς μου Γιώργος 
και Ευαγγελία και η αδερφή μου η Εβίτα. Ήταν εκεί για μένα, για να μου δώσουν κουράγιο 
να συνεχίσω, να με κάνουν να γελάσω, να ξεχαστώ και για να μου δείξουν πως η ζωή είναι 
πολύ μεγαλύτερη και ανώτερη από ένα διδακτορικό. Η λέξη ευχαριστώ είναι εξαιρετικά 
μικρή για να ανταποδώσει την αμέριστη συμπαράσταση, υπομονή και ανοχή που έχουν 
επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια απέναντί μου. Τους είμαι πραγματικά ευγνώμων! Χάρη σε 
αυτούς μπορώ να διατρανώσω επιτέλους και εγώ πως κατάφερα να ολοκληρώσω ένα από τα 
μεγαλύτερα και δυσκολότερα πονήματα της ζωής μου έως τώρα: τη Διδακτορική μου 
Διατριβή. Γι’ αυτό τους την αφιερώνω. 

 
Σπύρος Γ. Κίτσιου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει κάθε κράτος για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας δεν είναι απεριόριστοι. Η δημόσια διοίκηση 
κάθε χώρας βρίσκεται συχνά μπροστά σε σημαντικά διλήμματα ως προς τις αποφάσεις-
πολιτικές που θα πρέπει να πάρει, για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ 
κόστους-οφέλους και ανταποδοτικότητας. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 
γίνεται κατανοητό ότι η λήψη στρατηγικών αποφάσεων με επίκεντρο τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού σχεδίου δράσης «ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health)», που θα προάγει σε 
εθνικό επίπεδο με τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό τρόπο τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να βασίζεται απαραιτήτως στην ύπαρξη ενός 
κατάλληλου ενημερωτικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιτρέπει τη 
συστηματική συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση ποικίλων δεδομένων από τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, σχετικά με το βαθμό υιοθέτησης (adoption) και εξέλιξης (sophistication) των 
Πληροφοριακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) που εφαρμόζουν. 
Η αξιολόγηση του βαθμού διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 
επιτυχή τους εφαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων, ως αντικείμενα 
μελέτης, έχουν απασχολήσει την τελευταία δεκαετία αρκετούς επιστήμονες και 
κυβερνητικούς φορείς στο χώρο της υγείας. Ταυτόχρονα, έχουν δώσει το έναυσμα για τη 
διεξαγωγή πολυάριθμων εμπειρικών μελετών, σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο (π.χ. 
Η.Π.Α, Καναδά, Γερμανία, Ιαπωνία), για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης. 
Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν επιτελεσθεί έως σήμερα από 
διάφορους ερευνητές στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, οι ετερογενείς προσεγγίσεις και 
οι διαφορετικοί δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται σε κάθε έρευνα, λόγω της απουσίας 
ενός κοινά αποδεκτού, έγκυρου (validated) και ολοκληρωμένου μοντέλου επιμέτρησης, 
συνιστούν ένα θεμελιώδες πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει τη συστηματική παρακολούθηση 
της εξελικτικής πορείας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και τη διεξαγωγή συγκρίσεων σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Όσον αφορά στη χώρα 
μας, υπάρχει σημαντική έλλειψη αντίστοιχων ερευνών αξιολόγησης και αποτίμησης της 
παρούσας κατάστασης σχετικά με το βαθμό διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια νοσηλευτικά 
ιδρύματα, παρά το γεγονός ότι από το 2005 έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται τα έργα των 
ΟΠΣΥ (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας) στα δημόσια νοσοκομεία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπό την εποπτεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.   

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων, ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι διττός. Ο 
πρώτος στόχος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου συγκριτικής αξιολόγησης 
(benchmark model), που ουσιαστικά πραγματεύεται το συγκερασμό και την ενσωμάτωση  
της παραχθείσας γνώσης των πρότερων δημοσιευμένων μελετών, με ολοκληρωμένο και 
τεκμηριωμένο τρόπο. Στο μοντέλο αυτό προσδιορίζονται με ολιστικό τρόπο οι κύριες 
διαστάσεις και οι βασικότεροι δείκτες μέτρησης για την αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης 
και εξέλιξης των ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και των παραγόντων που 
δρουν ανασταλτικά στην εφαρμογή τους. Για την επίτευξη του πρώτου στόχου 
πραγματοποιήθηκε ενδελεχής αναζήτηση στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία για την 
εξεύρεση σχετικών δημοσιευμένων άρθρων, χρησιμοποιώντας τις εξής βάσεις δεδομένων και 
μηχανές αναζήτησης: MEDLINE, Science Direct, Web of Science, και Scholar Google. 
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Από τη διαδικασία αυτή συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν διεξοδικά, 22 εμπειρικές έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί σε νοσοκομεία διαφόρων βαθμίδων, σε 7 διαφορετικές χώρες, 
καθώς επίσης και 11 υποδείγματα – εννοιολογικά πλαίσια (conceptual frameworks), με 
αντικείμενο την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ. Βάσει των αποτελεσμάτων 
της ειδικής αυτής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναπτύχθηκε το προτεινόμενο μοντέλο 
HAD-ICT (Hospitals Adoption of Information and Communication Technologies), που 
πραγματεύεται η παρούσα διατριβή.  

Ο δεύτερος στόχος της διατριβής επικεντρώνεται στην εφαρμογή και επικύρωση 
(validation) του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT, μέσα από την πραγματοποίηση 
συγχρονικής, πανελλαδικής έρευνας με τη χρήση του διαδικτύου (cross-sectional web-
based study), για τη διερεύνηση και καταγραφή της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το 
βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ. Για την 
πραγματοποίηση της έρευνας και τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τους 
προϊσταμένους των μονάδων πληροφορικής κάθε νοσοκομείου, χρησιμοποιήθηκε δομημένο 
ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν προσπελάσιμο μέσω του παγκόσμιου ιστού, κατόπιν 
εξατομικευμένης πρόσκλησης και χρήσης κωδικών ασφαλείας.  

Τα στατιστικά ευρήματα από την έρευνα καταγράφουν με σαφήνεια το χάσμα που 
υπάρχει στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας, ανάμεσα στην υιοθέτηση 
διοικητικών και κλινικών συστημάτων πληροφορικής, με σημαντική υστέρηση στα δεύτερα. 
Συγκεκριμένα, οι κλινικές εφαρμογές, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν χαμηλά 
επίπεδα λειτουργικής εξέλιξης (functional sophistication), αλλά και χρήσης, 
καταδεικνύοντας ότι μέχρι στιγμής οι επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές) έχουν 
καθυστερήσει σημαντικά να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα δυνητικά οφέλη των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής. Ως εκ τούτου η αξιοποίηση και ενσωμάτωσή τους στις 
καθημερινές λειτουργίες των νοσοκομειακών κλινικών δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε 
σημαντικό βαθμό. Η χαμηλή στελέχωση των μονάδων πληροφορικής, το χαμηλό ποσοστό 
επένδυσης σε ΤΠΕ από τα νοσοκομεία, η δυσκολία αποδοχής των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής από τους τελικούς χρήστες και η χαμηλή κατάρτιση/εξοικείωσή τους με την 
πληροφορική, αποτελούν ορισμένους μόνο από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες 
που καταγράφονται στην έρευνα. 

Τέλος, τα ευρήματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στην ελληνική 
πραγματικότητα καταδεικνύουν την εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) 
εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) και συντρέχουσας εγκυρότητα του μοντέλου 
(concurrent validity). Επιπλέον, καταδεικνύουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαμήκεις έρευνες (longitudinal studies), για τη στοιχειοθέτηση 
ηλεκτρονικών προφίλ (e-profiles) σε κάθε νοσοκομείο, και να λειτουργήσει ως «γέφυρα» 
ανάμεσα στην επιστημονικά τεκμηριωμένη διατύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη 
λήψη στρατηγικών αποφάσεων οριοθέτησης μελλοντικών δράσεων και πολιτικών, που θα 
προάγουν και θα επιταχύνουν – με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο - την εφαρμογή 
της η-Υγείας στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. 
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Κεφάλαιο 1.  

Εισαγωγή 

Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

αντιμετωπίζουν στις μέρες μας ποικίλες και μείζονες προκλήσεις. Στις πιο πολλές χώρες, και 

ιδιαίτερα στις πιο ανεπτυγμένες, οι περισσότερες από τις προκλήσεις αυτές παρουσιάζουν 

σημαντικές ομοιότητες και οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ένα ευρύτερο σύνολο σύγχρονων 

τάσεων και συνεχώς μεταβαλλόμενων δεδομένων. Η αύξηση του γηράσκοντος πληθυσμού 

και των χρόνιων νοσημάτων, οι αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να 

έχουν τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση σε ποιοτικές, ασφαλείς, αξιόπιστες και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες υγείας με ταυτόχρονη μείωση των όποιων γεωγραφικών ή οικονομικών 

ανισοτήτων, καθώς επίσης και η ανάγκη συγκράτησης των συνεχώς αυξανόμενων δαπανών 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τους ήδη 

βεβαρυμμένους προϋπολογισμούς των κρατών και των ασφαλιστικών φορέων, είναι μερικά 

μόνο από τα νέα δεδομένα σε διασυνοριακό επίπεδο, τα οποία αποτελούν προκλήσεις για τα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (COM 2004, Norris 2002). Ταυτόχρονα, οι συνεχείς, 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα επιστημονικά επιτεύγματα που έχουν επιτελεσθεί την 

τελευταία δεκαετία στους τομείς της διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής, της 

πληροφορικής, της οργάνωσης και της διοίκησης των επιχειρήσεων, έχουν επηρεάσει 

σημαντικά το γίγνεσθαι του χώρου της υγείας και σε συνδυασμό με τις διάφορες 

δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες που αποτελούν ενδογενείς παράγοντες 

καθορισμού του βαθμού χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

(π.χ. την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, την αυξημένη κινητικότητα των πολιτών, τη 

βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και εισοδήματος), έχουν επιφέρει σε πολλές χώρες 

παγκοσμίως ριζικές μεταβολές στη δομή, την οργάνωση και τις διαδικασίες των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης.  

Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, και συγκεκριμένα τα νοσηλευτικά ιδρύματα 

που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των υγειονομικών συστημάτων, καλούνται να 

ανταπεξέλθουν και να προσαρμοστούν στις επιταγές αυτού του άκρως δυναμικού και 

συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, πραγματώνοντας σημαντικές και καθολικές 

αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, καλούνται να επανεξετάσουν και να 

επαναπροσδιορίσουν τις βασικές τους δραστηριότητες· να αναδιοργανώσουν και να 

εκσυγχρονίσουν τις επιχειρησιακές τους διεργασίες, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν την αξία των 
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υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρουν· να βελτιώσουν την 

επιμεριστική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εσωτερικών τους τμημάτων· να 

περιορίσουν τα πλεονάζοντα λειτουργικά τους έξοδα και, εν τέλει, να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικά και ευέλικτα, παρέχοντας περισσότερο εξατομικευμένες, ασφαλείς και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας προς τους ασθενείς (Siau 2003).  

Στα πλαίσια αυτής της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής έχει αποδειχθεί, μέσα από 

αρκετές εμπειρικές μελέτες (π.χ. Chaudhry κ.ά., 2006, Kaushal κ.ά., 2003), ότι η επιτυχής 

υιοθέτηση και συστηματική εφαρμογή σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής Υγείας (Health Information Systems and Technologies) στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και άμεσα στην επίτευξη των 

παραπάνω στόχων και ειδικότερα:  

• στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους 

ασθενείς (π.χ. Kucher κ.ά. 2005, Cordero κ.ά. 2004, Mullet κ.ά. 2001, Evans κ.ά. 

1998, Bates κ.ά. 1998)  

• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας (effectiveness) και της αποδοτικότητας 

(efficiency) των επαγγελματιών υγείας στην καθημερινή τους εργασία (π.χ. Wong 

κ.ά. 2003 , Kuperman κ.ά. 1999, Bates κ.ά. 1999), καθώς επίσης και  

• στην ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των διαθέσιμων πόρων (π.χ. 

Menachemi κ.ά. 2006, Tierney κ.ά. 1993).  

 

Για το λόγο αυτό, την τελευταία κυρίως δεκαπενταετία παρατηρείται διεθνώς μια 

έντονη και συνεχώς αυξανόμενη τάση στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης που έχει ως 

στόχο να προσδώσει στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ) έναν πιο ενεργό ρόλο 

στην υποστήριξη των υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς. Η τάση αυτή διαφαίνεται 

από το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο πολλές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης), κρατικοί φορείς, υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής για την υγεία, εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου και ερευνητές προσπαθούν 

συστηματικά μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, έργων υλοποίησης, εθνικών στρατηγικών 

και άλλων σημαντικών δράσεων να προάγουν την υιοθέτηση ποικίλων εφαρμογών, 

πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, σε όλα τα επίπεδα του τομέα των υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, ήδη από το 1988 έως και σήμερα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει συμβάλλει και συνεχίζει να συμβάλει δυναμικά στη δημιουργία ενός νέου και 

ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου, αυτού της ηλεκτρονικής Υγείας (η-Υγείας), μέσα από τη 
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χρηματοδότηση ποικίλων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που 

περιλαμβάνουν τη συστηματική προώθηση και εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που άπτονται 

στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Επίσης, από το 2004, με τη δημοσίευση 

του «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την η-Υγεία», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

προτρέψει όλα τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ένα εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο με 

συγκεκριμένες προτεραιότητες, στρατηγικές και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή 

σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) σε 

όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς περίθαλψης γενικότερα, με σκοπό τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βαθμίδες (COM, 2004). Σύμφωνα 

με την αναλυτική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος e-Health European Research 

Area (e-Health ERA, 2007), η προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρύτερη 

εφαρμογή συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας έχει γίνει ευρέως αποδεκτή, όχι μόνο από τα 

κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και από άλλες χώρες παγκοσμίως. Συνολικά, 22 χώρες της Ε.Ε. 

έχουν ήδη αναπτύξει και δημοσιεύσει από το 2005 επίσημα Επιχειρησιακά Σχέδια για την 

εφαρμογή της η-Υγείας, ενώ σε αρκετές χώρες (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Δανία, 

Φιλανδία, Γερμανία) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο Ολοκληρωμένες 

Πληροφοριακές Υποδομές και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας που επικεντρώνονται 

στην εφαρμογή Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας για τους ασθενείς (Electronic Health 

Records), συστημάτων ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων (e-Prescribing), ηλεκτρονικών 

ραντεβού (e-appointments) και άλλων ασθενο-κεντρικών ψηφιακών υπηρεσιών, για την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.   

Στη χώρας μας, από το 2000 κι έπειτα, οι προσπάθειες εφαρμογής Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορικής στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και 

ειδικότερα στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν ενταθεί αρκετά σε σχέση με το 

παρελθόν, κυρίως μέσα από τα έργα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). 

Κεντρικό σημείο αναφοράς των μέχρι σήμερα δράσεων αποτελούν τα γνωστά έργα 

οριζόντιας δράσης «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΟΠΣΥ)» στις 

Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), τα 

οποία χρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ και εποπτεύονται από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας ΑΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας». Τα έργα των ΟΠΣΥ – τα οποία σχεδιάστηκαν το 2002 αλλά η ουσιαστική 

τους εφαρμογή και υλοποίηση ξεκίνησε να δρομολογείται το 2005 – στοχεύουν στη 

δημιουργία βασικών πληροφοριακών υποδομών, δικτύων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα 
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νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τις ΔΥΠΕ, με απώτερο σκοπό την αναδιοργάνωση και 

βελτίωση των εσωτερικών τους διεργασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Το σύνολο 

των έργων αυτών - συνολικής επένδυσης περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ - βρίσκεται ακόμα 

υπό εξέλιξη σε αρκετές ΔΥΠΕ και περιλαμβάνει την πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή 

συγκεκριμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στα νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. Διοικητικο-

Οικονομικών ΠΣ, Εργαστηριακών ΠΣ, Κλινικών ΠΣ), καθώς επίσης και Διαδικτυακών 

Πυλών (Portals) στις ΔΥΠΕ, για την υποστήριξη των υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών σε 

όλες τις βαθμίδες. 

Πέραν τούτων, όμως, οι συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις και οι σύγχρονες 

απαιτήσεις στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης έχουν ωθήσει τον τελευταίο καιρό και 

άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, που δεν συμμετέχουν στα συγκεκριμένα έργα, στην αναζήτηση 

νέων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ), 

προκειμένου να καταστήσουν εφικτή την αποτελεσματικότερη οργάνωση και υποστήριξη 

των εσωτερικών τους επιχειρησιακών λειτουργιών.      

Καθώς, λοιπόν, σε πολλές χώρες παγκοσμίως ο αριθμός των έργων πληροφορικής στο 

χώρο της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται και τα νοσοκομεία στρέφονται στις μέρες μας 

ολοένα και περισσότερο προς την αξιοποίηση νέων και καινοτόμων Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ), παράλληλα δημιουργείται και μια αναμφισβήτητη ανάγκη για 

αξιολόγηση της εν λόγω προόδου, σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, προκειμένου 

να καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και να 

υποστηριχθεί η λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την περαιτέρω προώθηση της η-Υγείας. 

1.1   Αναγκαιότητα ύπαρξης ενός πλαισίου αξιολόγησης για την αποτίμηση 
του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
 

Δεδομένου ότι οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται σε κάθε κράτος για τον 

εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας δεν είναι απεριόριστοι 

και η δημόσια διοίκηση της κάθε χώρας βρίσκεται συχνά μπροστά σε σημαντικά διλήμματα 

ως προς τις αποφάσεις-πολιτικές που θα πρέπει να πάρει για την επίτευξη της βέλτιστης 

δυνατής σχέσης μεταξύ κόστους-οφέλους, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται 

κατανοητό ότι η λήψη αποφάσεων με γνώμονα την ορθολογική επένδυση και διάχυση των 

νέων ΤΠΕ στις μονάδες υγείας είναι απαραίτητο να βασίζεται σε επαρκή, τεκμηριωμένα και 

επίκαιρα στοιχεία (Labkoff και Yansoff, 2007, Poon κ,ά., 2006 , Sittig κ.ά., 2005, Battista 

και Hodge, 1999).  
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Πιο αναλυτικά, η λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

στρατηγικού σχεδίου δράσης «η-Υγείας», που θα προάγει σε εθνικό επίπεδο με 

τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό τρόπο τον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

θα πρέπει να βασίζεται απαραιτήτως στην ύπαρξη ενός κατάλληλου ενημερωτικού πλαισίου 

που θα επιτρέπει τη συστηματική συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση ποικίλων 

δεδομένων από τα ίδια τα νοσηλευτικά ιδρύματα, σχετικά με το βαθμό υιοθέτησης 

(adoption) και εξέλιξης (sophistication) των ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζουν. Όταν τα δεδομένα 

αυτά απουσιάζουν, τότε αυτομάτως δημιουργούνται τα εξής βασικά και αλληλένδετα 

προβλήματα:  

• Δεν μπορεί να αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση, ούτε και να τεκμηριωθεί 

επιστημονικά η αποτελεσματικότητα των όποιων προγραμματικών δράσεων-

πολιτικών που έχουν ήδη εκπονηθεί σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο (π.χ. Γ΄ ΚΠΣ) 

με στόχο τη διάχυση και επιτυχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις καθημερινές 

λειτουργικές δραστηριότητες των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας  

• Η λήψη μελλοντικών αποφάσεων με γνώμονα την οριοθέτηση νέων και άμεσα 

στοχευμένων προγραμματικών δράσεων - που αφενός θα υπερασπίζονται και θα 

διασφαλίζουν τις επενδύσεις που έχουν γίνει και αφετέρου θα προάγουν την 

υιοθέτηση νέων και καινοτόμων ΤΠΕ εκεί ακριβώς όπου υπάρχουν τυχόν 

αδυναμίες ή ελλείψεις στις μονάδες υγείας - δεν εξασφαλίζεται εμπράκτως με 

επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Αντίθετα, επηρεάζεται από ποικίλους 

κοινωνικούς, οικονομικούς και επαγγελματικούς παράγοντες, που συχνά 

δημιουργούν συγκεχυμένα και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα. Αυτό έχει ως  

αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες, τη 

στρατηγική και τα προγραμματικά σχέδια δράσης για τη διάχυση των ΤΠΕ στις 

μονάδες υγείας, πολλές φορές να μην ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές 

ανάγκες.  

 

Εκ των ανωτέρω, λοιπόν, διαφαίνεται ότι η ύπαρξη ενός πλαισίου αξιολόγησης που θα 

επιτρέπει τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων 

από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, σχετικά με το βαθμό υιοθέτησης (adoption) και εξέλιξης 

(sophistication) των ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζουν, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί 

πραγματικά να αποτελέσει τη «γέφυρα» ανάμεσα στην επιστημονικά τεκμηριωμένη 

διατύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οριοθέτησης 

μελλοντικών δράσεων και πολιτικών που θα προάγουν και θα επιταχύνουν – με στοχευμένο 
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και αποτελεσματικό τρόπο - την εφαρμογή της η-Υγείας στο χώρο της υγειονομικής 

περίθαλψης.  

1.2   Παρούσα κατάσταση και σύντομη περιγραφή του προβλήματος  

Ως αντικείμενα μελέτης, η αξιολόγηση του βαθμού διείσδυσης των ΤΠΕ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επιτυχή εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων,  έχουν απασχολήσει 

τα τελευταία χρόνια αρκετούς επιστήμονες και κυβερνητικούς φορείς στο χώρο της υγείας. 

Ταυτόχρονα, έχουν δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή πολυάριθμων εμπειρικών ερευνών 

σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο (π.χ. Hubner και Sellemann, 2005, Kuroda κ.ά., 2007, 

Pare και Sicotte, 2001, Haruki κ.ά., 1999). Σε ορισμένες από αυτές, όπως για παράδειγμα 

στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, ανάλογες έρευνες έχουν καθιερωθεί και διεξάγονται ετησίως 

σε εθνικό επίπεδο από κρατικούς φορείς, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 

Ερευνητικά Κέντρα, καθότι η συνεχής συλλογή δεδομένων βάσει εξειδικευμένων δεικτών 

μέτρησης (benchmark indicators) θεωρείται υψίστης σημασίας (American Hospital 

Association, 2007, HIMSS, 2007, Ontario Hospital Association, 2007). Απώτερος στόχος 

των ερευνών αυτών είναι η συνεχής συλλογή έγκυρων και ενημερωμένων δεδομένων, σχετικά 

με το ποσοστό υιοθέτησης συγκεκριμένων διοικητικo-οικονομικών και κλινικών εφαρμογών, 

καθώς επίσης και η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή 

εισαγωγή τους στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων.   

Παρ’ όλες, όμως, τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει έως σήμερα στο 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και την αξιόλογη πρόοδο που έχουν σημειώσει αρκετές 

ερευνητικές ομάδες ως προς τον προσδιορισμό εξειδικευμένων δεικτών μέτρησης για την 

αναλυτική αξιολόγηση της διείσδυσης των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. Burke κ.ά., 

2004, 2005, Menachemi κ.ά., 2006, Pare και Sicotte, 2001), μέσα από την ειδική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφονται και διαπιστώνονται τα εξής σημαντικά 

ζητήματα:  

 

• Οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα επικεντρώνονται κυρίως 

στην ποσοστιαία διερεύνηση ύπαρξης ή έλλειψης συγκεκριμένων τύπων ΠΣ και 

ΤΠ Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, δίχως να εξετάζουν το είδος και το εύρος 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (business activities) που υποστηρίζουν τα 

συστήματα αυτά, αλλά ούτε και την ένταση χρήσης τους από τους επαγγελματίες 

υγείας στο πλαίσιο των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (Otieno et 
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al., 2008; Pare and Sicotte, 2001).  Ο περιορισμός αυτός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός δεδομένου ότι τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. 

συστήματα ηλεκτρονικών φακέλων, παραγγελίας και λήψης εξετάσεων, κτλ.) 

ποικίλουν ως προς τo εύρος των δυνατοτήτων και λειτουργιών (functions) που 

προσφέρουν, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οριοθετούν και τα επίπεδα 

εξέλιξης/ωριμότητας (sophistication/maturity level) των συστημάτων αυτών 

(Otieno, 2008).  Επιπρόσθετα, όπως είναι γνωστό, η ύπαρξη συγκεκριμένων 

εφαρμογών πληροφορικής στο περιβάλλον ενός νοσοκομείου δε συνεπάγεται 

απαραίτητα την άμεση και εκτεταμένη χρήση τους από τη μεριά των 

επαγγελματιών υγείας στις καθημερινές επιχειρησιακές δραστηριότητές τους.  

• Οι ετερογενείς προσεγγίσεις και οι διαφορετικοί δείκτες μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε έρευνα, δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε 

προσπάθειας συγκριτικών αξιολογήσεων μεταξύ διαφορετικών μονάδων υγείας 

τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα η έλλειψη ενός έγκυρου 

(validated) και κοινά αποδεκτού μοντέλου επιμέτρησης, μέσα από το οποίο θα 

προσδιορίζονται και θα αξιολογούνται με ενιαίο και αναλυτικό τρόπο οι 

θεμελιώδεις διαστάσεις και τα κατάλληλα μέτρα για την αξιολόγηση του βαθμού 

υιοθέτησης των ΠΣ/ΤΠ, δυσχεραίνει την οποιαδήποτε προσπάθεια διεξαγωγής 

συγκρίσεων ανάμεσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τη διαχρονική παρακολούθηση της εξελικτικής 

πορείας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως προς την υιοθέτηση των συστημάτων 

αυτών.   

• Στο σύνθετο περιβάλλον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου απαιτείται υψηλός 

βαθμός συντονισμού και συνεργασίας ανάμεσα στα διάφορα αλληλοεξαρτώμενα 

τμήματα και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι γενικώς αποδεκτό ότι η ταχεία 

διεκπεραίωση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ύπαρξη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα ΠΣ που εφαρμόζονται στα 

επιμέρους τμήματα. Εντούτοις, οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί έως σήμερα δεν εξετάζουν το βαθμό ολοκλήρωσης/διαλειτουργικότητας 

των εφαρμοζόμενων ΠΣ/ΤΠ. 

 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, υπάρχει 

σημαντική έλλειψη αντίστοιχων εμπειρικών μελετών σε ότι αφορά τη διεξοδική 

αξιολόγηση και τεκμηριωμένη καταγραφή του βαθμού διείσδυσης των ΤΠΕ στα 
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δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Αναμφισβήτητα, το γεγονός αυτό εμποδίζει την 

οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγωγής πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με την 

υφιστάμενη κατάσταση στα νοσοκομεία αλλά και την αποτελεσματικότητα των όποιων 

εθνικών δράσεων.  

1.3   Στόχοι και συμβολή της παρούσας διατριβής 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις λειτούργησαν ως θεμελιώδες κίνητρο για την ανάληψη του 

θέματος της παρούσας διατριβής, της οποίας στόχος είναι η ανάπτυξη και επικύρωση 

(validation) ενός Μοντέλου Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking Model), που θα 

καταστήσει  εφικτή τη διεξοδική και ολοκληρωμένη επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης των 

ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, ο παραπάνω στόχος διαχωρίζεται σε 2 

βασικούς άξονες.   

 

1ος Άξονας: Θεωρητική Προσέγγιση    

Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου 

Συγκριτικής Αξιολόγησης, που θα ενσωματώνει την παραχθείσα γνώση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, προσδιορίζοντας με ολιστικό τρόπο:  

• Τις κύριες διαστάσεις που συνθέτουν και ερμηνεύουν τις έννοιες της «υιοθέτησης» 

και «εξέλιξης» των ΠΣ/ΤΠ στο περιβάλλον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων  

• Τους κύριους παράγοντες και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

τη διάχυση των ΠΣ/ΤΠ στο περιβάλλον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς 

επίσης και 

• Τους σχετικούς δείκτες μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

διεξοδική καταγραφή και αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, σχετικά με τη 

διείσδυση των ΠΣ/ΤΠ σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων  

 

Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι του 1ου άξονα περιλαμβάνουν:  

• Την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη διεξοδική διερεύνηση, 

ανάλυση και σύνθεση των διαστάσεων και των επιμέρους δεικτών μέτρησης που 

προτείνονται τόσο σε εμπειρικές έρευνες όσο και σε θεωρητικές προσεγγίσεις (π.χ. 

μοντέλα, υποδείγματα) για τον εννοιολογικό προσδιορισμό (conceptualization) 



 

Σελίδα | 9  
 

και την αξιολόγηση/μέτρηση (measurement) του βαθμού υιοθέτησης των 

ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα  

• Την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση των 

επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και των παραγόντων που επιδρούν στην 

υιοθέτηση και διάχυση των ΠΣ/ΤΠ Υγείας.  

 

2ος Άξονας: Εμπειρική Προσέγγιση  

Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στην εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου, 

μέσω πρωτογενούς, πανελλαδικής διαδικτυακής έρευνας, τόσο για τη διεξοδική διερεύνηση 

και καταγραφή της παρούσας κατάστασης, αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης 

των ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, όσο και για τον έλεγχο εγκυρότητας 

(validity) του μοντέλου και αξιοπιστίας (reliability) των μετρήσεων της έρευνας.  

 

Η συμβολή της παρούσας διατριβής συνίσταται στο γεγονός ότι το προτεινόμενο 

μοντέλο μπορεί να αξιοποιηθεί δυνητικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ως 

«γέφυρα επικοινωνίας», μεταξύ της επιστημονικά καταγεγραμμένης και τεκμηριωμένης 

μαρτυρίας και της λήψης στοχευμένων αποφάσεων, για την αποτελεσματικότερη προώθηση 

και επιτάχυνση της εφαρμογής των ΠΣ και ΤΠ Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Επιπλέον, βάσει της πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας επιτυγχάνεται η συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών για τη διεξοδική καταγραφή της παρούσας κατάστασης στα 

ελληνικά δημόσια νοσοκομεία ως προς το βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ και 

την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμματικών εθνικών δράσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Τέλος, το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως «διαγνωστικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking instrument)» σε 

εμπειρικές έρευνες στο τομέα της υγείας στην Ελλάδα, τόσο από τους διοικητές των 

νοσοκομείων, μεμονωμένα, όσο και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Υπουργείο 

Υγείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα) για την αξιόπιστη και περιεκτική 

εκτίμηση του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ σε ένα ή και περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί η δημιουργία ενός προφίλ εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ (IS/IT 

sophistication profile) για κάθε νοσοκομείο στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί 

και η παράλληλη σύγκριση ανάμεσα σε ομοειδή νοσηλευτικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο.   
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1.4   Μεθοδολογία 

Για την επίτευξη των στόχων του 1ου άξονα της διατριβής (θεωρητική προσέγγιση) 

αναπτύχθηκε μια μεθοδολογική βάση συλλογής, ανάλυσης και σύνθεσης της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. Αρχικά, πραγματοποιείται γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφορικά με 

τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις προκλήσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΠΣ/ΤΠ) Υγείας στους οργανισμούς υγειονομικής 

περίθαλψης. Εν συνεχεία, επιτελείται η ειδική βιβλιογραφική ανασκόπηση του κυρίως 

θέματος της διατριβής, όπου διερευνώνται οι κύριες διαστάσεις και οι επιμέρους δείκτες 

μέτρησης που έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα σε δημοσιευμένες εμπειρικές μελέτες και 

επιστημονικά άρθρα, για τον εννοιολογικό προσδιορισμό και την αξιολόγηση/επιμέτρηση 

του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Για την εξεύρεση δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων που σχετίζονται με τα 

τεθέντα παραπάνω θέματα, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ακαδημαϊκές μηχανές 

αναζήτησης: PubMed, Web of Science, Science Direct και Scholar Google.   

Για την επίτευξη των στόχων του 2ου άξονα της διατριβής (εμπειρική προσέγγιση) 

πραγματοποιήθηκαν τα εξής:  

• Σχεδιασμός και σύνταξη ερωτηματολογίου σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους 

στόχους της έρευνας, τις διαστάσεις και τα δομικά μέρη του προτεινόμενου 

μοντέλου 

• Έλεγχος εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου (content validity), 

μέσα από την πραγματοποίηση ποιοτικών συνεντεύξεων (qualitative interviews) με  

εμπειρογνώμονες στο χώρο της Πληροφορικής της Υγείας  

• Προσαρμογή και τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, βάσει των τελικών 

παρατηρήσεων από τους εμπειρογνώμονες  

• Προσδιορισμός του πληθυσμού της εμπειρικής έρευνας και ανάπτυξη βάσης 

δεδομένων των αποδεκτών του ερωτηματολογίου  

• Εγκατάσταση του εργαλείου έρευνας (ερωτηματολογίου) σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα για τη διαδικτυακή πραγματοποίηση της έρευνας  

• Συλλογή και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού 

πακέτου SPSS 15 (Superior Performance Software System)  

• Ανάλυση ευρημάτων με τη βοήθεια στατιστικών γραφημάτων και πινάκων 

απόλυτων συχνοτήτων  
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• Έλεγχος εγκυρότητας (validity) του προτεινόμενου μοντέλου και αξιοπιστίας 

(reliability) των μετρήσεων της έρευνας  

• Συμπεράσματα της έρευνας  

 

1.4   Δομή της Διατριβής 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δομή της παρούσας διατριβής με μια σύντομη 

περιγραφή και σχηματική απεικόνιση των κεφαλαίων .  

 

Στο Κεφάλαιο 2 που ακολουθεί, πραγματοποιείται μία γενική ανασκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα στο χώρο της η-

Υγείας. Ειδικότερα, προσδιορίζονται και αναλύονται οι βασικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα νοσηλευτικά ιδρύματα ως προς τη διαχείριση των 

παραγόμενων πληροφοριών. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και τα 

δυνητικά οφέλη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και κυρίως των ΠΣ και ΤΠ που 

βρίσκουν άμεση εφαρμογή στο περιβάλλον των νοσοκομείων.  Περιγράφεται η παρούσα 

κατάσταση σχετικά με τη διείσδυση των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα και 

παρουσιάζονται οι πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις που επικρατούν σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, 

στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχή 

υιοθέτηση και διάχυση των ΤΠΕ στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται η ειδική βιβλιογραφική ανασκόπηση του κυρίως 

θέματος της διατριβής. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά ερευνώνται και 

μελετώνται διάφορα εννοιολογικά μοντέλα/πλαίσια και εμπειρικές έρευνες που έχουν 

δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο την 

αξιολόγηση της υιοθέτησης και της εξέλιξης των ΠΣΥ στα νοσηλευτικά ιδρύματα και εν 

συνεχεία, βάσει αυτών, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις και οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν και να μετρήσουν διεξοδικά τις παραπάνω 

θεματικές.   
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Σχήμα 1.1: Σχηματική απεικόνιση της ερευνητικής διαδικασίας και της δομής της διατριβής 
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Στο Κεφάλαιο 4, με βάση την ανάλυση των ευρημάτων της ειδικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, αναπτύσσεται και παρουσιάζεται το προτεινόμενο μοντέλο συγκριτικής 

αξιολόγησης HAD-ICT, το οποίο συνθέτει και ολοκληρώνει την υπάρχουσα γνώση τόσο 

των θεωρητικών όσο και των εμπειρικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι 

εξειδικευμένοι δείκτες μέτρησης που ενσωματώνονται σε αυτό για τη διεξοδική επιμέτρηση 

της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της πανελλαδικής 

εμπειρικής έρευνας, με την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στην ελληνική 

πραγματικότητα. Ειδικότερα, καταγράφονται οι στόχοι, επιλέγεται η κατάλληλη 

μεθοδολογική βάση, προσδιορίζονται οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου 

της έρευνας (δηλαδή του ερωτηματολογίου) και, τέλος, παρουσιάζεται η διαδικασία 

σχεδιασμού και υλοποίησής της, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων.  

Στο Κεφάλαιο 6, με βάση τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τα δημόσια 

νοσηλευτικά ιδρύματα, πραγματοποιείται η περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων με 

τη χρήση στατιστικών γραφημάτων και πινάκων απόλυτων συχνοτήτων και αναλύονται τα 

ευρήματα που προκύπτουν από τους δείκτες μέτρησης του μοντέλου. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων αξιοπιστίας (reliability tests) και 

εγκυρότητας του εργαλείου (validity tests) έρευνας και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου 

μοντέλου.  

Στο Κεφάλαιο 7 συνοψίζονται και συζητούνται τα βασικά συμπεράσματα της 

θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης της παρούσας διατριβής. Ειδικότερα, 

πραγματοποιείται μια σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων ερευνητικών ευρημάτων 

και εξάγονται τελικά συμπεράσματα σε σχέση με το προτεινόμενο μοντέλο, τους δείκτες 

μέτρησης και τα αποτελέσματα της εμπειρικής διαδικτυακής έρευνας, με σκοπό τη σύνθεση 

της θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης της έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η 

συνεισφορά της παρούσας διατριβής και καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας. Η 

διατριβή ολοκληρώνεται με προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 

σύμφωνα με τις ερευνητικές τάσεις και κατευθύνσεις που αναδύονται σε διασυνοριακό 

επίπεδο, μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα των υπηρεσιών υγείας.   
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Κεφάλαιο 2.  

Πληροφοριακά Συστήματα στο Χώρο της Υγείας 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο αρχικά να προσδιορίσει τις βασικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα νοσηλευτικά ιδρύματα και εν συνεχεία να πραγματευτεί το 

θέμα της αξιοποίησης των Πληροφορικών Συστημάτων (ΠΣ) και των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής (ΤΠ) υγείας για την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Αναλυτικότερα, στην αρχή του κεφαλαίου 

περιγράφονται οι σημαντικότερες και θεμελιώδεις πτυχές της διαχείρισης πληροφοριών, 

καθώς επίσης και οι τάσεις των σύγχρονων ΠΣ και ΤΠ που στοχεύουν στη βελτίωση της 

απόκτησης και διαχείρισης της πληροφορίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον των 

οργανισμών υγείας και ειδικότερα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ και το Διαδίκτυο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

οργανωσιακή τους απόδοση (organizational performance), να αυξηθεί η ατομική 

αποδοτικότητα  των επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της υγείας και κατ’ επέκταση 

να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία προς τους ασθενείς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. 

Περιγράφεται η παρούσα κατάσταση σχετικά με την υιοθέτηση των πληροφοριακών 

συστημάτων και γενικότερα των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και οι 

πρόσφατες τάσεις που επικρατούν σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται διάφοροι κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν στην έκβαση των έργων 

υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης και 

ειδικότερα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Τέλος, εξετάζεται και παρουσιάζεται το πεδίο 

αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους οργανισμούς υγείας, στα πλαίσια περιβάλλοντος 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, υπό το πρίσμα δικτυοκεντρικών εφαρμογών ηλεκτρονικής Υγείας 

(η-Υγείας).  

2.1  Προκλήσεις και προβλήματα διαχείρισης πληροφοριών 

Σε πολλές χώρες παγκοσμίως, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

αντιμετωπίζουν στις μέρες μας σημαντικές προκλήσεις και αλλαγές καθοριστικής σημασίας 

στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Παρ’ όλο που ο χαρακτήρας και η 

κλίμακα των Εθνικών Συστημάτων Υγείας των βιομηχανικών χωρών διαφέρουν από τα 
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αντίστοιχα συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών, οι περισσότερες προκλήσεις είναι κοινές. 

Οι σημαντικότερες από αυτές που επηρεάζουν άρδην τους οργανισμούς περίθαλψης είναι οι 

εξής:  

• Η αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών 

υπηρεσιών, λόγω της αύξησης του ποσοστού του γηράσκοντος πληθυσμού. 

Σύμφωνα με έρευνες, μέχρι το 2051, περίπου το 40% του πληθυσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι άνω των 65 ετών (Braun κ.ά., 2003) 

• Οι αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών για μείωση των ανισοτήτων και 

πρόσβαση σε αξιόπιστες, ποιοτικές και τεκμηριωμένες (evidence-based) υπηρεσίες 

υγείας  

• Η πολυπλοκότητα της φροντίδας των ατόμων με οξείες και χρόνιες παθήσεις 

• Η αναγκαιότητα μείωσης του αυξανόμενου κόστους περίθαλψης και η 

επιβεβλημένη αναγκαιότητα για βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, παράλληλα με 

την προσφορά της καλύτερης δυνατής υγειονομικής φροντίδας υπό συνθήκες 

περιορισμένου προϋπολογισμού 

• Η αναγκαιότητα μείωσης του τεράστιου αριθμού ιατρικών λαθών που επιφέρουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.  

• Η προφανής ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του τεράστιου όγκου 

πληροφοριών υγείας, στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι επαγγελματίες 

υγείας, όπου και όποτε αυτό απαιτείται, με έγκυρο τρόπο και σε έγκαιρα χρονικά 

διαστήματα, τόσο για κλινικούς όσο και για διοικητικούς σκοπούς.  

 

Αναμφίβολα, οι προαναφερθείσες προκλήσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά με την 

πάροδο του χρόνου τον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα τους τρόπους λειτουργίας των 

οργανισμών περίθαλψης. Το επιχείρημα αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι πολλά 

νοσηλευτικά ιδρύματα σήμερα προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να αναδιοργανώσουν 

τις διαδικασίες τους και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά, να μειώσουν τις δαπάνες τους και 

παράλληλα να διασφαλίσουν καλύτερη και περισσότερο εξατομικευμένη φροντίδα προς τους 

ασθενείς τους. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, είναι κοινά αποδεκτό πως η 

πληροφορία αποτελεί πολύτιμη πηγή και στοιχείο ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Κατά 

συνέπεια, η βασικότερη πρόκληση και ευκαιρία για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και 

τους επαγγελματίες του χώρου, είναι η εύρεση νέων τρόπων διαχείρισης και αξιοποίησης των 
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πληροφοριών που παράγονται καθημερινά στους οργανισμούς υγείας και ειδικότερα στα 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία, προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη 

φροντίδα και να εξισορροπηθούν οι δαπάνες (Norris 2002). 

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως και άλλες επιχειρηματικές οντότητες, 

χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις υψηλής συγκέντρωσης πληροφοριών, αφού σε καθημερινή 

βάση παράγουν τεράστιους όγκους δεδομένων από πολλές και διαφορετικές εσωτερικές 

μονάδες, όπως για παράδειγμα κλινικές διαφορετικών ειδικοτήτων, εργαστήρια, χειρουργεία, 

διοικητικό-οικονομικά τμήματα, κλπ. Δυστυχώς, όμως, σε πολλά νοσοκομεία η επεξεργασία 

και η διαχείριση των δεδομένων αυτών εξακολουθεί να διεξάγεται ακόμη και σήμερα 

χειροκίνητα, υπό έντυπη μορφή, σε αντίθεση με άλλους επιχειρηματικούς τομείς όπου οι 

νέες τεχνολογίες πληροφορικής έχουν εισαχθεί με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια.  

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό λειτουργικών 

δαπανών στο εργασιακό περιβάλλον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και καθημερινών 

εργασιών που επιτελούν οι επαγγελματίες υγείας, σχετίζονται κατά κύριο λόγο με διάφορες 

διεργασίες διαχείρισης και επεξεργασίας έντυπων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα την 

καταγραφή δεδομένων, την επεξεργασία κλινικών και διοικητικών πληροφοριών σχετικά με 

τους ασθενείς, την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών ομάδων και 

νοσηλευτικών τμημάτων, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαγνωστικών διαδικασιών, 

την παραλαβή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, τη διεξαγωγή 

περιπτωσιολογικών μελετών ή πληθυσμιακών ερευνών, την αναζήτηση πληροφοριών υγείας, 

την ανάγνωση επιστημονικών συγγραμμάτων, κλπ. (Πίνακας 2.1).  

 
Πίνακας 2.1: Εκτίμηση του χρόνου και του κόστους της επεξεργασίας και διαχείρισης 
πληροφοριών στα νοσηλευτικά ιδρύματα.     
 
• Η Επιτροπή Ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμά ότι το 15% των πόρων ενός 
νοσηλευτικού ιδρύματος «οξείας νοσηλείας (acute hospitals)» δαπανάται για τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία έντυπων πληροφοριών. Οι διαδικασίες αυτές 
καταλαμβάνουν το 25% του χρόνου των ιατρών και των νοσηλευτών (Audit 
Commission, 1995). 

• Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι 12% με 15% των δαπανών ενός νοσηλευτικού ιδρύματος 
οφείλονται σε κόστη που σχετίζονται με τη διαχείριση έντυπων πληροφοριών (Office 
of Technology Assessment, 1995). 

• Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν ότι το κόστος της διαχείρισης έντυπων πληροφοριών στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα κυμαίνεται από 25% έως και 39% επί του συνολικού κόστους 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης (Hannah κ.ά, 2006). 
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Αδιαμφισβήτητα, με το πέρασμα των χρόνων, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης 

γίνεται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκος και εξειδικευμένος. Η πολυπλοκότητα 

οφείλεται στη συνεχή δημιουργία πολλών και διαφορετικών οντοτήτων (π.χ. νοσοκομείων, 

κέντρων υγείας, ατομικών ιατρών, φαρμακευτικών εταιρειών, ασφαλιστικών φορέων και 

εταιρειών, κλπ.), που εμπλέκονται ταυτόχρονα σε πλήθος αλληλεπιδράσεων και διαδικασιών, 

κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Η δε εξειδίκευση προκύπτει από τις 

συνεχείς και σημαντικές προόδους που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην ιατρική 

επιστήμη, αλλά και σε άλλες συναφείς επιστήμες υγείας, μέσα από την ανάπτυξη νέων 

θεραπειών, διαγνωστικών μεθόδων και διαδικασιών περίθαλψης της υγείας.   

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του διεπιστημονικού και πολύπλοκου περιβάλλοντος 

υγειονομικής περίθαλψης, είναι κοινά αποδεκτό ότι η παροχή ασφαλών και ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη αλλά και έγκυρη πρόσβαση 

των επαγγελματιών υγείας σε ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθώς και σε πηγές 

γνώσης. Συνεπώς, με το πέρασμα των χρόνων, η διαχείριση των πληροφοριών  στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα και στους συναφείς εμπλεκόμενους οργανισμούς υγείας έχει 

αναδειχθεί από θέμα δευτερευούσης σημασίας σε πρώτιστο μέλημα των αρμόδιων 

διοικήσεων, καθώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη 

της λήψης αποφάσεων και την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας 

(Πίνακας 2.2). 

 
 
Πίνακας 2.2: Ορισμοί Διαχείρισης Πληροφοριών 
 
Σύμφωνα με τους Winter κ.ά. (2001), η διαχείριση της πληροφορίας ορίζεται ως:  

«το σύνολο όλων των δραστηριοτήτων οργάνωσης και διοίκησης που μετατρέπουν τη 

δυνητική συνεισφορά της πληροφορίας στην εκπλήρωση των στόχων στρατηγικής 

σημασίας για τον οργανισμό».  

 

Ένας ακόμη ενδιαφέρων ορισμός από τους Chaffey και Wood (2005) περιγράφει τη 

γενικότερη έννοια της διαχείρισης πληροφοριών ως:  

«μια διαδικασία στρατηγικής σημασίας για τη βελτίωση της επίδοσης ενός οργανισμού. 

Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και 

μεθόδων συλλογής, οργάνωσης, διαχείρισης, τροποποίησης και μεταφοράς των 

πληροφοριών στα κατάλληλα σημεία ζήτησης, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η λήψη 

αποφάσεων και να δημιουργηθεί αξία στον οργανισμό.  
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Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αρκετοί επιστήμονες, ερευνητές και αναλυτές στο χώρο 

της υγείας, έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί η 

πληροφορία ως ένας πολύτιμος επιχειρησιακός πόρος που θα διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο, όχι μόνο στην επιτυχή λειτουργία ενός οργανισμού υγείας, αλλά και στη δημιουργία 

αξίας για τους λοιπούς εμπλεκόμενους (π.χ. ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, ελεγκτικούς 

φορείς, οργανισμούς δημόσιας υγείας, κτλ.). Αυτό, προϋποθέτει βέβαια από τους 

οργανισμούς περίθαλψης την υιοθέτηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ), καθώς και την ανάπτυξη επί μέρους στρατηγικών και αρμοδιοτήτων, προκειμένου η 

διαχείριση των πληροφοριακών πόρων σε κάθε οργανισμό να διεκπεραιώνεται με 

αποτελεσματικότερο τρόπο. Για το λόγο αυτόν, αρκετά νοσηλευτικά ιδρύματα στρέφονται 

στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, 

τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών, έτσι ώστε να υποστηρίξουν 

αποτελεσματικότερα τη λήψη αποφάσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον και τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν. 

Η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον τομέα 

της υγείας θεωρείται από πολλούς σήμερα ως μια βασική ανάγκη υψίστης σημασίας. Και 

αυτό διότι οι ΤΠΕ, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη και τις αξιοσημείωτες δυνατότητες 

που προσφέρει στις μέρες μας το Διαδίκτυο, μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για 

τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας, την ενδυνάμωση των ασθενών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση και 

ανταλλαγή των κλινικών ή διοικητικών πληροφοριών στα σημεία ζήτησης και τη μείωση των 

λειτουργικών δαπανών στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Πλέον, λοιπόν, το κρίσιμο ερώτημα που 

τίθεται στις μέρες μας δεν είναι αν τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι λοιποί οργανισμοί υγείας 

θα πρέπει να επενδύσουν στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, αλλά σε τι 

βαθμό θα επενδύσουν, σε ποιους τομείς και τι είδους συστήματα θα εισάγουν, καθώς επίσης 

και ποιες επιπτώσεις ή προβλήματα θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αν δεν αξιοποιήσουν 

τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα και οι νέες τεχνολογίες 

στο χώρο της υγείας.       

2.2 Προβλήματα που προκύπτουν από την έντυπη διαχείριση  
πληροφοριών στα νοσηλευτικά ιδρύματα  

Η διαχείριση της πληροφορίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελεί μια πολύπλοκη 

και δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν διεκπεραιώνεται χειροκίνητα. Με το πέρασμα των 

χρόνων, η ροή των πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών υγειονομικής 
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περίθαλψης έχει αρχίσει να αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, ο όγκος των 

κλινικών δεδομένων που παράγονται καθημερινά σε έντυπη μορφή από τις διάφορες κλινικές 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων δυσχεραίνει σημαντικά την οποιαδήποτε προσπάθεια 

διαχείρισης της πληροφορίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης 

της αναφοράς δεν βρέθηκε.). 

Μια μελέτη των Reinhart κ.ά. (1998) αναφέρει ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία (1.700 κλινών) δημιουργεί κάθε χρόνο περίπου 400.000 

νέους ιατρικούς φακέλους που αντιστοιχούν σε 6,3 εκατομμύρια σελίδες και καταλαμβάνουν 

1,7 χιλιόμετρα αποθηκευτικού χώρου (με αύξηση 1.500 μέτρων το χρόνο (Haux, 1998)). 

Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι οι ιατροί παράγουν κάθε χρόνο πάνω από 250.000 

γνωματεύσεις και 20.000 αναφορές λογοδοσίας, ενώ τα λοιπά νοσηλευτικά τμήματα 

παράγουν ετησίως περί του ενός εκατομμυρίου αναφορές. Καθώς, όμως, ο όγκος των 

πληροφοριών στα νοσηλευτικά ιδρύματα αυξάνεται, ταυτόχρονα αυξάνονται τα προβλήματα 

και οι επιπτώσεις που δημιουργούνται αναπόφευκτα από τις έντυπες μεθόδους συλλογής και  

διαχείρισης των πληροφοριών. 

2.2.1  Ιατρικά λάθη και δυσμενή περιστατικά  

Σύμφωνα με την έκθεση ορόσημο του Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ (ΙΟΜ), η 

οποία δημοσιεύθηκε το 2001 με τίτλο «Crossing the Quality Chasm: a New Health System 

for the 21st Century» (Διασχίζοντας το Ποιοτικό Χάσμα: Ένα Νέο Σύστημα Υγείας για τον 

21ο Αιώνα), στις μέρες μας έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην  

ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας που δυνητικά 

μπορούν να προσφέρουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα και την ασφάλεια, την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα που πραγματικά προσφέρουν (Ινστιτούτο Ιατρικής, 2001). Αρκετές 

έρευνες έχουν δείξει ότι η παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης 

(π.χ. τεκμηριωμένης περίθαλψης) αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για όλους τους 

κλινικούς επαγγελματίες, καθώς το υψηλό ποσοστό των δυσμενών περιστατικών και των 

ιατρικών λαθών γίνεται ολοένα και περισσότερο εμφανές (Πίνακας 2.3). 

 

Πίνακας 2.3: Δυσμενή Περιστατικά και Ιατρικά Λάθη στα Νοσοκομεία  
 
• Η έκθεση του Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ με τίτλο «To Err is Human» 

(Τα Λάθη είναι Ανθρώπινα), αναφέρει ότι περίπου 100.000 πολίτες των ΗΠΑ 
πεθαίνουν ετησίως στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ περισσότεροι από 1.000.000 
πολίτες τραυματίζονται, εξαιτίας των ιατρικών λαθών. Πρόκειται για την όγδοη αιτία 
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θανάτου στις ΗΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο 4% (37,6 δισεκατομμύρια δολάρια) του 
κόστους της υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ (Institute of Medicine 2000).   

• Το 2000, σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου βρέθηκε ότι το 10,8% των 
ασθενών είχαν υποστεί δυσμενή περιστατικά τουλάχιστον μία ή περισσότερες φορές - 
ένα τρίτο των οποίων ήταν σοβαρά ή θανατηφόρα - ενώ το 48% από αυτά θα 
μπορούσαν να είχαν αποτραπεί (Vincent κ.ά 2001).  

• Το 2002, μια έρευνα σε 20 νοσοκομεία του Καναδά έδειξε ότι 7,5% των 
νοσηλευθέντων ασθενών είχαν υποστεί μία ή περισσότερες φορές κάποιο δυσμενές 
περιστατικό. Επίσης, αναφέρει ότι το 36.9% των δυσμενών περιστατικών θα 
μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που είχαν υποστεί 
δυσμενή περιστατικά θεραπεύτηκαν χωρίς κάποια μόνιμη αναπηρία, αν και τα εν λόγω 
περιστατικά παρέτειναν τη διαμονή τους στο νοσοκομείο ή προκάλεσαν κάποια 
προσωρινή αναπηρία. Ωστόσο, ένα μικρό, αλλά σημαντικό ποσοστό ασθενών 
απεβίωσε ή υπέστη κάποια μόνιμη αναπηρία, λόγω δυσμενών περιστατικών.  Από τα 
αποτελέσματα των παραπάνω μελετών, και σύμφωνα με εξειδικευμένους υπολογισμούς 
μεγέθους, εκτιμάται ότι το 2000 από τα 2,5 εκατομμύρια των ασθενών που 
νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία οξείας νοσηλείας, περίπου 141.250 με 232.250 άτομα 
υπέστησαν κάποιο δυσμενές περιστατικό και ότι 9.250 με 23.750 θάνατοι που 
οφείλονταν σε δυσμενή περιστατικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί (Baker κ.ά. 
2004). 

 
Η κλινική περίθαλψη και η επιστήμη της ιατρικής αντιμετωπίζουν ολοένα και 

περισσότερο την πρόκληση της αυξανόμενης ιατρικής γνώσης. Σύμφωνα με μια εκτίμηση 

των Heathfield και Louw (1999) κάθε 19 χρόνια η ιατρική γνώση διπλασιάζεται, ενώ 

αντίθετα η διανοητική μας ικανότητα παραμένει πρακτικά η ίδια. Ωστόσο, οι δυσκολίες και 

οι αστοχίες που δημιουργούνται κατά τη λήψη ιατρικών αποφάσεων στην καθημερινή 

πρακτική, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν στον παραπάνω πίνακα, δεν προκαλούνται 

ουσιαστικά και συγκεκριμένα λόγω της δυσκολίας ή της αδυναμίας των επαγγελματιών 

υγείας να αποφανθούν δεόντως βάσει της υπάρχουσας ιατρικής γνώσης (Weed 1991). 

Πρωτίστως, τα ιατρικά λάθη και τα δυσμενή περιστατικά οφείλονται στην αδυναμία 

πρόσβασης των κλινικών επαγγελματιών σε ιατρικούς φακέλους, σε βάσεις δεδομένων 

γνώσης και σε πολύτιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τους ασθενείς, λόγω της απουσίας 

ή της έλλειψης κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, τις 

περισσότερες φορές η ακριβής και ολοκληρωμένη παρουσίαση καλά οργανωμένων 

πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν τη συνολική και ιδιαίτερη περίπτωση του κάθε ασθενή 

στο κλινικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Συγκεκριμένα, η έκθεση του 

Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα ιατρικά λάθη δεν 

οφείλονται σε ανθρώπινες αδυναμίες. Αντίθετα, τα προβλήματα που δημιουργούνται στην 

ασφάλεια και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας οφείλονται κυρίως στην 



Σελίδα | 22  
 

απουσία ή την ακαταλληλότητα των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και 

στην ύπαρξη πεπαλαιωμένων συστημάτων περίθαλψης στους οργανισμούς υγείας. Αυτό, έχει 

ως αποτέλεσμα, ο φαύλος κύκλος της αναποτελεσματικής φροντίδας να επαναλαμβάνεται σε 

όλα τα στάδια της περίθαλψης των ασθενών. 

Παρόλο που ορισμένα από τα λάθη μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν μέσα 

από την ανθρώπινη παρέμβαση, τη γνώση και τους τακτικούς ελέγχους, αυτές οι τακτικές 

δεν αποτελούν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη μείωση του τεράστιου αριθμού των 

ιατρικών λαθών (Bates κ.ά., 2003). Το επιχείρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα 

των Leape κ.ά. (1995), στην οποία αναφέρεται ότι περίπου τα μισά από τα ιατρικά λάθη σε 2 

μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α., σε διάστημα 6 μηνών, συνδέονταν άμεσα με την 

έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασθενών και τις 

χορηγούμενες φαρμακευτικές αγωγές που ελάμβαναν. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα λάθη 

αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εξ’ ολοκλήρου εάν υπήρχαν κατάλληλα 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα ήταν σε θέση να βοηθήσουν τους κλινικούς 

επαγγελματίες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Ομοίως, άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν 

ότι στον τομέα της υγείας τα λάθη και οι αστοχίες που θα μπορούσαν περισσότερο να έχουν 

αποφευχθεί, όπως για παράδειγμα οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις, οι λάθος φαρμακευτικές 

αγωγές, οι καθυστερήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία, συνδέονται άμεσα με την έλλειψη 

έγκυρης και έγκαιρης πρόσβασης των κλινικών επαγγελματιών σε δεδομένα και πληροφορίες  

που σχετίζονται με την υγεία των ασθενών ή με την πολύ κακή ποιότητά τους ακόμα και 

όταν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά. 

Η εφαρμογή των κατάλληλων ΤΠΕ στο χώρο της υγείας μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά στη μείωση του αριθμού των δυσμενών και ανεπιθύμητων περιστατικών, 

παρέχοντας κατ’ επιλογή κρίσιμες και έγκυρες πληροφορίες, σε έγκαιρα χρονικά 

διαστήματα, στα σημεία ζήτησης. Ειδικότερα, αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως η 

υιοθέτηση και η χρήση εξειδικευμένων συστημάτων και εφαρμογών πληροφοριακής 

τεχνολογίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα: 

 

• Υπολογιστικά Συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών 

• Συστήματα Στήριξης Κλινικών Αποφάσεων 

• Συστήματα Γραμμωτού Κώδικα (Bar Code) για την ταυτοποίηση ασθενών και 

φαρμάκων και  

• Συστήματα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας   
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μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μειώνοντας για παράδειγμα τα ιατρικά λάθη, αποτρέποντας 

τυχόν καθυστερήσεις στις διαδικασίες διάγνωσης ή θεραπείας και καταργώντας ουσιαστικά 

τις όποιες αδυναμίες επικοινωνίας (Dormann κ.ά. 2000, Payne κ.ά. 2000, Bates κ.ά. 1998, 

Evans κ.ά. 1998).  

2.2.2 Πρακτικά και Υλικοτεχνικά Ζητήματα Έντυπων Ιατρικών Φακέλων  

Τα τελευταία χρόνια, έχει καταστεί προφανές πως η μονοδιάστατη σχέση ασθενή-

ιατρού έχει αντικατασταθεί από μια άλλη σχέση, στην οποία ο ασθενής παρακολουθείται 

από μια ευρύτερη ομάδα επαγγελματιών υγείας, όπου ο κάθε ένας αναλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της φροντίδας του. Επίσης, στις μέρες μας, σε αντίθεση με το 

παρελθόν, πολλοί ιατροί, νοσηλευτές, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας, εργάζονται 

ολοένα και περισσότερο συνεργατικά σε μικρές ή ακόμα και μεγάλες ομάδες περίθαλψης για 

τη διεξαγωγή κλινικών ελέγχων, την ανάπτυξη νέων κλινικών κατευθυντήριων 

γραμμών/οδηγιών (clinical guidelines), καθώς και τη διεξαγωγή διάφορων κλινικών ερευνών 

(Dodd και Fortune 1995). Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, το νέο αυτό μοντέλο συλλογικής 

περίθαλψης (shared care) και συνεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ικανότητα 

των επαγγελματιών υγείας να ανταλλάσουν έγκαιρα πλήρεις, ακριβείς και ολοκληρωμένες 

πληροφορίες για τον κάθε ασθενή, τόσο ανάμεσα στα εσωτερικά κλινικά τμήματα των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων όσο και μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών υγειονομικής 

περίθαλψης.  

Οι παραδοσιακές μέθοδοι έντυπης καταγραφής, αρχειοθέτησης και διαχείρισης των 

ιατρικών φακέλων που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, ήταν επαρκείς και ικανοποιητικές 

όταν για την παρακολούθηση της υγείας ενός ασθενή υπεύθυνος ήταν ένας μόνο ιατρός. 

Ωστόσο, σήμερα, με δεδομένη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τον 

τομέα της υγείας, τον αριθμό των ευρέως καταρτισμένων ατόμων που συμμετέχουν 

συλλογικά σε εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες κατά τη διαδικασία περίθαλψης των 

ασθενών, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα των οργανισμών υγείας για απόκτηση 

πρόσβασης στα ατομικά δεδομένα του κάθε ασθενή - προκειμένου να υπάρχει 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία – έχει καταστεί προφανές πως οι έντυποι 

ιατρικοί φάκελοι δεν μπορούν πλέον να στηρίξουν κατάλληλα την παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας, αλλά ούτε και τις ανάγκες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. Ένα από τα 

εμφανή μειονεκτήματα των παλαιότερων μεθόδων διαχείρισης έντυπων ιατρικών φακέλων 

είναι η αδυναμία έγκαιρης πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας στις πληροφορίες των 
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ασθενών. Η εν λόγω αδυναμία είναι ιδιαίτερα εμφανής στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, 

όπου τόσο τα αμιγώς κλινικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του ασθενή 

(patient record) όσο και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση του ασθενή, συχνά 

δεν είναι διαθέσιμα προς τους επαγγελματίες υγείας τη στιγμή που τα χρειάζονται, διότι 

μπορεί να χρησιμοποιούνται από κάποιον άλλο σε ένα άλλο τμήμα του ιδίου νοσοκομείου 

(Tang και McDonald 2007).  Η δυσκολία ανάκτησης των πληροφοριών που σχετίζονται με 

έναν ή και περισσότερους ασθενείς, η έλλειψη κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας και 

έγκαιρης πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας σε κρίσιμες ασθενο-κεντρικές πληροφορίες, 

η ελλιπής τεκμηρίωση των κλινικών διαμεσολαβήσεων, το σύνηθες φαινόμενο των 

ελλειπόντων φακέλων υγείας ή ακόμα και των φακέλων υγείας που φέρουν λάθη, καθώς 

επίσης και η υπέρμετρη εξάρτηση των ιατρών στην απομνημόνευση των ασθενο-κεντρικών 

πληροφοριών, αποτελούν μερικούς από τους βασικότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν 

την παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα νοσηλευτικά ιδρύματα και συμβάλουν 

ταυτόχρονα στο μεγάλο αριθμό ιατρικών λαθών και δυσμενών περιστατικών.   

Οι Shortliffe και Bernett (2006), σε μια πρόσφατη δημοσίευσή τους, συνέταξαν μια 

λίστα παραδειγμάτων με διάφορα πρακτικά και υλικοτεχνικά προβλήματα που προκύπτουν 

συνήθως από τη χρήση των έντυπων φακέλων υγείας κατά τη διάρκεια της παροχής ιατρικής 

περίθαλψης.  Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τα εξής σενάρια: 

• Ο φάκελος υγείας του ασθενή μπορεί να μην είναι διαθέσιμος όταν τον χρειάζεται 

κάποιος επαγγελματίας στο χώρο της υγείας. Μπορεί να χρησιμοποιείται από 

κάποιον άλλο σε κάποιο άλλο τμήμα του νοσοκομείου 

• Ο φάκελος υγείας ενός ασθενή μπορεί να έχει τοποθετηθεί σε διαφορετικό σημείο 

ή μπορεί να τον έχει πάρει κατά λάθος κάποιος άλλος  

• Ακόμη κι αν ο φάκελος υγείας του ασθενή είναι διαθέσιμος, πρακτικά μπορεί να 

είναι δύσκολο να αναζητήσει και να βρει κανείς έγκαιρα τις πληροφορίες που 

χρειάζεται 

• Στην περίπτωση που ο ιατρός εντοπίσει το φάκελο υγείας που επιθυμεί, υπάρχει η 

πιθανότητα κάποια αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν να είναι δυσανάγνωστα 

• Στην περίπτωση που ο φάκελος υγείας του ασθενή δεν είναι διαθέσιμος, ο ιατρός 

θα πρέπει να παράσχει ιατρική φροντίδα στον ασθενή, βασίζοντας τις αποφάσεις 

του μόνο στις τρέχουσες εξετάσεις και στο ιστορικό που λαμβάνει προφορικά από 

τον ασθενή σχετικά με την κατάστασή του  

• Στην περίπτωση των ασθενών με χρόνιες ή συχνές παθήσεις, οι οποίοι 

παρακολουθούνται επί μήνες ή χρόνια, ο ιατρικός τους φάκελος είναι τόσο 
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μεγάλος σε όγκο που συχνά χωρίζεται σε πολλαπλούς τόμους. Κατά συνέπεια, 

όταν μια κλινική ή το τμήμα των επειγόντων περιστατικών χρειάζεται να έχει 

πρόσβαση στο φάκελο ενός ασθενή, συνήθως δίνεται ο πιο πρόσφατος τόμος. Τα 

παλαιότερα δεδομένα που χρειάζονται εκείνη τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται 

στους πρώτους τόμους που βρίσκονται αποθηκευμένοι αλλού ή για κάποιο λόγο να 

μην είναι διαθέσιμα. 

 

Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν ότι η ανεπαρκής πρόσβαση των 

επαγγελματιών υγείας στις κλινικές πληροφορίες των ασθενών, αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές στην προσπάθειά τους 

να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους 

ασθενείς. Η αναποτελεσματικότητα των έντυπων ιατρικών φακέλων, καθώς και τα 

προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους, έχουν επίσης επισημανθεί τα τελευταία 

χρόνια μέσα από τα αποτελέσματα αρκετών ερευνών (Rivera κ.ά. 2008, Chaudhry κ.ά. 2006, 

Smith και Haque 2006, Stengel κ.ά. 2004, Hersh 2002, Shortliffe 1999 , εκ των οποίων 

ορισμένα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.4).   

 

Πίνακας 2.4: Προβλήματα που προκύπτουν από τις μεθόδους έντυπης διαχείρισης 
ασθενοκετρικών πληροφοριών  

 
• Η Επιτροπή Ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο (Audit Commission UK 1995) 
διαπίστωσε ότι το 15% των πόρων ενός νοσηλευτικού ιδρύματος οξείας νοσηλείας 
δαπανάται για τη συγκέντρωση και επεξεργασία κυρίως έντυπων πληροφοριών. Οι 
συγκεκριμένες διαδικασίες καταλαμβάνουν το 25% του χρόνου των ιατρών και των 
νοσηλευτών. Επιπλέον, βρέθηκε ότι σε ποσοστό 36% το ιατρικό ιστορικό των ασθενών 
δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο προς τους κλινικούς επαγγελματίες στα σημεία ζήτησης, 
ενώ το 75% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διέθεταν περισσότερους από έναν ιατρικό 
φάκελο για τον ίδιο ασθενή. Στην ίδια έρευνα, βρέθηκε ότι το 30% των ιατρικών 
σημειώσεων που περιλαμβάνονταν στους ιατρικούς φάκελους των ασθενών ήταν κλινικά 
ανεπαρκές, ενώ το 20% των ιατρικών συνταγών και το 40% των χειρόγραφων 
εξιτηρίων χαρακτηρίστηκε ως δυσανάγνωστο. 

• Το 1998, μια έρευνα σε νοσηλευτικά ιδρύματα στην Κορέα έδειξε ότι η 
τελική έκδοση των εξιτηρίων ολοκληρώνονταν κατά μέσο όρο 34 ημέρες μετά την 
έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο, λιγότερα από τα μισά εισαχθέντα δεδομένα 
στους φάκελους υγείας είχαν ημερομηνία, τα μισά ήταν δυσανάγνωστα ή 
περιελάμβαναν δυσανάγνωστες πληροφορίες, τα μισά από τα αρχεία περιείχαν 
τροποποιήσεις ή διορθώσεις, σε ποσοστό 24% έλειπαν από τους φάκελους υγείας 
απαραίτητα έντυπα και τέλος, το 20% των δεδομένων που περιλαμβάνονταν στους 
φάκελους υγείας δεν ήταν υπογεγραμμένα (Kang και Kim 1998). 
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Εκτός, όμως, από τα προαναφερθέντα προβλήματα, οι παραδοσιακές μέθοδοι 

έντυπης συλλογής και διαχείρισης των ασθενοκεντρικών δεδομένων έχουν καταστήσει 

ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη ακόμη και τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Σύμφωνα με 

τους Dick κ.ά. (1997) οι έντυποι φάκελοι υγείας των ασθενών δυσχεραίνουν σημαντικά την 

οποιαδήποτε προσπάθεια διεξαγωγής κλινικών ερευνών, διότι συχνά τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτούς είναι δυσανάγνωστα, ενώ τα εσωτερικά τους 

αρχεία συνήθως δεν είναι οργανωμένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά ούτε 

ακολουθούν κάποια επαρκώς τυποποιημένη δομή οργάνωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η 

πλοήγηση, η σύγκριση και η ανάλυση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους 

φακέλους να είναι εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη, ακόμα και για τους πιο έμπειρους 

κλινικούς επαγγελματίες. Όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών που 

βασίζονται στην ανάλυση έντυπων ιατρικών φακέλων, γνωρίζουν αδιαμφισβήτητα το πόσο 

πολύπλοκη, χρονοβόρα και επίπονη είναι η διαδικασία αναζήτησης κρίσιμων πληροφοριών 

ανάμεσα σε συσσωρευμένα ιατρικά αρχεία, σημειώσεις και αποτελέσματα εξετάσεων, με 

σκοπό την εξαγωγή, τη μορφοποίηση, τη δόμηση πολύτιμων δεδομένων και εν τέλει τη 

στατιστική τους ανάλυση. Πρόκειται για μια διαδικασία που τις περισσότερες φορές είναι 

αρκετά επιρρεπής σε λάθη, κυρίως κατά την μεταφορά των πληροφοριών από έντυπη σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Η πολυπλοκότητα και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαχείριση των έντυπων 

φακέλων υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της περίθαλψης των ασθενών, 

μπορούν να αποτιμηθούν καλύτερα αν αναλύσει κανείς τις ποικίλες διαδικασίες και τις 

ανάγκες πληροφόρησης που έχουν οι διάφοροι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας 

(Πίνακας 2.5). Όπως είναι γνωστό, τα άτομα που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

συνθέτουν μια ετερογενή ομάδα ανθρώπων, με διαφορετικούς στόχους, διαφορετική 

ειδίκευση, συμπεριφορά, αλλά και διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά στο επίπεδο και το 

είδος της πληροφόρησης.  
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Πίνακας 2.5:  Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ανάγκες πληροφόρησης  
 
Επαγγελματίες στο 
Χώρο της Υγείας 
(Παραδείγματα) 

 

Παραδείγματα Αναγκών Πληροφόρησης 

Κλινικοί Επαγγελματίες • Έγκαιρη και συνεχή πρόσβαση σε αποτελέσματα κλινικών εξετάσεων (π.χ. 
εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις), νοσηλευτικές 
σημειώσεις και αναφορές, ιατρικά ιστορικά ασθενών (π.χ. αλλεργίες, 
συμπτώματα, κλπ), προκειμένου να παράσχουν βέλτιστες υπηρεσίες 
περίθαλψης προς τους ασθενείς λαμβάνοντας υπόψη  και αναλύοντας 
κρίσιμες πληροφορίες για: τη λήψη βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων αποφάσεων, το σχεδιασμό και την χορήγηση 
κατάλληλων θεραπευτικών αγωγών, τη διεκπεραίωση κλινικών ερευνών και 
τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, την υποστήριξη της συνεχιζόμενης μάθησης 
και εκπαίδευσης. 

• Πρόσβαση σε πηγές γνώσης (π.χ. επιστημονικά άρθρα, βάσεις δεδομένων 
υγείας, τεκμηριωμένες ιατρικές πράξεις, κλινικές  κατευθυντήριες γραμμές, 
κλπ). 

• Κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε 
να επικοινωνούν με άλλους εξειδικευμένους συναδέλφους, νοσηλευτικά 
ιδρύματα και ειδικές μονάδες περίθαλψης, προκειμένου να ανταλλάσουν 
απόψεις, να διαμοιράζονται πληροφορίες, να προωθούν την επιστημονική 
συνεργασία, να μειώνουν τις συνέπειες της γεωγραφικής απομόνωσης, να 
υποστηρίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κλπ.     

Διευθυντές Κλινικών  • Επαρκής πρόσβαση σε συγκεντρωτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση 
των κλινικών αποτελεσμάτων, τη μέτρηση της ποιότητας και την ανάλυση 
κόστους – οφέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

• Πρόσβαση σε συγκεντρωτικές πληροφορίες από κλινικές μονάδες (π.χ. 
αριθμός εσωτερικών ασθενών, διάρκεια διαμονής των εσωτερικών ασθενών, 
ανάλυση κόστους) για την ανάπτυξη προγραμμάτων οργάνωσης, 
διαχείρισης και την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης των κλινικών, 
βάσει δεικτών μέτρησης.  

Διοικητικό Προσωπικό • Εύληπτες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα φαρμάκων, 
τις προμήθειες των νοσοκομείων και τα θέματα εφοδιαστικής, τους 
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα, 
τα συμβόλαια πληρωμών, κλπ., για τη βελτίωση της ορατότητας των 
διαθέσιμων πόρων, την ιχνηλασιμότητα των υλικών και φαρμάκων, καθώς 
επίσης και το λειτουργικό έλεγχο των εσωτερικών κλινικών και διοικητικών 
τμημάτων. 

• Πληροφορίες από διαφορετικές μονάδες (κλινικές, εργαστήρια, 
χειρουργεία, κλπ) για την τιμολόγηση των ασθενών, τις ασφαλιστικές 
καλύψεις, τη γενική στατιστική ανάλυση, κλπ.    

Ανώτατα Διοικητικά 
Στελέχη 

• Πρόσβαση σε τρέχουσες (real-time) πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
από διοικητικά και κλινικά τμήματα για τη στρατηγική παρακολούθηση 
και ενιαία διαχείριση ολόκληρου του νοσοκομείου.   
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Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, οι κλινικοί επαγγελματίες χρειάζονται 

συνεχή πρόσβαση σε λεπτομερείς και ολοκληρωμένους φακέλους υγείας για την 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών, το σχεδιασμό και 

αντίστοιχα τη χορήγηση των κατάλληλων θεραπειών, την ενημέρωση των ασθενών και των 

οικογενειών τους σχετικά με θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση και διαχείριση 

διάφορων νόσων και γενικότερα την επιτυχή διαχείριση ολόκληρου του κύκλου παροχής 

κλινικής φροντίδας. Οι διευθυντές των κλινικών, από την πλευρά τους, χρειάζονται επαρκή 

πρόσβαση σε συγκεντρωτικές κλινικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν 

ανά πάσα στιγμή την αποτελεσματικότητα των διάφορων κλινικών διαμεσολαβήσεων, καθώς 

επίσης την ποιότητα αλλά και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, τα 

διοικητικά στελέχη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να έχουν άμεση και εύληπτη 

πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες πραγματικού χρόνου (real-time information), έτσι ώστε 

να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε έγκαιρα χρονικά διαστήματα, σχετικά με: τη 

στελέχωση, την οργάνωση και τη διοίκηση των τμημάτων του νοσοκομείου, τη διαχείριση 

των φαρμακευτικών αποθεμάτων και των προμηθειών, τη διαπραγμάτευση συμβολαίων και 

πληρωμών παροχής υπηρεσιών από τρίτους και τη συνολικότερη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

Παρόλο που τα παραπάνω παραδείγματα είναι μόνο ενδεικτικά, καθίσταται σαφές ότι 

οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα χρειάζονται σε σταθερή 

βάση κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής που εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβασή τους σε 

επαρκή δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί από πολλές διαφορετικές πηγές και σε ποικίλες 

μορφές, προκειμένου να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις βάσει στοιχείων, να 

τεκμηριώνονται και να γνωστοποιούνται τα σχέδια και οι δραστηριότητες των διαφορετικών 

τμημάτων και να πληρούνται οι απαραίτητες απαιτήσεις των ελεγκτικών φορέων και των 

θεσμικών οργάνων προτυποποίησης, τόσο κατά την περίθαλψη των ασθενών όσο και κατά 

την οργάνωση και διοίκηση του οργανισμού.  

Βάσει, λοιπόν, των όσων ελέχθησαν και παρουσιάστηκαν στις παραπάνω ενότητες, 

καθίσταται σαφές πως το διευρυμένο ενδιαφέρον των οργανισμών υγείας - και ιδιαίτερα των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων – που σημειώνεται την τελευταία κυρίως δεκαετία ως προς την 

υιοθέτηση και εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων, προέρχεται από την ανάγκη 

μείωσης του κόστους των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την ανάγκη βελτιστοποίησης 

των διαδικασιών και κατανομής των πόρων, τον περιορισμό των ιατρικών λαθών, την ανάγκη 

για παροχή τεκμηριωμένων και ποιοτικότερων υπηρεσιών περίθαλψης,  καθώς επίσης και 
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την αναγκαιότητα εξάλειψης των ανισοτήτων όσον αφορά στην πρόσβαση των πολιτών στις 

υπηρεσίες υγείας.  

Επομένως, η βασική πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και σημαντική ευκαιρία που 

αντιμετωπίζουν στις μέρες μας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και οι διοικητές των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, είναι η εύρεση νέων μεθόδων και κατάλληλων τεχνολογιών 

πληροφορικής που θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ενοποίηση και τη διαχείριση της 

πληροφορίας, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί στο σύνολό της η υγειονομική περίθαλψη και 

παράλληλα να εξισορροπηθούν οι υπέρμετρες δαπάνες. 

2.3  Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου  

Όπως ακριβώς οι τράπεζες δεν μπορούν να εκτελέσουν τις σύγχρονες λειτουργίες τους 

χωρίς τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά πληροφοριακά συστήματα και οι αεροπορικές 

εταιρείες δεν μπορούν να ακολουθήσουν το σύγχρονο σχεδιασμό των ταξιδιών χωρίς μια 

ενιαία τράπεζα δεδομένων για πτήσεις και κρατήσεις, έτσι είναι αδύνατο να μιλάμε σήμερα 

για υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών περίθαλψης χωρίς την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και των νέων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Οι ΤΠΕ έχουν σημειώσει τα τελευταία 

χρόνια τρομακτική πρόοδο, ενώ η εφαρμογή τους έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλους τους 

επιχειρηματικούς τομείς παγκοσμίως, από τους χρηματοοικονομικούς και τραπεζικούς 

οργανισμούς ως τα πανεπιστήμια και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο τομέας της 

υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, οργανισμούς 

κοινωνικών υπηρεσιών, ατομικά ιατρεία, εξειδικευμένες κλινικές, φαρμακευτικές εταιρείες, 

ασφαλιστικές εταιρείες και κυβερνητικούς ελεγκτικούς φορείς, δεν αποτελεί εξαίρεση.   

Η Πληροφορική της Υγείας (Health Informatics), η οποία περιλαμβάνει τη 

συστηματική εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 

όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που άπτονται στην παροχή υπηρεσιών υγείας, θεωρείται 

από πολλούς στις μέρες μας ως ένα σημαντικός επιστημονικός τομέας που μπορεί 

πραγματικά να θεραπεύσει πολλά από τα προαναφερόμενα προβλήματα. 

Στο Σχήμα 2.1 απεικονίζεται ένα μοντέλο ψηφιακού νοσοκομείου για τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα της υγειονομικής περίθαλψης. Στο συγκεκριμένο μοντέλο 

απεικονίζονται ενδεικτικά διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων υγείας τα οποία 

μπορούν δυνητικά να υιοθετήσουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα, αφενός για να συνδέσουν και 

να ενοποιήσουν τις δικές τους εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες και αφετέρου για να 
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ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των ασθενών, να συνδέσουν 

ηλεκτρονικά τις λειτουργίες τους με αυτές των προμηθευτών τους, των υπόλοιπων 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εξειδικευμένων κλινικών και των διάφορων κέντρων υγείας της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο ως δίκτυο στήριξης (backbone 

network).  

Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΟΠΣΥ), γνωστά στον τομέα 

των επιχειρήσεων και ως Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Συστήματα, περιλαμβάνουν ένα 

ευρύτερο φάσμα πληροφοριακών συστημάτων και υποσυστημάτων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν στις μέρες μας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα για την αποθήκευση, την 

οργάνωση και τη διαχείριση των κλινικών και διοικητικών πληροφοριών που παράγουν σε 

καθημερινή βάση – απαραίτητων για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, 

προκειμένου να εκτελέσουν τις εργασίες τους περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά. 

Μερικά από τα σημαντικότερα και πιο γνωστά πληροφοριακά συστήματα είναι τα εξής:  

Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα (Clinical Information Systems - CIS) – 

αποτελούν βασικές συνιστώσες των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και είναι ειδικά 

σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν την αποθήκευση και διαχείριση των κλινικών 

πληροφοριών του κάθε ασθενή, καθώς και ένα ευρύτερο σύνολο αμιγώς κλινικών 

διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας. Οι λειτουργίες που 

προσφέρουν τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα σε αρκετές περιπτώσεις διευρύνονται 

μέσα από την ύπαρξη Υπολογιστικών Συστημάτων Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών που 

υποστηρίζουν την παραγγελία ιατρικών εξετάσεων και την ηλεκτρονική λήψη 

αποτελεσμάτων, ενώ οι δυνατότητές τους μπορούν επίσης να επεκταθούν μέσα από την 

ενοποίησή τους με εξειδικευμένα Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων.     
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Φαρμακευτικές 
Εταιρίες

Ε 
Ξ 
Ω 
Δ  
Ι 
Κ 
Τ 
Υ 
Α 

Προμηθευτές Ιατρι 
κού υλικού

Ασφαλιστικοί 
φορείς

Ε 
Ξ
Ω 
Δ  
Ι 
Κ 
Τ 
Υ 
Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

Άλλα Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα, Κλινικές 

και Ιατρεία

Σ 
Δ 
Σ 
Α 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα (CIS)
Συστήματα Στήριξης Κλινικών Αποφάσεων 
(CDSS)
Υπολογιστικό Σύστημα Εισαγωγής Ιατρικών 
Εντολών (CPOE)
Νοσηλευτικό Πληροφοριακό Σύστημα (NIS)
Σύστημα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας 
(EHRS)
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου (LIS)
Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογίας (RIS)
Πληροφοριακό Σύστημα Φαρμακείου (PIS)
Χρηματοοικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα 
(FIS)
Πληροφοριακό Σύστημα Χρέωσης Ασθενών 
(PBIS)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCMS)

Ε 
Ν 
Δ 
Ο 
Δ 
Ι 
Κ 
Τ 
Υ 
Α

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Εταιρίες Βιοιατρικού 
εξοπλισμού

 
Σχήμα 2.1: Μοντέλο ψηφιακού νοσοκομείου για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα της υγειονομικής περίθαλψης  
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Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (Clinical Decision Support 

System - CDSS) – είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

μια διάγνωση ή με το σχεδιασμό μιας θεραπείας, σε επίπεδο σοφιστικότητας αντίστοιχο με 

αυτό ενός έμπειρου ιατρού. Τα CDSS δύνανται να περιλαμβάνουν κλινικές υπενθυμίσεις και 

σημειώσεις και να εμφανίζουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους κλινικούς ιατρούς 

(π.χ. κατά την εντολή μιας φαρμακευτικής αγωγής) σχετικά με πιθανές ανεπιθύμητες 

ενέργειες φαρμάκων, λόγω σχετικής αλλεργίας του ασθενή. 

Υπολογιστικό Σύστημα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (Computerized 

Physician Order Entry System) – είναι ένα κλινικό πληροφοριακό σύστημα που 

επιτρέπει στο θεράποντα ιατρό και τους κλινικούς επαγγελματίες να εισάγουν  διάφορες 

εντολές που αφορούν έναν ασθενή, τις οποίες θέλουν να κοινοποιήσουν προς τα μέλη άλλων 

ομάδων περίθαλψης, καθώς και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως για παράδειγμα: 

εντολές για εργαστηριακές εξετάσεις (Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων), εντολές 

συνταγογράφησης και παραγγελίας φαρμάκων προς το φαρμακείο του νοσηλευτικού 

ιδρύματος για φαρμακευτικές αγωγές (Πληροφοριακά Συστήματα Φαρμακείων).   

 Νοσηλευτικό Πληροφοριακό Σύστημα (Nursing Information System - NIS)  - 

υποστηρίζει την κλινική πράξη και τα επαγγελματικά καθήκοντα των νοσηλευτών, τη 

διοίκηση, την έρευνα και την εκπαίδευση των νοσοκόμων. 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (Electronic Health Record System - 

EHRS) – είναι ένα σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών - σε ηλεκτρονική μορφή- σχετικά 

με την κατάσταση της υγείας και την υγειονομική περίθαλψη ενός ατόμου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, οι οποίες αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 

εξουσιοδοτημένος χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτές όταν τις χρειάζεται.   

Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου (Laboratory Information System - LIS) 

– λαμβάνει, αποθηκεύει, εντοπίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που 

παράγονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ιατρικών εργαστηριακών διαδικασιών (π.χ. 

αποτελέσματα εξετάσεων, προγραμματισμός εξετάσεων, κτλ.). 

Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογίας (Radiology Information System - RIS) 

– υποστηρίζει τις λειτουργίες του ακτινολογικού τμήματος, όπως τον προγραμματισμό της 

εξέτασης των ασθενών, τις αναφορές των αποτελεσμάτων, τη διαχείριση των ψηφιακών 

εικόνων, μέσω ενός Συστήματος Αρχειοθέτησης & Μεταφοράς Εικόνων (Picture Archive 

and Communication System - PACS), το οποίο μπορεί να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται 

ιατρικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας (π.χ. ακτινογραφίες, μαγνητικές και αξονικές 

τομογραφίες (MRI, CAT scan). 
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Πληροφοριακό Συστήματα Φαρμακείου (Pharmacy Information System - PIS) 

– υποστηρίζει τις ανάγκες του φαρμακευτικού τμήματος. Μέσα από τη χρήση των 

συστημάτων αυτών, οι φαρμακοποιοί μπορούν να εκτελούν και να διαχειρίζονται 

δραστηριότητες, όπως: τις παραγγελίες και τη διανομή φαρμάκων από και προς τις κλινικές 

του νοσοκομείου,  να χρεώνουν τα φάρμακα εκτός κλειστού νοσηλίου στο λογαριασμό των 

ασθενών κλπ. Τα ΠΣΦ μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην περίθαλψη ενός ασθενούς 

παρακολουθώντας και ενημερώνοντας το κλινικό προσωπικό σχετικά με αντιδράσεις 

φαρμάκων, τυχόν αλλεργίες που μπορεί να εμφανίσουν κάποια φάρμακα προς τους ασθενείς, 

καθώς και άλλες πιθανές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν στους ασθενείς από τη λήψη 

των συνταγογραφημένων φαρμάκων.   

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Financial 

Information System FIS) – χρησιμοποιείται από τα οικονομικά τμήματα των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση του συνόλου των χρηματοοικονομικών 

δραστηριοτήτων, συναλλαγών και ροών σχετικά με το ενεργητικό του νοσοκομείου (π.χ. 

αγορές, μισθοδοσία προσωπικού κλπ). 

Πληροφοριακό Σύστημα Χρέωσης Ασθενών (Patient Billing Information 

System -BIS) – διαχειρίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στην τιμολόγηση 

των ασθενών και τις αποπληρωμές (π.χ. αποδείξεις, τιμολόγια και ασφαλιστικές 

αποζημιώσεις). 

Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management 

System SCM) – διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και διαδικασίες που 

σχετίζονται με τους προμηθευτές και τις προμήθειες ιατρικών, εργαστηριακών, 

νοσηλευτικών και άλλων χρήσιμων υλικών ή υπηρεσιών και τη διανομή των προϊόντων αυτών 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα.   

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι στον όρο «Ολοκληρωμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας», λέξη-κλειδί αποτελεί ο προσδιοριστικός 

χαρακτηρισμός τους ως «ολοκληρωμένα», καθώς απώτερος στόχος της υιοθέτησης των 

συγκεκριμένων συστημάτων είναι η ολοκλήρωση ή αλλιώς η ενοποίηση των διαφορετικών 

πληροφοριών και επιχειρησιακών διαδικασιών ενός οργανισμού υγείας σε ένα ενιαίο σύνολο. 

Ο στόχος αυτός, βέβαια, μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και εφόσον η ανάπτυξη των 

παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται κατά κανόνα σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές 

προσεγγίσεις, στη χρήση προτύπων διαδικτύου  και στη χρήση σχετικών διεθνών προτύπων 

που αφορούν στο χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα, τα πληροφοριακά συστήματα των οποίων 
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η ανάπτυξη πληροί απαρέγκλιτα τις βασικότερες απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζουν 

τα διεθνή πρότυπα του χώρου για τα εν λόγω συστήματα, μπορούν να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ιδιωτικά δίκτυα, γνωστά ως 

ενδοδίκτυα (intranets), και να διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα 

διάφορα κλινικά και διοικητικά τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η ολοκλήρωση των 

συστημάτων (systems integration) μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και 

διαχείριση της πληροφορίας, στη μείωση των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων, στην άμεση 

παροχή πληροφοριών στα σημεία ζήτησης σε πραγματικό χρόνο (real-time) και στην 

εξασφάλιση ότι όλα τα μέλη του οργανισμού εργάζονται ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας 

ενημερωμένες, τρέχουσες και ενιαίες πληροφορίες.  

Μια επιπλέον δυνατότητα την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες και πρότυπα διαδικτύου είναι τα 

εξωδίκτυα (extranets), γνωστά και ως δίκτυα περιορισμένης πρόσβασης. Η δημιουργία 

Εξωδικτύων (extranets) δίνει τη δυνατότητα στα νοσηλευτικά ιδρύματα να συνδέσουν 

ηλεκτρονικά τις εσωτερικές επιχειρησιακές τους διαδικασίες με τις διαδικασίες τρίτων (π.χ. 

προμηθευτών, κέντρων υγείας, εξειδικευμένων κλινικών, ασφαλιστικών οργανισμών και 

φαρμακευτικών εταιρειών), παρέχοντας μερική και ελεγχόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες 

που βρίσκονται αποθηκευμένες στα πληροφοριακά συστήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίκεντρο της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ο ασθενής, 

μια νέα αλλά εξίσου σημαντική κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένη 

για τις ανάγκες των ασθενών, είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Ασθενών (Patient 

Relationship Management Systems - PRMS), γνωστά σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς 

ως Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (Customer Relationship Management 

Systems - CRMS). Τα συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Ασθενών θέτουν ως βασικό μέλημα 

του οργανισμού τον προσδιορισμό και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, παρέχοντας 

εξειδικευμένο λογισμικό και λειτουργίες που διαχειρίζονται  τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ειδικότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό και την αποθήκευση ασθενο-κεντρικών δεδομένων που σχετίζονται για 

παράδειγμα με θέματα διατροφής, οικογενειακού ιστορικού, διαγνώσεων, κλπ.  Τα 

δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό για να 

αποσταλούν στους ασθενείς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξατομικευμένες 

πληροφορίες υγείας και συνοπτικά αποτελέσματα κλινικών ερευνών που μπορεί να τους 

ενδιαφέρουν ή για να προσφέρουν εξειδικευμένες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση ειδικών 

νόσων και θεμάτων υγείας, κυρίως προς τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Επιπλέον, τα 
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συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Ασθενών μπορούν να προσφέρουν στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας με τους ασθενείς (π.χ. μέσω ειδικών portals 

και διαδραστικών ιστοσελίδων), προκειμένου οι ασθενείς να θέσουν ερωτήματα σχετικά με 

την υγεία τους και να λάβουν απαντήσεις για συγκεκριμένες επιλογές θεραπείας.  

Βάσει, λοιπόν, του παραπάνω εννοιολογικού μοντέλου, τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα 

πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο χώρο της υγείας προκειμένου: 

• να υποστηρίξουν τις εσωτερικές και τις εξωτερικές τους επιχειρησιακές 

δραστηριότητες και 

• να δημιουργήσουν υπηρεσίες αξίας για τους ασθενείς, τους πολίτες και τους 

λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 

 

2.3.1  Η χρήση της πληροφορίας και των ΤΠΕ για την υποστήριξη των επιχειρησιακών 
διαδικασιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα  

 

Πολλές εμπειρικές έρευνες στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριακών 

συστημάτων (Management of Information Systems - MIS) έχουν δείξει ότι η χρήση 

κατάλληλων υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών στις επιχειρήσεις μπορεί να 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οργανωσιακή τους απόδοση αλλά και στην 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ή των προϊόντων που προσφέρουν (Chan κ.ά.. 1997, 

Raymond κ.ά.. 1995).  Αυτό, ισχύει σαφώς και για τα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία δεν 

αποτελούν εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα (Wang κ.ά. 2003, Hatcher 1998, Lorenzi κ.ά. 

1995).  

Παρά τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγονται καθημερινά στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, η συστηματική συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας για την 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, είτε σε διοικητικό, είτε σε κλινικό επίπεδο, αποτελεί θέμα 

μείζονος σημασίας. Και αυτό, διότι, αδιαμφισβήτητα, όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες - 

κλινικές και διοικητικές - που συνθέτουν τις λειτουργίες των διάφορων τμημάτων στα 

νοσοκομεία, βασίζονται σε καθημερινή βάση στην εκτενή χρήση πληροφοριών. 

Η πληροφορία, όταν αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένας επιχειρησιακός πόρος στρατηγικής σημασίας και να συνεισφέρει στη βελτίωση της 

απόδοσης (performance) των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των επαγγελματιών που 

εργάζονται σε αυτά. Η οργανωσιακή απόδοση (organizational performance) των 
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νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορεί να βελτιωθεί μέσα από την ευρύτερη διαθεσιμότητα και 

χρήση διάφορων πληροφοριακών πόρων που στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας 

υψηλής ποιότητας, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, στα σημεία ζήτησης. Συγκεκριμένα, η 

οργανωσιακή απόδοση μπορεί να αυξηθεί ραγδαία, όταν τα ανώτερα και μεσαία διοικητικά 

στελέχη που εργάζονται στα νοσοκομεία έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή επαρκείς 

και έγκυρες πληροφορίες ή συνοπτικά στοιχεία και μετρήσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που 

επιτελούνται σε κάθε τμήμα του νοσοκομείου, προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις και να προβούν σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις που εξασφαλίζουν την 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, σε ατομικό επίπεδο, η 

αποδοτικότητα των επαγγελματιών που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα (individual 

performance), μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσα από την έγκαιρη παροχή άμεσα 

σχετιζόμενων με τη φύση της εργασίας τους πληροφοριών που βοηθούν και συμβάλλουν στο 

να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις, τόσο σε κλινικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.   

Για το λόγο αυτό, τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να 

διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών, 

εφαρμόζοντας και δια-συνδέοντας, μέσω επιχειρησιακών ενδοδικτύων (enterprise intranets), 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και 

λογιστικών συστημάτων, των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, των συστημάτων 

μισθοδοσίας, των  κλινικών πληροφοριακών συστημάτων, κλπ., για να αποθηκεύσουν, να 

διαχειριστούν και να ενσωματώσουν σε ένα ενιαίο σύνολο τις εσωτερικές πληροφορίες του 

οργανισμού, να συντονίσουν τις δραστηριότητες των επαγγελματιών που εργάζονται στα 

διάφορα τμήματα και στις κλινικές του νοσοκομείου, να βελτιώσουν την ποιότητα των 

πληροφοριών, την επικοινωνία, και σαφώς, τη ροή όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους επαγγελματίες υγείας η δυνατότητα 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σχετικές με τη φύση της εργασίας τους πληροφορίες και η 

δυνατότητα ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών ανάμεσα σε άλλες ομάδες ή τμήματα, 

μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ατομική τους 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, οι ιατροί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα για να καταγράψουν κλινικές 

διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις, να αποστείλουν ηλεκτρονικά διάφορες εντολές 

(παραπεμπτικά) για κλινικές εξετάσεις (π.χ. αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, 

φαρμακευτικές αγωγές, κλπ) και στη συνέχεια να λάβουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, να 

διεξάγουν κλινικές έρευνες βάσει των ασθενοκεντρικών δεδομένων που συλλέγονται στις 
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βάσεις δεδομένων των συστημάτων, να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους υγείας 

των ασθενών και αν μη τι άλλο να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με τις υπόλοιπες 

ομάδες συνεργασίας που συμμετέχουν στην περίθαλψη του κάθε ασθενή. Επίσης, οι 

διοικητικοί υπάλληλοι μπορούν να επωφεληθούν έχοντας ευκολότερη, έγκαιρη και 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του οργανισμού μέσω πληροφοριακών 

συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, προκειμένου να διευθετήσουν διάφορα 

θέματα σχετικά με την τιμολόγηση των ασθενών, τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις, τα 

χρηματοοικονομικά και τα ζητήματα εφοδιαστικής, όπως τα αποθέματα φαρμάκων, τον 

εφοδιασμό του νοσοκομείου, κλπ.  

Από οργανωτική, λοιπόν, άποψη, η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων 

διευκολύνει τους επαγγελματίες στα νοσηλευτικά ιδρύματα να: 

• Παρακολουθούν και να Ελέγχουν όσα συμβαίνουν στα διάφορα τμήματα του 

οργανισμού και να ανταποκρίνονται ανάλογα, μέσω κατάλληλων στρατηγικών και 

τακτικών. Για παράδειγμα, μπορούν να παρακολουθούν τον αριθμό των 

εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών για λόγους στατιστικής ανάλυσης και 

επιδημιολογίας, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργικών 

διαδικασιών χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες και συστήματα μέτρησης, 

καθώς και τις συνολικές δαπάνες του οργανισμού. Τα πληροφοριακά συστήματα 

που παρέχουν τέτοιου είδους εξειδικευμένες πληροφορίες και βοηθούν τα ανώτερα 

και μεσαία διοικητικά στελέχη στην επίβλεψη και τη βελτίωση της απόδοσης ενός 

οργανισμού, είναι γνωστά και ως συστήματα «επιχειρηματικής ευφυΐας». 

•  Ανταλλάσσουν Πληροφορίες ανάμεσα σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα,  

προμηθευτές και φορείς, στα πλαίσια των επιχειρησιακών λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων του οργανισμού που εργάζονται. 

• Διεξάγουν Επιχειρησιακές Μελέτες μέσα από τη συλλογή συγκεκριμένων 

πληροφοριών από διαφορετικά τμήματα και κλινικές για κλινικούς ή διοικητικό-

οικονομικούς σκοπούς. 

 

Κατά συνέπεια, η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) από 

τα νοσηλευτικά ιδρύματα, αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση της πληροφορίας, την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του 

οργανισμού και τη βελτίωση της απόδοσης, τόσο σε επίπεδο οργανισμού, όσο και σε 

ατομικό επίπεδο.  



Σελίδα | 38  
 

2.3.2 Η χρήση της πληροφορίας και των ΤΠΕ για τη δημιουργία αξίας στα  
νοσηλευτικά ιδρύματα  

Η ικανότητα και τα μέσα πληροφορικής που διαθέτουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα για 

την οργάνωση και διαχείριση των παραγόμενων πληροφοριών, μπορεί επίσης να έχει 

σημαντική επίδραση στη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν αξία προς τους ασθενείς και 

τους λοιπούς εμπλεκόμενους.  

Το στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρει η υιοθέτηση των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα μπορεί να προσεγγιστεί καλύτερα μέσα από το αναλυτικό μοντέλο του Marchand 

(Σχήμα 2.2).   

 

 

Σχήμα 2.2: ΤΠΕ και δημιουργία επιχειρησιακής αξίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
(βασισμένο στον Merchand 2000) 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο απεικονίζει τους διάφορους τομείς και τους τρόπους με 

τους οποίους ο συνδυασμός της χρήσης των ΤΠΕ και της αξιοποίησης της πληροφορίας 

μπορεί να δημιουργήσει αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Merchand 2000). Οι βασικές διαστάσεις του 

μοντέλου είναι οι εξής: 

1. Προσθήκη Αξίας. Η «αξία» στα νοσηλευτικά ιδρύματα δημιουργείται μέσα από 

την παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους (π.χ. προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, κλπ). Τα σύγχρονα 
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πληροφοριακά συστήματα, οι τεχνολογίες της πληροφορικής και οι δυνατότητες που 

προσφέρει στις μέρες μας το Διαδίκτυο, μπορούν να αξιοποιηθούν από τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι ανάγκες των ασθενών και αντίστοιχα να 

τους προσφερθούν καλύτερες και περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι 

διάφορες εφαρμογές-λύσεις ΤΠΕ, όπως για παράδειγμα συστήματα ηλεκτρονικών αιτήσεων 

για ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία, συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 

επικοινωνία των ασθενών με τους ιατρούς (το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ταχύτερο από 

την τηλεφωνική ή την κατά πρόσωπο επικοινωνία),  φιλικές και διαδραστικές ιστοσελίδες που 

προσφέρουν προς τους ασθενείς και τους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες και δυνατότητες 

αμφίδρομης επικοινωνίας με το νοσοκομείο, συστήματα τηλεϊατρικής για την κατ’ οίκον 

παρακολούθηση της υγείας των ασθενών και συστήματα ηλεκτρονικής αποστολής 

συνταγογραφήσεων σε φαρμακεία που βρίσκονται εκτός του νοσοκομείου, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η ικανοποίηση 

των ασθενών. Επίσης, τα νοσοκομεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφοριακά 

συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και συναφείς τεχνολογίες (π.χ. συστήματα 

διαχείρισης αποθεμάτων και υλικών, ηλεκτρονικούς καταλόγους τιμολόγησης προϊόντων σε 

πραγματικό χρόνο, συστήματα γραμμωτού κώδικα (bar code) και αναγνώρισης 

ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification -RFID)), προκειμένου να διευκολυνθεί 

με αποτελεσματικότερο τρόπο η ανταλλαγή πληροφοριών με εξωτερικές οντότητες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του χώρου της υγείας, να βελτιωθούν τα επίπεδα εξυπηρέτησης, να 

βελτιωθεί η προβλεπτικότητα της κατανάλωσης των φαρμάκων και των νοσοκομειακών 

υλικών, να καθιερωθούν ενοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων και συνεργασίας 

ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και φυσικά να εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας σε κόστος 

που είναι αποδεκτό από την κοινωνία (Kitsiou κ.ά. 2007). 

2. Μείωση κόστους. Η μείωση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 

αξιοποίηση της πληροφορίας και την αναβάθμιση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Τα λειτουργικά κόστη που δημιουργούνται από τη διεκπεραίωση των 

καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, μπορούν να 

μειωθούν σημαντικά όταν οι διάφορες πληροφορίες που παράγονται καθημερινά στα 

εσωτερικά τμήματα είναι άμεσα και έγκαιρα διαθέσιμες προς αυτούς που τις χρειάζονται στα 

σημεία ζήτησης μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών 

(π.χ. Wang κ.ά. 2003). Ειδικότερα, οι λύσεις που προσφέρουν οι ΤΠΕ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί ο χρόνος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων στην 
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καθημερινή εργασία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για να βελτιωθεί η εσωτερική και 

εξωτερική επικοινωνία των τμημάτων μέσω της αυτοματοποίησης συγκεκριμένων 

επιχειρησιακών διαδικασιών και δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, μια μελέτη κλινικών 

δοκιμών με τη χρήση τυχαίας δειγματοληψίας έδειξε ότι η χρησιμοποίηση Υπολογιστικών 

Συστημάτων Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών για την παραγγελία ιατρικών εξετάσεων μείωσε 

το λειτουργικό κόστος των διαδικασιών κατά 13,1%, σε αντίθεση με τη χρήση έντυπων 

μεθόδων παραγγελίας εξετάσεων (Tierney κ.ά. 1993). 

3. Διαχείριση Ρίσκου. Η διαχείριση ρίσκου είναι σημαντική για τη λειτουργία ενός 

νοσηλευτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με τους Wilson και Goldschmidt (1995) η διαχείριση 

ρίσκου ορίζεται ως «το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη μείωση των 

χρηματοοικονομικών απωλειών και των λοιπών ρίσκων που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και οι 

επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται σε αυτά». Η διαχείριση ρίσκου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών που έχουν ως κύριο στόχο να ελαχιστοποιήσουν τους 

κινδύνους, τα ιατρικά λάθη και τα δυσμενή περιστατικά, διασφαλίζοντας ότι το νοσοκομείο 

δεν αναλαμβάνει υψηλά επίπεδα ρίσκου. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορεί να 

περιλαμβάνουν για παράδειγμα οικονομικούς, λογιστικούς, κλινικούς και διοικητικούς 

ελέγχους, καθώς και μεθόδους παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαχείρισης της 

απόδοσης των τμημάτων. Η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς και η 

υιοθέτηση σχετικών τεχνολογιών πληροφορικής, όπως για παράδειγμα τα συστήματα 

γραμμωτού κώδικα (bar codes) στα εργαστήρια και στα νοσοκομειακά φαρμακεία, τα 

Υπολογιστικά Συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών και οι κλινικές διαμεσολαβήσεις 

μπορούν αδιαμφισβήτητα να μειώσουν το ρίσκο που δημιουργείται από τα ιατρικά λάθη, 

την υπερβολική παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και τα δυσμενή περιστατικά.  

4. Δημιουργία Νέας Πραγματικότητας. Ο Marchand χρησιμοποιεί τη 

συγκεκριμένη έκφραση για να αναφερθεί στο πώς η πληροφορία και οι σύγχρονες 

τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να αξιοποιηθούν στις μέρες μας, προκειμένου να 

αναπτυχθούν νέες και καινοτόμες υπηρεσίες που δημιουργούν πραγματικά μια νέα 

πραγματικότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας και προσφέρουν αξία στους ασθενείς. Για 

παράδειγμα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά μέσα από την 

ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών χορήγησης φαρμακευτικών συνταγών, διαδικτυακές 

πύλες πληροφόρησης των ασθενών, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και γενικότερα υπηρεσίες που 

προσφέρουν δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στους ασθενείς και τους 

ιατρούς (Patsioura κ.ά. 2009). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα μπορούν να υιοθετήσουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες 
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πληροφορικής, όπως για παράδειγμα συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων, συστήματα 

εισαγωγής ιατρικών εντολών, καθώς και συστήματα που προσφέρουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

σε βάσεις δεδομένων κλινικής έρευνας και σε βιβλιογραφικές πηγές, με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας για τους κλινικούς επαγγελματίες και την προσθήκη 

αξίας στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην καθημερινή τους εργασία.     

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουν κάποιο συνδυασμό των παραπάνω τεσσάρων προσεγγίσεων, αξιοποιώντας 

τις πιο πρόσφατες δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα και οι 

τεχνολογίες πληροφορικής για τη δημιουργία νέων ευκαιριών. Η πιο συνηθισμένη και 

επικρατέστερη τάση είναι αυτή κατά την οποία τα νοσοκομεία αξιοποιούν την πληροφορία 

και τις λύσεις που προσφέρει η πληροφορική πρωτίστως για να μειώσουν το κόστος των 

εσωτερικών τους επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και να διαχειριστούν το ρίσκο που μπορεί 

να προκύψει από τα ιατρικά λάθη και τις υπέρμετρες δαπάνες (Νοσηλευτικό Ίδρυμα Α). 

Άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα (όπως το Β) υιοθετούν νέα καινοτόμα συστήματα για τη 

δημιουργία πρόσθετης αξίας προς τους ασθενείς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. Το 

νοσηλευτικό ίδρυμα Γ φαίνεται ότι διαθέτει μια εξισορροπημένη προσέγγιση, η οποία 

συνδυάζει και τις τέσσερις κατευθύνσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να 

μην είναι εφικτό να υιοθετηθεί ευρύτερα από όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η εκάστοτε στρατηγική και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού (π.χ. γεωγραφική τοποθεσία, αριθμός ανθρώπινου δυναμικού, κτλ.) επηρεάζουν 

σε αρκετές περιπτώσεις την υιοθέτηση νέων καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών.   

2.4 Η χρήση των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα  

Αρκετοί επιστήμονες και αναλυτές στο χώρο της υγείας αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής 

τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν καθυστερήσει σημαντικά να κατανοήσουν πλήρως τις 

μοναδικές στρατηγικές δυνατότητες και τα οφέλη που προσδίδουν τα πληροφοριακά 

συστήματα, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν και να τα ενσωματώσουν αποτελεσματικά στις 

καθημερινές τους επιχειρησιακές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία τα περισσότερα νοσοκομεία πάσχουν 

όσον αφορά στην αγορά και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, 

καθώς φαίνεται ότι διαθέτουν λιγότερο ανεπτυγμένες εφαρμογές συγκριτικά με άλλους 

κλάδους (Cushman 1997, Ward κά. 2006, Wickramasinghe και Silvers 2003). Όπως για 

παράδειγμα τον τραπεζικό και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τον κλάδο των  
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τηλεπικοινωνιών και των αεροπορικών εταιρειών. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι τα 

περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα επενδύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των πόρων που 

διαθέτουν για την υιοθέτηση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μιας μελέτης που 

διεξήχθη το 2003 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για την Υγεία (Health 

Information Network Europe - HINA) σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με την υιοθέτηση 

πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας, έδειξαν ότι το ποσοστό των 

χρηματικών πόρων που διατίθενται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα για την αγορά ή την 

υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών ήταν πολύ χαμηλό, αφού 

αντιστοιχεί μόλις στο 1,8% των συνολικών τους εσόδων, τη στιγμή που άλλοι τομείς 

διαθέτουν γενικότερα κατά μέσο όρο 10% επί των συνολικών τους εσόδων για τον ίδιο 

σκοπό (Clark 2000). Επίσης, στη συγκεκριμένη μελέτη υπογραμμίζονται και άλλα 

σημαντικά ζητήματα, τα οποία έχουν ανασταλτική επίδραση και επιβραδύνουν την 

υιοθέτηση των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Όπως για παράδειγμα η υπανάπτυξη ή η 

απουσία κατάλληλων πληροφοριακών υποδομών, το χαμηλό ποσοστό διαθεσιμότητας 

υπολογιστών στα νοσοκομεία (στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, σε κάθε σταθμό εργασίας 

στα νοσοκομεία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 3,52 μέλη του προσωπικού), η σημαντική 

έλλειψη διαθεσιμότητας πληροφοριών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

η γενική απροθυμία των εργαζομένων στο χώρο της υγείας να χρησιμοποιήσουν 

πληροφοριακά συστήματα και η γενικότερη αδυναμία κατανόησης της στρατηγικής 

σημασίας και αξίας των ΤΠΕ.   

Άλλες μελέτες στο χώρο της υγείας έχουν δείξει ότι στα περισσότερα νοσοκομεία 

υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην υιοθέτηση διοικητικών και κλινικών εφαρμογών. 

Το χάσμα αυτό δημιουργείται από τη γενική απροθυμία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, και 

ειδικότερα των κλινικών επαγγελματιών, να υιοθετήσουν τις αλλαγές που προσφέρουν οι ΤΠ, 

ειδικά όσον αφορά στον κλινικό τομέα (eBusiness Watch 2006). Μία εθνική έρευνα στη 

Γερμανία  (Hübner και Sellemann 2005), η οποία είχε ως στόχο τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση υιοθέτησης κλινικών και διοικητικών 

πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία οξείας νοσηλείας, έδειξε ότι μόνο το 19% των 

νοσοκομείων που συμμετείχαν στη έρευνα (n=600) χρησιμοποιούσε συστήματα 

ηλεκτρονικών φακέλων υγείας για τους ασθενείς. Αντίστοιχα, βρέθηκε, ότι μόλις 7% των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιούσαν κάποιο νοσηλευτικό πληροφοριακό σύστημα, 

ενώ τα δημοφιλέστερα συστήματα υποστήριξης των κλινικών διαδικασιών που είχαν 

υιοθετηθεί ήταν τα πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίων (Laboratory Information 

Systems – LIS) και τα συστήματα εισαγωγής ιατρικών εντολών (Computerized Physician 
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Order Entry Systems – CPOE), όπου τα ποσοστά υιοθέτησής τους ανέρχονταν στο 69% 

και 59% αντίστοιχα. Σε αντίθεση, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, τα πληροφοριακά 

συστήματα λογιστηρίου αποτελούν τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα πληροφορικά 

συστήματα, καθώς έχουν υιοθετηθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων 

(84%). Η γενικότερη τάση υιοθέτησης διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων, έναντι της 

περιορισμένης υιοθέτησης και εφαρμογής κλινικών πληροφοριακών συστημάτων στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, επιβεβαιώνεται και από άλλες παρόμοιες έρευνες. Ειδικότερα, σε μία 

έρευνα που διεξήχθη στην Ιαπωνία για την αξιολόγηση της υιοθέτησης ενός σχετικά 

μεγάλου εύρους πληροφοριακών συστημάτων υγείας, έδειξε ότι παραπάνω από το 90% των 

νοσοκομείων χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα χρέωσης ασθενών, το 70% 

χρησιμοποιεί συστήματα λογιστηρίου, παραπάνω από 70% χρησιμοποιεί συστήματα 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ενώ οι κλινικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα τα 

Υπολογιστικά Συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, χρησιμοποιούνταν, κατά 

προσέγγιση, μόνο από το 20% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Haruki κ.ά. 1999).  

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο  Πληροφοριών στην Υγεία (HINΕ), σε μια συνοπτική 

ανάλυση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού επιχειρείν στα ευρωπαϊκά νοσηλευτικά 

ιδρύματα και του επιπέδου εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν, 

διαπίστωσε ότι το 90% των νοσοκομείων στην Ευρώπη έχουν υιοθετήσει μεμονωμένα 

συστήματα τμημάτων (departmental systems), κυρίως για την αυτοματοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών και τη διαχείριση των ασθενών (π.χ. καταγραφή εισαγωγών και 

έκδοση εξιτηρίων από το νοσοκομείο, δημογραφικά δεδομένα ασθενών, χρεώσεις ασθενών, 

κλπ). Ενώ, αντίθετα, μόλις το 10% των νοσοκομείων χρησιμοποιεί πληροφοριακά 

συστήματα για την επεξεργασία και αποστολή κλινικών εντολών και αποτελεσμάτων ή για τη 

διαχείριση των δεδομένων των ασθενών και των ηλεκτρονικών τους φακέλων υγείας.  

Στις ΗΠΑ, παρόλο που η παρούσα κατάσταση είναι παρόμοια με αυτήν που 

επικρατεί στην Ευρώπη, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει υψηλότερο ποσοστό υιοθέτησης 

κλινικών πληροφοριακών συστημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα υπολογιστικά 

συστήματα εισαγωγής ιατρικών εντολών, τα συστήματα ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, τα 

ηλεκτρονικά συστήματα χορήγησης ιατρικών συνταγών και τα συστήματα διαδραστικής 

επικοινωνίας μεταξύ ασθενή και ιατρού (Ward κ.ά. 2006, Doolan κ.ά. 2003, Poon κ.ά. 2006, 

Ash κ.ά. 2004). 

Για πολλούς λόγους, τα πληροφοριακά συστήματα και οι νέες τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται στις μέρες μας στο χώρο της υγείας με έναν αρκετά «ερασιτεχνικό» ή 

ακόμη καλύτερα «επιφυλακτικό» τρόπο. Σύμφωνα με τους Grimson κ.ά. (2000) ορισμένοι 
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από τους βασικότερους λόγους που συντελούν στην αργή υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ στο χώρο 

της υγείας, είναι οι εξής:  

• Το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και 

ειδικότερα στην εφαρμογή κλινικών πληροφοριακών συστημάτων 

• Η έλλειψη πολιτικής βούλησης  

• Η ύπαρξη κατακερματισμένων αγορών με ανεπαρκή ροή εσόδων για την ανάπτυξη 

νέων ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας. 

• Η έλλειψη κατάλληλων προτύπων πληροφορικής στην υγεία ή η βραδεία υιοθέτηση 

των προτύπων αυτών στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

• Η πολυπλοκότητα των ιατρικών δεδομένων  

• Τα προβλήματα και η απροθυμία - από την πλευρά των ιατρών κυρίως - για την 

εισαγωγή δεδομένων και τη χρήση των συστημάτων 

• Τα θέματα της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και, 

• Σε πολλές χώρες, η άγνοια σχετικά με τα οφέλη, τους περιορισμούς ή ακόμα και 

το ρίσκο που περιλαμβάνει η υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής στον 

τομέα της υγείας. 

 

Εξαιτίας των παραπάνω παραγόντων, καθώς και άλλων, ένα μεγάλο ποσοστό 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και σήμερα με έντυπα μέσα ή με 

απομονωμένες νησίδες πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες μεμονωμένων τμημάτων. Ωστόσο, βάσει των 

σύγχρονων επιχειρησιακών προτύπων, τις περισσότερες φορές τα συγκεκριμένα συστήματα 

κρίνονται ακατάλληλα για οργανισμούς μεγάλου μεγέθους (π.χ. βάσει του αριθμού 

εργαζομένων και συνολικών κεφαλαίων). Σε αρκετές περιπτώσεις, λοιπόν, παρατηρείται ότι 

τα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που 

επιτρέπουν την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών για την  υποστήριξη των επιχειρησιακών 

τους δραστηριοτήτων και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κρίσιμα ερωτήματα εξαιρετικής σημασίας για το 

στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωση των υπηρεσιών τους. Πολύ περισσότερο δε, 

αδυνατούν να διεξάγουν συγκριτικές αξιολογήσεις με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε τοπικό 

ή περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν.  

Κατά το παρελθόν, οι οικονομικές και διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες 

αποτελούσαν τα βασικότερα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για έναν τέτοιο σχεδιασμό. 
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Σήμερα, όμως, η διαθεσιμότητα κλινικών πληροφοριών θεωρείται εξίσου σημαντική για το 

στρατηγικό σχεδιασμό, την καλύτερη ανάλυση και κατανόηση της αποτελεσματικότητας του 

κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και την υποστήριξη την κλινικής έρευνας,. Κατά συνέπεια, η 

προϋπάρχουσα τάση υιοθέτησης διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων έχει αρχίσει 

σταδιακά να μεταβάλλεται, καθώς τα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει πλέον να 

στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την υιοθέτηση και εφαρμογή κλινικών 

πληροφοριακών συστημάτων, έχοντας ως στόχο τη μείωση των ιατρικών λαθών, την 

αποτελεσματικότερη υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, και κατ’ επέκταση τη συνολική 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης. Επιπλέον, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και 

γενικότερα οι οργανισμοί υγείας συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την προφανή 

ανάγκη υιοθέτησης και ολοκλήρωσης των διοικητικών και κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων στις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς επίσης και την υπάρχουσα 

ανάγκη εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους, τη βελτίωση της απόδοσή τους, την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ασφάλεια κατά την περίθαλψη 

των ασθενών, και τέλος την αναγκαιότητα μείωσης των λειτουργικών δαπανών. 

 

2.5  Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην εφαρμογή ΠΣ υγείας 

Στόχος της ενότητας αυτής  είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των σημαντικότερων 

θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί υγείας και τα διοικητικά τους 

στελέχη κατά τη διαδικασία υιοθέτησης νέων πληροφοριακών συστημάτων στο εργασιακό 

τους περιβάλλον και εν συνεχεία η παρουσίαση κατάλληλων προσεγγίσεων, μεθόδων και 

στρατηγικών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση των εν λόγω προβλημάτων και τη 

θετική έκβαση των προγραμμάτων υλοποίησης.    

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για καλύτερη 

διαχείριση των πληροφοριών, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς 

και η προφανής ανάγκη παροχής ποιοτικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών υγείας προς 

τους πολίτες, έχει οδηγήσει - κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία - πολλά νοσηλευτικά 

ιδρύματα στο να επιταχύνουν τους ρυθμούς τους όσον αφορά στην υιοθέτηση νέων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Επίσης, με το πέρασμα των χρόνων, 

το αρχικό ενδιαφέρον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το οποίο επικεντρώνονταν πρωτίστως 

στην υιοθέτηση αμιγώς οικονομικών και διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων, έχει 

πλέον επεκταθεί και στον κλινικό τομέα και συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ή υιοθέτηση 

κλινικών πληροφοριακών συστημάτων, με απώτερο σκοπό την «ψηφιοποίηση» των φακέλων 



Σελίδα | 46  
 

υγείας των ασθενών (HIMSS 2007). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες 

παγκοσμίως έχουν σημειωθεί σημαντικές προσπάθειες για την ενοποίηση των εν λόγω 

συστημάτων και την καθιέρωση ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Υποδομών Επικοινωνίας 

στην Υγεία που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή πολλαπλών, κατανεμημένων 

πληροφοριών και τη συντονισμένη επικοινωνία ανάμεσα σε οργανισμούς υγείας, τόσο σε 

περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο (e-Business Watch 2006).  

Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

υπηρεσιών η-Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη ενός 

ευρύτερου φάσματος ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών επιχειρηματικών 

διαδικασιών, συνεχίζει να αποτελεί για πολλά νοσοκομεία μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία 

γεμάτη ρίσκο και κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των δημοσιευμένων 

περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με την υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων υγείας 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα τις περισσότερες φορές εστιάζεται σε επιτυχημένες υλοποιήσεις, 

πολλά επιστημονικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός 

εκπληκτικά μεγάλου ποσοστού αποτυχημένων προσπαθειών υλοποίησης (Berg 1999, 

Anderson και Aydin, 1997, Anderson, 1997). Ειδικότερα, αρκετές μελέτες περιπτώσεων, 

ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 2.6 ως ενδεικτικά παραδείγματα, 

δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι προσπάθειες εισαγωγής νέων πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων δεν στέφονται με επιτυχία. 

Οι εν λόγω δημοσιευμένες μελέτες περιπτώσεων, καθώς και πολλές άλλες που μπορεί 

εύκολα να βρει κανείς στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, περιλαμβάνουν ενδιαφέροντα 

παραδείγματα και αίτια αποτυχημένων προσπαθειών εφαρμογής πληροφοριακών 

συστημάτων, όπως:  

• Παραδείγματα αποτυχημένων υλοποιήσεων που οφείλονταν στην πολυπλοκότητα 

και την ακαμψία των νέων  συστημάτων, καθώς κανείς από τους χρήστες δεν είχε 

τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνταν για τη χρήση των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών, ούτε έλαβε ποτέ κάποια σχετική εκπαίδευση 

(Southon κ.ά. 1999, Campbell κ.ά. 1989, Kitsiou κ.ά. 2005)  

• Παραδείγματα αποτυχημένων υλοποιήσεων όπου τα νέα συστήματα δεν έγιναν 

ποτέ αποδεκτά από τους τελικούς χρήστες, αφενός διότι οι χρήστες δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου διότι σε αρκετές 

περιπτώσεις οι χρήστες ένιωθαν ότι τα νέα συστήματα παρεμπόδιζαν ή έρχονταν 

σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους εργασίας τους (Massaro 2005, 

Chessare και Torok 1993) 
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• Παραδείγματα αποτυχημένων υλοποιήσεων λόγω της αδυναμίας των συστημάτων 

να επιφέρουν το προσδοκώμενο παραγωγικό κέρδος ή την προσδοκώμενη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Beynon-Davies 1999).  

 

Κατά το παρελθόν, η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα θεωρούνταν πρωτίστως ως ένα αμιγώς τεχνικό 

αντικείμενο.  Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ενισχύεται ολοένα και περισσότερο η αντίληψη 

ότι για την επιτυχή υιοθέτηση τους, εκτός από τα θέματα τεχνικής φύσεως, θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται εξίσου διάφοροι οργανωσιακοί, κοινωνικοί και διοικητικοί παράγοντες, 

όπως για παράδειγμα η σωστή εκπαίδευση των τελικών χρηστών, καθώς και η ενεργή 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

εισαγωγής των νέων συστημάτων στο περιβάλλον εργασίας.  

Αρκετά στοιχεία από δημοσιευμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι βασικότεροι 

παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να 

εισάγουν νέα πληροφοριακά συστήματα που εκσυγχρονίζουν τις επιχειρησιακές τους 

διαδικασίες, προέρχονται τις περισσότερες φορές από το εσωτερικό περιβάλλον του ιδίου 

του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ειδικότερα, προέρχονται από την έλλειψη βασικών γνώσεων ή 

δεξιοτήτων που μπορεί να έχουν οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας πάνω σε θέματα 

πληροφορικής (π.χ. ιατροί, νοσοκόμοι, διοικητικά στελέχη, υπάλληλοι των μονάδων 

πληροφορικής, κ.ά.), από την αδυναμία των εμπλεκόμενων μερών να κατανοήσουν τις 

βασικές δυνατότητες και τους περιορισμούς της εκάστοτε τεχνολογίας, καθώς επίσης και 

από την αδυναμία τους να κατανοήσουν τους τρόπους εναρμόνισης των νέων αυτών 

συστημάτων στο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου (Berger και Kichak 2004, Lorenzi 

και Riley 2003, Southon κ.α. 1999). Επιπλέον, η ανεπιτυχής υιοθέτηση πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας μπορεί να οφείλεται και σε αρκετούς άλλους λόγους, όπως για 

παράδειγμα σε τεχνικές ελλείψεις, σε ελλείψεις ή αδυναμίες των εταιρειών πληροφορικής που 

προμηθεύουν τα συστήματα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε προβλήματα που προκύπτουν 

από την ύπαρξη πεπαλαιωμένων συστημάτων (legacy systems), καθώς και σε προβλήματα 

διαχείρισης των έργων (project management), όπως για παράδειγμα προβλήματα στην 

τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών και εκπλήρωσης στόχων (Leung κ.α. 2003). 
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Πίνακας 2.6: Παραδείγματα αποτυχημένων έργων υλοποίησης πληροφοριακών 
συστημάτων υγείας    

 
Αντικείμενο 
Μελέτης  

Περιγραφή Εφαρμογής Προβλήματα και Παράγοντες 
Αποτυχίας  

Κλινικό 
Πληροφοριακό 
Σύστημα του New 
South Wales 
(Department of 
Health, 
Australia)  

Πηγή 
Southon κ.ά. 1999 

Υλοποίηση Κλινικού 
Πληροφοριακού Συστήματος που 
περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης 
ασθενών και παραγγελίας εξετάσεων. 
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα 
περιελάμβανε αρχικά 3 νοσηλευτικά 
ιδρύματα και 2 ακόμη που θα 
συμμετείχαν στη συνέχεια.   

Τα πρώτα στάδια του έργου που 
περιελάμβαναν την υλοποίηση ενός 
πληροφοριακού συστήματος για τη 
διαχείριση των σθενών ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία. Ωστόσο, η υλοποίηση του 
συστήματος εισαγωγής ιατρικών εντολών, 
έπειτα από αρκετά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν, διεκόπη. Το πολύπλοκο 
επιχειρησιακό περιβάλλον των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων, καθώς επίσης και η 
διαφορετικότητα των εσωτερικών 
διαδικασιών του κάθε οργανισμού, έφερε 
στην επιφάνεια διάφορα σύνθετα 
προβλήματα, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη 
κατά τον αρχικό στρατηγικό σχεδιασμό. Οι 
δυσκολίες που προέκυψαν οφείλονταν σε 
προβλήματα οργάνωσης, διοίκησης, 
τεχνολογίας, πολυπλοκότητας, αλλά και σε 
ζητήματα δέσμευσης από το ανθρώπινο 
δυναμικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Υλοποίηση 
ολοκληρωμένου 
νοσοκομειακού 
πληροφοριακού 
συστήματος στην 
επαρχεία 
Limpopo, Νότια 
Αφρική 

Πηγή 
Littlejohns κ.ά. 
2003 
 

Το σχέδιο για την ανάπτυξη του 
Ολοκληρωμένου Νοσοκομειακού 
Πληροφοριακού Συστήματος 
περιελάμβανε την υλοποίηση των 
εξής υποσυστημάτων: 
Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών 
(περιελάμβανε τη διαχείριση 
εισαγωγών, διακομιδών, εξιτηρίων, 
και δημογραφικών δεδομένων των 
ασθενών), Σύστημα Διαχείρισης 
Ιατρικών Φακέλων, Σύστημα 
Διαχείρισης Ραντεβού των ασθενών, 
Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης 
Υπολογιστικό Σύστημα Εισαγωγής 
Ιατρικών Εντολών και Αναφοράς 
Αποτελεσμάτων, Σύστημα 
Εργαστηρίων, Σύστημα 
Ακτινολογίας, Σύστημα Διαχείρισης 
Χειρουργείων, καθώς επίσης και 
άλλα κλινικά υποσυστήματα.  

Δεν λήφθηκαν υπόψη θέματα κοινωνικής και 
επαγγελματικής κουλτούρας των 
εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος.  
Έλλειψη υιοθέτησης κατάλληλων μεθόδων 
διαχείρισης αλλαγών από τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη του έργου. 
Έλλειψη εκπαίδευσης και ενεργής 
συμμετοχής των τελικών χρηστών στην 
υλοποίηση των συστημάτων. 
Υποτίμηση της πολυπλοκότητας των 
κλινικών και διοικητικών διαδικασιών.  
Ασυμφωνία μεταξύ των απαιτήσεων και των 
προσδοκιών που είχαν οι ηγέτες του έργου 
και οι τελικοί χρήστες των συστημάτων. 

Σύστημα 
Διαχείρισης 
Ασθενοκεντικών 
Σημειώσεων 
Χειρουργείου 
(Operation Chart 
System) στο 
Ιατρικό Κέντρο 
του Riverview 
University  
Πηγή 
Hoot και Sanders 
2005 

Υλοποίηση ενός Πληροφοριακού  
Συστήματος Διαχείρισης 
Ασθενοκεντρικών Σημειώσεων 
Χειρουργείου (OpChart). Πρόκειται 
για τμήμα ενός μεγαλύτερου 
συστήματος που επιτρέπει στους 
ιατρούς και το κλινικό προσωπικό 
την ηλεκτρονική καταγραφή και 
τεκμηρίωση των πληροφοριών ενός 
ασθενή κατά τη διάρκεια μιας 
(χειρουργικής) επέμβασης.   

Το OpChart  δεν υιοθετήθηκε με επιτυχία. 
Επρόκειτο να εφαρμοστεί στο χειρουργικό 
τμήμα όπου λάμβαναν χώρα οι 
περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις 
παιδιατρικής και οφθαλμολογικής. Η 
προσπάθεια κατέληξε σε ευρεία απόρριψη 
του συστήματος λόγω τεχνικών 
προβλημάτων και προβλημάτων 
επαγγελματικής κουλτούρας-νοοτροπίας 
των ιατρών.  
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Πρόγραμμα 
Σχεδιασμού 
Περιφερειακών 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 
(RISP), 
Περιφερειακή 
Αρχή Υγείας, 
Wessex (WRHA) 
Πηγή 
Brown 2001 

Το έργο RISP είχε ως στόχο την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, 
περιφερειακού πληροφοριακού 
συστήματος που θα κάλυπτε τη 
διαχείριση: των ενδοεπιχειρησιακών 
και διεπιχειρησιακών πληροφοριών 
των συμμετεχόντων στο έργο 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των 
πληροφοριών του ανθρώπινου 
δυναμικού, των πληροφοριών 
δημόσιας υγείας της περιφέρειας, 
καθώς επίσης και των πληροφοριών 
λογιστικής και ακίνητης περιουσίας 
των συμμετεχόντων φορέων 

Το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε. Το 
συνολικό κόστος του εκτιμήθηκε αρχικά 
περί τα 40 εκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, η 
αρχική αυτή εκτίμηση  αποδείχθηκε 
λανθασμένη, αφού το πραγματικό κόστος 
κυριότητας του έργου, μέχρι τη στιγμή που 
αποφασίστηκε να διακοπεί, ανέρχονταν στα 
60 εκατομμύρια λίρες. Το γεγονός αυτό 
οφείλονταν στο ότι τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη της Περιφερειακής Αρχής WRHA 
είχαν έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σε 
θέματα που αφορούσαν στη διαχείριση του 
προγράμματος. Επίσης , ένας άλλος 
κρίσιμος παράγοντας που οδήγησε στην 
αποτυχία ήταν η απουσία στρατηγικού 
σχεδίου διαχείρισης του έργου, καθώς στο 
αρχικό στάδιο του προγράμματος δεν είχαν 
διευκρινιστεί οι ακριβείς στόχοι του έργου 
και οι κατάλληλες μετρικές αξιολόγησης, 
σχετικά με τον προϋπολογισμό, την 
παράδοση των συστημάτων, τα 
χρονοδιαγράμματα, κτλ. 

Σύστημα 
Αποστολής 
Ασθενοφόρων με 
τη Βοήθεια 
Υπολογιστή, 
Λονδίνο 
(LASCAD) 
Πηγή 
Beynon-Davies 
1999 
 

Το Σύστημα Αποστολής 
Ασθενοφόρων με τη Βοήθεια 
Υπολογιστή (London Ambulance 
Computer-Aided Dispatch System 
- LASCAD) είχε σχεδιαστεί για να 
λειτουργήσει ως ένα σύστημα που θα 
βοηθούσε στην καλύτερη διαχείριση 
της δρομολόγησης των 
ασθενοφόρων για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων περιστατικών στο 
Λονδίνο. Το εν λόγω σύστημα, το 
οποίο επικοινωνούσε με ένα 
γεωγραφικό ΠΣ και 
χρησιμοποιούσε μια προσέγγιση 
που βασίζονταν σε εμπειρικούς και 
εξειδικευμένους κανόνες (expert 
rule-based), είχε ως στόχο να 
μειώσει το χρόνο απόκρισης των 
ασθενοφόρων, μέσω της 
αποτελεσματικής διαχείρισης της 
αποστολής κατάλληλα εξοπλισμένου 
προσωπικού και οχημάτων στον 
τόπο του συμβάντος.    

Ο σχεδιασμός του συστήματος είχε πολλές 
ατέλειες και αρκετά αδύναμα λειτουργικά 
σημεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις 27 
Οκτωβρίου του 1992, έπειτα από πολλαπλές 
κλήσεις (2900 επείγουσες κλήσεις) στο 
κέντρο LAS – υπεύθυνο για τη διαχείριση 
έκτακτων περιστατικών - να δημιουργηθούν 
αλλεπάλληλα προβλήματα στην άμεση και 
σωστή δρομολόγηση των ασθενοφόρων στα 
σημεία ζήτησης. Σύμφωνα με αναφορές, 
εξαιτίας της ανεπάρκειας του συστήματος 
που δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στα 
υψηλά επίπεδα ζήτησης, περίπου 20-30 
άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω της 
καθυστερημένης ανταπόκρισης του κέντρου 
LAS. Έπειτα από το συμβάν αυτό, το κέντρο 
LAS το οποίο είχε ήδη δαπανήσει 1.1-1.5 
εκατομμύρια λίρες (£), αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τη χρήση του συστήματος.  
Η υπεύθυνη εταιρία για την ανάπτυξη του 
συστήματος αποδείχτηκε ότι δεν είχε καμία 
προϋπάρχουσα εμπειρία στην ανάπτυξη 
παρόμοιων συστημάτων υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων και διαχείρισης ασθενοφόρων. 
Άλλοι αρνητικοί παράγοντες που επέφεραν 
τη διακοπή της χρήσης του συστήματος, 
ήταν: τα οργανωτικά προβλήματα, η 
αρνητική στάση των χρηστών προς τη χρήση 
του συστήματος (ιδίως έπειτα από το 
προαναφερόμενο συμβάν), η έλλειψη 
στρατηγικού σχεδιασμού και  διαχείρισης 
του ΠΣ,  καθώς επίσης και η περιορισμένη 
συμμετοχή των χρηστών κατά το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή του συστήματος.  
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2.5.1  Οργανωσιακοί και Διοικητικοί Παράγοντες  

Η υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικότερα στους υπόλοιπους οργανισμούς υγείας, μπορεί να 

δημιουργήσει πολλά οφέλη. Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και να μειώσει κατά πολύ τις 

υπέρμετρες λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο, τα παραπάνω παραδείγματα (Πίνακας 2.6) 

καταδεικνύουν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής νέων πληροφοριακών συστημάτων 

στους οργανισμούς υγείας μπορεί να κρύβει αρκετούς κινδύνους, με αρνητικές συνέπειες για 

τον κάθε οργανισμό, και μη προβλεπόμενες δαπάνες που συχνά οδηγούν σε σημαντική 

αποτυχία των έργων υλοποίησης (Anderson και Aydin, 2005).  

Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την 

πράξη, τη διεθνή βιβλιογραφία και από μελέτες περιπτώσεων, αρκετά έργα υλοποίησης 

προσεγγίζονται, λανθασμένα, κυρίως από την τεχνική/τεχνολογική σκοπιά των πραγμάτων. 

Συχνά, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των διευθυντών/προϊσταμένων των τμημάτων πληροφορικής των νοσοκομείων, 

αποτυγχάνουν ή αμελούν να δώσουν έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κατά τη 

διάρκεια των υλοποιήσεων, τα οποία οδηγούν σε πληθώρα αποτυχημένων έργων, όπως 

αυτών που παρατίθενται στον Πίνακα 2.6. Τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον καταστεί 

προφανές ότι η επιτυχής τεχνική υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα δεν οδηγεί πάντοτε στην άμεση υιοθέτηση και χρήση των 

συστημάτων αυτών από τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας – δηλαδή τους τελικούς 

χρήστες - αφού η ενσωμάτωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων απαιτεί 

επίσης, από την πλευρά των ανώτερων διοικητικών στελεχών, τη λεπτομερή εξέταση και 

επίλυση ποικίλων οργανωσιακών και κοινωνικών ζητημάτων που μπορεί να επηρεάσουν 

σημαντικά τη διαδικασία υιοθέτησης.  

 Η παράβλεψη ή η αμέλεια του γεγονότος ότι η εισαγωγή ενός νέου πληροφοριακού 

συστήματος σ’ ένα νοσηλευτικό ίδρυμα θα επηρεάσει ουσιαστικά ένα σύνολο επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, σχέσεων, αλληλεπιδράσεων, λειτουργιών και κατ’ επέκταση την 

καθημερινή εργασία όλων των εμπλεκόμενων οντοτήτων, ενέχει αρκετούς κινδύνους και 

συχνά αποτελεί το βασικότερο αίτιο για την αποτυχημένη υλοποίηση πολλών έργων 

πληροφορικής στο χώρο της υγείας.  Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι κάθε προσπάθεια 

εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς υγείας, θα πρέπει αναπόφευκτα 

να συνοδεύεται από ορισμένες απαραίτητες, σημαντικές και καλά προσχεδιασμένες αλλαγές, 
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οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να έχουν άμεσες ή έμμεσες, ηθελημένες ή αθέλητες συνέπειες 

σε πολλούς τομείς και πολλά επίπεδα του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι αλλαγές αυτές, 

συνήθως επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού, τις διαδικασίες 

και τους τρόπους εκτέλεσης των διεργασιών σε ένα ή και περισσότερα τμήματα, τις 

εργασιακές συνήθειες των επαγγελματιών, καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας. Κατά συνέπεια, η κατανόηση και η αποδοχή της αντίληψης ότι η 

εισαγωγή νέων συστημάτων συνδέεται άρρηκτα τις περισσότερες φορές με επικείμενες 

αλλαγές που αφορούν στην εργασιακή συμπεριφορά, στα εργασιακά πρότυπα και σε νέες 

δεξιότητες, ανάγει τις μεθόδους και τις τεχνικές της διαχείρισης αλλαγών (change 

management) και της οργανωσιακής ανάπτυξης (organizational development) σε «χρυσά 

πρότυπα» για την επιτυχή επίλυση αρκετών προβλημάτων, καθ’ όλη την προσπάθεια 

υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει ο Berg σε μια από τις εργασίες του, 

σχετικά με τη χρήση ενός συστήματος Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, καταδεικνύει μια 

σειρά από θέματα και ζητήματα τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα παραπάνω (Berg 

2001): 

 «Τα συστήματα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, αναπόφευκτα, 

αλλάζουν πολλές από τις ισχύουσες παραδοσιακές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται από τους κλινικούς επαγγελματίες για την καταγραφή 

των δεδομένων ενός ασθενή και εγείρουν καίρια ερωτήματα, σχετικά με 

το ποιος, από πού και πότε θα εισάγει τα δεδομένα στο σύστημα, πού, 

ποιός και πότε θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και υπό ποιές 

συνθήκες. Μπορεί τα ερωτήματα αυτά να ακούγονται «αφελή» και οι 

απαντήσεις να φαντάζουν αυταπόδεικτες, αλλά τα παραπάνω θέματα, 

αναπόφευκτα, προκαλούν τις περισσότερες φορές οξυδερκείς (ή μη 

οξυδερκείς) πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις ή και αντιθέσεις, σχετικά 

με το ποιός θα είναι υπεύθυνος για την συμπλήρωση ποιών τμημάτων του 

φακέλου υγείας ενός ασθενή, σε ποιόν «ανήκουν» ποιες πληροφορίες και 

ποιος θα ελέγχει τη δουλεία ποιού». 

 

Σε αυτό το παράδειγμα φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο οι οργανωσιακοί 

και κοινωνικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων ασφάλειας, 

εμπιστευτικότητας, απορρήτου ή  αλλαγής των διαδικασιών και των τρόπων «βάσει των 

οποίων γίνονται κάποια πράγματα», μπορούν να παρέμβουν και αναπόφευκτα να 
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επηρεάσουν την αποδοχή και τη χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήματος από τους 

τελικούς χρήστες.  

Από την οργανωσιακή σκοπιά, η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων υγείας στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα προϋποθέτει την εξοικείωση των χρηστών με τα συστήματα αυτά ή 

ακόμα και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και μεθόδων εργασίας (Chaffey και Wood 2005). 

Ωστόσο, αυτή δεν είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία, καθώς η εκπαίδευση των χρηστών, 

η αλλαγή των τρόπων εργασίας, σκέψης και κουλτούρας, προϋποθέτει από τη μια πλευρά την 

ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης αλλαγών (Kitsiou κ.ά. 2004, 2005) 

που προάγουν την ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού καθ’ όλη τη διαδικασία 

υλοποίησης και εναρμόνισης των συστημάτων αυτών στο εργασιακό περιβάλλον του 

νοσοκομείου, και από την άλλη μεριά την ύπαρξη ενός ανθρώπινου δυναμικού που είναι 

ευέλικτο, εύκολα προσαρμόσιμο και ανοιχτό προς τις νέες αλλαγές. Οι Bowns κ.ά. (1999) 

υποστηρίζουν ότι «τα πιο επιτυχή έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών διαχείρισης πληροφοριών, εμφανίζονται σε οργανισμούς που διέπονται από το 

κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο και την κατάλληλη κουλτούρα προσαρμογής προς τις νέες 

αλλαγές και σε οργανισμούς όπου το ανθρώπινο δυναμικό αντιμετωπίζεται με σεβασμό και 

αξία». 

Εν γένει, λοιπόν, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαχείρισης της 

πληροφορίας στους οργανισμούς υγείας μέσα από την εφαρμογή νέων συστημάτων και 

υπηρεσιών η-Υγείας, προϋποθέτει από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη την ανάπτυξη 

προσεκτικών και καλά μελετημένων στρατηγικών σχεδίων, καθώς και την ανάπτυξη 

βέλτιστων μεθόδων ή προσεγγίσεων διαχείρισης αλλαγών που λαμβάνουν υπόψη όλους τους 

σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επικείμενη αλλαγή. Ορισμένοι από 

αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.   

 

1) Προσδιορισμός, ανάπτυξη και εξασφάλιση καλά σχεδιασμένων στρατηγικών 

εισαγωγής συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας 

Σύμφωνα με τους Iakovidis κ.ά. (2004), η ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για την 

εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

έχει να κάνει περισσότερο με την διαχείριση της πληροφορίας, της γνώσης, του ανθρώπινου 

δυναμικού, των επιχειρησιακών διαδικασιών και λιγότερο με την τεχνολογική πτυχή των 

συστημάτων. Και αυτό, διότι, η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων υγείας στο σύνθετο 

και πολύπλοκο περιβάλλον των νοσοκομείων δεν απαιτεί μόνο βαθιές τεχνολογικές αλλαγές, 
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αλλά και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Μπορεί να αλλάξει ριζικά τη 

δομή τους, τις διεργασίες των τμημάτων τους, ακόμα και την κουλτούρα των εργαζομένων. 

Τα διοικητικά στελέχη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποφασίζουν και κατευθύνουν την 

υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών θα πρέπει να αναπτύξουν 

κανόνες και ορισμούς ανταλλαγής δεδομένων για όλα τα εσωτερικά τμήματα του 

οργανισμού, να εκπαιδεύσουν εκατοντάδες εργαζόμενους που θα πρέπει να αποκτήσουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα νέα 

συστήματα, να επανασχεδιάσουν τις θεμελιώδεις επιχειρηματικές διεργασίες έτσι ώστε να 

ευθυγραμμίζονται με τις λειτουργίες του συστήματος, και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ενώ 

παράλληλα συνεχίζεται κανονικά η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς και η 

καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Επίσης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδεχθούν 

την ανάληψη νέων καθηκόντων και διαδικασιών, να μάθουν να εκτελούν μια σειρά από νέες 

διεργασίες που απαιτούν την καταχώρηση ποικίλων πληροφοριών στα νέα συστήματα και να 

κατανοήσουν πώς η καταχώρηση ή η επιλογή της μη-καταχώρησης των πληροφοριών αυτών 

μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, αντίστοιχα, την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων 

τμημάτων.  

Κατά συνέπεια, πριν από την οποιαδήποτε προσπάθεια υιοθέτησης νέων 

πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα 

προσδοκώμενα οφέλη, τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την όλη διαχείριση της νέας 

αλλαγής θα πρέπει πριν από την έναρξη του έργου να αναπτύξουν ένα σύνολο λεπτομερών 

στρατηγικών σχεδίων. Τα εν λόγω σχέδια περιλαμβάνουν: στρατηγικά σχέδια 

πληροφοριακών συστημάτων υγείας, επιχειρηματικά στρατηγικά σχέδια, καθώς και 

στρατηγικά σχέδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων υλοποίησης, πριν 

και μετά την εγκατάσταση των συστημάτων, προκειμένου να εξετασθεί η πραγματική χρήση 

τους, η επίδρασή τους προς τους χρήστες και η επιτυχής εκπλήρωση των τεθέντων στόχων 

στο συγκεκριμένο περιβάλλον εφαρμογής τους (Πίνακας 2.7). Τα στρατηγικά σχέδια για την 

υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων υγείας είναι πολύ σημαντικά. Μπορούν να 

καθοδηγήσουν και να συντονίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επενδύσεις του 

οργανισμού για την ανάπτυξη ή την υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  μέσα από προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα, προβλεπόμενες 

δραστηριότητες και ενέργειες, εκτιμήσεις προϋπολογισμού, καθώς και σχέδια ανάλυσης και 

σχεδίασης συστημάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα (1 με 2 έτη), 

μεσοπρόθεσμα (3 με 9 χρόνια) ή μακροπρόθεσμα (10 και πλέον έτη). Το στρατηγικό 

σχέδιο θα πρέπει ακόμη να προβλέπει διαδικασίες σχετικά με τη συντήρηση και την 
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αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και διαδικασίες που σχετίζονται με την υποστήριξη των 

χρηστών, έτσι ώστε να προάγεται και να ενισχύεται η ομαλή  λειτουργία των συστημάτων 

αυτών στα πλαίσια των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

 

Πίνακας 2.7: Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση ΠΣ και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

 
Ευθυγράμμιση της στρατηγικής ΠΣ με την επιχειρηματική στρατηγική  
Ένα στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων θα πρέπει να συγκεντρώνει και να 
εναρμονίζει επιτυχώς τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους και σκοπούς του νοσηλευτικού 
ιδρύματος, τις επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις απαιτήσεις των διοικητικών και κλινικών 
τμημάτων - όσον αφορά στη διαχείριση των παραγόμενων πληροφοριών - με την εφαρμογή των 
κατάλληλων υπολογιστικών συστημάτων για την επίτευξη των στόχων (Winter κ.α. 2001). 
 
Απλότητα μέσω σαφώς καθορισμένων και εξελικτικών φάσεων 
Η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα και μοναδικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας το οποίο θα πρέπει 
απαραιτήτως να περιλαμβάνει την άπαξ εφαρμογή ενός αρκετά μεγάλου εύρους συστημάτων και 
υπολογιστικών εφαρμογών. Αντίθετα, θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια σταδιακή και εξελικτική 
διαδικασία που θα περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένα, επαναλαμβανόμενα βήματα ή στάδια, τα 
οποία θα πρέπει να εκτελούνται με λογική σειρά, βήμα προς βήμα, κατακτώντας μικρούς, αλλά 
πρωτίστως εφικτούς και λογικούς στόχους (Baker και Leguit 1999). 

 
Αξιολόγηση της οργανωσιακής επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων 
Στους κόλπους των οργανισμών υγείας συχνά παρατηρείται η ύπαρξη σύνθετων οργανωσιακών και 
κοινωνικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν σημαντικά στην επιτυχημένη ή αποτυχημένη 
έκβαση της υιοθέτησης και χρήσης νέων πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ τούτου, τα διοικητικά 
στελέχη και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να αξιοποιήσουν διάφορες μεθόδους για την 
αξιολόγηση των παραγόντων αυτών, πριν και μετά την οποιαδήποτε προσπάθεια υλοποίησης ενός ή 
και περισσοτέρων πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να διαχειριστούν σωστά τους παράγοντες 
αυτούς και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχούς υιοθέτησης  των συστημάτων στο εργασιακό 
περιβάλλον των οργανισμών υγείας. Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την άμεση 
παρατήρηση και παρακολούθηση των τρόπων διεξαγωγής των επιχειρησιακών διαδικασιών στα 
διάφορα τμήματα, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, τη λεπτομερή εξαγωγή απαιτήσεων, την ανάλυση 
κοινωνικών δικτύων (social network analysis), καθώς και τη διεξαγωγή μελετών για την αξιολόγηση 
της επίδρασης των νέων συστημάτων στον οργανισμό. (Ένας σημαντικός ερευνητικός οδηγός που 
καλύπτει διάφορες τεχνικές και μεθόδους αξιολόγησης αυτού του είδους, είναι το βιβλίο των 
Anderson και Aydin (2005) με τίτλο “Evaluating the Organizational Impact of Healthcare 
Information Systems” (Αξιολόγηση των Οργανωσιακής Επίδρασης των Πληροφοριακών 
Συστημάτων Υγείας).  
 
Ευελιξία  
Η διαδικασία υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς υγείας θα πρέπει να 
διευκολύνει τη διεκπεραίωση των κατάλληλων αλλαγών, τόσο στο επιχειρησιακό περιβάλλον όσο και 
στα επικείμενα συστήματα. Κατά συνέπεια, η ευελιξία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ανταπόκριση των εξελισσόμενων αναγκών των τελικών χρηστών.  
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Η πολυπλοκότητα της υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων δεν περιορίζεται 

μόνο στα εσωτερικά όρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τους Anderson και 

Aydin (2005) η μελέτη και η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-

Υγείας προς υιοθέτηση, θα πρέπει να περιλαμβάνει πριν την έναρξη της υλοποίησης τη 

λεπτομερή ανάλυση των ακόλουθων κατηγοριών: 1) το εξωτερικό περιβάλλον, 2) το 

εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, 3) τους δυνητικούς χρήστες των πληροφοριακών 

συστημάτων και την ενεργή συμμετοχή τους στη κατά τη διαδικασία υλοποίησης, 4)  το 

περιβάλλον ανάπτυξης των συστημάτων και τις ικανότητες των εταιρειών που αναπτύσσουν 

τα συστήματα αυτά 5) τη φύση και την πολυπλοκότητα του συστήματος και τέλος, 7) τη 

γενικότερη επίδραση των συστημάτων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.  

Ένα χρήσιμο πλαίσιο για τη βέλτιστη διαχείριση των παραπάνω παραγόντων, 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη και τους διευθυντές/προϊσταμένους των μονάδων πληροφορικής στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και ισχυρών στρατηγικών σχεδίων 

υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής, είναι το πλαίσιο 

COBIT. Το πλαίσιο COBIT χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας από πολλούς 

οργανισμούς και επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων και έχει ως στόχο να συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών πληροφορικής στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως 

ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων. Ειδικότερα, το πλαίσιο COBIT, 

συνδέοντας τους οργανωσιακούς κινδύνους και επιδρώντες παράγοντες με 

μηχανισμούς/μεθόδους ελέγχου και τεχνικά θέματα υλοποίησης, αποτελεί ένα χρήσιμο 

οδηγό από τη μεριά των στελεχών των τμημάτων πληροφορικής, καθώς δίνει έμφαση σε 

βασικές διαδικασίες και δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το σχεδιασμό, την 

οργάνωση, την απόκτηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ή αλλιώς την αξιολόγηση 

της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισμού 

(Σχήμα 2.3). Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν δίνεται έμφαση 

μόνο στην τεχνολογία, αλλά στην αποτελεσματική διαχείριση ορισμένων κρίσιμων 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, την ποιότητα των πληροφοριών, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις πολιτικές 

του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μειωθούν τυχόν ρίσκα που μπορεί να 

επηρεάσουν την επιτυχή έκβαση των έργων υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.  
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Σ01 Καθορισμός Στρατηγικού Πλάνου ΠΤ
Σ02 Καθορισμός Πληροφοριακής  

Αρχιτεκτονικής
Σ03 Καθορισμός Τεχνολογικής    

Κατεύθυνσης
Σ04 Καθορισμός  οργάνωσης ΠΤ &     

σχέσεων
Σ05 Διαχείριση της επένδυσης ΠΤ
Σ06 Κοινοποίηση διοικητικών στόχων & 

κατευθύνσεων
Σ07 Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 
Σ08 Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις 

εξωτερικές απαιτήσεις 
Σ09 Εκτίμηση Ρίσκου
Σ10 Διαχείριση έργου (project 

management)
Σ11 Διαχείριση Ποιότητας 

- Αποτελεσματικότητα 
- Αποδοτικότητα
- Ακεραιότητα
- Εμπιστευτικότητα
- Διαθεσιμότητα
- Συμμόρφωση
- Αξιοπιστία

- Άνθρωποι
- Συστήματα Εφαρμογών 
- Τεχνολογία
- Δεδομένα 
- Δίκτυα

ΠΥ01 Καθορισμός & διαχείριση επιπέδων 
παροχής υποστηρικτικών  

υπηρεσιών 
ΠΥ02 Διαχείριση υπηρεσιών thrird party
ΠΥ03 Διαχείριση αποδοτικότητας & 

ικανοτήτων
ΠΥ04 Διασφάλιση συνεχιζόμενων 

υπηρεσιών
ΠΥ05 Διασφάλιση ασφάλειας συστημάτων
ΠΥ06 Προσδιορισμός και κατανομή 

πόρων
ΠΥ07 Εκπαίδευση χρηστών 
ΠΥ08 Παροχή πληροφοριών στους χρήστες
ΠΥ09 Διαχείριση ρυθμίσεων 
ΠΥ10 Διαχείριση προβλημάτων & 

περιστατικών 
ΠΥ11 Διαχείριση Δεδομένων
ΠΥ12 Διαχείριση εγκαταστάσεων 
ΠΥ13 Διαχείριση λειτουργιών 

ΑΥ01 Προσδιορισμός αυτοματοποιημένων 
λύσεων

ΑΥ02 Απόκτηση και συντήρηση εφαρμογών 
λογισμικού και ΠΣ

ΑΥ03 Απόκτηση και συντήρηση τεχνολογικού 
εξοπλισμού και υποδομής

ΑΥ04 Ανάπτυξη νέων διεργασιών  
ΑΥ05 Εγκατάσταση και επικύρωση 

συστημάτων 
ΑΥ06 Διαχείριση Αλλαγών 

Π01 Παρακολούθηση διαδικασιών
Π02 Εκτίμηση επάρκειας εσωτερικού ελέγχου
Π03 Έλεγχος από ανεξάρτητο φορέα για την 

αποκόμιση αντικειμενικής 
άποψης ως  προς την διασφάλιση 
της όλης   διαδικασίας 
ελέγχου  

 
Σχήμα 2.3: Πλαίσιο Διαχείρισης ΠΣ/ΤΠ (Πηγή: COBIT, 2000) 
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2) Αποφυγή «γρήγορων» λύσεων 

Όπως υποστηρίζει ο Berg (2001) στο άρθρο του “Υλοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων στο χώρο της υγείας: μύθοι και προκλήσεις”, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

θα πρέπει να κατανοήσουν ότι κάθε οργανισμός περίθαλψης - ακόμα και όταν ομοιάζει ως 

προς τη λειτουργία και τη δομή του με άλλους οργανισμούς υγείας – φέρει πάντοτε κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία 

υιοθέτησης ενός ή και περισσοτέρων πληροφοριακών συστημάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

περιλαμβάνουν το  μέγεθος του οργανισμού, την ηγεσία και την εμπειρία των διοικητικών 

στελεχών, τη νοοτροπία και τις σχέσεις των εργαζομένων, την οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού και γενικότερα το εσωτερικό του περιβάλλον. Κατά συνέπεια, τις περισσότερες 

φορές κάθε οργανισμός υγείας αντιδρά διαφορετικά και με ποικίλους τρόπους σε μια αλλαγή 

που συνδέεται με την υιοθέτηση νέων καινοτόμων εφαρμογών και συστημάτων ή με την 

εφαρμογή ενός παρόμοιου με άλλους οργανισμούς στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης 

κάποιου συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν μια δράση ή ένα έργο περιλαμβάνει 

την υλοποίηση ενός ιδίου πληροφοριακού συστήματος που έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από 

έναν άλλο οργανισμό υγείας, με παρόμοια στρατηγική και δομή, δεν είναι πάντοτε σίγουρο 

ότι οι τελικοί χρήστες και τα εμπλεκόμενα μέρη που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα 

από την εισαγωγή του συστήματος αυτού θα αντιδράσουν το ίδιο θετικά προς τη χρήση του. 

Επομένως, εάν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα εμπλεκόμενα μέρη που διευθύνουν το 

έργο δεν μεριμνήσουν να εξετάσουν ενδελεχώς, από την αρχή, τα απαραίτητα και τρέχοντα 

οργανωσιακά ζητήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού στον οποίο θα 

εφαρμοστούν τα νέα συστήματα, τότε θα είναι σαν να αναζητούν μια πρόχειρη και γρήγορη 

λύση, μέσω της οποίας προσδοκούν ότι όλα θα λειτουργήσουν «ως δια μαγείας», χωρίς το 

οποιοδήποτε κόστος οργανωσιακής αλλαγής. Σε μια εποχή, λοιπόν, όπου όλοι αναζητούν τη 

γρήγορη και εύκολη λύση, το να προσπαθήσει να ακολουθήσει κανείς μια 

«καλοεφαρμοσμένη συνταγή» υιοθέτησης ΤΠΕ σ’ έναν οργανισμό υγείας, ενέχει αρκετούς 

κινδύνους που μπορεί να θέσουν τον οργανισμό και τα ηγετικά του στελέχη σε δυσμενή 

θέση και σε μια επίπονη διαδικασία εύρεσης πιθανών λύσεων για την επιβίωση του 

οργανισμού. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως δεν υπάρχει καμία στρατηγική διαχείρισης 

αλλαγών που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο αυτόν, είναι 

εξαιρετικής σημασίας οι ιθύνοντες του εκάστοτε οργανισμού υγείας να διαθέσουν τον 
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απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για το σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των επιθυμητών 

στόχων του οργανισμού και στη συνέχεια να αναπτύξουν τις κατάλληλες επιχειρησιακές 

στρατηγικές, μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, 

προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος για τη νέα αλλαγή.   

 

3) Εξασφάλιση της δέσμευσης των χρηστών και των λοιπών εμπλεκομένων 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι σ’ έναν οργανισμό υγείας η εξασφάλιση της δέσμευσης όλων 

των εμπλεκόμενων μερών, μέσω μιας σειράς δράσεων και μεθόδων, πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την υλοποίηση ενός ή και περισσοτέρων πληροφοριακών συστημάτων, αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της αποδοχής των νέων αλλαγών και την επίτευξη 

επιτυχών αποτελεσμάτων.   

Η έννοια της δέσμευσης μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από την οργανωσιακή όσο και 

από την οικονομική πλευρά των πραγμάτων: 

Η Οικονομική δέσμευση  αφορά στη συνεχή και σταθερή οικονομική υποστήριξη που 

θα πρέπει να προέρχεται τόσο από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τις 

υγειονομικές αρχές όσο και από τα ανώτατα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη των 

οργανισμών υγείας. Δυστυχώς, παλαιότερα, το θέμα της εξασφάλισης επαρκών οικονομικών 

πόρων για τον εκσυγχρονισμό  των οργανισμών υγείας μέσα από την υιοθέτηση νέων 

καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων υγείας, αντιμετωπίζονταν από τους αρμόδιους 

κυβερνητικούς φορείς και από τα διοικητικά στελέχη των οργανισμών υγείας, ως ένα θέμα 

ισχνής σημασίας και χαμηλής προτεραιότητας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη 

αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει και σήμερα αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, των πολιτικών και των δράσεων χρηματοδότησης που έχει χαράξει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη, μέσω 

της υιοθέτησης νέων συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας, το θέμα της χρηματοδότησης 

των οργανισμών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο 

σε πολλές χώρες ως ένα μείζον θέμα.    

Η Οργανωσιακή δέσμευση εστιάζεται σε όλα εκείνα τα επικουρικά στοιχεία ενεργητικού 

που απαιτούνται σ’ έναν οργανισμό υγείας για να δημιουργηθεί αξία και να επιτευχθούν τα 

προσδοκώμενα οφέλη από την υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων.  Οι επενδύσεις στην 

πληροφοριακή τεχνολογία δεν μπορούν από μόνες τους να κάνουν πιο αποτελεσματικούς 

τους οργανισμούς υγείας και τους επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτούς αν δεν 

συνοδεύονται και από άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη 
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πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, την κατάλληλη συμπεριφορά, νοοτροπία, 

κουλτούρα, δέσμευση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

καθώς και η ενδεχόμενη επίδραση που μπορεί να έχουν στη διαδικασία υιοθέτησης νέων 

πληροφοριακών συστημάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη κατά την 

προκαταρκτική μελέτη ενός έργου και αντίστοιχα να αναπτύσσονται κατάλληλες μέθοδοι και 

στρατηγικές διαχείρισης που θα εξασφαλίζουν τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού για 

την επίτευξη των στόχων.    

 

Επομένως, λοιπόν, η έννοια της οικονομικής και οργανωσιακής δέσμευσης των 

εμπλεκόμενων μερών σημαίνει ότι τα ανώτατα στελέχη, οι αρμόδιες αρχές και οι 

κυβερνητικοί φορείς θα πρέπει να δεσμευθούν για την εξεύρεση επαρκών οικονομικών 

πόρων και τη συνεχή χρηματοδότηση των έργων πληροφορικής της υγείας· οι ομάδες των 

επαγγελματιών που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων θα 

πρέπει να δεσμευθούν ότι θα ανταποκριθούν και θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των 

τελικών χρηστών· οι χρήστες από την πλευρά τους θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια που απαιτείται για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα νέα 

συστήματα, γεγονός το οποίο προϋποθέτει βέβαια ότι τα νέα συστήματα θα δημιουργούν 

πραγματικά οφέλη στην καθημερινή τους εργασία   

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της η-

Υγείας (COM, 2004), η διασφάλιση της συνεχιζόμενης δέσμευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού και η αποτελεσματική διαχείριση των νέων αλλαγών που συνδέονται με την 

εισαγωγή νέων συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας στους οργανισμούς υγείας, προϋποθέτει 

εξ’ αρχής την πλήρη κατανόηση των ρόλων και των αναγκών όλων των εμπλεκόμενων μερών 

και φορέων. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι για την επιτυχή έκβαση 

των έργων υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς υγείας, απαιτείται 

πάνω απ’ όλα η ενεργή συμμετοχή και η συντονισμένη προσπάθεια  όλων των εμπλεκόμενων 

μερών για τη δημιουργία κοινών στόχων και αντιλήψεων, καθώς κανένας εκ των 

συμμετεχόντων δεν μπορεί να δράσει επιτυχώς χωρίς την ουσιαστική συνεργασία όλων των 

υπολοίπων. Και αυτό διότι, πολλές φορές, όταν τα άτομα ή οι φορείς που επηρεάζονται 

έμμεσα ή άμεσα από τη νέα αλλαγή (π.χ. επαγγελματίες υγείας, διοικητικοί υπάλληλοι, 

μονάδες υγείας, καταναλωτές) δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων που 

συνδέονται με την υιοθέτηση των νέων συστημάτων, έχουν τη δύναμη να ασκήσουν βέτο και 

να αντισταθούν στην υιοθέτηση και χρήση τους, δημιουργώντας έτσι σημαντικά 

προβλήματα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν οι ίδιοι πιστεύουν πως η χρήση των συστημάτων 
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αυτών δεν τους προσδίδει κάποιο άμεσο όφελος. Κατά συνέπεια, η επιτυχημένη υιοθέτηση 

πληροφοριακών συστημάτων υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης μπορεί να διασφαλιστεί 

μόνο μέσα από την ενεργή συμμετοχή και συντονισμένη προσπάθεια όλων των 

εμπλεκόμενων μερών. 

Η υλοποίηση νέων καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών 

πληροφορικής, η οποία αλλάζει ουσιαστικά το επονομαζόμενο “status quo”, τη λειτουργία 

ή ακόμα και τη δομή ενός οργανισμού υγείας, πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει ένταση 

μεταξύ αυτών που διευθύνουν τις αλλαγές και εκείνων που θα πρέπει να τις αποδεχτούν, να 

τις υιοθετήσουν και να προσαρμοστούν σε αυτές. Αναπόφευκτα, η ένταση αυτή και οι 

αντιδράσεις που δημιουργούνται εξαιτίας των νέων αλλαγών, επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο 

και σε σημαντικό βαθμό την οποιαδήποτε διαδικασία υλοποίησης. Συνήθως, η απόκριση 

των εμπλεκόμενων οντοτήτων προς τις νέες αλλαγές περιλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο εύρος 

διαφορετικών αντιδράσεων, όπως: τη διερεύνηση, την άρνηση, την αποδοχή, την 

απαισιοδοξία, τον σκεπτικισμό, το θυμό, τη δυσαρέσκεια, την αντίθεση ή ακόμα και την 

αδιαφορία.  Οι Lorengi κ.ά. (1997) υποστηρίζουν ότι προκειμένου να ξεπεραστούν ομαλά οι 

παραπάνω αντιδράσεις και να προχωρήσουν οι τελικοί χρήστες στο στάδιο της δέσμευσης, 

να δεχτούν την αλλαγή και τελικά να αποδεχτούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο εργασιακό τους περιβάλλον, θα πρέπει να 

δημιουργηθούν πρώτα τα κατάλληλα κίνητρα που ενδυναμώνουν και εξασφαλίζουν την 

ενεργή συμμετοχή των τελικών χρηστών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οποιαδήποτε 

προσπάθεια υλοποίησης. Επίσης, οι  Southon κ.ά. (1999), καθώς και άλλοι επιστήμονες 

(Kanter 2000; McKinley και Scherer, 2000), υποστηρίζουν ότι πέρα από τη δημιουργία 

διάφορων κινήτρων για την εξασφάλιση και την αύξηση της δέσμευσης των εμπλεκόμενων 

οντοτήτων, οι ιθύνοντες των έργων θα πρέπει να λάβουν και άλλα ενεργά μέτρα δράσης. Τα 

μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 

• Κατά το αρχικό στάδιο, τη διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στον οργανισμό 

και τον εντοπισμό οποιασδήποτε δυσαρέσκειας   

• Τη διερεύνηση και τη διασφάλιση της ετοιμότητας του οργανισμού για την 

επικείμενη αλλαγή  

• Τη δημιουργία και τη γνωστοποίηση ενός ξεκάθαρου οράματος σχετικά με την 

προτεινόμενη αλλαγή, προς όλους τους εμπλεκόμενους 

• Την προώθηση και την ανταμοιβή της ενεργούς συμμετοχής στην προσπάθεια 

αλλαγής 

• Την ανάπτυξη ενός ξεκάθαρου και συνεκτικού επικοινωνιακού σχεδίου  
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4) Συμμετοχή των τελικών χρηστών και αποδοχή 

Οι μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 καταδεικνύουν ότι η 

απουσία ενεργής συμμετοχής των τελικών χρηστών, καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και 

εφαρμογής των νέων πληροφοριακών συστημάτων η-Υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης, 

μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα και ποικίλες αρνητικές αντιδράσεις κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου. Για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει την εχθρική 

στάση των χρηστών και τη σθεναρή αντίθεσή τους προς τα νέα συστήματα, την έλλειψη 

ύπαρξης κινήτρων ή ακόμα και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους ιθύνοντες του έργου. Οι 

αντιδράσεις αυτές, με τη σειρά τους, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχή έκβαση 

του έργου, καθώς επίσης και την τελική αποδοχή των συστημάτων αυτών από τους τελικούς 

χρήστες.  

Τα πληροφοριακά συστήματα υγείας θα πρέπει να αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις βασικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

επαγγελματιών που πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν. Αρκετές έρευνες στον τομέα της 

πληροφορικής της υγείας έχουν δείξει ότι οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας δεν 

αντιδρούν πάντοτε αρνητικά στην υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής. Αντιθέτως, υιοθετούν και αποδέχονται με μεγαλύτερη ευκολία ένα νέο 

πληροφοριακό σύστημα, όταν αντιληφθούν ότι το σύστημα αυτό προσδίδει αξία στην 

άσκηση των καθημερινών εργασιακών τους καθηκόντων. Δηλαδή, όταν εκτιμήσουν ότι το 

νέο σύστημα είναι σε θέση να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη δουλεία τους, δίχως να την 

καθιστά πιο δύσκολη ή πολύπλοκη. Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση, οι εκάστοτε 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων υγείας στους οργανισμούς 

περίθαλψης (π.χ. αναλυτές, προγραμματιστές, σύμβουλοι πληροφορικής, κτλ.) θα πρέπει να 

διαθέσουν πάνω απ’ όλα τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται κατά την αρχική φάση ενός 

έργου για να κατανοήσουν τις βασικές ανάγκες πληροφόρησης και τη «ροή σκέψης» των 

τελικών χρηστών, καθώς επίσης τη ροή των ενδοεπιχειρησιακών εργασιών και των 

διαδικασιών που ισχύουν στα πλαίσια λειτουργίας του εκάστοτε οργανισμού περίθαλψης, 

προκειμένου τα νέα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν να ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές συνθήκες εργασίας και να προσδίδουν την απαιτούμενη αξία προς τους 

επαγγελματίες του χώρου. Αυτό, αδιαμφισβήτητα, προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή όλων 

των εμπλεκόμενων μερών και των τελικών χρηστών. Γεγονός που δυστυχώς, πολλές φορές, 

είτε παρακάμπτεται είτε δεν λαμβάνει τη δέουσα σημασία που θα έπρεπε. Αναφορικά, τον 

Ιούλιο του 2007, ο απερχόμενος επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας στη Βρετανία 
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δήλωσε ότι «ένιωθε ντροπή» για μερικά από τα πληροφοριακά συστήματα που είχαν 

αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. 

Και αυτό διότι, πολλά από τα συστήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από τους 

τελικούς χρήστες, αφού είχαν δημιουργηθεί «χωρίς να ληφθούν υπόψη οι βασικές απαιτήσεις 

και οι ανάγκες  των τελικών χρηστών» (e-Health Insider, 2007).   

Αναμφίβολα, η ενεργή συμμετοχή των τελικών χρηστών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

των αρχικών σταδίων υλοποίησης ενός συστήματος (π.χ. στάδια ανάλυσης και σχεδίασης 

ενός συστήματος), μπορεί να επηρεάσει θετικά την υιοθέτηση νέων πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης. Η συνεχής συμμετοχή, ανάδραση 

(feedback) και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους δυνητικούς χρήστες και τους υπεύθυνους 

ανάπτυξης των συστημάτων μπορούν να βελτιώσουν το τελικό αποτέλεσμα, να εξομαλύνουν 

την επικείμενη διαδικασία αλλαγής και να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση 

θεμάτων μείζονος σημασίας, όπως για παράδειγμα τη χρηστικότητα της τεχνολογίας, την 

ικανοποίηση των χρηστών και τελικώς, την επιτυχή υιοθέτηση και αποδοχή του συστήματος 

από τους χρήστες.  Άλλες ερευνητικές μελέτες στον τομέα της πληροφορικής της υγείας 

έχουν δείξει ότι η ενεργός συμμετοχή και η άμεση συνεργασία των τελικών χρηστών με τα 

υπεύθυνα για τη διαχείριση των αλλαγών διοικητικά στελέχη - κατά τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με την υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας στους 

οργανισμούς περίθαλψης - μπορεί να ενδυναμώσει τη γενικότερη αντίληψη των τελικών 

χρηστών ότι αυτοί διατηρούν τον έλεγχο της επικείμενης αλλαγής, να προάγει το ατομικό 

τους συναίσθημα περί συνεισφοράς στην όλη διαδικασία ανάπτυξης και υιοθέτησης των νέων 

συστημάτων και κατά συνέπεια να αυξήσει τις πιθανότητες τελικής αποδοχής των 

συστημάτων αυτών από τους ίδιους τους χρήστες (Pare κ.ά. 2006). Επιπρόσθετα, οι 

Ιακωβίδης κ.ά. (2004) υποστηρίζουν ότι πριν από την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος σ’ 

έναν οργανισμό περίθαλψης «θα πρέπει πρωτίστως να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν 

με ευκρίνεια τα κίνητρα όλων των εμπλεκόμενων ομάδων και των χρηστών και αντίστοιχα να 

προγραμματιστεί με ιδιαίτερη προσοχή η διαδικασία εκπαίδευσής τους». Τα διοικητικά 

στελέχη που είναι υπεύθυνα για την όλη διαχείριση της επικείμενης αλλαγής θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι «δεν υπάρχει εύκολος και γρήγορος τρόπος για να υπερνικηθεί ο 

φόβος των χρηστών προς τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τις αναπόφευκτα 

επερχόμενες αλλαγές στους τρόπους εργασίας τους», καθώς επίσης και ότι «η χρονική 

διάρκεια τέτοιου είδους αλλαγών που επιφέρουν τον εκσυγχρονισμό ενός οργανισμού συχνά 

υπολογίζεται ως μακροχρόνια».  



 

Σελίδα | 63  
 

Βάσει, λοιπόν, των όσων ελέχθησαν παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η επιτυχής 

εφαρμογή και εμπέδωση των νέων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας 

στους οργανισμούς περίθαλψης, και στο χώρο της υγείας ευρύτερα, θα πραγματοποιηθεί 

ταχύτερα και αποτελεσματικότερα όπου οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και οι τυχόν 

προβληματισμοί όλων των εμπλεκόμενων μερών (π.χ.  των επαγγελματιών υγείας, των 

ασθενών και των πολιτών) συνεκτιμηθούν και ενσωματωθούν εν γένει καλύτερα στην 

ανάπτυξη και την προώθηση της η-Υγείας. Για τον λόγο αυτό, οι Bowns κ.ά. (1999) 

υποστηρίζουν ότι «τα διευθυντικά στελέχη των οργανισμών περίθαλψης θα πρέπει να ασκούν 

περισσότερο επιρροή παρά έλεγχο και θα πρέπει να αποδέχονται και να ενσωματώνουν τις 

ανησυχίες των επαγγελματιών υγείας, οι οποίες πολλές φορές είναι δικαιολογημένες».  

2.5.2 Τεχνικοί Παράγοντες 

Μολονότι, οι προαναφερόμενοι οργανωσιακοί και διοικητικοί παράγοντες επίδρασης 

έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια βασικό αντικείμενο μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία, 

θα πρέπει να τονισθεί ότι εξίσου σημαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή των 

πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς περίθαλψης διαδραματίζουν και οι τεχνικοί 

παράγοντες. Ειδικότερα, η άρτια υλοποίηση και η ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας - από την τεχνική σκοπιά των πραγμάτων - αποτελεί βασική προϋπόθεση 

τόσο για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων (π.χ. τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας μέσω της καλύτερης διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας) όσο και για 

την ικανοποίηση των τελικών χρηστών. Η δημιουργία δε αποτελεσματικών υποδομών 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, θεωρείται επιτακτική για την ενίσχυση των 

πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς περίθαλψης. Και αυτό διότι, η τεχνολογική 

υποδομή που διαθέτει ένας οργανισμός (π.χ. υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές, δίκτυα 

υπολογιστών, κτλ.) επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των λειτουργιών και των υπηρεσιών που 

προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα προς τους τελικούς χρήστες, όπως για 

παράδειγμα την ταχύτητα και την απόκριση των συστημάτων κατά την ανταλλαγή κλινικών ή 

διοικητικών πληροφοριών.    

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, οι τεχνικοί παράγοντες σχετίζονται κυρίως με τα 

εργαλεία, τις μεθόδους, τις πρακτικές και γενικότερα με όλες τις βασικές αρχές της 

επιστήμης της πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι (π.χ. αναλυτές, 

σχεδιαστές και προγραμματιστές των συστημάτων) για να καθοδηγήσουν, να διαχειριστούν 

και να ενισχύσουν με βέλτιστο τρόπο τις διαδικασίες ανάπτυξης των πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας. Ως εκ τούτου, τις περισσότερες φορές τα θέματα που αφορούν στο 
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τεχνικό μέρος της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων υγείας στους οργανισμούς 

περίθαλψης, τείνουν να εστιάζονται στη ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών του 

εκάστοτε οργανισμού και αντίστοιχα στην κατάλληλη μοντελοποίηση των πληροφοριακών 

συστημάτων που αναπτύσσονται, στην αρχιτεκτονική υποδομή των συστημάτων, στην 

υιοθέτηση των κατάλληλων προτύπων που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα 

εκάστοτε συστήματα, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης 

της ποιότητας των δεδομένων.   

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των τεχνολογικών ζητημάτων που 

προκύπτει αναπόφευκτα από τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής είναι 

αρκετά μεγάλος και περιλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο εύρος εξειδικευμένων και ίσως 

δυσνόητων θεμάτων – κυρίως για τους αναγνώστες που δεν έχουν το απαραίτητο γνωστικό 

υπόβαθρο - στις επόμενες ενότητες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε  έμφαση κυρίως σε 

τεχνικούς παράγοντες υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να δώσουμε στους αναγνώστες μία 

πολύτιμη και σύντομη επισκόπηση, αλλά όχι εξειδικευμένη από τεχνικής πλευράς, των πιο 

σημαντικών ζητημάτων και προσεγγίσεων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή 

εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης. 

1) Αποτελεσματικός προσδιορισμός απαιτήσεων δεδομένων για τον οργανισμό και 

τους τελικούς χρήστες 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2008), παρά τη σαφή ανάγκη 

που υπάρχει στις μέρες μας για την ανάπτυξη βέλτιστων και υψηλής ποιότητας 

πληροφοριακών συστημάτων υγείας, πολλές πρωτοβουλίες υλοποίησης δεν έχουν καταφέρει 

να ανταποκριθούν στις πραγματικές απαιτήσεις των χρηστών τους.  Πολλά από τα νέα 

πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν τις διάφορες 

επιχειρησιακές λειτουργίες και τους τομείς των οργανισμών περίθαλψης αποτυγχάνουν, 

καθώς δεν ανταποκρίνονται δεόντως στις πραγματικές ανάγκες πληροφόρησης των τελικών 

χρηστών τους. Δυστυχώς,  αυτό συμβαίνει διότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις και οι 

στόχοι που τίθενται κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης των νέων συστημάτων, θέτουν ως 

κύριο μέλημά τους την απλή μηχανογράφηση ή αλλιώς την «ψηφιοποίηση» των υφιστάμενων 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και περιορίζονται στην παραγωγή 

δεδομένων καλής ποιότητας. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος των νέων συστημάτων θα πρέπει 

να έχει ως βασικό γνώμονα τη δημιουργία αξίας προς τον οργανισμό και τους τελικούς του 

χρήστες, μέσα από την παραγωγή χρήσιμων και άμεσα σχετιζόμενων πληροφοριών με τις 

ανάγκες των εμπλεκόμενων χρηστών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

λήψη εύληπτων και τεκμηριωμένων αποφάσεων.   
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Στα πλαίσια λειτουργίας των οργανισμών περίθαλψης, το πλήθος και οι 

ποικιλόμορφοι τύποι δεδομένων που θα πρέπει να διαχειρίζονται και να παράγουν τα 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα υγείας, σε συνδυασμό με τα βασικά χαρακτηριστικά που 

θα πρέπει φέρουν, καθώς και τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εκτελούν, 

μπορεί συχνά εκ πρώτης όψης να φαντάζουν ιδιαίτερα πολύπλοκα και δυσνόητα για τις 

ομάδες ανάπτυξης συστημάτων. Ωστόσο, τόσο για τα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, 

όσο και για τους επαγγελματίες υγείας ενός οργανισμού, ορισμένα είδη δεδομένων είναι 

σαφώς σημαντικότερα σε σχέση με κάποια άλλα.  

Σημαντικός παράγοντας, λοιπόν, και ταυτόχρονα βασικό μέλημα για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικότερων πληροφοριακών συστημάτων υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης, 

είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι χρήστες των συστημάτων να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν 

εξαρχής, με σαφήνεια, ποια δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται, από ποια τμήματα του 

οργανισμού και από ποιους. Επίσης, ποιες διαδικασίες χρειάζεται να αυτοματοποιηθούν, 

ώστε αφενός η διαχείριση των δεδομένων αυτών να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

και αφετέρου τα δεδομένα να κοινοποιούνται προς τα κατάλληλα σημεία ζήτησης, 

προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων (σε όλα τα επίπεδα 

υγείας εντός και εκτός του οργανισμού), την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και 

στρατηγικών διοίκησης του οργανισμού, την κλινική τεκμηρίωση, κτλ. Στo Σχήμα 2.4 

παρατίθεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μοντελοποίησης της παραπάνω διαδικασίας, 

στο οποίο οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών και τα μέσα παροχής των πληροφοριών 

αυτών κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα συλλογής δεδομένων. Τα επίπεδα αυτά 

μπορεί να καλύπτουν, είτε το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, είτε το εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού, είτε έναν συνδυασμό και των δύο προσεγγίσεων.  Τα δεδομένα 

και οι διαδικασίες που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μοντελοποίηση, θα πρέπει στη 

συνέχεια να διατίθενται άμεσα, έγκαιρα και με αξιοπιστία στους άμεσα εμπλεκόμενους 

επαγγελματίες του χώρου της υγείας. 
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Σχήμα 2.4: Ανάγκες πληροφόρησης και μέσα παροχής πληροφοριών στο χώρο της υγείας 

(Προσαρμοσμένο από: WHO 2008) 
 

Επιπλέον, στη συνέχεια, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα βασικό σύνολο αντικειμενικών 

δεικτών μέτρησης (π.χ. δείκτες μέτρησης για την αξιολόγηση της επίδοσης των συστημάτων, 

της ποιότητας των παραγόμενων δεδομένων, κτλ.), βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι 

τεθέντες στόχοι διαχείρισης της πληροφορίας του οργανισμού.  

 

2) Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων υγείας 

μέσω διεθνών προτύπων 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η ολοκλήρωση (integration) και η διαλειτουργικότητα των 

διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών η-Υγείας αποτελεί στις μέρες μας 

θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη της συνεχιζόμενης φροντίδας (continuity of care) 

αλλά και για την αποτελεσματική υποστήριξη των κλινικών και διοικητικών καθηκόντων 

διαχείρισης της παραγόμενης πληροφορίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των οργανισμών 

περίθαλψης. 

 Ο όρος «διαλειτουργικότητα» αναφέρεται στη δυνατότητα δύο ή και περισσότερων 

ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού (π.χ. κλινικό 

πληροφοριακό σύστημα και εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα) να επικοινωνούν 

απρόσκοπτα μεταξύ τους, ανταλλάσοντας δεδομένα με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και 

συνέπεια. Σύμφωνα με τους Iakovidis κ.ά. (2004), η πλήρης διαλειτουργικότητα των 

διαφόρων συστημάτων και εφαρμογών η-Υγείας αποτελεί στις μέρες μας ζήτημα υψίστης 

σημασίας και θα πρέπει να διευκολύνει την απρόσκοπτη ενοποίηση ετερογενών συστημάτων, 

την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση των χρηστών σε συγκρίσιμα δεδομένα δημόσιας υγείας 
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και σε πληροφορίες ασθενών, οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε διαφορετικές 

τοποθεσίες και συστήματα». Οι Brown και Reynolds (2000) προσδιορίζουν το όρο της 

διαλειτουργικότητας ως εξής:  

«η διαλειτουργικότητα, αναφορικά με μία συγκεκριμένη επιχειρησιακή 

διεργασία, θεωρείται ότι υπάρχει ανάμεσα σε δύο εφαρμογές όταν η μία 

εφαρμογή μπορεί να δέχεται από, και να αποστέλλει δεδομένα προς, την 

άλλη εφαρμογή (αμφίδρομα),  εκτελώντας μια κοινή εργασία 

αποτελεσματικά και ικανοποιητικά (κατά την κρίση του χρήστη του 

συστήματος) χωρίς την παραμικρή ανάγκη παρέμβασης από κάποιον 

εξωτερικό χειριστή». 

 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον παραπάνω ορισμό, για να επιτευχθεί σωστά η 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα συστήματα θα πρέπει να ισχύουν τα 

εξής: 

• Τα εμπλεκόμενα συστήματα θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να επιτρέπεται η αμφίδρομη επικοινωνία (συνδεσιμότητα) ανάμεσά τους σε 

επίπεδο δεδομένων  

• Τα δεδομένα που λαμβάνονται από το σύστημα λήψης θα πρέπει να είναι επαρκή 

για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών και η σημασιολογική έννοια που φέρει 

κάθε δεδομένο θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αντιλαμβάνονται οι 

δημιουργοί και οι χρήστες των συστημάτων αποστολής και λήψης. Για 

παράδειγμα, εάν ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ασθενών (αποστολέας), 

το οποίο έχει καταχωρημένα τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή, υπό τη μορφή 

όνομα, επίθετο, ασφαλιστικός φορέας, κτλ., πρέπει να επικοινωνήσει με το 

Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων του νοσοκομείου (παραλήπτης) 

προκειμένου να αποστείλει τα δημογραφικά δεδομένα του ασθενή, τότε η 

σημασιολογική έννοια των παραπάνω δεδομένων θα πρέπει να είναι η ίδια και στα 

δύο συστήματα για να υπάρξει πλήρης διαλειτουργικότητα  

• Η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει να εκτελείται με τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών και των συστημάτων αποστολής και 

λήψης. 

 

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, το θέμα της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στο χώρο της υγείας παραμένει 
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μία βασική πρόκληση, όχι μόνο για τους οργανισμούς περίθαλψης μεμονωμένα, αλλά και 

για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων ενός ολόκληρου συστήματος υγείας. Έπειτα από 

αρκετά χρόνια προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης, τα περισσότερα εθνικά συστήματα 

υγείας ανά τον κόσμο βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη του επιθυμητού 

στόχου που είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων υγείας σε 

εθνικό επίπεδο, μέσα από την καθιέρωση προηγμένων και ανοιχτών αρχιτεκτονικών 

υποδομών πληροφορικής, για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα.  

Ένα από τα βασικότερα εμπόδια είναι ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα συχνά 

περιλαμβάνουν στο ενεργητικό τους έναν μεγάλο αριθμό ετερογενών και ιδιόκτητων 

πληροφοριακών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν αναπτυχθεί 

αυτόνομα, από διαφορετικές εταιρείες, με σκοπό να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εσωτερικών τμημάτων του κάθε οργανισμού (Xu κ.ά. 2000). Κατά συνέπεια, κάθε 

πληροφοριακό σύστημα που χρειάζεται να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με άλλα 

συστήματα για την υποστήριξη των διάφορων επιχειρησιακών διαδικασιών του οργανισμού, 

διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς την τεχνολογική και αρχιτεκτονική του δομή, με 

αποτέλεσμα το πρόβλημα της ολοκλήρωσης των συστημάτων να συντηρείται και να γίνεται 

ολοένα και πιο πολύπλοκο  (Lenz και Kuhn 2002). Αυτό, είχε ως συνέπεια, οι οργανισμοί 

υγείας να λειτουργούν συνεχώς με ετερογενείς και απομονωμένες νησίδες πληροφοριακών 

συστημάτων οι οποίες είναι πραγματικά δύσκολο να ολοκληρωθούν (Katehakis κ.ά. 2002). 

Προκειμένου, λοιπόν, να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, τα τελευταία χρόνια αρκετοί 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, παγκοσμίως, έχουν αναπτύξει διάφορα τεχνολογικά πρότυπα 

πληροφοριακών συστημάτων και πρότυπα κωδικοποίησης ιατρικών ορολογιών, με στόχο 

τον καλύτερο συντονισμό και την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης συστημάτων 

η-Υγείας (Kitsiou κ.ά 2009, 2007, 2008). Αδιαμφισβήτητα, η δημιουργία και η υιοθέτηση 

προτύπων στο χώρο της η-Υγείας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλει 

αποτελεσματικά στην ανάπτυξη συμβατών και διαλειτουργικών πληροφοριακών 

συστημάτων. Τα περισσότερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί εστιάζονται κυρίως στη 

δημιουργία νέων τεχνικών και μεθόδων για την μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε 

διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και υποσυστήματα, στην κωδικοποίηση των κλινικών 

γνωματεύσεων και διαγνώσεων, στην περιγραφή της δομής και του περιεχομένου των 

φακέλων υγείας, στις μεθόδους εξαγωγής και μεταφοράς του περιεχομένου των φακέλων 

υγείας,  καθώς επίσης και στην δημιουργία μηχανισμών πιστοποίησης ταυτότητας και 

ασφάλειας. Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.8), η 
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ανάπτυξη προτύπων στο χώρο της υγείας, εστιάζεται τα τελευταία χρόνια γύρω από τους 

παρακάτω βασικούς τομείς: 

• Πρότυπα Ανταλλαγής Δεδομένων – καθορίζουν τις μεθόδους και τις μορφές υπό 

τις οποίες θα γίνεται η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε 

συγκεκριμένα συστήματα κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων συναλλαγών (π.χ. 

κλινικές εντολές, εργαστηριακές εντολές, κτλ). Τα πρότυπα της κατηγορίας αυτής 

βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες ενδιάμεσου λογισμικού (middleware), καθώς 

και σε τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού (web-service technologies, π.χ. Επεκτάσιμη 

Γλώσσα Σημείωσης - Extensive Mark-up Langage -XML), ενώ στηρίζονται 

σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για την ανταλλαγή δεδομένων (π.χ. 

message-oriented middleware, procedural middleware, transactional middleware, 

και object-oriented middleware) (Emmerich 2000, Kitsiou κ.ά 2006). 

• Πρότυπα Κωδικοποίησης και Ταξινόμησης Ιατρικών Ορολογιών – 

προσφέρουν ένα πρότυπο λεξιλόγιο για την περιγραφή και ταξινόμηση των 

ιατρικών, βιοϊατρικών και άλλων κλινικών ορολογιών ή εννοιών του τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και τα 

πρότυπα κωδικοποίησης ασθενειών. 

• Πρότυπα Μοναδικών Αναγνωριστικών – τα πρότυπα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας παρέχουν οδηγίες για τη δημιουργία των απαραίτητων και μοναδικών 

αναγνωριστικών που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα συστήματα, τόσο για 

την ταυτοποίηση των ασθενών (Master Patient Index), όσο και για την 

ταυτοποίηση των επαγγελματιών υγείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων, έτσι 

ώστε η ανταλλαγή της πληροφορίας ανάμεσα στα συστήματα να γίνεται με 

συνέπεια και ακρίβεια χωρίς λάθη.  

• Πρότυπα Ψηφιακής Εικόνας – παρέχουν μεθόδους και μορφές για τη μεταφορά 

δεδομένων ψηφιακών ιατρικών εικόνων, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα της ροής εργασιών στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και να 

επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα  στα πληροφοριακά συστήματα 

απεικόνισης και σε τρίτα συστήματα κλινικού περιεχομένου. 

• Πρότυπα Περιεχομένου και Δομής ΗΦΥ– τα πρότυπα που εντάσσονται στην 

κατηγορία αυτή παρέχουν διάφορες μεθόδους και προσεγγίσεις για την 

τυποποίηση της εσωτερικής οργάνωσης των ΗΦΥ και των δεδομένων που θα 

εισάγονται σε αυτούς (Kitsiou κ.ά 2008) (π.χ. καταγραφή κλινικών παρατηρήσεων, 

ζωτικών παραμέτρων, κτλ.)  
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Πίνακας 2.8: Διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας ΠΣ στο χώρο της υγείας  
 

Κατηγορίες 
Προτύπων 

Πρότυπα Σύνδεσμοι (links) για Οργανισμούς Προτύπων   

HL7 version 2 & 3 www.hl7.org 
CEN/TC 251 
EHRcom Part 5  

www.openehr.org/standards/cen.html    

IHE  www.ihe.net/  
EbXML www.ebxml.org   
XML  www.w3.org/XML  

Πρότυπα 
Ανταλλαγής 
Δεδομένων  

EDIFACT www.iso.org  
ICD 9 & 10 www.who.int/classifications/icd/en  
SNOMED www.snomed.org  
ICPC -2 and ICPC -2 
Plus 

www.who.int/classifications/icd/adaptations/icpc2/en/in
dex.html  

DRGs www.cms.hhs.gov  
LOINC  www.regenstrief.org/medinformatics/loinc  

Πρότυπα 
Ιατρικής 
Ορολογίας και 
Ταξινόμησης 

UMLS  www.nlm.nih.gov/research/umls  
UHID and HCID www.ihsnet.org.in/PublicHealthDatabases/uhid&hcid.htm 
CORBAmed PID  healthcare.omg.org/Roadmap/corbamed_roadmap.htm  
HL 7 MPI  www.hipaanet.com/upin1.htm  

Πρότυπα 
Μοναδικών 
Αναγνωριστικών 

GMDN www.gmdnagency.com  
Πρότυπα 
Ψηφιακής 
Εικόνας 

DICOM http://medical.nema.org  

OpenEHR www.openehr.org  
CEN/TC 251 
EHRcom Part 1,2,3 

www.centc251.org; www.openehr.org/standards/cen.html   

HL7 CDA www.hl7.org  

Πρότυπα 
Περιεχομένου 
& Δομής ΗΦΥ  

ISO TS 18308 www.iso.org  
 

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη 

των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας, ένας βασικός παράγοντας και 

ταυτόχρονα μια απαίτηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, τα ανώτερα στελέχη των 

οργανισμών υγείας και τις εταιρείες πληροφορικής, είναι η ευρεία θεσμοθέτηση, υιοθέτηση 

και συστηματική χρήση των διεθνών προτύπων πληροφορικής της υγείας. Η ανάπτυξη 

συστημάτων η-Υγείας που βασίζονται και συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα του χώρου 

της υγείας μπορεί να διευκολύνει και να ωφελήσει σημαντικά όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η υιοθέτηση προτύπων 

είναι η μείωση του κόστους ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και 

ολοκλήρωσης των συστημάτων αυτών με άλλα συστήματα. Ειδικότερα, η υιοθέτηση 

προτύπων καταργεί ουσιαστικά και πρακτικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ανάγκη 

δημιουργίας προσαρμοσμένων διασυνδέσεων (interfaces) ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα 

– διαδικασία η οποία τις περισσότερες φορές εκτινάσσει το κόστος υλοποίησης νέων 

πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς υγείας. Επιπλέον, η υιοθέτηση προτύπων 

(π.χ. για την κωδικοποίηση νόσων ή διαγνώσεων) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη 
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δυνατότητα συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας των ιατρικών δεδομένων, σε εθνικό 

επίπεδο, για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και την υποστήριξη της λήψης 

τεκμηριωμένων αποφάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνέχεια στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας.   

Σύμφωνα με τους  Stead κ.ά. (2005) η πραγματική και ουσιαστική αναδιαμόρφωση 

του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης - όπου η πρόσβαση και η ανταλλαγή πληροφοριών 

ανάμεσα στους οργανισμούς υγείας αποτελεί τον γενικό κανόνα - μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

όταν κι εφόσον τα εθνικά συστήματα υγείας σε κάθε χώρα θεσμοθετήσουν ένα σύνολο 

βασικών προτύπων  πληροφορικής της υγείας, για την ομοιογενή δημιουργία, αποθήκευση, 

διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών.  

 

2.5 Η μετάβαση στην η-Υγεία  

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας στο νέο 

μοντέλο της ηλεκτρονικής Υγείας (η-Υγεία), το οποίο περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση και 

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών μεταξύ των φορέων υγειονομικής 

περίθαλψης, αντικατοπτρίζει, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έναν νέο επιχειρηματικό 

κλάδο και μια κοινωνία σε εξέλιξη (Kitsiou και Vlachopoulou 2008).  

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και οι συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών 

χωρών για την υιοθέτηση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων η-Υγείας. Οι 

πολυάριθμες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που 

λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν οδηγήσει 

στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-

Υγείας που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές μεθόδους παροχής υπηρεσιών υγείας και 

προάγουν τη σύναψη συλλογικών σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κυβερνητικούς 

φορείς, οργανισμούς περίθαλψης και επαγγελματίες υγείας, με ποικίλους τρόπους που στο 

παρελθόν δεν ήταν σε καμία περίπτωση εφικτό να υπάρξουν. 

Ο όρος η-Υγεία χρησιμοποιείται πλέον με αυξανόμενη συχνότητα, κυρίως στην 

Ευρώπη, για να περιγράψει την έννοια ενός νέου μοντέλου περίθαλψης που έχει ως επίκεντρό 

του τον «καταναλωτή» (consumer-centered model). Στο νέο αυτό μοντέλο, οι Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών του 

Διαδικτύου, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους οργανισμούς περίθαλψης και από τους 

πολίτες για να προσφέρουν σημαντικά οφέλη και να αναβαθμίσουν το χώρο της υγείας, τόσο 
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σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο, η βασική ερώτηση που θέτουν συχνά οι 

περισσότεροι είναι «Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος η-Υγεία;».  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν γραφτεί πολλά επιστημονικά άρθρα, 

βιβλία και αναφορές σχετικά με την η-Υγεία και έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις επί του 

θέματος σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Ιστορικά, η πλειοψηφία των δημοσιευμένων αυτών 

πηγών και συζητήσεων επικεντρώνονταν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο το Διαδίκτυο, ως 

βασικό μέσο υποστήριξης της η-Υγείας, επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την παροχή 

υπηρεσιών υγείας, κυρίως από την επιχειρηματική σκοπιά των πραγμάτων και ειδικότερα 

από τη σκοπιά του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Όμως, με την πάροδο του 

χρόνου, το επίκεντρο της συγκεκριμένης θεματικής άρχισε να διευρύνεται και να 

περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με το ρόλο του Διαδικτύου και τους τρόπους με τους 

οποίους το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στα πλαίσια της η-Υγείας, για να βελτιώσει 

άμεσα τον τομέα της κλινικής περίθαλψης και την επικοινωνία ανάμεσα στους οργανισμούς 

υγείας. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες συζητήσεις άρχισαν να εστιάζονται στο πώς το 

Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική (online) 

πρόσβαση των ασθενών στις προσωπικές τους κλινικές πληροφορίες, να υποστηρίξει την 

επικοινωνία μεταξύ ασθενών-καταναλωτών και οργανισμών υγείας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων), να υποστηρίξει καινοτόμες υπηρεσίες, όπως 

για παράδειγμα την ηλεκτρονική (online) συνταγογράφηση φαρμάκων, να παρέχει 

πρόσβαση στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς-καταναλωτές σε πηγές γνώσης 

σχετικά με θέματα υγείας, όπως για παράδειγμα σε ηλεκτρονικά βιβλία, επιστημονικά άρθρα 

και δεδομένα από αποτελέσματα πληθυσμιακών ερευνών (Memel κ.ά. 2001). 

Παρόλο, όμως, που το Διαδίκτυο έχει επηρεάσει σημαντικά την παροχή υπηρεσιών 

περίθαλψης, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν αποτελεί παρά μόνο ένα από τα πολλά 

εργαλεία που χρησιμοποιεί η η-Υγεία για τη «ψηφιοποίηση» και τη βελτίωση της διαχείρισης 

των πληροφοριών στο χώρο της υγείας (Memel κ.ά. 2001). Και αυτό διότι, στην 

πραγματικότητα, ο όρος και το πεδίο εφαρμογής της η-Υγείας έχουν μια πολύ πιο 

διευρυμένη έννοια. Συγκεκριμένα, το πεδίο εφαρμογής της η-Υγείας περιλαμβάνει ένα 

τεράστιο φάσμα εφαρμογών πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που στοχεύουν στη 

βελτίωση της διαχείρισης και της χρήσης των πληροφοριών στο χώρο της υγείας, 

προκειμένου να υποστηριχθεί ένα ευρύτερο σύνολο κλινικών, επιχειρησιακών και 

χρηματοοικονομικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και παράλληλα να αναβαθμιστεί η  

παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολό της. 
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2.5.1 Ορισμοί και προσεγγίσεις η-Υγείας  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90, όταν το Διαδίκτυο εισήλθε δραστικά στην 

καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών, άρχισαν να εμφανίζονται σταδιακά 

ορισμένοι «η-όροι» οι οποίοι αργότερα πολλαπλασιάστηκαν. Καινούργιες ηλεκτρονικές 

μέθοδοι και νέα ηλεκτρονικά μέσα, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail), έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να επικοινωνούν γρήγορα, χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισμούς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) πρότεινε, μέσω του 

Διαδικτύου, καινούργιες μεθόδους για τη διεκπεραίωση των επιχειρησιακών και 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι δε πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-government) προσέφεραν νέες δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας 

ανάμεσα στους πολίτες και τους δημόσιους κυβερνητικούς οργανισμούς (π.χ. ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ποικίλους σκοπούς κλπ). Με τον ίδιο τρόπο, 

η προέλευση και η εξέλιξη της η-Υγείας περιγράφει την εφαρμογή των ΤΠΕ σε ολόκληρο 

το φάσμα των υπηρεσιών υγείας.  

Ο όρος η-Υγεία χρησιμοποιούνταν ελάχιστα πριν από το 1999. Χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά κυρίως από τους ηγέτες του χώρου της υγείας και του μάρκετινγκ, και όχι τόσο 

από τους ακαδημαϊκούς, ενώ εμφανίστηκε μαζί με άλλους «η-όρους», όπως το η-εμπόριο, το 

η-επιχειρείν, κοκ., σε μια προσπάθεια να δοθεί μια συνολική περιγραφή των θεμελιωδών 

αρχών, των πιθανών δυνατοτήτων και οφελών που μπορούν να προσφέρουν οι ΤΠΕ και το 

Διαδίκτυο για τη συνολική βελτίωση των συστημάτων υγείας και των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Σήμερα, ο όρος η-Υγεία χρησιμοποιείται ευρέως από πολλά άτομα, 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Μια απλή 

αναζήτηση του όρου η-Υγεία (e-Health) σε κάποια μηχανή αναζήτησης, όπως το Google 

(www.google.com) ή το PubMed (http://www.pubmedcentral.nih.gov/) θα εμφανίσει 

εκατομμύρια αποτελέσματα από ιστοσελίδες, δικτυακές πύλες, βιβλία, επιστημονικά 

συγγράμματα, σχολιασμούς, κλπ.     

Ωστόσο, αυτή η πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την η-Υγεία, δημιουργεί συχνά 

μια σύγχυση σχετικά με το βασικό ερώτημα που έρχεται στο μυαλό μας και δεν είναι άλλο 

από το «Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος η-Υγεία και τι περιλαμβάνει;». Δυστυχώς, ακόμη και 

σήμερα δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος, ενιαίος και διεθνώς αποδεκτός ορισμός για τον 

όρο η-Υγεία. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί και προσεγγίσεις διάφορων 

επιστημόνων, καθώς κι επαγγελματικών οργανισμών ή ομάδων που εδώ και χρόνια 

επιδιώκουν να σκιαγραφήσουν και να περιγράψουν λεπτομερώς τι ακριβώς είναι η η-Υγεία. 
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Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται διάφοροι ορισμοί που έχουν δημοσιευθεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία από επιστήμονες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επαγγελματικούς 

οργανισμούς σχετικά με την έννοια της η-Υγείας. Αυτοί οι ορισμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι 

το ακριβές περιεχόμενο του όρου της η-Υγείας, ως μια έκφραση νεολογισμού, περιλαμβάνει 

ένα σύνολο ανόμοιων λέξεων και εννοιών, όπως υγεία, τεχνολογία, εμπλεκόμενους φορείς 

στο χώρο της υγείας, δραστηριότητες και εμπόριο.  

Η έννοια της η-Υγείας μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές και διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Βασισμένη, κατά κύριο λόγο, από το πλαίσιο στο οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να 

εφαρμοστούν ή εφαρμόζονται ήδη, η έννοια της η-Υγείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει διαφορετικές προτεραιότητες, απόψεις και προσεγγίσεις. Γα παράδειγμα (Silber, 

2004): 

• Ένας ασθενής μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται στην η-Υγεία, όταν 

αναζητά πληροφορίες σε διάφορες ιστοσελίδες που προάγουν θέματα υγείας για 

την πρόληψη ασθενειών, τη θεραπεία και τη διαχείριση ειδικών ή χρόνιων 

παθήσεων, όταν συμμετέχει σε ηλεκτρονικές κοινότητες και ομάδες συζήτησης για 

θέματα υγείας, όταν έχει αμφίδρομη διαδικτυακή επικοινωνία με επαγγελματίες 

του χώρου της υγείας χρησιμοποιώντας ποικίλα ηλεκτρονικά μέσα για να 

διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήματα που αφορούν στην υγεία του, να πάρει μια 

δεύτερη γνώμη, κλπ.  

• Τα νοσοκομεία μπορεί να χρησιμοποιούν ποικίλες εφαρμογές και συστήματα η-

Υγείας για τη διαχείριση της εφοδιαστικής (managing logistics), τη διαχείριση των 

ασθενών, των εργαστηριακών και ακτινολογικών εξετάσεων, των 

συνταγογραφήσεων, την υποστήριξη της νοσηλευτικής φροντίδας, την παροχή 

τηλεϊατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας προς τους ασθενείς, καθώς επίσης 

και τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών κλινικών και διοικητικών συναλλαγών με 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές υγειονομικής περίθαλψης. 

• Στην κατ’ οίκον περίθαλψη, η η-Υγεία περιλαμβάνει ποικίλες υπηρεσίες 

τηλεϊατρικής τις οποίες προσφέρουν οι οργανισμοί υγείας ή οι επαγγελματίες στο 

χώρο της υγείας, μέσω μεθόδων και μέσων τηλεπικοινωνίας, για την καλύτερη 

διαχείριση της θεραπείας ή της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς εξ’ 

αποστάσεως. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα, η η-Υγεία περιλαμβάνει τη χρήση των 

ΤΠΕ από Ομάδες Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης (Primary Health Care 

Teams -PHCT) για την υποστήριξη της διαχείρισης των ασθενών, των 

ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, την ηλεκτρονική χορήγηση συνταγών κλπ. 
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Πίνακας 2.9: Ορισμοί για την η-Υγεία, κατά χρονολογική σειρά (Προσαρμοσμένο από Oh κ.ά. 2005) 
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Ορισμοί για την η-Υγεία 

1 1999 Mitchell X X  X  X  X 

 
Ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική επικοινωνία στον τομέα της υγείας. Η 
χρήση ψηφιακών δεδομένων στον τομέα της υγείας, τα οποία μεταδίδονται, αποθηκεύονται 
και ανακτώνται ηλεκτρονικά για κλινικούς, διοικητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, τόσο 
τοπικά, όσο και εξ αποστάσεως.  
 

2 2000 McLendon X X X X X  X  

 
Η η-Υγεία αναφέρεται σε όλες τις μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου, από την παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα υγείας 
προς τους ασθενείς, την εκπαίδευση και την πώληση «προϊόντων», μέχρι τις άμεσες υπηρεσίες 
υγείας που προσφέρονται από επαγγελματίες υγείας (π.χ. ατομικούς ιατρούς) ή μη, 
νοσηλευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή και καταναλωτές. Η η-Υγεία περιλαμβάνει, επίσης, 
ποικίλες κλινικές δραστηριότητες που άπτονται στο πεδίο της τηλεϊατρικής και 
προσφέρονται μέσω Διαδικτύου. Η η-Υγεία κάνει πιο αποδοτική την υγειονομική περίθαλψη, 
προσφέροντας νέες δυνατότητες σε ασθενείς και επαγγελματίες. 
 

3 2000 Pretlow X X X X     

Η η-Υγεία αναφέρεται στη διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης με ηλεκτρονικά 
μέσα και συγκεκριμένα μέσω του Διαδικτύου. Περιλαμβάνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, 
την παρακολούθηση των ασθενών (π.χ. μέσω της διαβίβασης φυσιολογικών μετρήσεων και 
δεδομένων υγείας προς τους υπεύθυνους ιατρούς), την αμφίδρομη επικοινωνία και 
συνεργασία οργανισμών περίθαλψης, καθώς επίσης και  την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 
ασθενών που πάσχουν από την ίδια ασθένεια. 
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Ορισμοί για την η-Υγεία 

4 2001 Eysenbach X X X X X X X X 

 
Η η-Υγεία είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας στα πλαίσια συναρμογής της ιατρικής 
πληροφορικής, της δημόσιας υγείας και των επιχειρήσεων, ο οποίος αναφέρεται στην 
παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών υγείας που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου και των 
συναφών τεχνολογιών. Υπό μια ευρύτερη έννοια, ο όρος δεν περιγράφει απλώς ένα τεχνικό 
επίτευγμα αλλά και μια πνευματική κατάσταση, έναν τρόπο σκέψης, μια συμπεριφορά και μια 
δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 
 

5 2001 Blake X X  X    X 

 
Η η-Υγεία αναφέρεται στη συνδυαζόμενη χρήση των ΤΠΕ στον χώρο της υγείας. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η η-Υγεία είναι πολλά περισσότερα από την απλή διεκπεραίωση 
επιχειρηματικών συναλλαγών. Περιλαμβάνει τα πάντα, από την ανταλλαγή ψηφιακών 
δεδομένων μέχρι την ηλεκτρονική παραγγελία  προμηθειών, εργαστηριακών αποτελεσμάτων, 
ιατρικών φακέλων ασθενών και τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 
 

6 2003 eEurope - 
   eHealth X X X    X  

 
Η εφαρμογή των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των λειτουργιών που επηρεάζουν με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο την υγεία των ασθενών και των πολιτών. 
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Βάσει των προαναφερθέντων παραδειγμάτων, καθίσταται σαφές ότι η έννοια της η-

Υγείας περιλαμβάνει, στο σύνολό της, την εφαρμογή διάφορων ΤΠΕ σε ένα ευρύτερο 

φάσμα πολύπλοκων διαδικασιών, λειτουργιών και αμφίδρομων επικοινωνιών, προσφέροντας 

μια εξέχουσα προοπτική υποστήριξης και συμπλήρωσης των παραδοσιακών μεθόδων 

παροχής υπηρεσιών υγείας και επικοινωνίας, με τρόπους ικανούς να αυξήσουν τη 

δυνατότητα ανταπόκρισης των οργανισμών υγείας στις ανάγκες των ασθενών τους. Τα 

δυνητικά οφέλη της η-Υγείας περιλαμβάνουν αν μη τι άλλο την αυξημένη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και πηγές γνώσης, την ενδυνάμωση και ενεργή συμμετοχή των ασθενών στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την υγεία τους, τον εκσυγχρονισμό και τη 

βέλτιστη οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των οργανισμών υγείας, τη 

βελτίωση της ποιότητας, της αξίας, της ικανοποίησης των ασθενών, κ.ά. 

Συχνά, ο όρος η-Υγεία χρησιμοποιείται στις μέρες μας από πολλούς ανθρώπους για 

να περιγράψει ή να αναπαραστήσει εικονικά οτιδήποτε έχει σχέση με υπολογιστικές 

εφαρμογές, με το Διαδίκτυο και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι παρόλο που μερικοί ορισμοί συνδέουν την η-Υγεία αποκλειστικά 

και μόνο με το Διαδίκτυο, ο όρος αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές μεθόδους, εφαρμογές 

και πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική συλλογή, ανάλυση και 

ανταλλαγή δεδομένων – σχετικών με την υγεία -  για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ως εκ τούτου, η η-Υγεία τις 

περισσότερες φορές προσεγγίζεται ως μια έννοια που περιλαμβάνει τα πάντα που έχουν 

σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ στον χώρο της υγείας για την υποστήριξη των κλινικών, 

εκπαιδευτικών, ερευνητικών, και οργανωτικών αναγκών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Iakovidis κ.ά. (2004), η η-Υγεία δεν αναφέρεται μόνο σε 

υπολογιστικές εφαρμογές, αλλά και σε διεργασίες νόησης-γνώσης (cognitive), επεξεργασίας 

δεδομένων και επικοινωνίας στην ιατρική πράξη, καθώς και στην εκπαίδευση και την έρευνα. 

Επίσης, ο Eysenbach το 2001 εισήγαγε μία νέα και ενδιαφέρουσα άποψη που θέλει τον 

προσδιορισμό “e” του αγγλικού όρου “e-Health” να μην αναφέρεται μόνο στον επιθετικό 

προσδιορισμό “electronic” (ηλεκτρονική), αλλά και σε μια σειρά λοιπών προσδιορισμών, οι 

οποίοι στην αγγλική γλώσσα ξεκινούν όλοι με το γράμμα “e” και διαμορφώνουν μια 

καλύτερη ερμηνεία σχετικά με το τι είναι (ή θα έπρεπε να είναι) η η-Υγεία: 

• Αποδοτικότητα (Efficiency): Μία από τις «υποσχέσεις» της η-Υγείας είναι η 

αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και η μείωση 

των δαπανών. Ένας εφικτός τρόπος για να μειωθούν οι δαπάνες θα ήταν η αποφυγή 

επαναληπτικών εξετάσεων -δηλαδή εξετάσεων που έχουν γίνει ήδη στο παρελθόν 
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και τα αποτελέσματά τους είναι ήδη διαθέσιμα σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα – ή-

η αποφυγή διεξαγωγής μη απαραίτητων διαγνωστικών και θεραπευτικών 

παρεμβάσεων μέσω της ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων και φακέλων υγείας 

ανάμεσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τους φορείς υγείας και τους πολίτες.  

• Βελτίωση της Ποιότητας Περίθαλψης (Enhancing Quality of Care): Η αύξηση 

της αποδοτικότητας δεν συνδέεται μόνο με τη μείωση του κόστους, αλλά 

ταυτόχρονα και με τη βελτίωση της ποιότητας. Η η-Υγεία μπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης επιτρέποντας για παράδειγμα τη σύγκριση 

μεταξύ διαφορετικών μονάδων υγείας, συμπεριλαμβάνοντας τους καταναλωτές ως 

έναν επιπλέον παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας και κατευθύνοντας τους 

ασθενείς προς τις καταλληλότερες μονάδες που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας και ποιότητας, ανάλογα με το κάθε περιστατικό. 

• Επιστημονική Τεκμηρίωση (Evidence-based): Οι διαμεσολαβήσεις που 

στηρίζονται στην η-Υγεία θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, υπό την έννοια ότι η 

αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους δεν θα πρέπει να συμπεραίνεται 

«εκ προοιμίου» αλλά να αποδεικνύεται με επιστημονικές μεθόδους αξιολόγησης 

και τεκμηρίωσης. Σύμφωνα με τον Eysenbach, “υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος 

προς αυτή την κατεύθυνση”.  

• Ενδυνάμωση των πολιτών και των ασθενών (Empowerment): Περιλαμβάνει την 

πρόσβαση των ασθενών σε βάσεις δεδομένων υγείας και στον προσωπικό 

ηλεκτρονικό ιατρικό τους φάκελο, μέσω του Διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτόν, 

δημιουργούνται νέοι ορίζοντες για ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας και ο 

ασθενής προβαίνει σε επιλογές και αποφάσεις που βασίζονται σε τεκμηριωμένα 

στοιχεία.     

• Ενθάρρυνση (Encouragement): Μέσω της η-Υγείας ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 

νέων σχέσεων ανάμεσα στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, προς μια 

συνεργασία στην οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού.  

• Εκπαίδευση (Education): Η η-Υγεία μπορεί να διευκολύνει και να στηρίξει τη δια 

βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, μέσα από συστήματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (e-learning) και ηλεκτρονικές (online) πηγές γνώσης που βρίσκονται 

διαθέσιμες στο Διαδίκτυο (π.χ. Kitsiou και Vlachopoulou 2005, 2008). Επιπλέον, 

η η-Υγεία μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση των πολιτών, για παράδειγμα 

μέσα από την παροχή online πληροφοριών και προγραμμάτων ενημέρωσης 

σχετικά με θέματα υγείας και πρόληψης ασθενειών. 
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• Διευκόλυνση (Enabling): Η η-Υγεία μπορεί να διευκολύνει την αλληλεπίδραση 

και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους οργανισμούς υγείας, μέσω 

τυποποιημένων μεθόδων που προάγουν τη διαλειτουργικότητα και αναβαθμίζουν 

τα μέσα διακίνησης της ιατρικής πληροφορίας.    

• Επέκταση (Extending): Η η-Υγεία μπορεί να επεκτείνει την εμβέλεια της 

υγειονομικής περίθαλψης, πέρα από τα συμβατικά όρια, τόσο εννοιολογικά όσο 

και κυριολεκτικά, κυρίως από γεωγραφική άποψη. Η η-Υγεία δίνει τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 

προϊόντα υγείας που παρέχονται από φορείς, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες 

χώρες ανά τον κόσμο. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να ποικίλουν από απλές 

συμβουλευτικές έως πιο σύνθετες. 

• Δεοντολογία (Ethics): Η η-Υγεία περιλαμβάνει καινούργιες μορφές αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και ιατρών, δημιουργώντας έτσι νέες προκλήσεις και 

απειλές σχετικά με θέματα δεοντολογίας που αφορούν για παράδειγμα στην 

άσκηση της ιατρικής πράξης μέσω του Διαδικτύου, στα θέματα απορρήτου, 

ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Ισότητα (Equity): Η δυνατότητα ίσης και δίκαιης πρόσβασης των καταναλωτών σε 

υπηρεσίες  παροχής υγειονομικής περίθαλψης είναι μία από τις σημαντικές 

«υποσχέσεις» της η-Υγείας. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει και η απειλή ότι η η-Υγεία 

θα μεγαλώσει το χάσμα ανάμεσα στους «έχοντες» και τους «μη έχοντες». Τα άτομα 

που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά ούτε και τις κατάλληλες 

δεξιότητες σε θέματα υπολογιστών (π.χ. λόγω ηλικίας και έλλειψης παιδείας) ή δεν 

έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τους υπολογιστές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 

που προσφέρει η η-Υγεία. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα άτομα (τα οποία θα 

επωφελούνταν περισσότερο από τις υπηρεσίες η-Υγείας) στην πραγματικότητα 

είναι μάλλον απίθανο να επωφεληθούν από την πρόοδο της πληροφοριακής 

τεχνολογίας, εκτός εάν ληφθούν πολιτικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ίση 

πρόσβαση για όλους. Το σύγχρονο ψηφιακό χάσμα που υφίσταται στις μέρες μας, 

σημειώνεται μεταξύ αγροτικών και αστικών πληθυσμών, άπορων και εύπορων 

ατόμων, νέων και ηλικιωμένων ατόμων, ανδρών και γυναικών, καθώς και μεταξύ 

ατόμων με σπάνιες ασθένειες. 

Αδιαμφισβήτητα, η εισαγωγή και ανέλιξη της η-Υγείας αντιπροσωπεύει στις μέρες μας 

την ευοίωνη υπόσχεση, ότι στο προσεχές μέλλον οι ΤΠΕ θα αλλάξουν και θα καταστήσουν 
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περισσότερο βιώσιμο το σύνολο των υπηρεσιών ενός ολόκληρου συστήματος υγείας, 

βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του, μέσα από τη δημιουργία 

ενός ασθενο-κεντρικού μοντέλου υγείας που θα υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα 

ηλεκτρονικά διαθέσιμων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές θα επιτρέπουν την παροχή 

υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας αλλά και τη συντονισμένη επικοινωνία ανάμεσα στους 

οργανισμούς υγείας, σε τοπικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο 

Ωστόσο, η πλήρης επίδραση και τα απορρέοντα οφέλη από τη χρήση των διάφορων 

ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών θα γίνουν εμφανή μόνο εφόσον και όταν οι διαφορετικές 

εφαρμογές και τα συστήματα η-Υγείας μπορέσουν να ολοκληρωθούν σε ένα ενιαίο σύνολο, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα η-Υγείας που θα συγκεντρώνει τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες λειτουργικές δυνατότητες των διαφορετικών εφαρμογών 

και συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό,  θα καταστεί εφικτή η δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου «ανθρωποκεντρικού» και «έξυπνου» δικτύου παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, που θα μπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας, την 

πρόσβαση και την αποδοτικότητα της περίθαλψης, παρέχοντας τα εξής στοιχεία: 

• Αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας  

• Ενίσχυση των ασθενών, μέσω της διαθεσιμότητας χρήσιμων πληροφοριών για τη 

βέλτιστη λήψη αποφάσεων  

• Καλύτερη οργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των συναλλαγών στους 

οργανισμούς υγείας 

• Βελτιωμένη ποιότητα, αξία και ικανοποίηση προς τους ασθενείς 

 

Εάν οι παραπάνω παράμετροι συνδυαστούν με τις κατάλληλες οργανωσιακές αλλαγές 

και την ανάπτυξη νέων τεχνικών και ικανοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, τότε οι 

υπολογιστικές εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα η-Υγείας θα μπορέσουν να 

λειτουργήσουν ως βασικοί αρωγοί για τη επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στους 

οργανισμούς υγείας.   

2.5.2 Το πλαίσιο και το περιεχόμενο της η-Υγείας  

Η η-Υγεία έχει αναπτυχθεί σήμερα κυρίως γύρω από τρεις τομείς. Τον τομέα της 

διοικητικής οργάνωσης, τον κλινικό τομέα και τον τομέα των καταναλωτών (Decula και 

Enmark 2000). Οι τρεις αυτοί τομείς, στα πλαίσια των οποίων έχουν αναπτυχθεί τα 

περισσότερα πληροφοριακά συστήματα και οι υπηρεσίες η-Υγείας, ορίζουν σε υψηλό 

επίπεδο το περιεχόμενο της η-Υγείας και χρησιμοποιούνται εν μέρει για να αντιμετωπίσουν 
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και να υποστηρίξουν τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων οντοτήτων. Οι εμπλεκόμενες 

οντότητες είναι: α) τα διοικητικά και οργανωτικά στελέχη των οργανισμών υγείας, καθώς και 

οι τοπικές και περιφερειακές υγειονομικές αρχές (health authorities) β) οι επαγγελματίες 

υγείας, και γ)οι ασθενείς και οι πολίτες γενικότερα. 

Η η-Υγεία, στον τομέα της διοικητικής οργάνωσης, περιλαμβάνει υπολογιστικές 

εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν πρωτίστως τις διοικητικές και 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των καθημερινών 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των οργανισμών υγείας. Όσον αφορά στα διοικητικά 

στελέχη που εργάζονται στους οργανισμούς υγείας, οι υπηρεσίες και τα συστήματα η-Υγείας 

έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν σημαντικά το επαγγελματικό τους έργο, 

βελτιώνοντας τις μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης και διεκπεραίωσης των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που άπτονται στα καθήκοντά τους, όπως για παράδειγμα 

τη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα συνδράμουν στη μείωση 

των υπέρμετρων δαπανών.    

Στον κλινικό τομέα, η η-Υγεία περιλαμβάνει προηγμένες εφαρμογές και 

πληροφοριακά συστήματα για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή των δεδομένων που 

σχετίζονται με την υγεία των ασθενών. Για τους επαγγελματίες υγείας, η ασφαλής ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα σε κλινικές ομάδες, καθώς επίσης και η δυνατότητα έγκυρης και 

έγκαιρης πρόσβασης σε πληροφορίες ιατρικών φακέλων, μέσω της υποστήριξης των ολοένα 

και πιο εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης 

της πληροφορίας, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ατομική τους απόδοση, καθώς και την 

αποτελεσματικότητά τους στη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, τα συστήματα Ηλεκτρονικών 

Φακέλων Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την παροχή της «συνεχιζόμενης 

φροντίδας», επιτρέποντας στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους λοιπούς οργανισμούς υγείας 

να ανταλλάξουν πολύτιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία των ασθενών, 

εκμηδενίζοντας έτσι τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

(ΗΦΥ), όπως θα δούμε στις επόμενες ενότητες, αποτελεί το θεμελιώδη στόχο των 

εφαρμογών η-Υγείας.  

Τέλος, στον τομέα των καταναλωτών, η η-Υγεία συνδυάζει διάφορα στοιχεία από τις 

εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διοικητική 

οργάνωση και την κλινική υποστήριξη - δηλαδή τους δύο προαναφερόμενους τομείς. 

Επιπλέον δε, περιλαμβάνει τεχνολογίες που υποστηρίζουν την άμεση και ενεργή συμμετοχή 

του καταναλωτή/ασθενή, μέσα από τη διαρκή παροχή πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης 

και υπηρεσίες υγείας παντού και πάντα. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι συνέπειες της 
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γεωγραφικής απομόνωσης ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η κινητικότητα και η παροχή 

συνεχιζόμενης φροντίδας (continuity of care).  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Eysenbach (2001) οι τρεις προαναφερόμενοι τομείς της η-

Υγείας αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που έχουν δημιουργήσει οι 

ΤΠΕ και το Διαδίκτυο στο χώρο της υγείας, στο πλαίσιο των παρακάτω συναλλαγών και 

σχέσεων αλληλεξάρτησης: 

• B2C “Business to Consumer” (Επιχείρηση με Καταναλωτή) –  αναφέρεται στις 

υπηρεσίες και τα συστήματα που δίνουν τη δυνατότητα στους 

καταναλωτές/ασθενείς να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά και αμφίδρομα με τους 

οργανισμούς υγείας  

• B2B “Business to Business” (Επιχείρηση με Επιχείρηση) – περιλαμβάνει 

υπηρεσίες και συστήματα η-Υγείας που δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς 

υγείας να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά δεδομένα μεταξύ τους.  

• C2C “Consumer to Consumer” (Καταναλωτής με Καταναλωτή) – αναφέρεται 

στις υπηρεσίες και τα συστήματα που δίνουν στους καταναλωτές/ασθενείς τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ομότιμα (peer-to-peer) για θέματα 

υγείας. 

 

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, το γενικό όραμα και πλαίσιο της η-Υγείας 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη και προώθηση ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος παροχής 

υπηρεσιών υγείας που θα έχει ως επίκεντρο τον πολίτη και θα αποτελείται από ένα ευρύτερο 

φάσμα ενοποιημένων υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη, 

ποιοτικότερη, και συντονισμένη παροχή περίθαλψης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα και η οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας, τόσο σε εθνικό, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Παραδείγματα τέτοιου είδους υπηρεσιών και συστημάτων 

περιλαμβάνουν: ολοκληρωμένα πληροφοριακά δίκτυα υγείας, Ηλεκτρονικούς Φακέλους 

Υγείας, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, προσωπικά φορητά συστήματα ή συστήματα με δυνατότητα 

προσάρτησης στα ρούχα, καθώς και πολλά άλλα εργαλεία ΤΠΕ που όλα μαζί συμβάλλουν 

στην παροχή φροντίδας, στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην παρακολούθηση της υγείας, 

στην πρόληψη ασθενειών, στην εκπαίδευση, στην προώθηση της υγείας και φυσικά, στην 

καλύτερη διαχείριση του τρόπου ζωής των πολιτών.   

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές συζητήσεις έχουν επίσης επικεντρωθεί γύρω από το 

ποιά θεματικά ή επιστημονικά πεδία περιλαμβάνει η η-Υγεία; Η άποψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, καθώς επίσης και πολλών επιστημόνων του χώρου, είναι ότι ο όρος «η-Υγεία» 
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λειτουργεί ως ένας περιεκτικός όρος για τα εξής επιστημονικά πεδία: την ιατρική 

πληροφορική (medical informatics), τη νοσηλευτική πληροφορική (nursing informatics), 

την πληροφορική της  υγείας για τους καταναλωτές (consumer health informatics), την 

πληροφορική στη δημόσια υγεία (public health informatics), καθώς επίσης και την 

τηλεϊατρική (telemedicine). Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, περαιτέρω οργάνωσης και 

αποτύπωσης των διάφορων πτυχών της η-Υγείας, με σκοπό την αποτύπωση των 

διαφορετικών επιστημονικών και θεματικών πεδίων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο 

όρο, στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται ένα πλαίσιο, το οποίο απεικονίζει με έναν παιγνιώδη 

τρόπο «Το Σπίτι της η-Υγείας». Σε αυτό απεικονίζονται τα σημαντικότερα δομικά μέρη που 

συνθέτουν συνολικά τον τομέα της η-Υγείας. Η δεξιά πλευρά επικεντρώνεται σε ορισμένα 

επιστημονικά και θεματικά πεδία που υποστηρίζονται από διάφορες εφαρμογές, 

πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία της η-Υγείας, κυρίως μέσα στα πλαίσια λειτουργίας 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν: τη βιοϊατρική πληροφορική 

(biomedical informatics), την κλινική πληροφορική (clinical informatics), τη νοσηλευτική 

πληροφορική (nursing informatics), την απεικονιστική πληροφορική (imaging informatics), 

την τηλεϊατρική (telemedicine) και την πληροφορική των εργαστηρίων (laboratory 

informatics). Στην αριστερή πλευρά του εννοιολογικού πλαισίου, το πεδίο εφαρμογής 

επεκτείνεται πέρα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα προς την ενίσχυση και υποστήριξη των 

καταναλωτών υγείας (π.χ. ασθενείς και υγιείς πολίτες) και των φορέων υγείας. Στο 

συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται η  πληροφορική των καταναλωτών της υγείας, 

καθώς επίσης και η πληροφορική στη δημόσια υγεία.  
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Σχήμα 2.5: Το «σπίτι» της η-Υγείας  
 

2.5.3 Συστήματα και υπηρεσίες η-Υγείας για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας 

Τα παραδοσιακά μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας επιβαρύνουν και δημιουργούν 

στις μέρες μας σημαντικά προβλήματα, τόσο στους οργανισμούς υγείας όσο και στους 

επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και τους ασθενείς, κυρίως λόγω του τεράστιου όγκου 

έντυπων αρχείων και των αναποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται 

για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε κλινικές ομάδες και νοσηλευτικά ιδρύματα 

(π.χ. τηλέφωνο, φαξ, ταχυδρομείο). Οι μέθοδοι αυτές συχνά οδηγούν σε σφάλματα και 

καθυστερήσεις, με σοβαρές συνέπειες στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ ταυτόχρονα η 

κατασπατάληση χρόνου και πόρων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 

αυτών αυξάνει το λειτουργικό κόστος των οργανισμών υγείας και δημιουργεί τεράστια 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των εθνικών συστημάτων υγείας. 

Επίσης, στα πλαίσια μιας κοινωνίας όπου οι πολίτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους 

έρχονται σε επαφή με διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, λόγω των 

τακτικών μετακινήσεών τους σε διαφορετικές χώρες και πόλεις, οι περισσότερες από αυτές 

τις επαφές τείνουν να απομονωθούν η μία από την άλλη, δεδομένης της τρέχουσας 

αδυναμίας των επαγγελματιών υγείας να ανταλλάξουν μεταξύ τους μέρος των πληροφοριών 

που υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο του κάθε ασθενή. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα της 

«διακοπτόμενης» παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου δημιουργούνται κενά στο ιατρικό 

ιστορικό του κάθε ασθενή, αναστέλλει την οποιαδήποτε προσπάθεια καθιέρωσης της 

συνεχιζόμενης φροντίδας των ασθενών (continuity of patient care). Παράλληλα, 
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παρεμποδίζει τους επαγγελματίες υγείας (π.χ ιατρούς και νοσηλευτές) να σημειώσουν 

πρόοδο σε τομείς όπως: η πρόληψη ασθενειών, η κλινική έρευνα και η διαχείριση χρόνιων 

παθήσεων. 

Ως προς την αντιμετώπιση, λοιπόν, των προαναφερθέντων προβλημάτων, όπως θα 

δούμε στις επόμενες ενότητες μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων, η η-Υγεία 

μπορεί να προσφέρει αξιόλογες και ολοκληρωμένες λύσεις, προκειμένου να καταστεί εφικτή 

η έγκαιρη και απρόσκοπτη ανταλλαγή ασθενοκεντρικών πληροφοριών μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και η ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα σε ιατρούς και ασθενείς  (Balas κ.ά., 1997). Ειδικότερα, οι λύσεις που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ στα πλαίσια της η-Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους 

επαγγελματίες υγείας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων: 

 

• Βελτιώνοντας τη συνεργασία ανάμεσα σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και τη 

λήψη κλινικών αποφάσεων, μέσω δεοντολογικής και νόμιμης πρόσβασης σε 

πληροφορίες ηλεκτρονικών φακέλων υγείας ασθενών και βελτιωμένων συστημάτων 

επικοινωνίας.  

• Αναπτύσσοντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον γνώσης, το οποίο θα προσφέρει 

άμεσα στους επαγγελματίες υγείας επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, 

σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, κλινικές οδηγίες, καθώς επίσης και χρήσιμες 

πληροφορίες για τη συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση της γνώσης τους. 

• Προωθώντας μεθόδους συστηματικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής κλινικής 

πρακτικής μέσα από την ενοποίηση των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας με 

διαθέσιμες πηγές και πληροφορίες σχετικά με κλινικά πρωτόκολλα (clinical 

protocols) και κλινικές κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες (clinical guidelines ή 

clinical care pathways) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών. 

 

Όπως υποστηρίζουν οι Shortliffe και Blois (2006), τα ολοκληρωμένα συστήματα η-

Υγείας, τα oποία περιλαμβάνουν Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονικούς 

Φακέλους Υγείας, Νοσηλευτικά Πληροφοριακά Συστήματα, Απεικονιστικά Πληροφοριακά 

Συστήματα, Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Τηλεϊατρικής, κλπ., 

μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα ως «σημεία εισόδου» στον κόσμο της υγείας, παρέχοντας 

υπολογιστικά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης πληροφοριών που μπορούν να 

βοηθήσουν αποτελεσματικά όχι μόνο στην αντιμετώπιση κλινικών ζητημάτων (π.χ. στη λήψη 

αποτελεσμάτων εξετάσεων, στην άμεση εισαγωγή ιατρικών εντολών, στην εύκολη πρόσβαση 
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των ιατρών σε φακέλους υγείας ασθενών, στην υποστήριξη εφαρμογών τηλεϊατρικής ή σε 

λειτουργίες υποστήριξης κλινικών αποφάσεων), αλλά και σε διοικητικά και οικονομικά 

θέματα (π.χ. στη διαχείριση των ασθενών, στην ιχνηλάτιση των διακομιδών των ασθενών 

κατά τη νοσηλεία τους, στη διαχείριση υλικών και αποθεμάτων, στην υποστήριξη των 

εργασιών του διοικητικού προσωπικού και στη διαχείριση της μισθοδοσίας), στην έρευνα 

(π.χ. στην ανάλυση αποτελεσμάτων σχετικά με θεραπευτικές αγωγές και διαδικασίες, στη 

διασφάλιση της ποιότητας, στην υποστήριξη κλινικών δοκιμών και στην εφαρμογή διάφορων 

πρωτοκόλλων θεραπείας), καθώς και σε ακαδημαϊκές πληροφορίες (π.χ. μέσω της 

πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας σε επιστημονικές βιβλιοθήκες που είναι ψηφιακά 

διαθέσιμες, στη διεθνή βιβλιογραφία, σε αποτελέσματα ερευνών και σε βάσεις δεδομένων με 

πληροφορίες για φάρμακα).  

Σύμφωνα με τους Marion Ball κ.ά. (2001) «τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να 

συγκεντρώνουμε σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες που τεκμηριώνουν ότι η πληροφορική 

μπορεί να δημιουργήσει αξία και να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας με ποικίλους 

τρόπους». Όπως για παράδειγμα: στην πρόληψη ασθενειών, στη διαχείριση χρόνιων 

παθήσεων, στην ασφάλεια των ασθενών και στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Στη 

συνέχεια ακολουθούν ορισμένα βασικά παραδείγματα διάφορων εφαρμογών, συστημάτων 

και υπηρεσιών η-Υγείας που στηρίζουν αυτό το επιχείρημα.  

 

2.5.3.1 Κατ’  οίκον παρακολούθηση μέσω Συστημάτων Τηλεϊατρικής  

Η χρήση τηλεματικών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών για την εξ 

αποστάσεως παροχή υπηρεσιών υγείας και την κατ’ οίκον παρακολούθηση των ασθενών, 

θεωρείται από πολλούς στις μέρες μας ως μια σημαντική πηγή στρατηγικής σημασίας για 

την αποφόρτιση της τριτοβάθμιας φροντίδας. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα συστήματα και τεχνολογίες τηλεϊατρικής στο χώρο της υγείας, όπως για 

παράδειγμα: ευφυείς βίο-αισθητήρες (intelligent biosensors), τηλεματικές συσκευές 

(telemonitoring devices), τεχνολογικές συσκευές χειρός (handheld health monitoring 

technologies), καθώς και συσκευές που προσαρτώνται στα ρούχα (wearable health 

monitoring technologies).  

Αδιαμφισβήτητα, οι παραπάνω τεχνολογίες και τα συστήματα τηλεϊατρικής μπορούν 

να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας των 

ασθενών, μεταδίδοντας ηλεκτρονικά προς τους υπεύθυνους ιατρούς διάφορα κλινικά 

δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την παρακολούθηση του ασθενή (π.χ. το ρυθμό των 
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καρδιακών παλμών, την αιματική πίεση, τη γλυκαιμία, κλπ). Η αποστολή των δεδομένων 

αυτών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να διευκολύνει τη συχνότερη παρακολούθηση των 

ασθενών, ιδίως όταν επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Επίσης, μπορεί να βελτιώσει την 

καταλληλότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, δίνοντας στον ασθενή τη 

δυνατότητα να «επικοινωνεί» συχνότερα με την υπεύθυνη ιατρική ομάδα που τον 

παρακολουθεί. Με τον τρόπο αυτόν, οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκυρες 

ειδοποιήσεις, σε έγκαιρα χρονικά διαστήματα, μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, 

προκειμένου να προβούν σε διάφορες προσαρμογές της θεραπευτικής αγωγής, όπως για 

παράδειγμα στην τροποποίηση της δοσοληψίας των φαρμάκων του ασθενή. Παράλληλα, 

μπορούν να προγραμματίσουν αποτελεσματικότερα τις απαραίτητες προσωπικές επισκέψεις 

του ασθενή στο νοσοκομείο, κάτι που δεν είναι εφικτό όταν τα συγκεκριμένα δεδομένα του 

ασθενή δεν είναι διαθέσιμα.   

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η συστηματική χρήση της τηλεϊατρικής μπορεί να 

βοηθήσει σημαντικά στο να μειωθεί ο αριθμός των επισκέψεων των ασθενών στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αλλά και η διάρκεια 

νοσηλείας των ασθενών. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες κατ’ οίκον παρακολούθησης, μέσω 

συστημάτων τηλεϊατρικής, έχουν ήδη αρχίσει να καταδεικνύουν την αξία τους στη 

διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως: το άσθμα, η καρδιακή ανεπάρκεια και ο διαβήτης. Για 

παράδειγμα, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για διαβητικούς, όπου διάφοροι 

ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσέφεραν ηλεκτρονικά συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 

τους εγγεγραμμένους ασθενείς, βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί δεν χρειάστηκε να 

νοσηλευτούν για τουλάχιστον τέσσερα έτη, γεγονός που αντιστοιχεί σε καθαρό ετήσιο 

κέρδος της τάξης των 510.133$. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα ενός άλλου ερευνητικού 

προγράμματος που αφορούσε στην εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και εκπαίδευση 

ασθενών – μέσω τηλεϊατρικών συστημάτων - που πάσχουν από συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια (congestive heart failure), έδειξαν ότι η συστηματική επανεισαγωγή των 

ασθενών στο νοσοκομείο ανά 30 ημέρες σταμάτησε πλήρως, ενώ ο ρυθμός επανεισαγωγής 

των ασθενών ανά 90 ημέρες μειώθηκε κατά 83% (Iakovidis κ.ά. 2004).    

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, επίσης, αποτελεί και το χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα «The Telematic Management of Insulin-Dependent 

Diabetes Mellitus (T-IDDM)». Σύμφωνα με τους Belazzi κ.ά. (2002) «το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πρόγραμμα περιελάμβανε την υλοποίηση και αξιολόγηση ενός υπολογιστικού 

συστήματος για τη διαχείριση των ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και 

εξαρτώνται σε καθημερινή βάση από τη λήψη ινσουλίνης. Το κεντρικό αυτό σύστημα 
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επικοινωνεί με μια συσκευή που δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να παρακολουθήσουν τα 

επίπεδα γλυκόζης του αίματός τους, όπου και αν βρίσκονται, και αυτομάτως να τα στείλουν 

στη βάση δεδομένων του κεντρικού συστήματος που είναι εγκατεστημένη στο νοσοκομείο. 

Εν συνεχεία, το κεντρικό σύστημα παρέχει στους ιατρούς ένα σύνολο λειτουργιών και 

αλγορίθμων για τη συλλογή, την ανάλυση των δεδομένων αυτών και την υποστήριξη της 

λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να στείλουν μηνύματα με θεραπευτικές 

συμβουλές στους ασθενείς». Ως εκ τούτου, οι ασθενείς λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική 

υποστήριξη, όπου και όποτε απαιτείται, κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ατομικής 

παρακολούθησης.  

Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν πως οι νέες τεχνολογίες της τηλεϊατρικής 

έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις επιπτώσεις της γεωγραφικής απομόνωσης και των 

δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, μεταφέροντας 

πολλές από τις υπηρεσίες υγείας στο σπίτι του ασθενή. Επίσης,  μπορούν να προσφέρουν 

ποικίλες μεθόδους και μηχανισμούς για την απομακρυσμένη πρόσβαση των ασθενών σε 

υπηρεσίες υγείας, την ανταλλαγή πληροφοριών υγείας, την ιατρική υποστήριξη και τη κλινική 

εξέταση, τη διάγνωση και τη θεραπεία.  

 

2.5.3.2 Πρόσβαση των κλινικών επαγγελματιών σε Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας 

Ο Ηλεκτρικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πολλών 

ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών η-Υγείας σε πολλές χώρες παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με τους Shortliffe και Blois (2006):  

 

«ο ΗΦΥ θεωρείται στις μέρες μας η «καρδιά» των κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων, η οποία μετουσιώνει τους παραδοσιακούς ιατρικούς φακέλους, δίνοντάς τους 

μια νέα μορφή: ηλεκτρονική, ασφαλή, απόρρητη, προσβάσιμη μόνο από τους αρμόδιους 

ιατρούς ή ασθενείς και ενοποιημένη με άλλα είδη ηλεκτρονικών πηγών, υπηρεσιών και 

πληροφοριών (π.χ. με ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές, με συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων, επικοινωνίας και λήψης αποτελεσμάτων, με υπηρεσίες εισαγωγής κλινικών 

εντολών κλπ)». 

 

Ο όρος Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

πληροφοριών που βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και σχετίζεται με το παρόν, 

το παρελθόν και το μέλλον της κατάστασης της υγείας ή της παροχής υπηρεσιών υγείας των 
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ασθενών. Ο βασικότερος στόχος των συστημάτων ΗΦΥ είναι η τεκμηρίωση, η αποθήκευση, 

η ανάκτηση, η μεταφορά, η ολοκλήρωση και η επεξεργασία των κλινικών πληροφοριών των 

ασθενών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών απεικόνισης (π.χ. ακτινολογικές εξετάσεις, 

αξονικές εξετάσεις, κλπ), με στόχο την εξυπηρέτηση όλων των νόμιμων χρηστών του. Τα 

συστήματα ΗΦΥ αποτελούνται από μια ή και περισσότερες ολοκληρωμένες (integrated) 

βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα, στα οποία αποθηκεύονται ηλεκτρονικά 

διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία των ασθενών,  προκειμένου να 

υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη φροντίδα, καθώς επίσης και η λήψη κλινικών αποφάσεων που 

βελτιώνουν την αποδοτικότητα των επαγγελματιών υγείας και την ασφάλεια των υπηρεσιών 

που παρέχονται. Ωστόσο, εκτός από την υποστήριξη των παραπάνω βασικών 

δραστηριοτήτων, τα συστήματα ΗΦΥ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους 

σκοπούς. Ειδικότερα, μπορούν να παράσχουν στους νόμιμους χρήστες τους συγκεντρωτικές 

πληροφορίες που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη χάραξη πολιτικών, την εκπαίδευση, την 

έρευνα, τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την παρακολούθηση 

διάφορων ασθενειών σε περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τη λειτουργία ενός συστήματος ΗΦΥ είναι τα εξής: 

• Η ασθενοκεντρική φύση του (patient-centered), αφού θέτει πάντα ως επίκεντρο τον 

ασθενή 

• Η διαχρονική του φύση (longitudinal), αφού βασικός στόχος είναι η καταγραφή 

όλων των κλινικών περιστατικών του ασθενή κατά τη διάρκεια ζωής του 

• Το εύρος του, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες από διαφορετικού 

είδους πηγές και, 

• Η σύνδεσή του, όχι μόνο με ήδη καταγεγραμμένες και παλαιότερες πληροφορίες 

σχετικά με την υγεία του ασθενή, αλλά και με επικείμενες πληροφορίες που 

αφορούν σε θέματα υγείας. 

 

Η υιοθέτηση και χρήση συστημάτων ΗΦΥ μπορεί να βοηθήσει τους  επαγγελματίες 

υγείας να ξεπεράσουν τους περιορισμούς και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο πρώτο 

κεφάλαιο σχετικά με τη διαχείριση των κλινικών πληροφοριών. Πολύ περισσότερο δε, 

μπορεί να αντιμετωπίσει αρκετά από τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη «στατική» 

μορφή των έντυπων ιατρικών φακέλων. Τα εκτιμώμενα οφέλη που προσφέρουν τα 

συστήματα ΗΦΥ, όσον αφορά στη συλλογή, στην οργάνωση και στην παρουσίαση των 

ιατρικών πληροφοριών, είναι πάρα πολλά. Στις επόμενες παραγράφους θα προσπαθήσουμε 

να περιγράψουμε και να αναλύσουμε μερικά από αυτά.  
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Τα συστήματα ΗΦΥ μπορούν να προσφέρουν στα διάφορα εξουσιοδοτημένα μέλη 

ενός ή και περισσοτέρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ταυτόχρονη και έγκαιρη πρόσβαση σε 

πραγματικού χρόνου (real-time) ασθενο-κεντρικά δεδομένα, μέσα από ασφαλή δίκτυα που 

είναι προσπελάσιμα ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως το σπίτι ή το γραφείο 

όπου βρίσκεται ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος χρήστης, καθώς επίσης και σε διαφορετικά 

τμήματα εντός του νοσοκομείου (π.χ. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), προκειμένου να 

υποστηριχθεί έγκαιρα και τεκμηριωμένα η λήψη αποφάσεων. 

Επίσης, όταν οι πληροφορίες συλλέγονται, διατηρούνται και κοινοποιούνται με 

ασφάλεια, συνέπεια και σύμφωνα με τις εκάστοτε κλινικές ανάγκες, μπορεί να αποφευχθεί η 

επαναλαμβανόμενη εισαγωγή κάποιων δεδομένων, καθώς επίσης και η τυχόν επανάληψη 

κάποιον εξετάσεων που έχουν διεκπεραιωθεί στο παρελθόν και τα αποτελέσματα αυτών είναι 

διαθέσιμα στο σύστημα.  

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ΗΦΥ μπορεί να εμφανίζονται στους 

χρήστες με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα: με βάση το χρόνο 

(κατά χρονολογική σειρά), ανά πρόβλημα ή επεισόδιο (προσανατολισμένα στο πρόβλημα) 

ή ακόμη και μέσα από συνοπτικές αναφορές βάσει δομημένων ερωτημάτων (structured 

queries) που θέτουν οι χρήστες προς το σύστημα.  

Επίσης, μέσα από τη χρήση των ΗΦΥ η διαδικασία καταγραφής, ανάγνωσης και 

τεκμηρίωσης των δεδομένων γίνεται ευκολότερη. Όσον αφορά στην καταγραφή, ο τρόπος 

με τον οποίο εισάγονται τα δεδομένα συνήθως ακολουθεί μια συγκεκριμένη, οργανωμένη 

και πρότυπη δομή, η οποία ελαχιστοποιεί κατά το μέγιστο βαθμό τη δακτυλογράφηση 

μακροσκελών κειμένων. Με τον τρόπο αυτόν, η παρουσίαση και η ανάγνωση των δεδομένων 

γίνεται ευκολότερη αφού μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναζήτησης των πληροφοριών, ενώ 

ταυτόχρονα εκμηδενίζονται τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως μπορεί να προέκυπταν - 

στις περιπτώσεις των έντυπων φακέλων – με δεδομένα που μπορεί να μην ήταν ευανάγνωστα.  

Όσον αφορά στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, τα συστήματα ΗΦΥ μπορούν να βελτιώσουν 

την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στους επαγγελματίες του 

χώρου της υγείας για τη φροντίδα των ασθενών, χάρη στην αυτόματη εφαρμογή ελέγχων 

εγκυρότητας και τη χρήση ασφαλιστικών δικλίδων σε απαιτούμενα πεδία κατά την εισαγωγή 

κλινικών δεδομένων ή ακόμη κατά την καταχώρηση αποτελεσμάτων που προέρχονται από 

εργαστηριακές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, μπορούν να αποφευχθούν τυχόν ορθογραφικά ή 

τυπογραφικά λάθη μέσω ορθογραφικών και άλλων ελέγχων εγκυρότητας πεδίων και τιμών .  

Ωστόσο, θα πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση οι 

ΗΦΥ δεν αποτελούν απλώς μια ηλεκτρονική εκδοχή των έντυπων ιατρικών φακέλων. Τα 
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εκτιμώμενα οφέλη από τη χρήση των ΗΦΥ προέρχονται κυρίως από την 

ενοποίηση/ολοκλήρωση των συστημάτων αυτών με άλλα χρήσιμα προγράμματα και 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ωφέλιμων λειτουργιών 

που υποστηρίζουν τις συναφείς μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών και 

την επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται στις μέρες μας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, περιλαμβάνουν: 

• Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων 

• Υπολογιστικά Συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών 

• Συστήματα Αναζήτησης Βιβλιογραφικών Πηγών , καθώς και 

• Ολοκληρωμένα συστήματα επικοινωνίας και υποστήριξης λήψης αποτελεσμάτων 

 

Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και νέα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης ΗΦΥ 

κάνουν την εμφάνισή τους, σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα ευρωπαϊκών χωρών, όπως για 

παράδειγμα τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, γίνονται ολοένα και 

περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση συστημάτων ΗΦΥ, καθώς και 

για την καθιέρωση περιφερειακών και εθνικών τηλεματικών δικτύων που θα διευκολύνουν τη 

διεπιχειρησιακή επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κέντρων πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και ατομικών ιατρείων.  

Σημαντικό παράδειγμα ενός τέτοιου εθνικού δικτύου τηλεματικών υπηρεσιών, που 

επιτρέπει στους οργανισμούς και τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας να έχουν 

ηλεκτρονική επικοινωνία και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ασθενών χρησιμοποιώντας 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα, αποτελεί το γνωστό δίκτυο της Δανίας «Danish Health 

Care Data Network – MedCom», το οποίο ιδρύθηκε το 1994 από το Υπουργείο Υγείας.  

Σύμφωνα με τους Jensen και Pedersen (2004) το δίκτυο τηλεματικής MedCom έχει 

εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια και συνεχίζει να εξελίσσεται, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών – μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

– ανάμεσα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, γενικούς γιατρούς (General 

Practitioners) και ειδικούς ιατρούς (specialist) στους παρακάτω τομείς :  

• Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι γενικοί ιατροί και οι ειδικοί ιατροί μπορούν να 

ανταλλάσουν μεταξύ τους παραπεμπτικά διακομιδής ασθενών, εκθέσεις εξιτηρίων 

και κλινικές αναφορές περιπατητικών και εξωτερικών ασθενών 

• Οι γενικοί και ειδικοί ιατροί μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις 

συνταγογραφήσεις των ασθενών προς τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο δίκτυο 
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MedCom και να ανταλλάσουν μεταξύ τους, καθώς και με τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, διάφορες επιστολές και ιατρικές αναφορές 

• Τα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι γενικοί και οι ειδικοί ιατροί 

μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους διάφορα παραπεμπτικά/εντολές και 

αποτελέσματα ακτινολογικών εξετάσεων  

•  Τα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι γενικοί και οι ειδικοί ιατροί 

μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους διάφορα παραπεμπτικά/εντολές και 

αποτελέσματα εργαστηριακών, μικροβιολογικών και παθολογοανατομικών 

εξετάσεων 

• Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι γενικοί και ειδικοί ιατροί μπορούν να λαμβάνουν και 

να ανταλλάσουν κλινικά δεδομένα και αναφορές που σχετίζονται με την κατ’ οίκον 

περίθαλψη των ασθενών. Επίσης μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες με τα 

ασφαλιστικά ταμεία για τη διευθέτηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων 

• Οι εμπλεκόμενοι φορείς που συνεργάζονται στην περίθαλψη των ασθενών μπορούν 

να ανταλλάσουν μεταξύ τους ειδοποιητήρια μηνύματα που γνωστοποιούν την 

έναρξη ή τη λήξη μιας θεραπείας  

 

Σήμερα, όλοι οι οργανισμοί περίθαλψης στην Δανία χρησιμοποιούν τυποποιημένες 

μεθόδους Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI) για την καθημερινή διεκπεραίωση 

διάφορων κλινικών και διοικητικών διεργασιών. Κάθε μήνα ανταλλάσσονται συνολικά 2,3 

εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα – δηλαδή παραπάνω από το 60% της συνολικής 

έντυπης δια-τμηματικής και διεπιχειρησιακής επικοινωνίας των οργανισμών περίθαλψης στη 

Δανία. Όσον αφορά στη πρωτοβάθμια περίθαλψη, 2.000 κέντρα υγείας (81%) και περίπου οι 

μισές από τις εξειδικευμένες κλινικές (48%) που λειτουργούν στη Δανία συνδέονται 

ηλεκτρονικά μεταξύ τους – συνολικά 2500 διαφορετικοί φορείς ιατρικής περίθαλψης. Τα 

εκτιμώμενα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά. Σύμφωνα με τους Jensen και Pedersen (2004) 

τα στατιστικά στοιχεία της MedCom δείχνουν ότι το συνολικό καθαρό κέρδος από τις 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων ανέρχεται περίπου στα 60 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αφού κάθε φορά που στέλνεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

υπάρχει κέρδος 2,3€ συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους έντυπης διαχείρισης 

πληροφοριών και την αποστολή έντυπων πληροφοριών μέσω απλού ταχυδρομείου. Επίσης, 

βάσει της ίδιας έρευνας, εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση του κόστους έχουν μειωθεί 

κατακόρυφα οι συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις ανάμεσα στα κέντρα υγείας της πρωτοβάθμιας 
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περίθαλψης και τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, έχουν βελτιωθεί σημαντικά η 

ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα εξιτήρια και τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών εξετάσεων εκδίδονται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές 

διαδικασίες από τα αρμόδια τμήματα και το ποσοστό των λαθών ή των διάφορων 

προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια επαναπληκτρολόγησης των ληφθέντων 

αποτελεσμάτων ή αναφορών μειώθηκε σημαντικά. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα είναι ότι όλοι οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας υποστηρίζονται 

αποτελεσματικότερα, έχοντας επαρκή και έγκαιρη πρόσβαση – σε πραγματικό χρόνο - στις 

κλινικές πληροφορίες των ασθενών και τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεών τους (π.χ. 

αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων, αποτελέσματα ακτινολογικών εξετάσεων, 

συνταγογραφήσεις, κλπ), γεγονός το οποίο βελτιώνει σημαντικά τη συνολική λήψη 

αποφάσεων.  

Ένα ακόμη ενδιαφέρον παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεματικών 

υπηρεσιών που εφαρμόζεται στην περιοχή της Κρήτης, στην Ελλάδα, είναι το HYGEIAnet 

(Orphanouakis 2004). Το ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεματικών υπηρεσιών υγείας στην 

Κρήτη, γνωστό ως HYGEIAnet, αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το 

1998 από το Κέντρο Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεματικών Εφαρμογών στην Υγεία 

(Center for Medical Informatics and Health Telematics Applications CMI/HTA) του 

Τμήματος Επιστήμης των Υπολογιστών, με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή προηγμένων υπηρεσιών η-Υγείας και κινητών συστημάτων υγείας (Mobile 

Health/m-Health), σε διαφορετικά επίπεδα περίθαλψης, όπως: την κατ’ οίκον φροντίδα, την 

προνοσοκομειακή διαχείριση των επειγόντων περιστατικών, την πρωτοβάθμια και τη 

νοσοκομειακή περίθαλψη. Το HYGEIAnet έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες του πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υγεία των 

ασθενών, όποτε και όπου χρειασθεί, και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ όλων των 

υπευθύνων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που αφορούν σε θέματα υγείας στην 

περιοχή της Κρήτης. Το HYGEIAnet παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπηρεσιών 

η-Υγείας, μέσα από τη διαθεσιμότητα ποικίλων πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών υγείας, όπως: εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα, πληροφοριακά 

συστήματα ιατρικής απεικόνισης, υπηρεσίες αναγνώρισης ασθενών, έξυπνους αισθητήρες, 

συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης και φροντίδας,  κινητές τεχνολογίες χειρός ή 

προσαρτώμενες στα ρούχα, καθώς επίσης και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες 

επικοινωνίας, με στόχο την υποστήριξη της έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης των 

ασθενών, της συγχρονισμένης ή ασύγχρονης συνεργασίας των επαγγελματιών του χώρου της 
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υγείας και της εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση επιλεγμένων ασθενών κατ’ οίκον 

(Orphanouakis 2004). Εκτός, όμως, από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες η-Υγείας, μία άλλη 

σημαντική υπηρεσία, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο Περιφερειακό Δίκτυο 

Πληροφοριών Υγείας του HYGEIAnet, είναι η υπηρεσία Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών 

Φακέλων Υγείας (Ο-ΗΦΥ). Ο ολοκληρωμένος ΗΦΥ παρέχει στους εξουσιοδοτημένους 

χρήστες του ηλεκτρονική πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στις ιατρικές πληροφορίες που 

έχουν συλλεχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια που ο ασθενής-πολίτης κινείται μέσα στην ιεραρχία 

του συστήματος υγείας της Κρήτης, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη φροντίδα 

του. Ειδικότερα, η υπηρεσία ΗΦΥ που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του HYGEIAnet 

υποστηρίζει με διαφάνεια και ασφάλεια την πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας - 

διαφορετικών ειδικοτήτων - στο φάκελο υγείας του κάθε ασθενή, καθώς επίσης και την 

αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή ασθενοκεντρικών πληροφοριών ανάμεσα στους 

επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους προβολής των πληροφοριών 

αυτών (π.χ. ανά περιστατικό, ανά χρονική περίοδο ή ανά τοποθεσία). Κατά συνέπεια, με τον 

τρόπο αυτό, ο ολοκληρωμένος ΗΦΥ διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο, την ακεραιότητα 

αλλά και την εγκυρότητα της ιατρικής πληροφορίας κατά τη μεταφορά της, ενώ παράλληλα 

ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες 

υπηρεσίες και μονάδες υγείας (π.χ. κέντρα υγείας και νοσηλευτικά ιδρύματα) στην περιοχή 

της Κρήτης.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω παραδείγματα, καθίσταται σαφές πως οι οργανισμοί 

υγείας, καθώς και οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας, μπορούν να επωφεληθούν στις 

μέρες μας σημαντικά από την υιοθέτηση και χρήση προηγμένων ΤΠΕ και υπηρεσιών η-

Υγείας που επιτρέπουν την πρόσβαση στους φακέλους υγείας των ασθενών και την 

ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών κλινικών επαγγελματιών και 

μονάδων περίθαλψης. Ορισμένα από τα οφέλη που παρέχουν οι ολοκληρωμένοι ΗΦΥ είναι 

η ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στις κλινικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα 

εξετάσεων των ασθενών, η τεκμηρίωση, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου, η 

βελτίωση των διαδικασιών λήψης κλινικών αποφάσεων, καθώς και η αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση των διάφορων κλινικών δραστηριοτήτων. 

Οι Poissant κ.ά.. (2005), έπειτα από μια συστηματική επισκόπηση-αξιολόγηση της 

επίδρασης των ΗΦΥ στην αποδοτικότητα των ιατρών και των  νοσοκόμων από άποψη 

χρόνου, αναφέρουν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό - όταν χρησιμοποιεί τερματικά που 

βρίσκονται τοποθετημένα δίπλα στα κρεβάτια των ασθενών ή ακόμα και κεντρικούς 

υπολογιστές που βρίσκονται στις εσωτερικές κλινικές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για να 
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αποκτήσει πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας των ασθενών - μπορεί να 

εξοικονομήσει μέχρι και 25% του συνολικού χρόνου εργασίας που απαιτείται για την 

καταγραφή των κλινικών παρατηρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας άλλης 

έρευνας, οι ιατροί μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη και από τη χρήση 

Προσωπικών Ψηφιακών Βοηθών (Personal Digital Assistants - PDAs) που εξασφαλίζουν 

την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση, ανάκτηση και αποστολή δεδομένων από και προς τα 

συστήματα ΗΦΥ. Η χρήση Προσωπικών Ψηφιακών Βοηθών δίνει τη δυνατότητα στους 

ιατρούς να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για την καταγραφή των κλινικών 

πληροφοριών, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους έντυπης καταγραφής, αναζήτησης 

και διαχείρισης των πληροφοριών αυτών (VanDenKerhhof 2003, 2004).  

Οι προηγμένες τεχνολογίες η-Υγείας έχουν γίνει επίσης δημοφιλείς σε βοηθητικά 

τμήματα, όπως είναι τα φαρμακεία, τα απεικονιστικά εργαστήρια, τα αιματολογικά 

εργαστήρια, κτλ. Όσον αφορά στα απεικονιστικά εργαστήρια, οι συμβατικές τεχνικές 

απεικόνισης έχουν αντικατασταθεί σε αρκετές περιπτώσεις από ψηφιακά πληροφοριακά 

συστήματα, τα οποία είναι γνωστά ως Συστήματα Αρχειοθέτησης και Μεταφοράς Εικόνων 

(Picture Archiving and Communication Systems – PACS). Τα συστήματα PACS μπορούν 

να διασυνδεθούν μεταξύ τους μέσω αποκλειστικών δικτύων (dedicated networks), 

χρησιμοποιώντας το γνωστό Πρότυπο Απεικόνισης και Μεταφοράς Ψηφιακών Ιατρικών 

Εικόνων  (Digital Imaging and Communications in Medicine - DICOM), έτσι ώστε να 

επιτραπεί η αποθήκευση, η ανάκτηση, η μεταφορά και η παρουσίαση ιατρικών εικόνων που 

είναι αποθηκευμένες σε ανεξάρτητη μορφή. Οι τεχνολογίες ψηφιακής απεικόνισης, σε 

συνδυασμό με τα προηγμένα απεικονιστικά πληροφοριακά συστήματα, μπορούν να 

υποστηρίξουν την τμηματοποίηση, την απόδοση (rendering) και την παρουσίαση εικόνων, 

να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη ροή των εργασιών στα αντίστοιχα εργαστηριακά 

τμήματα και επίσης να καταστήσουν διαθέσιμες τις ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις προς 

τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας μέσω των ολοκληρωμένων ΗΦΥ. 

2.5.3.3 Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ιατρικής γνώσης  

Η αυξανόμενη ανάγκη άμεσης πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας σε βάσεις 

δεδομένων γνώσης και πηγές Τεκμηριωμένης Ιατρικής Πράξης (Evidence-based Medicine 

– EBM) αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα στην η-Υγεία. Η δυνατότητα αναζήτησης, 

ανάκτησης και οργάνωσης πληροφοριών που βασίζονται στη γνώση (knowledge-based 

information) έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χάρη στη ραγδαία εξέλιξη του 

Διαδικτύου και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πολυμέσων στους 
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επαγγελματίες του χώρου της υγείας (π.χ. για τη δημοσίευση ή ανάκτηση εικόνων, γραφικών, 

βίντεο, κτλ.), προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβασή τους σε διαπιστευμένες και 

γνωστές ιατρικές βάσεις δεδομένων.  

Η πιο γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφική βάση δεδομένων στον 

τομέα της βιοϊατρικής είναι η MEDLINE, η οποία ανήκει στην Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη 

των ΗΠΑ και περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικά άρθρα βιοϊατρικής 

από περίπου 4.500 διαφορετικά επιστημονικά περιοδικά. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν 

να επωφεληθούν σημαντικά από τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, εκτελώντας ηλεκτρονικά 

διάφορες αναζητήσεις - βάσει απλών ή σύνθετων μηχανών αναζήτησης – για να βρουν 

πολύτιμες πληροφορίες και επιστημονικά άρθρα σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές 

κλινικών πράξεων, αποτελέσματα κλινικών δοκιμών και ερευνών, χρόνιες παθήσεις κλπ.  Οι 

πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η MEDLINE είναι εφικτή με πολλούς τρόπους 

και διατίθεται χωρίς χρέωση από το σύστημα PubMed  (pubmed.gov) του Εθνικού 

Κέντρου Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ (NCBI – www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Βάσει, λοιπόν, όλων των παραπάνω παραδειγμάτων, καθίσταται σαφές ότι τα 

σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και οι υπηρεσίες της η-Υγείας έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουν με ποικίλους τρόπους το έργο των ιατρών, των νοσηλευτών και των λοιπών 

επαγγελματιών υγείας. Μπορούν να παρέχουν εξουσιοδοτημένη, έγκυρη και έγκαιρη 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας ασθενών, να υποστηρίξουν την τεκμηριωμένη 

ιατρική πράξη και λήψη αποφάσεων (μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης των 

επαγγελματιών υγείας σε ιατρικές βάσεις δεδομένων), να υποστηρίξουν τη διάγνωση και το 

σχεδιασμό των κλινικών διαμεσολαβήσεων (μέσα από τη διαθεσιμότητα κλινικών 

πληροφοριακών συστημάτων που παρέχουν ψηφιακή πρόσβαση σε ακριβή και κατάλληλα 

δεδομένα σχετικά με τους ασθενείς), καθώς επίσης και να παρέχουν ειδικές συστάσεις και 

υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια φροντίδας των ασθενών (μέσω συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων). Επίσης, τα συστήματα η-Υγείας μπορούν να καταστήσουν εφικτή την 

πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πηγές μέσω του 

Διαδικτύου για λόγους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι, με τον τρόπο 

αυτό, όλοι οι χώροι εργασίας των οργανισμών υγείας και ιδιαίτερα των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων επαναπροσδιορίζονται και διευρύνονται. 
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2.5.4  Υπηρεσίες η-Υγείας για την υποστήριξη των Υγειονομικών Αρχών και των 
φορέων Δημόσιας Υγείας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν στις 

μέρες μας, διεθνώς, πολλές και σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Ταυτόχρονα, καλούνται να 

ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών για παροχή 

καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, για μείωση των ανισοτήτων και βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υγειονομικές αρχές (health authorities), οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών στο χώρο της υγείας και τα διοικητικά στελέχη των 

οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όσον αφορά 

στην υπεύθυνη οργάνωση και διοίκηση των εθνικών συστημάτων υγείας και στην 

εμπεριστατωμένη λήψη κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση της δημόσιας υγείας.  

Η επιστήμη της δημόσιας υγείας είναι μια σύνθετη και πολυδιάστατη επιστήμη που 

περιλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο εύρος εξειδικευμένων θεματικών πεδίων (π.χ. 

Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Οικονομικά της Υγείας, κτλ.). Ως εκ τούτου, το ευρύτερο 

πεδίο εφαρμογής της δημόσιας υγείας και το πλήθος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει 

καθιστά δύσκολη την άμεση και περιεκτική εννοιολογική προσέγγισή της. Ωστόσο, ένας 

εύκολος τρόπος για να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε εννοιολογικά το  περιεχόμενό 

της, είναι να δούμε κάποιες από τις βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνει. Οι βασικές, 

λοιπόν, λειτουργίες της δημόσιας υγείας είναι οι εξής:  

• η αξιολόγηση (της δημόσιας υγείας)  

• η ανάπτυξη πολιτικών (για τη δημόσια υγεία) και  

• η διασφάλιση (της δημόσιας υγείας)  

 

Αδιαμφισβήτητα, η αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση των παραπάνω 

λειτουργιών, καθώς επίσης και η λήψη αποφάσεων - με βασικό πάντοτε γνώμονα τη 

βελτίωση της δημόσιας υγείας - δεν θα πρέπει να βασίζονται σε προσωπικές υποθέσεις και 

ατεκμηρίωτες αποφάσεις. Αντιθέτως, θα πρέπει να  στηρίζονται σε έγκυρες και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες που συλλέγονται από όλους τους οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Για το λόγο αυτόν, η επονομαζόμενη Πληροφορική της Δημόσιας Υγείας 

(Public Health Informatics), η οποία περιλαμβάνει τη συστηματική εφαρμογή της 

πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών στην οργάνωση, τη 

διοίκηση, την έρευνα και την εκπαίδευση στη δημόσια υγεία, θεωρείται από πολλούς 

επιστήμονες στις μέρες μας ως ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης των προαναφερθέντων 
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λειτουργιών (Ο’ Carroll 2003). Η Πληροφορική της Δημόσιας Υγείας αποτελεί διακριτό 

επιστημονικό πεδίο που υπάγεται στην επιστήμη της Πληροφορικής στην Υγεία και 

εφαρμόζει τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της σε θέματα που αφορούν στη συνολική 

δημόσια υγεία των πολιτών, δίχως να εστιάζεται σε ένα άτομο μεμονωμένα. Ειδικότερα, το 

πεδίο εφαρμογής της Πληροφορικής της Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει «τον 

προσδιορισμό, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση, τη συντήρηση και την 

αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης, ανταλλαγής πληροφοριών και 

εκπαίδευσης στο χώρο της δημόσιας υγείας» (Ο’ Carroll 2003).  

Για να κατανοήσουμε, λοιπόν, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Πληροφορική 

της Δημόσιας Υγείας, αλλά και τη σημαντικότητά της στην υποστήριξη των υγειονομικών 

αρχών και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε ένα 

«ιδεατό» μοντέλο, στα πλαίσια του οποίου υποστηρίζονται οι προαναφερθείσες τρείς βασικές 

λειτουργίες (Σχήμα 2.6). 

Αξιολόγηση – Σύμφωνα με τους Yansoff κ.ά. (2006) η αξιολόγηση της δημόσιας 

υγείας περιλαμβάνει «τη διαρκή παρακολούθηση και επιτήρηση της κατάστασης της υγείας 

του πληθυσμού για τον εντοπισμό και τον έλεγχο τυχόν περιπτώσεων έξαρσης διάφορων 

παθήσεων ή και επιδημιών». Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της υγείας του πληθυσμού 

προϋποθέτει απαραιτήτως τη διαρκή, συστηματική συλλογή και ανάλυση διάφορων 

δεδομένων που σχετίζονται με θέματα δημόσιας υγείας και βρίσκονται  κατανεμημένα στους 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνουν στοιχεία 

σχετικά με δείκτες ασθενειών, μεταδοτικών νόσων, τραυματισμών, παραγόντων κινδύνου 

σχετικά με την υγεία και άλλων περιβαλλοντολογικών συνθηκών που επηρεάζουν την υγεία 

των πολιτών. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της δημόσιας υγείας περιλαμβάνει τη διάχυση 

όλων αυτών των δεδομένων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, στα ανώτατα στελέχη των 

αρχών δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και σε όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενος φορείς 

(Gotham κ.ά. 2003). Βάσει, λοιπόν, της συνθήκης αυτής, οι υγειονομικές αρχές που είναι 

υπεύθυνες για την οργάνωση και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας, θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν σημαντικά από την ύπαρξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

υπηρεσιών η-Υγείας που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεκτικά διοικητικά και κλινικά 

δεδομένα υψηλής ποιότητας, τα οποία συλλέγονται μαζικά απ’ όλους τους οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, 

κτλ.) σε εξειδικευμένες περιφερειακές και εθνικές βάσεις δεδομένων παρακολούθησης 

(surveillance databases), έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η συσχέτιση διάφορων 

δημογραφικών, γεωγραφικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων με τα προβλήματα 
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υγείας που εμφανίζονται στον πληθυσμό. Ένα τέτοιο μοντέλο παρακολούθησης 

(surveillance model), όπως αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.6, προϋποθέτει φυσικά 

την ύπαρξη συστημάτων Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας σε κάθε οργανισμό παροχής 

υπηρεσιών υγείας, ώστε να επιτραπεί η οριζόντια συλλογή των δεδομένων αυτών από κάθε 

φορέα σε ηλεκτρονική μορφή. 

Μέχρι στιγμής, αυτό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Αφενός, διότι η συλλογή και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

δεδομένων από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί 

υγείας προϋποθέτει την υιοθέτηση και τη συμμόρφωση των συστημάτων αυτών με τα διεθνή 

πρότυπα διαλειτουργικότητας. Και αφετέρου, διότι η υιοθέτηση κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής στους οργανισμούς υγείας κυμαίνεται ακόμα σε 

χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, η πρακτική αυτή ανάγκη της συλλογής και ενοποίησης των 

κλινικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές και κατανεμημένα συστήματα, υπογραμμίζει 

τόσο τα προβλήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός, όσο και τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν από την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

της δημόσιας υγείας.  

 

 
Σχήμα 2.6: Παράδειγμα πληροφοριακού μοντέλου συλλογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης κλινικών δεδομένων για την υποστήριξη της διαχείρισης της 
δημόσιας υγείας (Προσαρμοσμένο από τους Shortlifee και Blois, 2006) 
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Ανάπτυξη Πολιτικών Δημόσιας Υγείας - Η δεύτερη βασική λειτουργία στα πλαίσια 

οργάνωσης και διοίκησης της δημόσιας υγείας είναι η ανάπτυξη πολιτικών, η οποία 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών δράσεων 

που έχουν ως στόχο την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των πολιτών 

γύρω από τα θέματα που αφορούν στην υγεία τους και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Τα 

πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας μπορούν να 

υποστηρίξουν σημαντικά τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές που λαμβάνουν αποφάσεις 

σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιου είδους πολιτικών, συλλέγοντας και διαχέοντας προς αυτές 

χρήσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα ασθενειών και επιδημιών που 

βρίσκονται κατανεμημένα στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. (π.χ. 

καρκινοπάθειες, στοιχεία θνησιμότητας, επιδημιολογικά στοιχεία, στοιχεία αφροδισιακών 

και λοιμωδών νόσων, κτλ.) Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να διευκολυνθεί η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση της δημόσιας υγείας και αντίστοιχα να υποστηριχθεί η εμπεριστατωμένη 

λήψη αποφάσεων με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πολιτικών και δράσεων.  

Επίσης, η ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας που εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την πρόσβαση των υγειονομικών 

αρχών σε συγκεντρωτικά δεδομένα και δείκτες υγείας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις 

υγειονομικές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών στο να αξιολογήσουν συγκριτικά τους δείκτες 

υγείας τους και αντίστοιχα να αναπτύξουν διακρατικές συνεργασίες, πολιτικές δημόσιας 

υγείας και μεθόδους για την αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών.  

Εκτός των άλλων, όμως, η διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών για τη δημόσια υγεία 

περιλαμβάνει τη θέσπιση κατάλληλων νομοθεσιών και προγραμμάτων υποστήριξης της 

δημόσιας υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών. Ως εκ τούτου, 

κάποια από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της δημόσιας υγείας 

χρησιμεύουν στο να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές και 

νομοθετικές δράσεις που θα ακολουθηθούν. Για παράδειγμα, οι υγειονομικές αρχές μιας 

χώρας μπορεί να επιθυμούν να εντοπίσουν διάφορα δεδομένα σχετικά με ασθενείς που 

πάσχουν από AIDS ή από κάποιο άλλο Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ), ώστε 

να προσδιορίσουν τη συχνότητα εμφάνισης των εν λόγω νόσων σε εθνικό επίπεδο και 

αντίστοιχα να αναπτύξουν προγράμματα ή ενημερωτικές εκστρατείες για την πληροφόρηση 

των πολιτών ή την πληροφόρηση συγκεκριμένων ομάδων εστίασης σχετικά με μέτρα 

πρόληψης.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελεί το 

Σύστημα Εθνικών Ζωτικών Στατιστικών των ΗΠΑ (National Vital Statistics System), το 
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οποίο με τα χρόνια έχει εξελιχθεί ως η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τους φορείς 

δημόσιας υγεία στις ΗΠΑ.  Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε 

μέσα από τη συστηματική συνεργασία διάφορων αμερικανικών πολιτειών και 

ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παρέχει στους υγειονομικούς φορείς ένα ευρύ φάσμα 

ηλεκτρονικών μηχανισμών και μεθόδων συλλογής και αποθήκευσης μητρώων γεννήσεων, 

θανάτων και άλλων γεγονότων που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο.  

Η ηλεκτρονική συλλογή και διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών υποστηρίζει σημαντικά το 

έργο των υγειονομικών αρχών όσον αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση και στη λήψη 

αποφάσεων για τη δημόσια υγεία, καθώς με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία 

συγκέντρωσης κρίσιμων και λεπτομερών στατιστικών στοιχείων - ζωτικής σημασίας για το 

εθνικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ.  Ειδικότερα, η διαθεσιμότητα συγκεντρωτικών δεδομένων 

σχετικά με ασθένειες και αίτια θανάτων βοηθά τις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ στο να 

εντοπίσουν, να παρακολουθήσουν και εν συνεχεία να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τυχών επιδημίες ή μεταδοτικές ασθένειες, αναπτύσσοντας κατάλληλες 

πολιτικές και δράσεις (Freedman και Weed 2003).  

Παρόμοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες χώρες στον 

κόσμο, κυρίως μέσα από την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων που έχουν ως κύριο στόχο 

να συνδέσουν την πληροφορική με την επιστήμη της δημόσιας υγείας, προκειμένου να 

υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η διοίκηση και οργάνωση της δημόσιας υγείας. Μερικά 

παραδείγματα βέλτιστων συστημάτων και πρακτικών στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:  

 

• Το Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων CATCH (Comprehensive Assessment for 

Tracking Community Health) που βρίσκεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ και 

χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την περιεκτική παρακολούθηση και την ανάλυση 

διάφορων δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση υγείας των πολιτών, 

καθώς και για τον σχεδιασμό δράσεων δημόσιας υγείας στη συγκεκριμένη πολιτεία 

(Studnicki κ.ά. 2003). 

• Το Ενοποιημένο Σύστημα Παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας του Καναδά 

(CIPHS - (Canadian Integrated Public Health Surveillance), το οποίο αποτελείται 

από διάφορες υπολογιστικές εφαρμογές που επιτρέπουν την παρακολούθηση 

μητρώων ανοσοποίησης και εμβολιασμών και τη διαχείριση περιπτώσεων 

μεταδιδόμενων ασθενειών. Οι εν λόγω εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούνται κεντρικά μόνο από τις υγειονομικές αρχές του Καναδά, 

παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους υγείας που βρίσκονται 
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αποθηκευμένα - σε ηλεκτρονική μορφή – στους διάφορους οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας της χώρας. Με τον τρόπο αυτόν, διευκολύνεται η γρήγορη 

ανταλλαγή πληροφοριών ανοσοποίησης και η βέλτιστη παρακολούθηση ασθενειών 

σε εθνικό επίπεδο.  

• Το Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Union Public Health Information System - EUPHIX), το οποίο είναι 

ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης γνώσης που απευθύνεται στους 

επαγγελματίες υγείας, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και στους λοιπούς 

εμπλεκόμενους φορείς υγείας. Το σύστημα EUPHIX παρουσιάζει δομημένες 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και 

παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.euphix.org). 

 

Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας - Η τρίτη βασική λειτουργία στα πλαίσια της 

δημόσιας υγείας είναι η διασφάλιση. Σύμφωνα με τους Yansoff κ.ά. (2003) η διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας αναφέρεται «στο καθήκον των φορέων δημόσιας υγείας να 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση και την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

για την επίτευξη των τεθέντων στόχων». Επίσης, η διασφάλιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

μεθόδων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, προσβασιμότητας και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο. Οι 

υγειονομικές αρχές και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς στη δημόσια υγεία μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, αναπτύσσοντας νέα συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενδυναμώνουν 

τους πολίτες, παρέχοντάς τους πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την πρόσβασή τους 

σε  υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στην περιοχή όπου διαμένουν.  

Επιπρόσθετα, μπορούν να ενισχύσουν τα διευθυντικά στελέχη των οργανισμών 

παροχής υπηρεσιών υγείας διαχέοντας πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και 

μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε να περιοριστούν τα 

ιατρικά λάθη, οι ανεπαρκείς και ακατάλληλες θεραπείες και κατ’ επέκταση τα απορρέοντα 

υπέρμετρα κόστη. Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες διασφάλισης στον τομέα της 

δημόσιας υγείας αποτελούν βασικό βήμα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη 

διαφύλαξη των πόρων του συστήματος υγείας, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση της 

ευρείας πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.  
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Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω παραδείγματα, καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή της 

πληροφορικής στον τομέα της δημόσιας υγείας αποτελεί αδιαμφισβήτητα πλέον στις μέρες 

μας επιτακτική ανάγκη, αφενός λόγω των πολλαπλών προκλήσεων και προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα συστήματα δημόσιας υγείας και αφετέρου λόγω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής. Ειδικότερα, η συνάθροιση 

πληροφοριών υγείας σε βάσεις δεδομένων παρακολούθησης και η δυνατότητα πρόσβασης 

των υγειονομικών αρχών στις πληροφορίες αυτές, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας, υπόσχεται πολλά όσον αφορά στη βελτίωση της ροής των πληροφοριών ανάμεσα 

στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και στην υποστήριξη των παρακάτω βασικών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια της δημόσιας υγείας:  

• Την επιτήρηση και παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των πολιτών 

• Την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στη στήριξη των 

ατομικών και κοινοτικών προσπαθειών για την βελτίωση της υγείας 

• Την καθοδήγηση των πολιτών που χρειάζονται κοινοτικές ή προσωπικές υπηρεσίες 

υγείας προς τους κατάλληλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς περίθαλψης 

• Την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου στα 

θέματα υγείας 

• Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε τοπικό, περιφερειακό ή ακόμη 

και σε εθνικό επίπεδο 

 

Ωστόσο, η πλήρης επίδραση και τα επικείμενα οφέλη που μπορούν να δημιουργηθούν 

από την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών η-Υγείας στους οργανισμούς 

δημόσιας υγείας, θα πραγματοποιηθούν μόνο όταν οι εμπλεκόμενοι φορείς καταφέρουν να 

ενοποιήσουν με συστηματικό τρόπο τα εν λόγω συστήματα – υιοθετώντας συναφή πρότυπα 

επικοινωνίας/διαλειτουργικότητας - αλλά και τις πληροφορίες που παράγονται σε 

καθημερινή βάση από τους διάφορους οργανισμούς υγείας (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, 

κοινωνικές υπηρεσίες, πληθυσμιακές μελέτες, κλπ.), επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την 

απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς δημόσιας υγείας και τους οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Η υιοθέτηση τυποποιημένων μεθόδων επικοινωνίας, καθώς και η 

επιτυχής ολοκλήρωση (integration) των κλινικών δεδομένων από κατανεμημένες πηγές για 

την παρακολούθηση της δημόσιας υγείας, αποτελούν μερικές από τις βασικές προκλήσεις 

που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο τομέας της πληροφορικής στη δημόσια υγεία μέσα στα 

επόμενα χρόνια.  
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Κεφάλαιο 3.  

Επιμέτρηση Υιοθέτησης και Εξέλιξης ΠΣ & ΤΠ Υγείας στα 
Νοσοκομεία: Ανασκόπηση Θεωρητικών Προσεγγίσεων και 
Εμπειρικών Ερευνών 

 Αντικείμενο εξέτασης του παρόντος κεφαλαίου είναι η διεξοδική ανασκόπηση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το κύριο θέμα της διατριβής: την επιμέτρηση 

του βαθμού υιοθέτησης (adoption) και εξέλιξης (sophistication) των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΠΣ) και των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) Υγείας στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα. Πιο αναλυτικά, το κεφάλαιο αυτό έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει και να 

αναλύσει τις υπάρχουσες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που έχουν δημοσιευθεί τα 

τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. μοντέλα, υποδείγματα, εμπειρικές έρευνες), 

προκειμένου να καταγραφούν οι κύριες διαστάσεις αλλά και τα χαρακτηριστικά εκείνα (π.χ. 

κριτήρια, δείκτες μέτρησης) που έχουν προταθεί για τον εννοιολογικό προσδιορισμό 

(conceptualization) και την εμπειρική επιμέτρηση (measurement) του βαθμού υιοθέτησης 

και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσοκομεία. Αρχικά, στην ενότητα 3.1 περιγράφεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εξεύρεση σχετικών με το θέμα επιστημονικών 

άρθρων, καθώς επίσης και για την ανάλυση του περιεχομένου τους (content analysis). Εν 

συνεχεία, στην ενότητα 3.2, παρουσιάζονται και αναλύονται οι υπάρχουσες θεωρητικές 

προσεγγίσεις και συγκεκριμένα τα διάφορα εννοιολογικά πλαίσια (conceptual frameworks) 

και μοντέλα που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά 

με την αξιολόγηση της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ, ενώ στην ενότητα 3.3 παρουσιάζονται οι 

εμπειρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο με 

αντικείμενο την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα. Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των κύριων 

ευρημάτων και συμπερασμάτων της ειδικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης (ενότητα 3.4).   

3.1   Μεθοδολογία Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης  

Για την αποτελεσματικότερη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, κατά την 

αρχική φάση της βιβλιογραφικής έρευνας προσδιορίστηκαν: (1) οι θεματικές ενότητες-

στόχοι διερεύνησης, (2) οι μηχανές αναζήτησης – βάσεις δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εξεύρεση των επιστημονικών άρθρων, και (3) οι λέξεις κλειδιά που 
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αφορούν σε κάθε θεματική ενότητα. Ως προς την οριοθέτηση των θεματικών ενοτήτων, 

διακρίνουμε τα παρακάτω:  

 Μοντέλα και Εννοιολογικά Πλαίσια Υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ  

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει την εκτενή αναζήτηση και ανασκόπηση 

επιστημονικών άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας για την εξεύρεση διάφορων θεωρητικών 

μοντέλων και πλαισίων που περιγράφουν και δίνουν περαιτέρω ερμηνεία στον όρο της 

υιοθέτησης (adoption) και εξέλιξης (sophistication) των ΠΣ/ΤΠ. Αντικειμενικός σκοπός 

της ανασκόπησης είναι η διεξοδική διερεύνηση των διαστάσεων και των επιμέρους δεικτών 

μέτρησης που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία τόσο για τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό (conceptualization) όσο και για την αξιολόγηση/μέτρηση (measurement) 

του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.    

Εμπειρικές Μελέτες: Έρευνες Αξιολόγησης της Υιοθέτησης-Εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ 

Στην παρούσα ενότητα μελετώνται σχετικές εμπειρικές έρευνες που έχουν διενεργηθεί 

τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, με αντικείμενο την αξιολόγηση του 

βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα. Ο στόχος της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο συγκεκριμένο θέμα είναι διττός.  

Ο πρώτος στόχος είναι να διερευνηθούν περαιτέρω οι διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και οι 

εξαρτώμενες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα σε εμπειρικές 

μελέτες, ως δείκτες αξιολόγησης για την καταγραφή και μέτρηση του βαθμού υιοθέτησης 

ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  Ενώ, ο δεύτερος στόχος εστιάζεται στην κατανόηση 

των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών, με απώτερο σκοπό 

την απόκτηση της κατάλληλης γνώσης για τη διεξαγωγή αντίστοιχης εμπειρικής έρευνας στα 

δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα. Επιπλέον, σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής έρευνας 

ήταν η αναζήτηση και διερεύνηση των κατάλληλων κριτηρίων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε εμπειρικές έρευνες για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τα 

επίπεδα εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών πληροφορικής 

(levels of ΙΤ sophistication) στα νοσηλευτικά ιδρύματα.   

 

Για την εξεύρεση δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων που σχετίζονται με τα 

τεθέντα παραπάνω θέματα, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ακαδημαϊκές μηχανές 

αναζήτησης: MEDLINE, Web of Science, Science Direct και Scholar Google.  Επιπρόσθετα, σε 

κάθε διακριτή θεματική ενότητα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1, χρησιμοποιήθηκαν 
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διαφορετικές λέξεις-κλειδιά σε συνδυασμό με επιμέρους, ενιαίες, λέξεις-κλειδιά στην 

Αγγλική γλώσσα.   
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Σχήμα 3.1: Διαδικασία αναζήτησης βιβλιογραφίας και λέξεις κλειδιά  

 

Εκτός από τις δημοσιεύσεις που συλλέχθηκαν μέσα από την εκτενή έρευνα στις 

προαναφερθείσες μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιήθηκαν επίσης για κάθε θεματική 

ενότητα και άλλα σχετικά άρθρα, τα οποία είτε παραθέτονταν ως βιβλιογραφικές πηγές στις 

δημοσιεύσεις που είχαν ήδη βρεθεί ή είχαν τεθεί στη διάθεσή μου από άλλους συναδέλφους.  

Οι συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, 

διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα σε επιστημονικά άρθρα που έχουν 

δημοσιευθεί στα πλέον έγκριτα και γνωστά διεθνή περιοδικά, τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, το PubMed θωρείται ως η πιο γνωστή και 

ευρέως χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφική βάση δεδομένων στο χώρο της υγείας, αφού 

περιλαμβάνει περίπου 19 εκατομμύρια άρθρα από περίπου 4.500 επιστημονικά περιοδικά.  

Επίσης, το Science Direct και το Web of Science περιλαμβάνουν πληθώρα έγκριτων 

επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύονται από εκδοτικούς οίκους παγκόσμιας 

εμβέλειας.   

3.2   Ανασκόπηση Μοντέλων και Εννοιολογικών Πλαισίων Υιοθέτησης   

Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία της επιστήμης της πληροφορικής και εστιάζοντας 

ιδιαίτερα στα επιστημονικά πεδία της ιατρικής πληροφορικής και της διοίκησης 
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πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο το υγείας, εντοπίστηκαν συνολικά 7 μοντέλα και 4 

εννοιολογικά πλαίσια σε 11 συνολικά ερευνητικές εργασίες που επικεντρώνονται στην 

αξιολόγησης της υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ. Οι εργασίες αυτές προσδιορίζουν και 

περιγράφουν υπό διαφορετικές «οπτικές γωνίες» - ενίοτε με αποκλίνουσες αλλά και 

προσιδιάζουσες προσεγγίσεις - τις θεμελιώδεις διαστάσεις, τους επιδρώντες παράγοντες και, 

σε αρκετές περιπτώσεις, τα επιμέρους σχετιζόμενα κριτήρια ή αλλιώς δείκτες μέτρησης που 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δυνητικά σε εμπειρικές μελέτες για την περιεκτική και 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της υιοθέτησης των ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα.  Η λέξη «οπτικές γωνίες» στην προκειμένη περίπτωση εκφέρεται τόσο συμβολικά 

όσο και κυριολεκτικά ως πρόκριμα για το διαχωρισμό των μοντέλων και των εννοιολογικών 

πλαισίων σε δύο βασικές ομάδες, ανάλογα με το στόχο που εξυπηρετεί το καθένα, καθώς και 

το χρονικό σημείο χρησιμοποίησής τους στα πλαίσια του Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης 

Συστημάτων (ΚΖΑΣ) (Πίνακας 3.1). 

 

Πίνακας 3.1: Μοντέλα και Εννοιολογικά Πλαίσια Υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ  

Α/Α Συγγραφέας Έτος  Όνομα 
Μοντέλου/Πλαισίου 

Χρονικό Σημείο στον 
ΚΖΑΣ 

1η ομάδα: Αξιολόγηση του Βαθμού Ετοιμότητας   

1 Snyder-Halpern  2001 OITIM heuristic model         Πριν την υλοποίηση  

2 Kazanjian   2002 HTA  Πριν και μετά την υλοποίηση   

2η ομάδα: Αξιολόγηση του Βαθμού Υιοθέτησης και Χρήσης των ΠΣ/ΤΠ  

1 Davis και Warshaw 1989 Technology Acceptance 
Model (TAM) Μετά την υλοποίηση   

2 
DeLone και 
McLean  1992 Information Success Model Μετά την υλοποίηση   

3 
Goodhue και 
Thompson 1995 Task-Technology Fit (TTF) 

Model Μετά την υλοποίηση   

4 Dixon 1999 Information Technology 
Adoption Model (ITAM) Μετά την υλοποίηση   

5 Sittig κ.ά.  2005 NHII Measurument 
Framework Μετά την υλοποίηση   

6 Ammenwerth κ.ά. 2006 FITT Μετά την υλοποίηση   

7 Leonard κ.ά. 2007 IMPROVE-IT Μετά την υλοποίηση   

8 
Labkoff και 
Yansoff 2007 HII evaluation framework  Μετά την υλοποίηση   

9 Yusof κ.ά.  2008 HOT-fit Μετά την υλοποίηση   
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Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται συνολικά 2 εννοιολογικά πλαίσια και μοντέλα, τα 

οποία εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση των διαστάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε εμπειρικές μελέτες για την αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας (readiness) των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης ή μη νέων ΠΣ και ΤΠ.  Οι 

προσεγγίσεις που περιγράφονται στις συγκεκριμένες εργασίες, έχουν περισσότερο 

υποστηρικτικό χαρακτήρα προς τα ανώτατα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη των 

νοσοκομείων για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων και τη μείωση τυχόν ρίσκων, πριν ή και 

κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσπάθειας υλοποίησης και εισαγωγής των συστημάτων 

αυτών στο περιβάλλον των νοσοκομείων.  Τόσο στο μοντέλο ΟΙΤΙΜ όσο και στο μοντέλο 

HTA, η έννοια της υιοθέτησης προσεγγίζεται από τους συγγραφείς με βάση τις 

σημαντικότερες διαστάσεις που τη χαρακτηρίζουν, καθώς και τους επιμέρους παράγοντες 

επίδρασης που περιλαμβάνονται σε κάθε  διάσταση αντίστοιχα. Επιπρόσθετα δε, οι 

συγγραφείς προτείνουν διάφορα κριτήρια μέτρησης για την ακριβή αξιολόγηση των 

προτεινόμενων διαστάσεων, με απώτερο σκοπό την περιεκτική εκτίμηση της ετοιμότητας 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως προς την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ.  Παρόλο που οι εργασίες της 

συγκεκριμένης ομάδας σχετίζονται έμμεσα με το στόχο το παρούσας έρευνας και όχι 

άμεσα, αφού εστιάζονται περισσότερο στη διερεύνηση και ανάλυση των διαστάσεων που 

εξετάζουν την ετοιμότητα και όχι το βαθμό υιοθέτησης και χρησιμοποίησης των ΠΣ και 

ΤΠ, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν ώστε να γίνει μια βέλτιστη διατύπωση και οριοθέτηση 

των συνιστωσών που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη έννοια του όρου. 

Στη  δεύτερη ομάδα εντάσσονται τα μοντέλα και πλαίσια τα οποία περιγράφουν την 

έννοια της υιοθέτησης προσδιορίζοντας τις σημαντικότερες διαστάσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε εμπειρικές μελέτες για να αξιολογήσουν, πρωτίστως, το βαθμό 

υιοθέτησης και την ένταση χρησιμοποίησης των ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα και, 

δευτερευόντως, τους παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχημένη ή αποτυχημένη υιοθέτηση 

και χρησιμοποίησή τους μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης και εισαγωγής τους στο 

περιβάλλον των νοσοκομείων.  

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται και αναλύονται τα ερευνητικά μοντέλα και 

πλαίσια των δύο ομάδων που μελετήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.   

3.2.1  Μοντέλα Αξιολόγησης του Βαθμού Ετοιμότητας (IS/IT Readiness) 
 

Σύμφωνα με το ευρετικό μοντέλο OITIM (Heuristic Organizational Information 

Technology/Systems Innovation Model (Halpern 2001)), η ανάπτυξη του οποίου 

βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας έρευνας Delphi, η ετοιμότητα των νοσηλευτικών 
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ιδρυμάτων ως προς τη δυνατότητα υιοθέτησης ή μη υιοθέτησης συγκεκριμένων ΠΣ και ΤΠ, 

καθορίζεται, αφενός από ένα σύνολο παραγόντων που σχετίζονται κατά κόρον με το 

εξωτερικό περιβάλλον και αφετέρου με συγκεκριμένα εσωτερικά χαρακτηριστικά 

διάρθρωσης και υποδομής που φέρει το κάθε νοσοκομείο (Σχήμα 3.2).  

Ειδικότερα, παράγοντες όπως: η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, η 

αυξανόμενη πίεση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, 

καθώς και άλλες πιέσεις ή δυνάμεις που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, 

αποτελούν ευμετάβλητες και διάχυτες πηγές επίδρασης που επηρεάζουν σημαντικά τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, κυρίως ως προς την πρόθεση υιοθέτησης νέων τεχνολογικών 

καινοτομιών πληροφορικής. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό περιβάλλον των νοσοκομείων 

σημαντικό ρόλο ως προς την αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας για την υιοθέτηση 

διαδραματίζουν οι εξής παράγοντες (Snyder-Halpern, 2001):  

• Η Γνώση (Knowledge).  Η οποία αναφέρεται στη γενικότερη αλλά και 

ειδικότερη γνώση και εμπειρία των υπευθύνων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

θέματα υιοθέτησης και διαχείρισης τεχνολογικών καινοτομιών  

• Οι Τελικοί Χρήστες (End Users).  Ο βαθμός εξοικείωσης των τελικών χρηστών 

με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η πρόθεσή τους να τις χρησιμοποιήσουν στις 

καθημερινές επιχειρηματικές διεργασίες του νοσοκομείου 

• Η Τεχνολογία (Technology). Η τεχνική ετοιμότητα και ωριμότητα των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη απαραίτητων 

τεχνολογικών και αρχιτεκτονικών υποδομών (π.χ. δίκτυα, υπολογιστές, βάσεις 

δεδομένων, πρότυπα επικοινωνίας κτλ) για την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση των 

νέων ΠΣ και ΤΠ     

• Η Διοικητική Στήριξη (Administrative Support).  Η ετοιμότητα της ανώτατης 

διοίκησης  του κάθε νοσοκομείου να υποστηρίξει την υιοθέτηση με διάφορες 

στρατηγικές μεθόδους (π.χ. εξασφάλιση οικονομικών πόρων, διαχείριση αλλαγών, 

εμπλοκή των χρηστών στη διαδικασία επιλογής και υλοποίησης του κατάλληλου 

συστήματος, κτλ.)  

• Οι Διοικητικές Δομές (Management Structures).  Η οργανωτική ετοιμότητα 

ή αλλιώς ωριμότητα που φέρουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα σε επιχειρησιακό 

επίπεδο (π.χ. δομές λήψης αποφάσεων, στρατηγικά σχέδια και πολιτικές ΠΣ/ΤΠ, 

λειτουργίες τμημάτων, κτλ) για την επίτευξη της επιτυχούς εναρμόνισης ανάμεσα 

στις διοικητικές δομές και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ΠΣ/ΤΠ   
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• Οι Διαδικασίες (Processes).  Η δυνατότητα ευθυγράμμισης ανάμεσα στις 

διοικητικές και κλινικές διαδικασίες του νοσοκομείου, καθώς και οι απαιτήσεις 

διαχείρισης της πληροφορίας με τις λειτουργικές δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προσφέρει το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα ή 

τεχνολογία  

• Οι Στόχοι και οι Αξίες (Values and Goals).  Περιλαμβάνουν την αξιολόγηση 

της επιχειρηματικής στρατηγικής, των σχεδίων και των στόχων των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, τη στρατηγική ΠΣ/ΤΠ και το βαθμό δέσμευσης των εμπλεκόμενων 

φορέων στην υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών.  

• Οι Πόροι (Resources). Η ετοιμότητα και δυνατότητα των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων να στηρίξουν οικονομικά την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΟ, τόσο στη φάση της 

έναρξης όσο και στις επικείμενες φάσεις της ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και 

συντήρησης των νέων τεχνολογιών.  

 

 
Σχήμα 3.2: Εννοιολογικό Πλαίσιο OITIM (Πηγή: Snyder-Halpern, 2001) 

Για κάθε μια από τις προαναφερθείσες διαστάσεις, το πλαίσιο OITIM περιλαμβάνει 

ένα αρκετά μεγάλο εύρος από επιμέρους χαρακτηριστικά και δείκτες μέτρησης. Συνολικά 
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προτείνονται 279 δείκτες μέτρησης.  Οι προτεινόμενοι αυτοί δείκτες συγκεντρώθηκαν μέσα 

από μια έρευνα Delphi (Halpern 2001), με σκοπό την υποστήριξη της περιεκτικής και 

αξιόπιστης αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως προς  την 

υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ. 

Σε μια άλλη προσέγγιση, οι Kazanjian και Green (2001) υποστηρίζουν πως η λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ στα νοσοκομεία, θα πρέπει να 

βασίζεται πρωτίστως στη συλλογή, σύνθεση και αξιολόγηση ποικίλων πληροφοριών που 

σχετίζονται με διάφορους κοινωνικοτεχνικούς, οικονομικούς, και επιχειρησιακούς 

παράγοντες.  Τέτοιοι παράγοντες είναι: το κόστος αγοράς, η επίδραση των τεχνολογιών 

προς τους ασθενείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και η αξία που προσδίδει 

η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο νοσηλευτικό ίδρυμα.  Για την πληρέστερη 

αξιολόγηση των παραγόντων αυτών, καθώς και άλλων παραγόντων που περιγράφονται στη 

συγκεκριμένη μελέτη, οι Kazanjian και Green (2001) προτείνουν τη χρησιμοποίηση ενός 

πολυδιάστατου πλαισίου αξιολόγησης για την τεχνολογία στο χώρο το υγείας (Health 

Technology Assessment – HTA).  Το πλαίσιο HTA αποτελείται συνολικά από 4 

διαστάσεις, οι οποίες είναι: (1) η επίδραση προς τους ασθενείς, (2) η οικονομική επίδραση, 

(3) η επίδραση προς το κοινωνικό περιβάλλον, και (4) πληροφορίες αξιολόγησης 

τεχνολογίας.  Αντίστοιχα, κάθε διάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο από διαφορετικούς 

δείκτες μέτρησης, οι οποίοι προτείνονται από τους συγγραφείς με σκοπό να καταστεί εφικτή 

η χρησιμοποίηση και εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου σε εμπειρικές μελέτες που 

έχουν ως αντικείμενο την αξιολόγηση της επίδρασης της υιοθέτησης των ΠΣ και ΤΠ στο 

χώρο της υγείας και ειδικότερα στα νοσηλευτικά ιδρύματα.     

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πλαίσιο HTA, σε αντίθεση με το μοντέλο ΟΙΤΙΜ, 

προσεγγίζει την έννοια της υιοθέτησης υπό μια διαφορετική οπτική γωνία δίνοντας 

περισσότερη βαρύτητα στην οικονομική διάσταση και τις διαστάσεις επίδρασης.  Αυτό 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι  οι προτεινόμενες διαστάσεις και δείκτες μέτρησης του 

πλαισίου HTA εστιάζονται κυρίως στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επικείμενων 

επιδράσεων που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει η υιοθέτηση των ΠΣ και ΤΠ τόσο στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον και τους ασθενείς.  

Ωστόσο, οι δείκτες μέτρησης που προτείνονται από το Kazanjian και Green είναι 

σημαντικά λιγότεροι και πιο γενικευμένοι σε σχέση με το πλαίσιο OITIM.  Σύμφωνα με 

τους Yusof κ.ά. (2008), η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου περιορίζεται σε σημαντικό 

βαθμό εξαιτίας δύο βασικών ελλείψεων.  Η πρώτη έλλειψη αφορά στη διάσταση της 

τεχνολογίας, όπου δεν οριοθετούνται επακριβώς από το πλαίσιο οι δείκτες αξιολόγησής της.  
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Ενώ, η δεύτερη έλλειψη αφορά στο γεγονός ότι το πλαίσιο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη 

τους παράγοντες επίδρασης που σχετίζονται με τους τελικούς χρήστες των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων.   

 3.2.2 Μοντέλα Αξιολόγησης της Υιοθέτησης και Χρήσης των ΠΣ/ΤΠ 

Η διερεύνηση και επιμέρους ανάλυση των διαστάσεων που χαρακτηρίζουν και 

αξιολογούν το βαθμό υιοθέτησης και τη συχνότητα χρησιμοποίησης των ΠΣ και ΤΠ, 

καθώς και η ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται με την επιτυχημένη ή αποτυχημένη 

υιοθέτηση τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικότερα στις επιχειρήσεις, έχει αποτελέσει 

τα τελευταία χρόνια σημαντικό πεδίο έρευνας για αρκετούς επιστήμονες.  

Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model – 

ΤΑΜ) θεωρείται μια από τις πιο πρώιμες και ευρέως αποδεκτές ερευνητικές προσεγγίσεις 

που μελετά την έννοια της υιοθέτησης (Davis, 1985).  Σύμφωνα με τον Davis, που 

βασίστηκε στη Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action – TRA) 

των Ajzen και Fishbein (1977), το μοντέλο TAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διερευνήσει το βαθμό υιοθέτησης και τη συχνότητα με την οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν 

ένα σύστημα, τα χαρακτηριστικά του συστήματος (τα οποία καταδεικνύουν την 

πολυπλοκότητά και τις δυνατότητές του ή αλλιώς το επίπεδο εξέλιξης/ωριμότητάς του), 

καθώς και το λόγους για το οποίους οι χρήστες αποδέχονται ή απορρίπτουν το σύστημα 

αυτό.  Ειδικότερα, όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 3.3, οι 5 βασικές διαστάσεις που συνθέτουν 

το μοντέλο TAM και χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τα παραπάνω, είναι οι εξής: (1) 

τα χαρακτηριστικά του συστήματος, (2) η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (του συστήματος 

από τους τελικούς χρήστες), (3) η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του, (4) η πρόθεση 

(των χρηστών) να το χρησιμοποιήσουν, καθώς και (5) η πραγματική χρήση του συστήματος 

στα πλαίσια των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (Davis 1985, Davis και 

Warshaw, 1989).  Σύμφωνα με τον Davis, o τελικός βαθμός αποδοχής και συχνότητας 

χρήσης του πληροφοριακού συστήματος από τους τελικούς του χρήστες, εξαρτάται άμεσα 

από τα κίνητρα που χαρακτηρίζουν τον κάθε χρήστη.  Ωστόσο, τα κίνητρα αυτά σχετίζονται 

με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συστήματος (π.χ. πολυπλοκότητα, δυνατότητες 

λειτουργίας, κτλ.), τα οποία δημιουργούν στο χρήστη μια αντίληψη σχετικά με την ευκολία 

ή δυσκολία χρησιμοποίησής του, καθώς και μια αντίληψη σχετικά με τη χρησιμότητά του 

με βάση τα οφέλη που προσδίδει.  
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Σχήμα 3.3: Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας – TAM (Πηγή: Davis, 1985) 

Η εφαρμογή και επικύρωση του μοντέλου ΤΑΜ επιχειρήθηκε αρχικά στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα από μια έρευνα που απευθύνονταν σε 122 χρήστες για την 

αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης και χρήσης δύο επιχειρησιακών εφαρμογών της IBM 

(Davis, 1993), ενώ χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι και σήμερα, κυρίως για την αξιολόγηση 

της υιοθέτησης διάφορων ΠΣ και ΤΠ σε μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός, 

όμως, από το περιβάλλον των επιχειρήσεων, το μοντέλο ΤΑΜ έχει αξιοποιηθεί επιτυχώς σε 

διάφορες εμπειρικές έρευνες και στο χώρο της υγείας (Chismar και Patton 2002, Liang κ.ά. 

2006, Hu κ.ά. 1999, Succi και Walter 1999, Gagnon κ.ά. 2003).   

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι προαναφερθείσες διαστάσεις του μοντέλου TAM έχουν 

αποτελέσει τα θεμέλια για την περαιτέρω δημιουργία και άλλων μοντέλων που έχουν ως 

αντικείμενο μελέτης την αξιολόγηση ή αλλιώς την επιμέτρηση της υιοθέτησης.  Για 

παράδειγμα, ο Dixon (1999) προσπάθησε να επεκτείνει και να βελτιώσει κάποιες πτυχές του 

μοντέλου TAM αναπτύσσοντας ένα νέο μοντέλο, αυτό της Υιοθέτησης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής (Information Technology Adoption Model – ITAM).  Μέσα από την 

ανάπτυξη του μοντέλου ITAM, ο Dixon επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει και να βελτιώσει τη 

διάσταση των «Χαρακτηριστικών του Συστήματος», καθώς και τις συσχετίσεις της διάστασης 

αυτής με τις διαστάσεις της «Αντιλαμβανόμενης Ευκολίας Χρήσης» και της 

«Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας».  Σύμφωνα με τον Dixon, κάθε πληροφοριακό σύστημα 

που υιοθετείται σ’ ένα νοσοκομείο διέπεται από κάποιες βασικές απαιτήσεις, όπως για 

παράδειγμα: τη γνώση, την ικανότητα και την εξοικείωση που απαιτείται να έχουν οι 

χρήστες για να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο σύστημα, καθώς και την απαραίτητη 

τεχνική υποδομή που θα πρέπει να υπάρχει στο νοσοκομείο για να υποστηριχθεί το 

σύστημα.  Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη τονίζεται ότι κάθε πληροφοριακό σύστημα έχει 

κάποιες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες, οι οποίες καταδεικνύουν το πόσο 
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εξελιγμένο είναι (IS sophistication) για να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 

των χρηστών και κατ’ επέκταση του νοσοκομείου.  Κατά συνέπεια, ο τελικός βαθμός 

υιοθέτησης και χρήσης ενός συστήματος επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό εναρμόνισης 

που υπάρχει ανάμεσα στις ικανότητες των χρηστών (εξοικείωση, γνώση, κτλ.), την εξέλιξη 

του συστήματος (IS sophistication) και την υπάρχουσα υποδομή.  Την έννοια της 

εναρμόνισης, ο Dixon την εκφράζει ως μια νέα μετρήσιμη διάσταση στο μοντέλο ITAM, 

την οποία και ονομάζει «Ευθυγράμμιση».  Σε αντίθεση με τον Davis (1985), ο Dixon 

υποστηρίζει πως η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και ευκολία χρήσης δεν εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος, αλλά από το βαθμό ευθυγράμμισης που υπάρχει ανάμεσα 

στις ικανότητες των χρηστών και την εξέλιξη του συστήματος (IS sophistication).  

Σε μια άλλη προσέγγιση ανάλυσης των κύριων διαστάσεων που προσδιορίζουν την 

έννοια της υιοθέτησης, οι DeLone και McLean (1992) ανέπτυξαν το γνωστό μοντέλο 

Επιτυχούς Υιοθέτησης ΠΣ (Information Systems Success Model – ISS) (Σχήμα 3.4., 1η 

έκδοση).  Σύμφωνα με το μοντέλο ISS, η επιτυχής υιοθέτηση και χρήση των ΠΣ/ΤΠ 

μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από 6 κύριες διαστάσεις: (1) την ποιότητα του συστήματος, (2) 

την ποιότητα της πληροφόρησης, (3) την ένταση χρήσης (4) την ικανοποίηση των χρηστών, 

(5) την εξατομικευμένη επίδραση (ή αλλιώς την επίδραση προς τον κάθε χρήστη 

μεμονωμένα), καθώς και (6) την επίδραση στην επιχείρηση.  Οι συγγραφείς, υποστηρίζουν 

ότι η ποιότητα του συστήματος και η ποιότητα της πληροφόρησης επιδρούν είτε 

μεμονωμένα είτε από κοινού στη συχνότητα με την οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν ένα 

σύστημα, καθώς και στο βαθμό ικανοποίησής τους. Επιπρόσθετα, ο βαθμός ή αλλιώς η 

ένταση χρήσης, μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην ικανοποίηση των χρηστών 

ή και το αντίστροφο. Ομοίως, ο βαθμός χρήσης και ικανοποίησης των χρηστών είναι 

άμεσος προπομπός επίδρασης στην ατομική επίδοση, η οποία εν τέλει επιδρά θετικά ή 

αρνητικά στο σύνολο της επιχείρησης.  Κάθε διάσταση του μοντέλου ISS περιλαμβάνει ένα 

αρκετά μεγάλο εύρος προτεινόμενων δεικτών μέτρησης, οι οποίοι συλλέχθηκαν από τους 

συγγραφείς μέσα από την πραγματοποίηση εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης 180 

επιστημονικών άρθρων.  Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι το μοντέλο ISS έχει εφαρμοστεί σε 

πολλές εμπειρικές έρευνες, τόσο στο περιβάλλον των επιχειρήσεων (Depont-Gros κ.ά. 

2005) όσο και σε αυτό της υγείας (Jen και Chao 2008, Otieno κ.ά. 2008, 2007, Daskalakis 

και Mantas, 2008), με σκοπό την αξιολόγηση της υιοθέτησης, χρήσης και  επίδρασης των 

ΠΣ και ΤΠ.   

Με το πέρασμα των χρόνων, αρκετοί επιστήμονες έχουν διατυπώσει εναλλακτικές 

προσεγγίσεις, με σκοπό τη βελτίωση και επέκταση του προαναφερθέντος μοντέλου, γεγονός 
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που οδήγησε τους DeLone και McLean στην αναθεώρηση και τον επαναπροσδιορισμό των 

αρχικών διαστάσεων του μοντέλου ISS (Σχήμα 3.4., 2η Έκδοση) (DeLone και McLean, 

2003). Συγκεκριμένα, στη δεύτερη έκδοσή του εμφανίζονται 3 νέες διαστάσεις: η ποιότητα 

των υπηρεσιών, η πρόθεση χρησιμοποίησης και τα καθαρά οφέλη. Η πρώτη διάσταση 

αναφέρεται στην ποιότητα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

βέλτιστη υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών που έχει 

υιοθετήσει μια επιχείρηση ή ένα νοσοκομείο (π.χ. ασφάλεια, ανταπόκριση, κτλ.)  Η 

υποστήριξη αυτή μπορεί να γίνεται είτε εσωτερικά – μέσω του τμήματος πληροφορικής – 

είτε μέσω κάποιας εξειδικευμένης εταιρείας, υπό τη μορφή εξωτερικής ανάθεσης 

(outsourcing).  Η διάσταση αυτή δεν υπήρχε στην 1η έκδοση του μοντέλου, καθώς το 1992 

τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες.  Στις μέρες, όμως, η ύπαρξη και η 

ποιότητα των υπηρεσιών αυτών επηρεάζει σημαντικά την επιτυχή υιοθέτηση και χρήση των 

συστημάτων. Η δεύτερη διάσταση (πρόθεση χρησιμοποίησης) είναι η ίδια που 

χρησιμοποιείται και στο μοντέλο ΤΑΜ του Davis (1985), ενώ η τρίτη διάσταση (καθαρά 

οφέλη) είναι απλώς ενοποίηση των διαστάσεων της ατομικής και επιχειρηματικής επίδρασης.   

 
Σχήμα 3.4: Μοντέλο Επιτυχούς Υιοθέτησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Πηγές: 

DeLone και McLean, 1992 (1η έκδοση), DeLone και McLean, 2003 (2η 
έκδοση))  
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Μια αρκετά ενδιαφέρουσα τροποποίηση του μοντέλου ISS, με στόχο την εφαρμογή 

του στο χώρο της υγείας, διατυπώνεται από τους Yasof κ.ά.(2008) με το μοντέλο HOT-fit.  

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τόσο η υιοθέτηση και η ένταση 

χρήσης ενός συγκεκριμένου συστήματος όσο και η ικανοποίηση των τελικών χρηστών από 

το σύστημα αυτό, επηρεάζονται επιπροσθέτως από διάφορους επιχειρησιακούς παράγοντες 

που σχετίζονται με τις εξής διαστάσεις: (1) την εσωτερική δομή του νοσηλευτικού ιδρύματος 

και (2) το εξωτερικό του περιβάλλον.  Στο μοντέλο HOT-fit οι συγγραφείς υιοθετούν τις 

διαστάσεις και τους δείκτες μέτρησης του DeLone και McLean, προσδιορίζοντας επιμέρους 

δείκτες για την αξιολόγηση των νέο-προσδιορισθέντων επιχειρησιακών παραγόντων, όπως 

για παράδειγμα: τον αριθμό κλινών, τον τύπο του νοσοκομείου, τους οικονομικούς πόρους 

που διατίθενται για την αγορά νέων τεχνολογιών πληροφορικής, το επίπεδο εξοικείωσης των 

χρηστών με τις νέες τεχνολογίες, κτλ (Yasof κ.ά. 2008).  Η προσέγγιση που διατυπώνεται 

μέσα από το μοντέλο HOT-fit προσδίδει θεωρητικά μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με 

τις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την έννοια της υιοθέτησης. Ωστόσο, επειδή η δημοσίευση 

του μοντέλου είναι πρόσφατη, η εφαρμογή του σε εμπειρικές μελέτες είναι ακόμα 

περιορισμένη.     

Η σημαντικότητα της ευθυγράμμισης στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ διατυπώνεται με 

αρκετά περιεκτικό τρόπο και στο μοντέλο Task-Technology-Fit (TTF) των Goodhue και 

Thompson (1995). Στο μοντέλο αυτό, ενώ οι συγγραφείς υιοθετούν εν μέρει κάποια 

χαρακτηριστικά από το μοντέλο ΤΑΜ του Dixon (1999) και το μοντέλο ISS του McLean 

και DeLone (1992), υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση της υιοθέτησης και χρήσης των ΠΣ και 

ΤΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση των επιχειρηματικών διαδικασιών που 

καλείται να υποστηρίξει ή αλλιώς να αυτοματοποιήσει ένα συγκεκριμένο πληροφοριακό 

σύστημα.  Ως εκ τούτου, η έννοια της ευθυγράμμισης που διατυπώνεται στο μοντέλο TTF 

εξετάζει το βαθμό εναρμόνισης ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του συστήματος, τις κλινικές 

και διοικητικό-οικονομικές  διαδικασίες του νοσοκομείου και την ικανότητα των χρηστών να 

χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο σύστημα (Σχήμα 3.5).   
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Σχήμα 3.5: Μοντέλο Προσαρμογής το Τεχνολογίας το Διαδικασίες (Task-Technology-Fit) 

(Πηγή: Goodhue και Thompson, 1995) 

Σύμφωνα με το μοντέλο TTF, ο βαθμός ευθυγράμμισης έχει άμεση επίδραση στο 

βαθμό χρησιμοποίησης του συστήματος, καθώς και στην τελική επίδοση των χρηστών. 

Κατά συνέπεια, οι διαστάσεις αξιολόγησης που προτείνονται από το Goodhue και 

Thompson είναι οι εξής: (1) τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων, (2) τα 

χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, (3) τα χαρακτηριστικά των χρηστών, (4) η ευθυγράμμιση 

ανάμεσα στις διαστάσεις 1, 2 και 3, (5) η ένταση χρήσης, καθώς και (6) η επίδραση στην 

επίδοση.  Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το μοντέλο TTF εστιάζεται περισσότερο 

στην αξιολόγηση της τελικής επίδρασης, που δημιουργείται στην ατομική επίδοση των 

χρηστών ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου συστήματος, και όχι στη 

διερεύνηση της υιοθέτησης ή μη ενός ευρύτερου αριθμού ΠΣ.  Βάσει το βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης το μοντέλο αυτό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, δεν φαίνεται να έχει 

χρησιμοποιηθεί σε εμπειρικές μελέτες στο χώρο το υγείας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

και από την έρευνα των Depont-Gros κ.ά.(2005).   

Το μοντέλο TTF επικρίνεται για το ότι επικεντρώνεται μόνο στην ύπαρξη 

ευθυγράμμισης ανάμεσα στις διαστάσεις της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και της τεχνολογίας με τους χρήστες, ενώ δεν συνυπολογίζει την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διάσταση των χρηστών με αυτή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, η οποία θεωρείται από τους ερευνητές εξίσου σημαντική (Depont-Gros 

κ.ά. 2005, Ammenwerth κ.ά. 2006).  Για το λόγο αυτόν, ο Ammenwerth κ.ά.(2006), μέσα 

από την ανάπτυξη του πλαισίου FITT (Fit between Individuals, Task and Technology), 

υποστηρίζει πως η υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ εξαρτάται από την αποτελεσματική αλλά και 

παράλληλη εναρμόνιση που υφίσταται ανάμεσα στις 3 διαστάσεις: τεχνολογία, 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και χρήστες.  Εντούτοις, ένα βασικό μειονέκτημα του 

πλαισίου FITT είναι η απουσία της διάστασης που διερευνά την ένταση χρήσης των 

συστημάτων από τους χρήστες.   
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Σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση ο Sittig κ.ά. (2005) υποστηρίζει ότι η 

περιεκτική αξιολόγηση της προόδου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο, ως 

προς την υιοθέτηση, χρήση και επίδραση των ΠΣ και των ΤΠ, θα πρέπει να γίνεται ανά 

ομάδες (clusters) και κόμβους (nodes), εξετάζοντας τις παρακάτω διαστάσεις: (1) την 

απουσία ή την ύπαρξη συγκεκριμένων συστημάτων, (2) το βαθμό χρησιμοποίησής τους, 

καθώς και (3) την επίδραση των συστημάτων αυτών στους ασθενείς, τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα και τη δημόσια υγεία γενικότερα (Σχήμα 3.6).  Ο διαχωρισμός των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων σε ομάδες προτείνεται με βάση το γεγονός ότι ένα εθνικό σύστημα υγείας 

αποτελείται από περιφέρειες, οι οποίες με τη σειρά τους περιλαμβάνουν έναν αρκετά μεγάλο 

αριθμό νοσηλευτικών ιδρυμάτων – διαφορετικών βαθμίδων – δημιουργώντας έτσι μια σειρά 

από ομάδες (clusters) και κόμβους (nodes).  Στα πλαίσια των ομάδων αυτών, η ανταλλαγή 

πολύτιμων πληροφοριών ανάμεσα σε νοσοκομεία που ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και σε 

νοσοκομεία που έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας, έχει πλέον καταστεί αναγκαία.  Για 

το λόγο αυτό, πολλά νοσοκομεία στρέφονται προς την υιοθέτηση νέων συστημάτων και 

τεχνολογιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη διαλειτουργικών πληροφοριακών υποδομών, 

έτσι ώστε να επιτραπεί η αναμεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών.  Κατά συνέπεια, η 

αξιολόγηση της υιοθέτησης και της επίδρασης των ΠΣ και των ΤΠ θα πρέπει να γίνεται 

ξεχωριστά σε κάθε περιφέρεια, ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδός της σε σχέση με τις 

υπόλοιπες.  Ο Sittig κ.ά. (2005) υποστηρίζει πως η διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να 

είναι επαναληπτική και να γίνεται σε φάσεις, διότι «ένα σύστημα για να χρησιμοποιηθεί θα 

πρέπει πρώτα να είναι διαθέσιμο, ενώ για να έχει κάποια επίδραση θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται».   
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Σχήμα 3.6: Πλαίσιο αξιολόγησης της προόδου υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ στους οργανισμούς 

υγείας (Πηγή: Sittig κ.ά. 2005) 

   

Ωστόσο, οι Labkoff και Yasnoff (2007) χαρακτηρίζουν την παραπάνω προσέγγιση 

ως προβληματική, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση της επίδρασης των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, καθώς η 

αντιστοίχηση ανάμεσα στα συγκεκριμένα συστήματα – που έχουν υιοθετηθεί και 

χρησιμοποιούνται – και στα οφέλη τα οποία προκύπτουν από αυτά, πολλές φορές δεν είναι 

εφικτή.  Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους συγγραφείς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκτός 

από τα άμεσα και ευδιάκριτα οφέλη που μπορεί ενδεχομένως να προκύπτουν από την 

υιοθέτηση των ΠΣ, υπάρχουν και τα έμμεσα οφέλη, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις 

μπορεί να μην είναι διακριτά αλλά ούτε και απτά, δηλαδή μετρήσιμα. Κατά συνέπεια, η 

αξιολόγηση της επίδρασης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα τις περισσότερες φορές 

τείνει να είναι υποκειμενική.  Επιπρόσθετα δε, υποστηρίζουν πως η αξιολόγηση της 

υιοθέτησης των ΠΣ/ΤΠ θα πρέπει απαραιτήτως να εξετάζει και το βαθμό πληρότητας  των 

συστημάτων αυτών (degree of completion), ο οποίος αναφέρεται στη διαχείριση και 

διαθεσιμότητα των απαραίτητων πληροφοριών προς τους χρήστες στα σημεία ζήτησης για 

την καταλληλότερη υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών και απαιτήσεων των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διατυπώσεις, οι Labkoff και 

Yasnoff (2007) προτείνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει 
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τις εξής βασικές διαστάσεις: (1) το βαθμό πληρότητας των πληροφοριών, (2) την ένταση 

χρήσης των συστημάτων, (3) το είδος χρήσης, καθώς και (4) την οικονομική βιωσιμότητα.   

Αναλυτικότερα, η πρώτη διάσταση του προτεινόμενου πλαισίου χρησιμοποιεί την 

κλίμακα από 0 έως 5 για να αξιολογήσει το βαθμό κατά τον οποίο οι διάφορες πληροφορίες 

υγείας που σχετίζονται με 8 βασικές κατηγορίες-περιοχές εστίασης είναι πλήρεις και 

διαθέσιμες προς τους εμπλεκόμενους χρήστες, μέσω διαφόρων πληροφοριακών 

συστημάτων. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: νοσοκομειακή περίθαλψη, περίθαλψη 

εξωτερικών ασθενών, μακροχρόνια φροντίδα, κατ’ οίκον φροντίδα, αποτελέσματα 

εργαστηρίων, παροχή φαρμάκων, αποτελέσματα απεικονιστικών εξετάσεων και χρέωση των 

ασθενών.  Εν συνεχεία, με τον ίδιο τρόπο, η διάσταση της έντασης χρήσης αξιολογεί τη 

συχνότητα με την οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα πληροφοριακά 

συστήματα που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες.  Το είδος χρήσης αξιολογεί με 

δυαδικό τρόπο (διερεύνηση παρουσίας ή απουσίας) τους σκοπούς για τους οποίους 

χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές παραθέτοντας τις εξής κατηγορίες (κριτήρια) 

εστίασης: περίθαλψη ασθενών, δημόσια υγεία, κλινική έρευνα, βελτίωση της ποιότητας, 

καθώς και λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης (healthcare operations).  Η διάσταση της 

οικονομικής βιωσιμότητας αναφέρεται στο ποσοστό που δαπανά κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα – 

σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του – για την αγορά ΠΣ και ΤΠ.  Για την 

αξιολόγηση της εγκυρότητας του συγκεκριμένου πλαισίου οι Labkoff και Yansoff (2007) 

διεξήγαγαν μια έρευνα σε 4 νοσηλευτικά ιδρύματα διαφορετικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α.  

Ωστόσο, το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη σε άλλες αντίστοιχες 

έρευνες στο χώρο το υγείας.  

  Σε μια άλλη ερευνητική προσέγγιση προσδιορισμού των βασικότερων διαστάσεων 

που χαρακτηρίζουν και αξιολογούν την έννοια της υιοθέτησης, οι Leonard κ.ά. (2007) 

προτείνουν τη χρησιμοποίηση του μοντέλου IMRPOVE-IT.  Το συγκεκριμένο μοντέλο, το 

οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος, στηρίζεται στο 

επιχείρημα ότι οι αυξανόμενες δυνατότητες των ΠΣ/ΤΠ, καθώς και η αυξανόμενη 

διαθεσιμότητα και χρήση τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα, οδηγεί άμεσα στη βελτίωση της 

ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων κλινικών υπηρεσιών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγραφείς βασικό παράγοντα επίδρασης, ως προς το βαθμό 

υιοθέτησης, αποτελεί το ποσοστό των οικονομικών πόρων που διατίθεται από τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα σε ετήσια βάση για την αγορά, διαχείριση και συντήρηση ΠΣ/ΤΠ.  

Για το λόγο αυτόν, μέσα από την ανάπτυξη του μοντέλου IMPROVE-IT, οι Leonard κ.ά. 

(2007) επιχειρούν να συνδέσουν τη διαθεσιμότητα των  κλινικών συστημάτων, την ένταση 
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χρησιμοποίησής τους και το κόστος, με την επίδραση και την αξία που δημιουργείται στο 

ευρύτερο φάσμα των κλινικών υπηρεσιών.  Ως εκ τούτου, οι 3 διαστάσεις που προτείνονται 

στο συγκεκριμένο μοντέλο, είναι οι εξής: (1) το κόστος αγοράς και συντήρησης των 

ΠΣ/ΤΠ (το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις αρχικές όσο και τις συνεχιζόμενες δαπάνες), (2) η 

διάχυση (infusion) των ΠΣ/ΤΠ (η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικές διαστάσεις, τη 

διαθεσιμότητα και την ένταση χρησιμοποίησης), καθώς και (3) η επίδραση στην επίδοση 

των υπηρεσιών υγείας.  

Ειδικότερα, ως προς το κόστος των ΠΣ/ΤΠ, σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα 

μοντέλα και πλαίσια που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διάσταση, οι Leonard κ.ά. (2007) 

υποσκελίζουν τη διάσταση του κόστους στις παρακάτω 4 βασικές κατηγορίες: στα κόστη 

υλικού, λογισμικού, υπαλληλικού προσωπικού και στα κόστη αγοράς, συντήρησης και 

διαχείρισης των χώρων που σχετίζονται με τα τμήματα πληροφορικής των νοσοκομείων.  Οι 

κατηγορίες αυτές λειτουργούν αντίστοιχα και ως δείκτες μέτρησης.   

Με τον ίδιο τρόπο, η δεύτερη διάσταση (διάχυση ΠΣ/ΤΠ) υποσκελίζεται στα 

παρακάτω 2 κριτήρια: τη διερεύνηση διαθεσιμότητας διαφορετικών πληροφοριακών 

συστημάτων και τεχνολογιών υγείας και τη διερεύνηση της έντασης χρήσης των συστημάτων 

αυτών.  Όσον αφορά το κριτήριο της διαθεσιμότητας, στη συγκεκριμένη εργασία 

παρατίθεται μια λίστα με τα σημαντικότερα κλινικά ΠΣ που χρησιμοποιούνται στις μέρες 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα: Σύστημα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, 

Συστήματα Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων, Σύστημα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, 

κτλ.  Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις των άλλων μοντέλων, οι 

Leonard κ.ά. (2007) περιγράφουν περαιτέρω την έννοια του όρου «διαθεσιμότητα», 

προτείνοντας 2 επιπλέον κριτήρια-δείκτες μέτρησης.  Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο, ένα 

σύστημα μπορεί να αξιολογηθεί ως διαθέσιμο όταν σε αυτό έχει πρόσβαση το 50% ή και 

παραπάνω του κλινικού προσωπικού.  Ενώ, σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο ποσοστιαίας 

αξιολόγησης του βαθμού διαθεσιμότητας των ΠΣ, προτείνεται ο υπολογισμός της εξής 

μαθηματικής πράξης:  

 

% System uptime= 100 × (total time – scheduled downtime – unscheduled downtime) / total time  

 

Όπου:  

• Total time: αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των λεπτών που εμπεριέχονται σε 

μια ολόκληρη μέρα πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ημερών κατά τις 

οποίες λαμβάνεται η μέτρηση.  
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• Scheduled Downtime: περιλαμβάνει όλες τις προγραμματιζόμενες ώρες στις 

οποίες το σύστημα δε λειτουργεί για λόγους συντήρησης (π.χ. αναβάθμιση, 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κτλ.) 

• Unscheduled Downtime: περιλαμβάνει όλες τις μη-προγραμματιζόμενες 

ημέρες τις οποίες το σύστημα δε λειτουργεί (π.χ. διακοπή ρεύματος, αποτυχία 

λειτουργίας του συστήματος, κτλ.)  

Αντίστοιχα, για την αξιολόγηση του βαθμού χρήσης των ΠΣ, ο δείκτης μέτρησης που 

προτείνεται στο συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει τη διερεύνηση του ποσοστού των 

καταγεγραμμένων, από το σύστημα, ονομάτων χρηστών (user IDs) σε σχέση με τον αριθμό 

των κλινικών επαγγελματιών που εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.  

Ωστόσο, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, η μέτρηση αυτή είναι υποκειμενική διότι η 

διαθεσιμότητα ενεργών λογαριασμών χρηστών σε ένα σύστημα δεν συνεπάγεται τη 

συστηματική χρήση του συστήματος από το σύνολο των χρηστών.  Επιπλέον, η μέτρηση 

των παραμέτρων που προτείνονται στο 2ο δείκτη μέτρησης για την αξιολόγηση του βαθμού 

διαθεσιμότητας, αποτελεί σαφώς μια αρκετά δύσκολη και επίπονη διαδικασία, η οποία θα 

πρέπει να διενεργείται για κάθε σύστημα ξεχωριστά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις  η 

διαδικασία αυτή μπορεί ενδεχομένως να μην είναι καν εφικτή.  

Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση της 3ης διάστασης που περιλαμβάνεται στο 

μοντέλο IMPROVE-IT (επίδραση στην επίδοση των υπηρεσιών υγείας), οι Leonard κ.ά. 

(2007) διατυπώνουν και εδώ μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση μέτρησης σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μοντέλα που χρησιμοποιούν την ίδια διάσταση. Συγκεκριμένα, προτείνουν τη 

χρησιμοποίηση εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εξετάζουν αφενός το ποσοστό των 

ασθενών που νοσηλεύονται σε ετήσια βάση με συγκεκριμένες ασθένειες (π.χ. οξύ έμφραγμα 

του μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και πνευμονία) και αφετέρου το 

χρονικό διάστημα ανταπόκρισης του κλινικού προσωπικού στα περιστατικά αυτά, μέσω 

συγκεκριμένων διαμεσολαβήσεων. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, οι συγκεκριμένοι δείκτες 

δεν αποτελούν τον πλέον κατάλληλο τρόπο πραγματικής και αντικειμενικής αξιολόγησης της 

επίδρασης των ΠΣ στις υπηρεσίες υγείας.  Εντούτοις, επιλέχθηκαν διότι χρησιμοποιούνται 

από τα κέντρα Medicare και Medicaid των Η.Π.Α. για τη συλλογή στατιστικών 

πληροφοριών απ’ όλα τα νοσοκομεία της χώρας και κατά συνέπεια αποτελούν ένα κοινό 

μέτρο αξιολόγησης της επίδοσης. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη 

προσέγγιση ενέχει αρκετές ενστάσεις ως προς την εγκυρότητά της, ενώ επιπροσθέτως 

περιορίζει την υιοθέτηση και εφαρμογή του μοντέλου IMPROVE-IT σε εμπειρικές έρευνες 
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οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε νοσηλευτικά ιδρύματα που εδρεύουν εντός των 

ΗΠΑ.  

3.3   Ανασκόπηση Εμπειρικών Ερευνών  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα από τη  

βιβλιογραφική ανασκόπηση των εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία 

χρόνια σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, με αντικείμενο την αξιολόγηση του βαθμού 

υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.   

Όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα κατά χρονολογική σειρά (Πίνακας 3.2), 

συνολικά βρέθηκαν 22 έρευνες, οι οποίες έχουν διεξαχθεί από το 1998 έως και το 2007, σε 7 

διαφορετικές χώρες: Ιαπωνία (2 έρευνες), Κίνα (1 έρευνα), Καναδάς (2 έρευνες), Η.Π.Α. (15 

έρευνες), Ελλάδα (1 έρευνα), Κορέα (1 έρευνα) και Γερμανία (1 έρευνα).   

 

Γενικά Χαρακτηριστικά των Ερευνών  

Οι περισσότερες έρευνες (n=20) εστιάζονται κυρίως σε μεγάλα ή και μεσαίου 

μεγέθους νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ 2 συνολικά έρευνες (Leung κ.ά. 2001, Poon κ.ά. 2006) 

περιλαμβάνουν στο δείγμα τους – εκτός από νοσοκομεία – ιατρικά κέντρα, κλινικές και 

περιφερειακά ιατρεία. Ανάλογα με το μέγεθος του εθνικού συστήματος υγείας της κάθε 

χώρας αλλά και τη γεωγραφική κάλυψη της κάθε έρευνας, ο αριθμός του αρχικού δείγματος 

των εξεταζόμενων νοσοκομείων που περιλαμβάνεται σε κάθε έρευνα, διαφέρει.   

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Kaplowitz κ.ά. 2004, Hikmet και Chen 2003, 

Baruch, 1999) το ποσοστό ανταπόκρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στις περισσότερες 

έρευνες (n=17) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλό (27,6% - 96,9%), με εξαίρεση 

τις έρευνες των Ash κ.ά. (2004), Haruki κ.ά. (1999) και Leung κ.ά. (2001), οι οποίες 

συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης σε σχέση με τις υπόλοιπες: 11% (Ash 

κ.ά. 2004), 12.8% και 13.7% (Haruki κ.ά. 1999) και 18,5% (Leung κ.ά. 2001). Στις έρευνες 

των Burke κ.ά. (2002), Menachemi και Burke (2004), συλλέχθηκαν δευτερογενή δεδομένα 

σχετικά με την υιοθέτηση και χρήση ΠΣ/ΤΠ, από μια συμβουλευτική εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.  Το αρχικό δείγμα και στις δύο περιπτώσεις 

περιελάμβανε 4000 νοσοκομεία. Στην έρευνα των Burke κ.ά. (2002), από τα 4000 

νοσοκομεία συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση τα 3220 (80%), ενώ στην έρευνα των 

Menachemi και Burke (2004), το τελικό δείγμα που αναλύθηκε ήταν 3495 νοσοκομεία 

(87%). Στην έρευνα των Doolan κ.ά. (2003) διεξήχθησαν επί τόπου συνεντεύξεις με 

διάφορους επαγγελματίες υγείας σε 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία. 
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Πίνακας 3.2: Επισκόπηση εμπειρικών ερευνών με αντικείμενο την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσοκομεία 

Εμπειρικές Έρευνες Επιμέτρησης του Βαθμού Υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

Στόχος Έρευνας 

1 Ash κ.ά 1998 Η.Π.Α. Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων υπό 
μορφή δελτίων (post cards) προς τους 
διοικητές των νοσοκομείων και διεξαγωγή 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων για την ενίσχυση 
του τελικού δείγματος. Για την επιλογή του 
πληθυσμού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της τυχαίας προσπέλασης. 
 

1000 νοσοκομεία    37% Διερεύνηση του ποσοστού των  
Αμερικανικών νοσοκομείων που 
διαθέτουν Σύστημα Εισαγωγής Ιατρικών 
Εντολών (Computerized Physician 
Order Entry Systems) και του βαθμού 
χρήσης των συστημάτων αυτών από το 
ιατρικό προσωπικό.  

2 Haruki  κ.ά 1999 Ιαπωνία Αποστολή δύο έντυπων ερωτηματολογίων, 
σε δύο διακριτές φάσεις, προς τους 
διοικητές δημόσιων και ιδιωτικών 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το δεύτερο 
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ως 
συμπληρωματικό του πρώτου. 

1η φάση: 2394 
νοσοκομεία            
2η φάση: 444 
νοσοκομεία 

1η έρευνα:12,8%   
 
2η έρευνα:13,7%  

Αξιολόγηση της υιοθέτησης και της 
επίδρασης των Νοσοκομειακών 
Πληροφοριακών Συστημάτων στα 
νοσοκομεία της Ιαπωνίας, με απώτερο 
σκοπό τη διαμόρφωση κατάλληλων, 
μελλοντικών πολιτικών και δράσεων 
ανάπτυξης. 

3 Leung  κ.ά 2001 Κίνα Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων σε 
ιατρούς νοσοκομείων-κλινικών μεσαίου ή 
μικρού μεγέθους. Για την επιλογή του 
δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
τυχαίας προσπέλασης. 

4850 ιατροί  18,5% Αξιολόγηση του βαθμού 
μηχανογράφησης των διαδικασιών που 
άπτονται στην κλινική πράξη, καθώς και 
του επιπέδου γενικότερης εξοικείωσης των 
ιατρών με εφαρμογές πληροφορικής.     

 
4 

 
Pare και 
Sicotte  

 
2001 

 
Καναδάς  
(Ontario, 
Quebec) 

 
Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων προς 
τους προϊστάμενους των μονάδων 
πληροφορικής των νοσοκομείων. 

 
186 νοσοκομεία 

 
62,4% 

 
Ανάπτυξη και επικύρωση (validation) 
εργαλείου έρευνας για τη στοιχειοθέτηση 
λεπτομερών προφίλ ΠΣ/ΤΠ στα 
νοσοκομεία. Αξιολόγηση και σύγκριση 
του βαθμού υιοθέτησης, χρήσης και 
ολοκλήρωσης ΠΣ/ΤΠ ανάμεσα σε 
νοσοκομεία δύο πολιτειών του Καναδά.  
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

Στόχος Έρευνας 

5 Burke  κ.ά 2002 Η.Π.Α. Για τη στοιχειοθέτηση των IΤ-profiles 
των νοσοκομείων χρησιμοποιήθηκαν 
δευτερογενή δεδομένα του 1999 από τη 
βάση δεδομένων της Dorenfest IHDS 
(Version 2), ενώ για την καταγραφή των 
ενδοεπιχειρησιακών χαρακτηριστικών 
των νοσοκομείων χρησιμοποιήθηκαν 
δευτερογενή δεδομένα του 1998  από τη 
βάση δεδομένων American Hospital 
Association (AHA). 
 

4000 
νοσοκομεία 

Δεν ισχύει στην 
περίπτωση αυτή 
γιατί τα δεδομένα 
είναι δευτερογενή  
 
Τελικό δείγμα:  
3220 νοσοκομεία 

Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής για την 
υποστήριξη Διοικητικών, Κλινικών και 
Στρατηγικών Λειτουργιών (functions). 
Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης ΤΠ 
ενδο & εξωεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης. 
Διερεύνηση της σχέσης/επίδρασης που 
υπάρχει ανάμεσα στην υιοθέτηση ΤΠ και 
σε συγκεκριμένα ενδο &  
εξωεπιχειρησιακά χαρακτηριστικά των 
νοσοκομείων (π.χ. μέγεθος, τύπος 
(ιδιωτικό, δημόσιο)). 
 

6 Vagelatos κ.ά 2002 Ελλάδα Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων 
στα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).  

131 νοσοκομεία 85,5% Αξιολόγηση της διείσδυσης των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στα Δημόσια 
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Στη 
συγκεκριμένη έρευνα εξετάζεται το 
ποσοστό υιοθέτησης Κλινικών, 
Διοικητικών, Εργαστηριακών και 
Απεικονιστικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων, καθώς επίσης και η 
υπάρχουσα υποδομή  των νοσοκομεία σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό hardware (π.χ. 
Η/Υ, LAN). Τέλος, διερευνάται η 
στελέχωση των μονάδων πληροφορικής. 
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

Στόχος Έρευνας 

7 Doolan κ.ά 2003 Η.Π.Α. Μελέτη Περιπτώσεων: Συλλογή 
δεδομένων σε διάστημα 2 χρόνων από 5 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, μέσω 
συνεντεύξεων, επί τόπου παρατήρησης 
(observation) και ανάλυσης εγγράφων 
(document analysis)  

5 
πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία 

Χ Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να 
προσδιορίσει αρχικά τα διάφορα Κλινικά 
Πληροφοριακά Συστήματα που 
εφαρμόζονται στα 5 υπό μελέτη 
νοσοκομεία, να διερευνήσει από ποιους 
χρησιμοποιούνται και ποιες κλινικές 
διαδικασίες αυτοματοποιούν και, τέλος, 
ποιοι οργανωσιακοί παράγοντες 
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 
επιτυχή εφαρμογή των κλινικών ΠΣ.  
 

8 Schumock κ.ά 
 
 

2003 Η.Π.Α. 
 

Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων 
(ανοιχτού και κλειστού τύπου) προς τους 
προϊσταμένους φαρμακοποιούς 
(pharmacy directors) κοινοτικών 
νοσοκομείων που ανήκουν στην ένωση 
Mercy Resource Management 
Incorporated (MRMI) των Η.Π.Α.  

88 νοσοκομεία 63,6% Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η  
χρήση διαφόρων τεχνολογιών 
διασφάλισης της διαχείρισης των 
συνταγογραφήσεων και των φαρμάκων 
(π.χ. CPOE, Bar Coding Systems) στα 
κοινοτικά (community) νοσοκομεία των 
Η.Π.Α. Ειδικότερα, προσδιορίζεται 
επακριβώς ο βαθμός υιοθέτησης αλλά και 
τα μελλοντικά σχέδια για υιοθέτηση 
εξειδικευμένων τεχνολογικών συστημάτων 
που βοηθούν στη μείωση των σφαλμάτων 
κατά τη φαρμακευτική αγωγή, 
διερευνώνται οι παράγοντες που δρουν 
ανασταλτικά στην εφαρμογή τους, καθώς 
επίσης και τα οφέλη που απορρέουν από 
τη χρήση τους.  
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

Στόχος Έρευνας 

9 Ash κ.ά 2004 Η.Π.Α. Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων 
προς τους διοικητές των νοσοκομείων 
και διεξαγωγή τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων. Για την επιλογή του 
δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
τυχαίας προσπέλασης 
 

964 νοσοκομεία 65% Διερεύνηση του ποσοστού των 
Αμερικανικών νοσοκομείων που 
διαθέτουν Σύστημα Εισαγωγής Ιατρικών 
Εντολών (Computerized Physician 
Order Entry Systems) και του βαθμού 
χρήσης των συστημάτων αυτών από το 
ιατρικό προσωπικό 
 

10 Burke και 
Menachemi  

2004 Η.Π.Α. Για τη στοιχειοθέτηση των IΤ-profiles 
των νοσοκομείων χρησιμοποιήθηκαν 
δευτερογενή δεδομένα του 1999 από τη 
βάση δεδομένων της Dorenfest IHDS 
(Version 2), ενώ για τη στοιχειοθέτηση 
των ενδοεπιχειρησιακών 
χαρακτηριστικών των νοσοκομείων 
χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή 
δεδομένα του 1998 από τη βάση 
δεδομένων American Hospital 
Association (AHA)  
 

4000 
νοσοκομεία 

Δεν ισχύει στην 
περίπτωση αυτή 
γιατί τα δεδομένα 
είναι δευτερογενή  
 
Τελικό δείγμα:  
3495 νοσοκομεία 
 

Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής για την 
υποστήριξη Διοικητικών, Κλινικών και 
Στρατηγικών Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών (functions). Διερεύνηση της 
σχέσης/επίδρασης που υπάρχει ανάμεσα 
στην υιοθέτηση ΤΠ και σε συγκεκριμένα 
ενδο &  εξωεπιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά των νοσοκομείων (π.χ. 
μέγεθος, γεωγραφική τοποθεσία, 
πληθυσμός περιοχής) 
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης

Στόχος Έρευνας 

11 Brooks κ.ά.  2005  Η.Π.Α  
(Florida) 
 

Για τη συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων από προϊσταμένους 
μονάδων πληροφορικής, μη-αστικών 
και αστικών νοσοκομείων της 
ευρύτερης περιοχής της Florida, 
χρησιμοποιήθηκαν έντυπα 
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, τα 
οποία στην περίπτωση των αστικών 
νοσοκομείων αποστάλθηκαν μέσω 
ταχυδρομείου, ενώ στην περίπτωση 
των μη-αστικών νοσοκομείων δόθηκαν 
στους προϊσταμένους κατόπιν 
προγραμματισμένων συναντήσεων.  
 

170 αστικά 
νοσοκομεία 
 
29 μη-αστικά 
νοσοκομεία 

49,5% Συνολικά 
 
70 (41%) αστικά 
28 (96,6%) μη-
αστικά 

Αξιολόγηση του ποσοστού 
διαθεσιμότητας/υιοθέτησης 
Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής που 
σχετίζονται με την Ασφάλεια των Ασθενών 
(Patient-related Its) και διερεύνηση της 
σχέσης που υφίσταται ανάμεσα στα ενδο-
επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των 
νοσοκομείων (π.χ.  μέγεθος νοσοκομείου, 
γεωγραφική περιοχή, τύπος ιδρύματος)  και 
το ποσοστό υιοθέτησης ΠΣ   

12 Hubner και 
Sellemann 

2005 Γερμανία Για τη συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων στάλθηκαν 2 
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Το 
πρώτο ερωτηματολόγιο στάλθηκε 
στους διοικητές των νοσοκομείων και 
το δεύτερο στις νοσηλεύτριες που 
προΐστανται της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας. Και τα δύο 
ερωτηματολόγια περιελάμβαναν 
αλληλεπικαλυπτόμενες ερωτήσεις 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 
κάθε νοσοκομείου (π.χ. αριθμό 
ανεπτυγμένων κλινών, προϋπολογισμό 
για ΤΠΕ, αριθμό κλινικών), τα 
πληροφοριακά συστήματα και 
υποσυστήματα που εφαρμόζονται, κτλ.

2169 
νοσοκομεία 

27,6% Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η 
διεξοδική ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης στα νοσοκομεία οξείας 
νοσηλείας στη Γερμανία, σχετικά με το 
βαθμό υιοθέτησης πληροφοριακών 
συστημάτων για τη διαχείριση και φροντίδα 
των ασθενών (management and patient 
care modules of hospital information 
systems). Επιπλέον, εξετάζονται οι 
προτεραιότητες (priorities) και τα 
μελλοντικά σχέδια των νοσοκομείων 
σχετικά με την υλοποίηση ΠΣ, καθώς 
επίσης και τα ενδο-επιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά που επιδρούν στην 
υιοθέτηση ΠΣ (π.χ. αριθμός κλινών, 
προϋπολογισμός). 
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης

Στόχος Έρευνας 

13 Jaana κ.ά.  2005 Η.Π.Α.  
(Iowa) 
 
Καναδάς 
(Ontario, 
Quebec) 

Η.Π.Α.: Αποστολή έντυπων 
ερωτηματολογίων κλειστού τύπου 
προς τους διοικητές των νοσοκομείων, 
από τους οποίους ζητήθηκε να το 
συμπληρώσουν ή να το προωθήσουν 
στο κατάλληλο άτομο εντός του 
νοσοκομείου (π.χ. στον προϊστάμενο 
πληροφορικής). Καναδάς: Αποστολή 
έντυπων ερωτηματολογίων προς τους 
προϊστάμενους των μονάδων 
πληροφορικής των νοσοκομείων. 

Η.Π.Α. 
116 νοσοκομεία 
 
Καναδάς 
186 νοσοκομεία 

Η.Π.Α. 
63,8% 
 
Καναδάς 
62,4% 

Διερεύνηση του ποσοστού διαθεσιμότητας 
(availability), χρήσης (use) και 
ολοκλήρωσης (integration)  Κλινικών 
ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα της 
πολιτείας Iowa των Η.Π.Α. και σύγκριση 
των αποτελεσμάτων αυτών με τα ευρήματα 
της έρευνας των Pare και Sicotte 2001, που 
πραγματοποιήθηκε στις πολιτείες Ontario 
και Quebec του Καναδά (Συγκριτική 
αξιολόγηση των ΙΤ profiles των 
νοσοκομείων). 

14 Menachemi κ.ά 2005  Η.Π.Α. 
(Florida) 

Χρήση έντυπων ερωτηματολογίων για 
τη συλλογή δεδομένων από 
προϊστάμενους μονάδων 
πληροφορικής, μη-αστικών 
νοσοκομείων, που βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή της Florida. Για τη 
συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκαν επί τόπου 
επισκέψεις (σε 24 νοσοκομεία), ενώ σε 
4 περιπτώσεις νοσοκομείων οι 
απαντήσεις στάλθηκαν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

29 μη-αστικά 
νοσοκομεία 

96.9% Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης 
κλινικών ΠΣ/ΤΠ και Διαδικτυακών 
Τεχνολογιών στα μη-αστικά/ περιφερειακά 
νοσοκομεία της Florida των Η.Π.Α. 
Πραγματοποίηση συγκρίσεων ανάμεσα σε 
multi hospital system-affiliated και stand-
alone νοσοκομεία και διερεύνηση των 
παραγόντων που επιδρούν ανασταλτικά 
στην υιοθέτηση κλινικών ΠΣ στα μη-αστικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα.  

15 Park κ.ά 2005 Κορέα Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων 
προς τους διευθυντές/ προϊσταμένους 
των μονάδων πληροφορικής & 
διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

283 γενικά και 
πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία 
 

43.1% Διερεύνηση του ποσοστού διαθεσιμότητας 
(availability) και του βαθμού χρήσης (use) 
Συστημάτων Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών 
(Computerized Physician Order Entry 
Systems) & Συστημάτων Ηλεκτρονικών 
Ιατρικών Φακέλων (Electronic Medical 
Record Systems) στα Γενικά και 
Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Κορέας 
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης

Στόχος Έρευνας 

16 Warner 2005  Η.Π.Α. 
(Florida) 

Για τη συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων από προϊστάμενους 
μονάδων πληροφορικής, μη-αστικών 
και αστικών νοσοκομείων της 
ευρύτερης περιοχής της Florida, 
χρησιμοποιήθηκαν έντυπα 
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, τα 
οποία στην περίπτωση των αστικών 
νοσοκομείων αποστάλθηκαν μέσω 
ταχυδρομίου, ενώ στην περίπτωση των 
μη-αστικών νοσοκομείων δόθηκαν 
στους προϊσταμένους κατόπιν 
προγραμματισμένων συναντήσεων.  

198 νοσοκομεία 48%  Αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης 
εφαρμογών Πληροφοριακής Τεχνολογίας 
που σχετίζονται με το Φαρμακείο των 
νοσοκομείων (Pharmacy-related IT) και 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες 
πανομοιότυπες εθνικές μελέτες για την 
εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων.  

 
17 

 
Jaana κ.ά.  

 
2006 

 
Η.Π.Α  
(Iowa) 

 
Αποστολή έντυπων δομημένων 
ερωτηματολογίων κλειστού τύπου 
προς τους διοικητές των νοσοκομείων, 
από τους οποίους ζητήθηκε να το 
συμπληρώσουν ή να το προωθήσουν 
στο κατάλληλο άτομο εντός του 
νοσοκομείου (π.χ. στον προϊστάμενο 
πληροφορικής). 

 
116 νοσοκομεία 

 
63.7% 

 
Ανάπτυξη και έλεγχος ενός θεωρητικού 
μοντέλου αξιολόγησης των παραγόντων που 
επιδρούν στην υιοθέτηση κλινικών ΠΣ και 
ΤΠ. Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα 
διερευνάται αν και κατά πόσο μια σειρά 
από συγκεκριμένα επιχειρησιακά 
χαρακτηριστικά οργανωσιακής 
δυναμικότητας των νοσοκομείων (π.χ. 
μέγεθος, οικονομική & διοικητική 
δυναμικότητα) σχετίζονται θετικά ή 
αρνητικά με το βαθμό υιοθέτησης κλινικών 
ΠΣ/ΤΠ.  
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

Στόχος Έρευνας 

18 Menachemi κ.ά 2006 Η.Π.Α. 
(Florida) 

Συνδυασμός πρωτογενών και δευτερογενών 
δεδομένων. Για τη συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν έντυπα 
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου (βλ. Burke 
κ.ά. 2005, Menachemi κ.ά. 2005). Τα 
δευτερογενή δεδομένα προήλθαν από τον 
οργανισμό Florida Agency for Healthcare 
Administration και αφορούσαν 
οικονομετρικά στοιχεία των νοσοκομείων 
(π.χ. έσοδα, έξοδα, ισολογισμούς).   
 

170 αστικά 
νοσοκομεία 
 
29 μη-αστικά 
νοσοκομεία 

Τελικό δείγμα 
82 νοσοκομεία  
41,4% 

Διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει 
ανάμεσα στην οικονομική επίδοση και 
το βαθμό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα, με απώτερο 
σκοπό τον υπολογισμό της απόδοσης 
των επενδύσεων (Return on 
Investment)  

19 Ward κ.ά 2006 Η.Π.Α. 
Iowa  

Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων 
κλειστού τύπου προς τους διοικητές των 
νοσοκομείων, από τους οποίους ζητήθηκε να 
το συμπληρώσουν ή να το προωθήσουν στο 
κατάλληλο άτομο εντός του νοσοκομείου 
(π.χ. στον προϊστάμενο πληροφορικής) 
 

116 
νοσηλευτικά 
ιδρύματα 

63,8% Διερεύνηση του ποσοστού 
διαθεσιμότητας (availability) και 
χρήσης (use) Κλινικών ΠΣ/ΤΠ και 
σύγκριση  ανάμεσα σε αστικά και μη 
αστικά νοσοκομεία. 
 

20 Poon κ.ά  2006 Η.Π.Α. 
Boston  
Denver 

Η μεθοδολογική βάση της έρευνας χωρίζεται 
σε 2 φάσεις. Στην 1η φάση αναπτύχθηκε ένα 
ημιδομημένο εργαλείο έρευνας, το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων για τη συλλογή δεδομένων από 
εξειδικευμένα άτομα 8 διαφορετικών 
εμπλεκόμενων φορέων υγείας. Στη 2η φάση 
διεξήχθη μελέτη Delphi με 24 
εμπειρογνώμονες του χώρου, από τους 
οποίους ζητήθηκε αρχικά να εκτιμήσουν το 
βαθμό υιοθέτησης ΠΣ&Τ στους οργανισμούς 
υγείας των Η.Π.Α και στη συνέχεια να 
σχολιάσουν τα αποτελέσματα της 1ης φάσης.   

1η φάση:  
119 άτομα από 
οργανισμούς 
υγείας  
 
2η φάση: Ν/Α 

44% (52 άτομα) 
 
 
 
 
2η φάση 
24 άτομα 
 
  

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο 
να εκτιμήσει κατά προσέγγιση το 
βαθμό υιοθέτησης Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Τεχνολογιών στο 
χώρο της υγείας και συγκεκριμένα σε 
8 διαφορετικούς κλάδους: integrated-
delivery networks, community stand-
alone hospitals, nursing and 
rehabilitation hospitals, physician 
practices, home health agencies, 
pharmacies, reference laboratories, 
third party payors.  
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# Συγγραφείς Έτος  Χώρα Μεθοδολογία Έρευνας Πληθυσμός 
Ποσοστό 
Ανταπόκρισης 

Στόχος Έρευνας 

21 Culler κ.ά   2006 Georgia 
Η.Π.Α  

Αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων προς 
τους γενικούς διευθυντές νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων. 

130 
νοσοκομεία 54.6% 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να 
διερευνήσει αν υπάρχουν τυχόν 
αποκλίσεις ανάμεσα σε αστικά και μη-
αστικά νοσοκομεία της πολιτείας 
Georgia των Η.Π.Α., ως προς το 
ποσοστό υιοθέτησης συγκεκριμένων 
συστημάτων και τεχνολογιών που 
επικεντρώνονται στην υποστήριξη της 
διαχείρισης των ασθενών και της 
κλινικής πράξης.   

22 Kuroda κ.ά 2007 Ιαπωνία Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν έντυπα ερωτηματολόγιο 
κλειστού τύπου, τα οποία στάλθηκαν στη 
νοσηλευτική υπηρεσία του κάθε νοσοκομείου 
έτσι ώστε να συμπληρωθούν από την 
προϊσταμένη.  

4738 
νοσοκομεία 

44,9% Στόχος της έρευνας είναι η 
αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης 
και των σχεδίων για υιοθέτηση 
(implementation plans) Συστημάτων 
Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων 
(Electronic Medical Record Systems). 
Επιπλέον, διερευνάται κατά πόσο το 
μέγεθος ενός νοσοκομείου, 
προσμετρώμενο με τον αριθμό των 
ανεπτυγμένων κλινών, η γεωγραφική 
περιοχή στην οποία λειτουργεί, αλλά 
και ο τύπος του (π.χ. ιδιωτικό, 
δημόσιο), σχετίζονται με τον τελικό 
βαθμό υιοθέτησης συστημάτων EMR.  
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Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.3, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συλλογή δεδομένων σχετικά με την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, 

περιλαμβάνουν κυρίως την αποστολή έντυπων ερωτηματολογίων (n=15).  Ωστόσο, σε 3 

έρευνες, εκτός από την αποστολή ερωτηματολογίων, διεξήχθησαν και τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις, συνδυαστικά, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης και κατά 

συνέπεια το τελικό δείγμα της έρευνας.  Σε μία έρευνα, αυτή των Poon κ.ά. (2006), η 

συλλογή δεδομένων έγινε μόνο μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.  Επίσης, στην έρευνα των 

Doolan κ.ά. (2003) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων, σε συνδυασμό με άλλες 

μεθόδους όπως: ανάλυση εγγράφων και παρατήρηση (observation), κατά τη διάρκεια επί 

τόπου επισκέψεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα από τους συγκεκριμένους ερευνητές.   

 

Πίνακας 3.3: Χαρακτηριστικά εμπειρικών ερευνών 
Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων  Βιβλιογραφία  

Επισκόπηση (Survey) με τη χρήση 
έντυπων ερωτηματολογίων (n=15) 

Haruki κ.ά. 1999, Leung κ.ά. 2001, Pare και Sicotte 
2001, Vagelatos κ.ά. 2002, Schumock κ.ά. 2003, Brooks 
κ.ά. 2005,  Hubner  και Sellemann 2005, Jaana κ.ά. 
2005, Menachemi κ.ά. 2005, Warner 2005, Jaana κ.ά. 
2006,  Menachemi κ.ά. 2006, Ward κ.ά. 2006, Culler κ.ά. 
2006, Kuroda κ.ά. 2007 

 
Επισκόπηση (Survey) με τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις (n=1)  

Poon κ.ά. 2006  

 
Συνδυασμός έντυπων ερωτηματολογίων 
και τηλεφωνικών ή επι τόπου 
συνεντεύξεων (n=3) 

Ash κ.ά. 1998, 2004, Park κ.ά. 2005 

 
Μελέτες περιπτώσεων (case studies)  
(n=1) 

Doolan κ.ά. 2003  

 
Δευτερογενή Δεδομένα (n=2) 
 

Burke κ.ά. 2002, Burke και Menachemi 2004 

Ομάδες εστίασης  Βιβλιογραφία  

Διοικητές νοσηλευτικών ιδρυμάτων  
(n=5) 

Ash κ.ά. 1998, 2004, Haruki κ.ά. 1999, Hubner και 
Sellemann 2005, Jaana κ.ά. 2005, 2006, Culler κ.ά. 2006, 
Ward 2006 
 

Προϊστάμενοι Μονάδας 
Πληροφορικής (n=12) 

Pare και Sicotte 2001, Brooks κ.ά. 2005,  Menachemi 
κ.ά. 2005, Park κ.ά. 2005, Warner  κ.ά. 2005,   Jaana κ.ά. 
2005, 2006, Menachemi κ.ά. 2006, Hubner  και 
Sellemann 2005, Menachemi κ.ά. 2005, Ward κ.ά. 2006 

Προϊστάμενοι Νοσηλευτικών 
Τμημάτων (n=2) 

Kuroda κ.ά. 2004, Hubner  και Sellemann 2005 

 
Ιατροί (n=1) 

Leung κ.ά. 2001 

 
Φαρμακοποιοί (n=1) 

Schumock κ.ά. 2003 
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Οι ομάδες εστίασης, στις οποίες επικεντρώνονται οι έρευνες για τη συλλογή των 

δεδομένων από τα νοσοκομεία, διαφέρουν ανάλογα με το στόχο της κάθε έρευνας, το είδος, 

αλλά και το εύρος των εξεταζόμενων τεχνολογιών πληροφορικής (Πίνακας 3.3).   

Οι δύο επικρατέστερες ομάδες εστίασης για τη συλλογή δεδομένων είναι οι 

προϊστάμενοι των μονάδων πληροφορικής (n=12) και οι διοικητές των νοσοκομείων (n=5).  

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι συγκεκριμένες ομάδες – με επικρατέστερη αυτή των 

προϊστάμενων τμημάτων πληροφορικής – έχουν συνήθως, λόγω της θέσης τους, μια πιο 

περιεκτική εικόνα αλλά και γνώση σχετικά με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών που έχουν υιοθετηθεί σε ολόκληρο το νοσοκομείο που εργάζονται. Το 

επιχείρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι έρευνες που επικεντρώνονται στη 

συλλογή στοιχείων από τις δύο αυτές ομάδες επαγγελματιών, έχουν ως στόχο την 

αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης ενός ευρύτερου φάσματος Νοσοκομειακών 

Πληροφοριακών Συστημάτων, υποσυστημάτων και τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα: 

Κλινικά ΠΣ/ΤΠ, ΠΣ Παραγγελίας/Λήψης Ιατρικών Εντολών, Διοικητικά ΠΣ, ΠΣ 

Διαχείρισης Ασθενών, καθώς και ΠΣ/ΤΠ Εργαστηρίων, Απεικονιστικών Εξετάσεων και 

Φαρμακείων. Ενώ, οι υπόλοιπες έρευνες εστιάζονται κυρίως στην αξιολόγηση της 

υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ή τομέα. Όπως για παράδειγμα στην 

έρευνα των Schumock κ.ά. (2003), η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση ΠΣ/ΤΠ για 

την υποστήριξη των φαρμακευτικών τμημάτων των νοσοκομείων.  

Στην έρευνα των Vagelatos κ.ά. 2002, δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με το ποιοι 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Στην έρευνα των Burke κ.ά. (2002) τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από μια συμβουλευτική εταιρεία.  

Στις έρευνες των Doolan κ.ά. (2003) και Poon κ.ά. (2006) διεξήχθησαν συνεντεύξεις 

με διάφορους εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.  

Σε 2 έρευνες των Ash κ.ά. 1998, 2004, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν αρχικά στους 

διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με σκοπό στη συνέχεια να προωθηθούν στο 

καταλληλότερο άτομο σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι δύο επικρατέστερες ομάδες που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν οι προϊστάμενοι τμημάτων πληροφορικής και οι διοικητές 

των νοσοκομείων 

 

Διαστάσεις Αξιολόγησης της Υιοθέτησης και Εξέλιξης των ΠΣ & ΤΠ   

Από την ανασκόπηση των παραπάνω εμπειρικών ερευνών προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν ποικίλες διαστάσεις και δείκτες μέτρησης, υπό 

διαφορετική θεώρηση, με γνώμονα τη πληρέστερη καταγραφή του βαθμού υιοθέτησης και 
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εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Κατά την προσπάθεια αυτή η πλειοψηφία 

των ερευνητών δεν ασχολείται καθόλου ή δίνει μικρή σημασία σε θέματα εννοιολογικού 

προσδιορισμού (conceptualization) και οριοθέτησης των βασικών διαστάσεων που αφορούν 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη 

λειτουργικότητα (operationalization) των εμπειρικών δεικτών μέτρησης  που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δυνητικά για την πραγματοποίηση της έρευνας. Ως εκ τούτου οι 

περισσότερες έρευνες παρέχουν μόνο εμπειρικές παρατηρήσεις του φαινομένου της 

υιοθέτησης και της εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ, μη συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία ενός 

σαφώς καθορισμένου εννοιολογικού μοντέλου ή θεωρητικού επιστημονικού υπόβαθρου. Οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις των μελετών αυτών καταδεικνύουν ότι η έννοια της υιοθέτησης 

δεν είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένη και η πλειοψηφία των ερευνητών την προσεγγίζει από 

διαφορετικές οπτικές. Παρ’ όλα αυτά μέσα από τη λεπτομερή εξέταση των μελετών αυτών, 

διαφαίνεται ότι εμμέσως (implicitly), οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν ένα 

συνδυασμό των παρακάτω έξι βασικών διαστάσεων (Πίνακας 3.4):  

Μηχανογραφημένες Δραστηριότητες: η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες ή διαδικασίες που υποστηρίζονται με τη χρήση ΠΣ ή και 

ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. εισιτήρια ασθενών, εξιτήρια ασθενών, παραγγελία 

εξετάσεων). Συγκεκριμένα, σε 7 από τις 22 έρευνες, επιχειρείται να διερευνηθεί ποιες από τις 

πιο συνήθεις και ευρέως γνωστές κλινικές και διοικητικές δραστηριότητες έχουν 

αυτοματοποιηθεί στα υπό εξέταση νοσηλευτικά ιδρύματα με τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής. Η  μέθοδος αξιολόγησης της συγκεκριμένης διάστασης τις περισσότερες 

φορές περιλαμβάνει την παράθεση ορισμένων ή όλων των βασικών επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που επιτελούνται καθημερινά στα διάφορα τμήματα των εξεταζόμενων 

νοσοκομείων. Ωστόσο, εκτός από πέντε συνολικά έρευνες (Pare και Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 

2005, 2006, Ward κ.ά. 2006, Culler κ.ά. 2006), στις υπόλοιπες δεν προσδιορίζεται ο τρόπος 

με τον οποίο οι ερευνητές καταλήγουν στην επιλογή των προτεινόμενων επιχειρησιακών 

διαδικασιών, ενώ δεν αιτιολογείται με σαφήνεια ούτε ο τρόπος κατηγοριοποίησης των 

νοσοκομειακών τμημάτων όπου εστιάζεται η αξιολόγηση.  

Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ: η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στη διερεύνηση της 

διαθεσιμότητας ή μη συγκεκριμένων ΠΣ και ΤΠ Υγείας που μπορούν δυνητικά να 

χρησιμοποιηθούν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Αναλυτικότερα, σε 21 συνολικά έρευνες, οι 

συγγραφείς εξετάζουν με δυαδικό τρόπο (π.χ. διαθέσιμο ή μη διαθέσιμο) το είδος των 

ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζονται σε διαφορετικούς τομείς σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα 

ακολουθώντας μια από τις παρακάτω μεθόδους: 
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• Παραθέτοντας αναλυτικά, υπό μορφή λίστας, τα κυριότερα είδη εφαρμογών, 

πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις μέρες 

μας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. Pare και Sicotte 2001, Hubner και 

Sellemann 2005, Ward κ.ά. 2006, Culler κ.ά. 2006) 

• Παραθέτοντας τις σημαντικότερες κατηγορίες/τύπους ΠΣ, όπως για παράδειγμα: 

Κλινικά ΠΣ, Διοικητικά ΠΣ και ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών (π.χ Haruki κ.ά. 1999, 

Burke κ.ά. 2002, Vagelatos κ.ά. 2002, Poon κ.ά. 2006) 

• Εστιάζοντας την αξιολόγηση σε ένα συγκεκριμένο ΠΣ (π.χ. ΠΣ Εισαγωγής 

Ιατρικών Εντολών – Computerized Physician Order Entry Systems, ΠΣ 

Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων – Electronic Medical Record, καθώς και 

Φαρμακευτικών ΠΣ – Pharmacy Information Systems) (π.χ. Ash κ.ά. 1998,2004, 

Park κ.ά. 2004, Schumock κ.ά. 2003)  

Κατά την προσωπική μας άποψη, από τις παραπάνω μεθόδους αξιολόγησης, η πρώτη 

μέθοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως περισσότερο ακριβής και περιεκτική από τις άλλες 

δύο, διότι επιτρέπει την εκτενή και λεπτομερή συλλογή στοιχείων σχετικά μ’ ένα αρκετά 

μεγάλο εύρος ΠΣ και ΤΠ που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα 

λήψης αποφάσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σε 5 συνολικά έρευνες, η διάσταση των 

διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη διάσταση των 

αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων/διαδικασιών, έτσι ώστε να εκτιμηθεί και το είδος των 

κλινικών ή διοικητικών διεργασιών που υποστηρίζονται από τα ΠΣ/ΤΠ που έχουν 

υιοθετηθεί στα νοσοκομεία (Pare και Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 2005, 2006, Ward κ.ά. 2006, 

Culler κ.ά. 2006).  Σε 2 έρευνες (Leung κ.ά. 2001, Doolan κ.ά. 2003), η διάσταση των 

αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται αυτοτελώς, δίχως να 

διερευνάται το είδος των διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο.   

Ένταση χρήσης ΠΣ/ΤΠ:  η διάσταση της χρήσης, αναφέρεται στη συχνότητα με 

την οποία οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν τα διάφορα ΠΣ και ΤΠ που έχουν ήδη 

υιοθετηθεί στο κάθε νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη διάσταση, όπως εμφανίζεται στο σχετικό 

πίνακα (Πίνακας 3.4), χρησιμοποιείται μόνο σε 9 έρευνες (Ash κ.ά. 1998, 2004, Park κ.ά. 

2004, Pare και Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 2005, 2006, Ward κ.ά. 2006, Doolan κ.ά. 2003).  

Παρόλα αυτά, όπως υποστηρίζουν οι Pare και Sicotte (2001), η αξιολόγηση της συχνότητας 

με την οποία χρησιμοποιούν οι χρήστες ένα ΠΣ ή μία συγκεκριμένη τεχνολογία, αποτελεί 

μια εξίσου σημαντική μέτρηση, διότι φανερώνει κατά πόσο οι επενδύσεις των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων προς τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής έχουν γίνει αποδεκτές και αξιοποιούνται 
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από τους τελικούς χρήστες. Στις 9 έρευνες που εμφανίζεται η συγκεκριμένη διάσταση, 

χρησιμοποιείται κλίμακα Likert για την αξιολόγηση της έντασης χρήσης των υπαρχόντων 

συστημάτων από τους τελικούς χρήστες. Συγκεκριμένα σε 4 έρευνες χρησιμοποιείται 

κλίμακα Likert 1 έως 7 (Pare και Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 2005, 2006, Ward κ.ά. 2006), ενώ 

στις υπόλοιπες έρευνες χρησιμοποιείται ποσοστιαία αναλογική κλίμακα από 0% έως 100% 

(Ash κ.ά. 1998, 2004, Park κ.ά. 2004), με σκοπό να εκτιμηθεί η συχνότητα με την οποία οι 

επαγγελματίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (π.χ. ιατροί, νοσηλεύτριες και διοικητικοί 

υπάλληλοι) χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση τις συγκεκριμένες εφαρμογές και 

τεχνολογίες πληροφορικής για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους διεργασιών.   

     

Πίνακας 3.4: Επισκόπηση των διαστάσεων που χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές έρευνες 
για την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσοκομεία  
 

Α.Α. Συγγραφείς Έτος
1 Ash κ.ά. 1998 (●) ● ●
2 Ash κ.ά. 2004 (●) ● ●
3 Park κ.ά. 2005 (●) ● ●
4 Burke κ.ά. 2002 ● ● ● ●
5 Burke και Menachemi 2004 ● ● ●
6 Brooks κ.ά. 2005 ● ●
7 Menachemi κ.ά. 2005 ● ● ● ●
8 Warner κ.ά. 2005 ● ● ● ●
9 Menachemi κ.ά. 2006 ● ● ● ●
10 Pare και Sicotte 2001 ● ● ● ● ●
11 Jaana κ.ά.  2005 ● ● ● ● ●
12 Jaana κ.ά. 2006 ● ● ● ● ●
13 Ward κ.ά. 2006 ● ● ● ●
14 Culler κ.ά. 2006 ● ●
15 Haruki κ.ά. 1999 ● ● ●
16 Leung κ.ά. 2001 ● ● ● ●
17 Vagelatos κ.ά. 2002 ●
18 Doolan κ.ά. 2003 ● (●) ● ●
19 Schumock κ.ά. 2003 (●) ● ● ●
20 Hübner και Sellemann 2005 ● ● ● ●
21 Poon κ.ά. 2006 ● ● ●
22 Kuroda κ.ά. 2007 (●) ● ●

7 21 9 5 3 6 3 12 6 5
32% 95% 41% 23% 14% 27% 14% 55% 27% 23%

(●) Επικέντρωση σε ένα μόνο σύστημα ή επιχειρησιακό τομέα 
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Στάδιο Ανάπτυξης (Development Stage): η συγκεκριμένη διάσταση 

περιλαμβάνεται συνολικά μόνο σε 5 έρευνες (Πίνακας 3.4) και επικεντρώνεται στο αν τα 
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υπάρχοντα συστήματα που έχουν υλοποιηθεί/υιοθετηθεί βρίσκονται σε πλήρη ή μερική 

λειτουργική μορφή (. Δεδομένου ότι πολλά έργα πληροφορικής στο χώρο της υγείας 

ακολουθούν μία εξελικτική πορεία υλοποίησης, μέσα από τη χρήση της συγκεκριμένης 

διάστασης οι ερευνητές προσπαθούν να εξετάσουν ακόμα μία πτυχή της ωριμότητας των 

συστημάτων και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε κάθε νοσοκομείο. Επιπλέον, μέσα 

από τη συγκεκριμένη διάσταση επιχειρούν να αξιολογήσουν αν τα εκάστοτε ΠΣ 

χρησιμοποιούνται σε όλες τις υπάρχουσες κλινικές του νοσοκομείου ή απλά έχουν 

εγκατασταθεί (π.χ. πιλοτικά) μόνο σε ορισμένες .  

Σχέδιο Ανάπτυξης (Implementation Plans): η διάσταση του σχεδίου ανάπτυξης 

χρησιμοποιείται μόνο σε 3 έρευνες και έχει να κάνει με τη διερεύνηση μελλοντικών τάσεων 

ή αλλιώς σχεδίων (plans) υλοποίησης νέων συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής. Για 

παράδειγμα στην έρευνά τους οι Hubner  και Sellemann (2005), ζήτησαν από τους 

ερωτηθέντες να προσδιορίσουν, μέσα από μία λίστα που τους παρέχονταν με διάφορα ΠΣ 

και εφαρμογές, ποια από αυτά σκοπεύουν να υλοποιήσουν μελλοντικά (π.χ. τον επόμενο 

χρόνο, τα επόμενα 2 χρόνια, κ.ο.κ.). Ένας πιθανός λόγος που η συγκεκριμένη διάσταση δεν 

εμφανίζεται σε αρκετές έρευνες, ενδεχομένως να είναι η δυσκολία δημιουργίας μιας ενιαίας 

και αντιπροσωπευτικής κλίμακας μέτρησης, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις 

νοσοκομείων μπορεί να μην υπάρχει επιχειρησιακό πλάνο για τα επόμενα χρόνια ή μπορεί 

να μην έχει αποφασιστεί ακόμα σε ποια συστήματα και εφαρμογές θα δοθεί προτεραιότητα.   

Ολοκλήρωση ΠΣ/ΤΠ: η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στην ύπαρξη 

διαλειτουργικότητας ανάμεσα μεταξύ των διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζονται στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, σε 6 έρευνες  διερευνάται εάν τα πληροφοριακά 

συστήματα και οι τεχνολογίες πληροφορικής που έχουν υιοθετηθεί στους διάφορους τομείς 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να ανταλλάξουν απρόσκοπτα πληροφορίες μεταξύ 

τους, έτσι ώστε να ενοποιήσουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες αλλά και τις πληροφορίες 

που παράγονται καθημερινά σε αυτά (Menachemi κ.ά. 2006, Pare και Sicotte 2001, Jaana 

κ.ά. 2005, 2006, Ward κ.ά. 2006).  

Δημιουργία Αξίας: η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στη διερεύνηση της 

επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Αναλυτικότερα, σε 

3 έρευνες (Menachemi κ.ά. 2006, Schumock κ.ά. 2003, Haruki κ.ά. 1999) επιχειρείται η 

μέτρηση ή αλλιώς η ποσοτικοποίηση της επίδρασης συγκεκριμένων πληροφοριακών 

συστημάτων (π.χ. συστήματα φαρμακείου) στην παροχή υπηρεσιών υγείας (π.χ. στη μείωση 

των ιατρικών λαθών), στη μείωση των δαπανών, στην οργάνωση του νοσοκομείου, κτλ. 

Ωστόσο, κατά την προσωπική μας άποψη, η αξιολόγηση της επίδρασης ή αλλιώς της αξίας 
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των διάφορων Πληροφοριακών Συστημάτων που εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, 

προϋποθέτει μία περισσότερο συστηματική προσέγγιση από αυτή που καταγράφεται στις 

συγκεκριμένες έρευνες. 

 

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων, καθίσταται σαφές ότι στις περισσότερες έρευνες οι 

συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσταση των διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ, εξετάζοντας 

το είδος των εφαρμογών, των πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών που 

εφαρμόζονται στα νοσοκομεία. Σε κάποιες έρευνες, διερευνάται επίσης και η διάσταση της 

χρήσης, δηλαδή η συχνότητα ή αλλιώς η ένταση με την οποία οι επαγγελματίες υγείας 

χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα συστήματα..  Γενικότερα, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ένα 

συνδυασμό των παραπάνω βασικών διαστάσεων, αξιοποιώντας παράλληλα και άλλες 

επιμέρους διαστάσεις, καθώς και δείκτες μέτρησης, που σχετίζονται με τη μελλοντική 

πρόθεση υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ, τα ενδο-επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και τους επιδρώντες 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διείσδυση των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Απώτερος σκοπός των ερευνών είναι να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα σε κάθε χώρα.  Ωστόσο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των παραπάνω διαστάσεων σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρουν. 

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω διαστάσεις, σε ορισμένες έρευνες διερευνώνται και οι 

επιδρώντες παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

(π.χ. Parre και Sicotte 2001, Burke κ.ά. 2002, Doolan κ.ά. 2003).  Ωστόσο, σε αντίθεση με 

τις θεωρητικές προσεγγίσεις που περιγράφηκαν (ενότητα 3.2), στις εμπειρικές έρευνες οι 

περισσότεροι ερευνητές επικεντρώνονται πρωτίστως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων που σχετίζονται κυρίως με το επιχειρησιακό δυναμικό τους, καθώς 

και στους ενδο-επιχειρησιακούς παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση 

ΠΣ/ΤΠ, δίχως να αξιολογούν την επίδραση των παραγόντων που σχετίζονται με το άμεσο 

εξωτερικό περιβάλλον των νοσοκομείων.  

Οι συχνότεροι ενδο-επιχειρησιακοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά του 

επιχειρησιακού δυναμικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που εξετάζονται στις παραπάνω 

έρευνες, περιλαμβάνουν: 

• το μέγεθος (π.χ. αριθμός κλινών ή κλινικών τμημάτων, ετήσιος αριθμός 

εισαχθέντων ασθενών) 

• το είδος (π.χ. δημόσιο, ιδιωτικό, ή πανεπιστημιακό) 

• την τοποθεσία (π.χ. αστικό κέντρο ή επαρχία) 
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• τη στελέχωση του τμήματος πληροφορικής (π.χ. αριθμός εργαζόμενων ατόμων) 

• την εμπειρία των ατόμων πληροφορικής σε έργα υλοποίησης ΠΣ (π.χ. εμπειρία 

προσμετρημένη σε χρόνια)  

• τους οικονομικούς πόρους (π.χ. ετήσιος προϋπολογισμός)  

• τους ετήσιους πόρους που δαπανώνται για την αγορά πληροφοριακού εξοπλισμού 

(π.χ. ακριβές ποσό ή ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού) 

• τη δέσμευση και υποστήριξη της διοίκησης ως προς την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ, 

καθώς και   

• το βαθμό εξοικείωσης των κλινικών και διοικητικών επαγγελματιών με τα ΠΣ/ΤΠ  

Σε 6 συνολικά έρευνες, οι συγγραφείς επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της 

αξιολόγησής τους διερευνώντας επιπλέον και τις στατιστικές συσχετίσεις (statistical 

correlations) που υφίστανται ανάμεσα στο βαθμό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ και τα 

χαρακτηριστικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω κατανόησης 

και ερμηνείας του φαινομένου της υιοθέτησης.       

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα των ερευνών αυτών, παρατηρείται πως το μέγεθος 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και η διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων επιδρά 

άμεσα στο βαθμό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ, με τα μικρότερα και ασθενέστερα νοσοκομεία – 

από οικονομική άποψη – να υπολείπονται έναντι των άλλων (Kuroda κ.ά. 2007, Ward κ.ά. 

2006, Culler κ.ά. 2004, Burke κ.ά. 2002, Pare και Sicotte, 2001).   

Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται επίσης και ανάμεσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

των αστικών κέντρων σε σχέση με αυτά της επαρχίας, με τα τελευταία να υπολείπονται 

σημαντικά, κυρίως ως προς το εύρος αλλά και το βαθμό υιοθέτησης κλινικών ΠΣ (Ward κ.ά. 

2006, Burke κ.ά. 2002, Culler κ.ά. 2004).  Με βάση τα ευρήματα των Parre και Sicotte 

(2001), ο βαθμός υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

επηρεάζεται επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως: το μέγεθος των τμημάτων 

πληροφορικής, την εμπειρία και το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που εργάζονται σε 

αυτό, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό που δαπανάται για την αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ.   

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας επίδρασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των  Doolan κ.ά. (2003), είναι η διαθεσιμότητα δέσμευσης και υποστήριξης της 

ανώτατης διοίκησης των νοσοκομείων.  Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στη σημασία και 

τη βαρύτητα που δίνει η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων 

ΠΣ και ΤΠ υγείας, εξασφαλίζοντας με συνεχιζόμενο τρόπο τους κατάλληλους οικονομικούς 

πόρους και συμμετέχοντας ενεργά στην ομαλή και επιτυχή εισαγωγή των συστημάτων αυτών 
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στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων. Στα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας 

αναφέρεται επίσης πως η ενεργή συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας του κάθε 

νοσοκομείου, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και εισαγωγής νέων ΠΣ και ΤΠ, καθώς και 

το επίπεδο εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες, αποτελούν εξίσου σημαντικούς 

παράγοντες επίδρασης ως προς την επιτυχή υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ στα νοσοκομεία.  Ωστόσο, 

οι προαναφερόμενοι ενδο-επιχειρησιακοί παράγοντες, καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δεν εξετάζονται σε όλες τις έρευνες, γεγονός 

το οποίο καταδεικνύει ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο και πλήρως κατανοητό ποιοι 

παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα.  

3.4   Σύνοψη Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης  

Με βάση την ειδική βιβλιογραφική ανασκόπηση του παρόντος κεφαλαίου, καθίσταται 

προφανές ότι η αξιολόγηση της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελεί 

μια πολύπλοκη διεργασία και παράλληλα ένα σύνθετο αντικείμενο μελέτης, αφού στην ουσία 

δεν περιλαμβάνει μόνο τη διερεύνηση της ύπαρξης ή της απουσίας μιας και μοναδικής 

εφαρμογής. Αντίθετα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση πολλαπλών διαστάσεων και 

παραγόντων που σχετίζονται με την υιοθέτηση ενός αρκετά μεγάλου εύρους πολύπλοκων 

νοσοκομειακών εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, των οποίων τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο βαθμός εξέλιξης αλλά και η συχνότητα με την οποία 

χρησιμοποιούνται μπορεί να επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό 

τα νοσηλευτικά ιδρύματα και ειδικότερα τα επιμέρους εσωτερικά τους τμήματα που τα 

υιοθετούν. Επίσης, οι αποφάσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να υιοθετήσουν ή όχι ένα ή 

περισσότερα ΠΣ/ΤΠ - και κατά συνέπεια ο τελικός βαθμός υιοθέτησής τους - επηρεάζονται 

από ποικίλους ενδο-επιχειρησιακούς αλλά και εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει 

να συνεκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη εξίσου.  

Λόγω λοιπόν της πολυπλοκότητας που διέπει τη συγκεκριμένη θεματική, οι 

περισσότεροι ερευνητές επιχειρούν να προσεγγίσουν την έννοια της υιοθέτησης από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους, διαστάσεις καθώς και 

δείκτες μέτρησης, έτσι ώστε να αποκομίσουν μία όσο το δυνατόν περισσότερο 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το εύρος των ΠΣ/ΤΠ που χρησιμοποιούνται στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, το εύρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται 

από αυτά αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή τους. 
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Συνοψίζοντας, παρατηρείται γενικότερα πως στις θεωρητικές έρευνες αρκετοί 

συγγραφείς προσεγγίζουν συχνά την έννοια της υιοθέτησης των ΠΣ/ΤΠ κυρίως από 

οργανωτική άποψη χρησιμοποιώντας διάφορες διαστάσεις και κριτήρια μέτρησης που 

εστιάζονται κυρίως στη διερεύνηση της αξίας που προσδίδει η χρήση συγκεκριμένων 

κλινικών και διοικητικο-οικονομικών ΠΣ/ΤΠ, τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες των 

νοσοκομείων, όσο και στην ατομική απόδοση των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες που επιτελούν καθημερινά (Davis and Warshaw, 1989; 

DeLone και McLean 1992, Goodhue και Thompson 1995, Kazanjian και Green 2002, 

Sittig κ.ά. 2005, Leonard κ.ά. 2007, Yusof κ.ά. 2008). Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συγγραφείς 

επεκτείνουν την παραπάνω προσέγγιση θέτοντας ως ένα επιμέρους βασικό κριτήριο 

αξιολόγησης τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες υγείας τα 

ΠΣ/ΤΠ που έχουν υιοθετηθεί (Davis και Warshaw 1989, DeLone και McLean 1992, 

Goodhue και Thompson 1995, Dixon 1999, Sittig κ.α. 2005, Yusof κ.ά. 2008). Με τον 

τρόπο αυτόν, επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο τα συστήματα που έχουν εισαχθεί έχουν 

γίνει αποδεκτά από τους τελικούς χρήστες, καθώς επίσης και τη συχνότητα εφαρμογής τους 

στα πλαίσια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του κάθε νοσοκομείου. Στις δε εμπειρικές 

έρευνες παρατηρείται πως τις περισσότερες φορές οι συγγραφείς αξιολογούν το βαθμό 

υιοθέτησης των ΠΣ/ΤΠ κυρίως από τεχνολογική σκοπιά, διερευνώντας το είδος των 

ΠΣ/ΤΠ που χρησιμοποιούνται στα νοσηλευτικά ιδρύματα (Ash κ.ά. 1998, 2004, Haruki 

κ.ά. 1999, Vagelatos κ.ά. 2002, Kuroda κ.ά. 2004, Hubner και Sellemann, 2005, 

Menanchemi κ.ά. 2005, Poon κ.ά. 2006) και ενίοτε τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

εκτελούνται με τη βοήθεια των συγκεκριμένων ΠΣ/ΤΠ ή και το βαθμό χρήσης τους (Pare 

και Sicotte 2001, Ward κ.ά. 2006, Culler κ.ά. 2006). 

Ωστόσο, κατά την προσωπική μας άποψη, η αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης των 

ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα θα πρέπει να συνάγει και να ενσωματώνει, με βέλτιστο 

τρόπο, τις σημαντικότερες πτυχές των παραπάνω θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων 

σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο μοντέλο ή πλαίσιο αξιολόγησης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 

μια συνοχή ανάμεσα στις προαναφερόμενες ερευνητικές απόψεις, καθώς και μια τυποποίηση 

που θα διευκολύνει μελλοντικά τη διεξαγωγή αντίστοιχων εμπειρικών ερευνών, αλλά και την 

πραγματοποίηση συγκρίσεων ανάμεσα στα αποτελέσματα της κάθε έρευνας. 
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Κεφάλαιο 4.  

Ανάπτυξη Μοντέλου Συγκριτικής Αξιολόγησης για την 
Επιμέτρηση του Βαθμού Υιοθέτησης και Εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται το προτεινόμενο μοντέλο 

συγκριτικής αξιολόγησης HAD-ICT, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής για την ολιστική επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης 

των ΠΣ/ΤΠ υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, στην ενότητα 4.1, με βάση τη  

βιβλιογραφική ανασκόπηση που επιτελέσθηκε, γίνεται αρχικά ένας σύντομος προσδιορισμός 

του προβλήματος που επιχειρεί να καλύψει η παρούσα διδακτορική διατριβή μέσα από την 

ανάπτυξη του προτεινόμενου μοντέλου. Εν συνεχεία, στην ενότητα 4.2 ακολουθεί η 

παρουσίαση και ανάλυση όλων των δομικών μερών του μοντέλου και συγκεκριμένα: των 

βασικών διαστάσεων που προσδιορίζουν επακριβώς την έννοια της υιοθέτησης και εξέλιξης 

των ΠΣ/ΤΠ (υποενότητα 4.2.1), των δεικτών μέτρησης που ενσωματώνονται σε κάθε 

διάσταση για την επιμέτρηση της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στους 

επιχειρησιακούς τομείς και τα επιμέρους τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

(υποενότητα 4.2.2), καθώς επίσης και των παραγόντων που επιδρούν στην επιτυχή υιοθέτηση 

και εφαρμογή των ΠΣ/ΤΠ (υποενότητα 4.2.3).  

4.1   Αναγκαιότητα ανάπτυξης του ερευνητικού μοντέλου  

Ο αυξανόμενος ρυθμός υιοθέτησης Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών 

Πληροφορικής (ΠΣ/ΤΠ ) στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες παγκοσμίως, μια σαφή και 

αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα για αξιολόγηση της εν λόγω προόδου (Labkoff και Yansoff 

2007, Sittig κ.ά. 2005). Σε κάποιες χώρες μάλιστα, όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α., 

τέτοιου είδους έρευνες έχουν καθιερωθεί και διεξάγονται ετησίως σε εθνικό επίπεδο1. 

Στόχος των ερευνών αυτών είναι η συνεχής συλλογή έγκυρων δεδομένων, σχετικά με το 

ποσοστό υιοθέτησης συγκεκριμένων διοικητικo-οικονομικών και κλινικών εφαρμογών, 

καθώς και η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή 

εισαγωγή τους στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων.   

                                                 
1 HIMSS Leadership Survey http://www.himss.org/ASP/LeadershipSurvey.asp 
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Ωστόσο, ένα καίριο πρόβλημα που χαρακτηρίζει τις υφιστάμενες έρευνες είναι η 

έλλειψη καθιέρωσης ενός έγκυρου, ολοκληρωμένου και πρότυπου μοντέλου επιμέτρησης, με 

το οποίο θα προσδιορίζονται και θα αξιολογούνται με ενιαίο τρόπο οι θεμελιώδεις 

διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την έννοια της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ (dimensions of IS/IT 

adoption), καθώς και τα επίπεδα εξέλιξης και χρήσης των ΠΣ/ΤΠ σε σχέση με τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες τις οποίες υποστηρίζουν (Labkoff και Yansoff 2007, Jaana 

κ.ά. 2005, Burke κ.ά. 2002, Pare και Sicotte 2001).  Ειδικότερα, οι περισσότερες έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα επικεντρώνονται κυρίως στη ποσοστιαία καταμέτρηση 

ύπαρξης ή απουσίας συγκεκριμένων τύπων πληροφοριακών συστημάτων υγείας στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, δίχως να εξετάζουν εκτενώς το φάσμα των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων (business activities) και λειτουργιών (functions) που υποστηρίζουν τα 

συστήματα αυτά, αλλά ούτε και την ένταση χρήσης τους από τους επαγγελματίες υγείας 

(Otieno κ.ά. 2008, Pare και Sicotte, 2001).  Ο περιορισμός αυτός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός δεδομένου ότι τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται 

στις μέρες μας (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικών φακέλων, παραγγελίας και λήψης εξετάσεων, 

κτλ.) ποικίλουν ως προς τo εύρος των δυνατοτήτων και λειτουργιών που προσφέρουν, οι 

οποίες σε μεγάλο βαθμό οριοθετούν και τα επίπεδα εξέλιξης/ωριμότητας 

(sophistication/maturity level) των συστημάτων αυτών (Otieno κ.ά. 2008).  Επιπρόσθετα, 

όπως είναι γνωστό, η ύπαρξη συγκεκριμένων εφαρμογών πληροφορικής στο περιβάλλον ενός 

νοσοκομείου δεν συνεπάγεται απαραίτητα, κυρίως από τη μεριά των επαγγελματιών υγείας, 

την άμεση και εκτεταμένη χρήση τους στις καθημερινές επιχειρησιακές δραστηριότητες.  

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω, η απλή μέθοδος ποσοστιαίας 

μέτρησης της υιοθέτησης ή μη υιοθέτησης συγκεκριμένων μόνο ΠΣ/ΤΠ, καθώς και η 

απουσία ενός ενιαίου μοντέλου επιμέτρησης, ενέχουν τα παρακάτω προβλήματα:  

• Το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι η δυσκολία εξαγωγής αναλυτικών και πολύτιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με την πραγματική πρόοδο, εξέλιξη και επίδραση των 

ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αφού με τις υφιστάμενες μεθόδους δεν 

περιγράφονται με επαρκή στοιχεία οι επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από τα συστήματα αυτά στην παροχή υπηρεσιών υγείας αλλά ούτε 

και η ένταση χρήσης των συστημάτων αυτών.   

• Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η δυσκολία διεξαγωγής παράλληλων 

συγκρίσεων εξαιτίας των ετερογενών προσεγγίσεων μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε έρευνα.  Ειδικότερα, η απουσία καθορισμού ενός 

πρότυπου μοντέλου επιμέτρησης στο οποίο θα προσδιορίζονται με ενιαίο τρόπο οι 
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κατάλληλες μετρικές για την αξιολόγηση τόσο του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ 

όσο και των δυνατοτήτων λειτουργίας των ΠΣ/ΤΠ, δυσχεραίνει την οποιαδήποτε 

προσπάθεια σύγκρισης ομοειδών νοσοκομείων σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και 

διεθνές επίπεδο. 

 

Κατά συνέπεια, στόχος του κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

μοντέλου επιμέτρησης για την έγκυρη και αναλυτική αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης και 

εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη σύνθεση 

της υπάρχουσας γνώσης, βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που επιτελέσθηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διατριβής. Απώτερος 

σκοπός της ανάπτυξης του προτεινόμενου μοντέλου είναι η χρησιμοποίησή του ως 

«διαγνωστικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking instrument)» σε εμπειρικές 

έρευνες στον τομέα της υγείας, τόσο από τους διοικητές των νοσοκομείων, μεμονωμένα, όσο 

και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας, Ερευνητικά Κέντρα, 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα) για την αξιόπιστη και περιεκτική εκτίμηση του βαθμού 

υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ σε ένα ή και περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα.  Με τον τρόπο αυτό 

θα καταστεί εφικτή η δημιουργία ενός προφίλ εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ (IS/IT sophistication 

profile) για κάθε νοσοκομείο στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί και η 

παράλληλη σύγκριση ανάμεσα σε ομοειδή νοσηλευτικά ιδρύματα σε εθνικό αλλά και διεθνές 

επίπεδο.   Στα πλαίσια της διατριβής αυτής μετά την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου 

διεξάγεται μια εμπειρική έρευνα στην ελληνική πραγματικότητα, που έχει ως στόχο την 

επικύρωση (validation) του προτεινόμενου μοντέλου επιμέτρησης και την αξιολόγηση σε 

εθνικό επίπεδο του βαθμού εξέλιξης/ωριμότητας και χρήσης των ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια 

ελληνικά νοσοκομεία.  

4.2   Παρουσίαση και Ανάλυση του Προτεινόμενου Μοντέλου  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται το ερευνητικό μοντέλο. Στο 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.1), απεικονίζονται τα δομικά μέρη του μοντέλου, οι βασικές 

διαστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις.  Το 

προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από 3 βασικά δομικά μέρη: (1) τις διαστάσεις 

υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ, (2) τους επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων και (3) τους επιδρώντες παράγοντες.  

Ειδικότερα, στο πρώτο δομικό μέρος του μοντέλου παρουσιάζονται οι τέσσερις 

βασικές διαστάσεις που προτείνονται για την επιμέτρηση της υιοθέτησης και εξέλιξης των  
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Σχήμα 4.1: Προτεινόμενο Μοντέλο Συγκριτικής Αξιολόγησης HAD-ICT για την 
επιμέτρηση του Βαθμού Υιοθέτησης και Εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
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ΠΣ/ΤΠ που αφορούν τις αυτοματοποιημένες δραστηριότητες, τα διαθέσιμα συστήματα και 

τεχνολογίες πληροφορικής, την ένταση χρήσης αυτών στις καθημερινές δραστηριότητες και 

την ολοκλήρωσή τους. Στο δεύτερο επίπεδο του μοντέλου προσδιορίζονται οι βασικοί 

επιχειρησιακοί τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (διαχείριση ασθενών, υπηρεσίες 

φροντίδας ασθενών, υποστήριξη κλινικών τμημάτων, διοικητικο-οικονομικές υπηρεσίες) και 

εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες διαστάσεις σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς 

αντίστοιχα. Τέλος, στο τρίτο δομικό μέρος του μοντέλου προσδιορίζονται οι επιδρώντες 

παράγοντες και ειδικότερα οι παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρησιακή 

δυναμικότητα, το ενδο και εξω επιχειρησιακό περιβάλλον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Για 

την επιμέτρηση των διαστάσεων υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ ως προς τους επιμέρους 

επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των επιδρώντων 

παραγόντων, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης. Στις παρακάτω ενότητες 

ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση όλων των παραπάνω.  

4.2.1 Υιοθέτηση και Εξέλιξη ΠΣ/ΤΠ   

Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το πρώτο δομικό μέρος του προτεινόμενου 

μοντέλου HAD-ICT περιλαμβάνει τις τέσσερις σημαντικότερες και ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενες διαστάσεις που προσδιορίζουν και δίνουν περαιτέρω ερμηνεία στην 

έννοια της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι 

εξής:  

 

Αυτοματοποιημένες Δραστηριότητες  

Η διάσταση των αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στον τρόπο με 

τον οποίο οργανώνεται και συντονίζεται η εργασία στους διάφορους τομείς των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με τη βοήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών πληροφορικής (Pare and Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 2005). Οι επιχειρησιακές 

δραστηριότητες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό κλινικών 

και διοικητικών διεργασιών, λειτουργιών, καθώς και πρότυπων διαδικασιών (standard 

operating procedures – SOP) καταγραφής, συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών. 

Αντίστοιχα, οι επιχειρησιακές εφαρμογές και τα ΠΣ/ΤΠ που υιοθετούνται από τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, ενσωματώνουν και αυτοματοποιούν ένα συναφές σύνολο αυτών των 

δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική διοίκηση του οργανισμού και την παροχή 

βέλτιστων υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, αντικειμενικός σκοπός 

της παρούσας διάστασης είναι να διερευνηθούν ποιες επιχειρησιακές δραστηριότητες 
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υποστηρίζονται ηλεκτρονικά στους διάφορους εσωτερικούς τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων.  

 

Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ 

Επικεντρώνεται στη διερεύνηση της διαθεσιμότητας ή μη συγκεκριμένων ΠΣ/ΤΠ 

που χρησιμοποιούνται ευρύτερα στις μέρες μας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τόσο σε 

λειτουργικό, όσο σε διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της παρούσας 

διάστασης είναι να εξεταστεί λεπτομερώς το είδος και το εύρος των πληροφοριακών 

συστημάτων, εφαρμογών και τεχνολογιών πληροφορικής που έχουν υιοθετηθεί ξεχωριστά σε 

κάθε τομέα και επίπεδο λήψης αποφάσεων των νοσοκομείων για την ηλεκτρονική 

υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.  

 

Ένταση Χρήσης 

Η ένταση χρήσης αναφέρεται στην αξιολόγηση της συχνότητας με την οποία οι 

εργαζόμενοι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (π.χ. κλινικοί επαγγελματίες, νοσηλευτές, 

διοικητικοί υπάλληλοι και ανώτερα διοικητικά στελέχη) χρησιμοποιούν τα ΠΣ/ΤΠ που 

έχουν υιοθετηθεί σε κάθε τομέα για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Όπως υποστηρίζουν οι Davis and Warshaw, (1989), καθώς και οι 

DeLone and McLean (1992), η ποιότητα των ΠΣ/ΤΠ και η ανταπόκρισή τους στις 

καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες πρέπει να αξιολογείται με γνώμονα το βαθμό χρήσης 

τους και όχι με τα τεχνικά κριτήρια και χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος. Βάσει της 

βιβλιογραφίας, καθίσταται προφανές πως η απλή διερεύνηση των ΠΣ/ΤΠ που 

εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν αποτελεί αξιόπιστη μέτρηση του βαθμού 

υιοθέτησης. Κατά συνέπεια, η παρούσα διάσταση έχει ως στόχο να αξιολογήσει το βαθμό 

με τον οποίο οι χρήστες αποδέχονται και αξιοποιούν κάθε ΠΣ/ΤΠ για την υποστήριξη των 

επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του κάθε νοσοκομείου.  

 

Ολοκλήρωση ΠΣ/ΤΠ 

Η διάσταση της ολοκλήρωσης ή αλλιώς διαλειτουργικότητας των ΠΣ/ΤΠ 

αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι 

τεχνολογίες πληροφορικής που έχουν υιοθετηθεί στους διαφόρους τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων μπορούν να ανταλλάξουν απρόσκοπτα πληροφορίες μεταξύ τους, έτσι ώστε να 

ενοποιήσουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες αλλά και τις πληροφορίες που παράγονται 

καθημερινά σε αυτά. Σύμφωνα με τους Pare and Sicotte (2001), η συγκεκριμένη διάσταση, 
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σε συνδυασμό με τις διαστάσεις των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των 

χρησιμοποιούμενων ΠΣ/ΤΠ, αποτελεί βασικό κριτήριο μέτρησης όχι μόνο για την 

περιεκτικότερη αξιολόγηση της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ αλλά και για την αξιολόγηση του 

βαθμού εξέλιξης/ωριμότητας των συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί. Παρά το γεγονός ότι 

δε χρησιμοποιείται σε καμία εμπειρική ή θεωρητική προσέγγιση από αυτές που 

διερευνήθηκαν στην ενότητα 3.2. (με εξαίρεση την έρευνα των Pare and Sicotte 2001), η 

χρήση της στο προτεινόμενο μοντέλο θεωρείται επιβεβλημένη, αφού  οι περισσότερες 

επιχειρησιακές διεργασίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έχουν δια-τομεακό και 

διαλειτουργικό χαρακτήρα. Η ολοκλήρωση των ΠΣ σ’ ένα νοσηλευτικό ίδρυμα λειτουργεί 

ως καταλυτικός παράγοντας, καθότι προσδίδει μεγαλύτερη αξία και αποδοτικότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας προς τους ασθενείς. 

 

4.2.2  Επιχειρησιακοί Τομείς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων   

Για την αποτελεσματικότερη και αναλυτικότερη επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης 

και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, η προσέγγιση η οποία ακολουθείται 

στο δεύτερο δομικό μέρος του μοντέλου περιλαμβάνει την επαναληπτική εφαρμογή των 

παραπάνω διαστάσεων σε όλους τους βασικούς επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων και αντίστοιχα τον προσδιορισμό των αναγκαίων δεικτών μέτρησης (Πίνακας 

4.1, Πίνακας 4.2, Πίνακας 4.3).  Υιοθετώντας την κατηγοριοποίηση που προτείνεται από 

τους  Parre και Sicotte (2001), οι επιχειρησιακοί τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που 

περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο μοντέλο είναι οι εξής:  

 

Διαχείριση Ασθενών 

Η διαχείριση των ασθενών αναφέρεται στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

σχετίζονται κυρίως με την καταγραφή και τη διαχείριση των δημογραφικών και 

ασφαλιστικών δεδομένων του κάθε ασθενή, την ταυτοποίηση και τη συνεχή παρακολούθηση 

της πορείας του από τη στιγμή της εισαγωγής του σε μια κλινική έως και την έκδοση 

εξιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων της διακομιδής του από και προς τις διάφορες εσωτερικές 

κλινικές του νοσοκομείου ή από ένα νοσοκομείο προς ένα άλλο. Επίσης, στον τομέα αυτόν 

περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ραντεβού στα 

εξωτερικά ιατρεία, τη διαχείριση των κλινών, καθώς και τη διαχείριση της λίστας αναμονής 

των ασθενών. Πολλές από αυτές τις επιχειρησιακές δραστηριότητες έχουν διατομεακό 

χαρακτήρα και καθιστούν επιτακτική τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω 
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ΠΣ/ΤΠ ανάμεσα σε πολλαπλά τμήματα. Για το λόγο αυτόν, όπως παρουσιάζεται στο 

μοντέλο, η εφαρμογή και διερεύνηση των τεσσάρων βασικών διαστάσεων που περιγράφουν 

την υιοθέτηση των ΠΣ/ΤΠ στο συγκεκριμένο τομέα, προεκτείνεται στα παρακάτω 

τμήματα: (1) τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων, (2) τη γραμματεία ή αλλιώς το 

γραφείο κίνησης που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εσωτερικών ασθενών και (3) το 

τμήμα των επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).  

 

Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών 

Ο τομέας αυτός αναφέρεται στις αμιγώς κλινικές δραστηριότητες που επιτελούν 

καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατροί και νοσηλεύτριες) στα ιατρικά τμήματα του 

νοσοκομείου, με τη βοήθεια κλινικών ΠΣ/ΤΠ, για την παροχή ιατρικής φροντίδας προς 

τους ασθενείς. Οι κλινικές αυτές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο εύρος 

αλληλοεξαρτώμενων ιατρικών και νοσηλευτικών διαδικασιών-δραστηριοτήτων, που 

σχετίζονται με τη συλλογή και την καταγραφή των κλινικών δεδομένων του κάθε ασθενή, για 

την παρακολούθηση της πορείας της υγείας του, τη χορήγηση θεραπευτικών και 

φαρμακευτικών αγωγών, την παραγγελία ιατρικών/νοσηλευτικών πράξεων και κλινικών 

εξετάσεων, τη λήψη και επισκόπηση των αποτελεσμάτων, κτλ. Οι παραπάνω ενδεικτικές 

δραστηριότητες, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα που τις υποστηρίζουν (π.χ. 

Κλινικά Π.Σ. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Νοσηλευτικά Π.Σ.) προϋποθέτουν σε κάθε 

περιστατικό ασθενή την απρόσκοπτη συνέργεια διαφορετικών επαγγελματιών υγείας - 

πολλαπλών ειδικοτήτων – καθώς επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης 

ανάμεσα στις διαφορετικές κλινικές  των νοσοκομείων. Ως εκ τούτου, λόγω της 

πολυσύνθετης δομής του συγκεκριμένου τομέα, στο προτεινόμενο μοντέλο οι υπηρεσίες 

φροντίδας των ασθενών διαχωρίζονται επιμέρους στις υπηρεσίες φροντίδας που σχετίζονται 

με: (1) την ιατρική πράξη, (2) τη νοσηλευτική πράξη, (3) τα χειρουργεία, καθώς και (4) το 

τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).  

 

Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων 

Ο τομέας αυτός αναφέρεται στα τμήματα που πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις 

διάφορες κλινικές και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων με την παροχή εξειδικευμένων 

ιατρικών εξετάσεων (π.χ. αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές και απεικονιστικές 

εξετάσεις) και φαρμάκων, τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς ασθενείς. 

Σύμφωνα με τους Vogel and Perreault (2005), τα σημαντικότερα τμήματα που εντάσσονται 

στο συγκεκριμένο τομέα και αποτελούν συνήθως το επίκεντρο υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ για την 
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υποστήριξη των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων είναι: (1) τα αιματολογικά 

εργαστήρια, (2) τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, καθώς και (3) τα νοσοκομειακά 

φαρμακεία. Ενδεικτικά, μερικά από τα ΠΣ/ΤΠ που χρησιμοποιούνται στα τμήματα αυτά 

περιλαμβάνουν: τα Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα (Laboratory Information 

Systems),  τα Απεικονιστικά-Ακτινολογικά Πληροφοριακά Συστήματα (Imaging-Radiology 

Information Systems), τα Συστήματα Ραβδωτού Κώδικα (Bar-Code Systems), τα 

Συστήματα Αποθήκευσης και Μεταφοράς Ιατρικής Εικόνας (Picture Archiving and 

Communication Systems), κτλ. Ο ρόλος των συστημάτων αυτών είναι διττός. Αφενός 

υποστηρίζουν σε εκτελεστικό επίπεδο τη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με 

τις καθημερινές εσωτερικές δραστηριότητες και λειτουργίες των συγκεκριμένων τμημάτων, 

όπως για παράδειγμα τη λήψη και διαχείριση των ιατρικών εντολών για εξετάσεις, τη 

δημιουργία λίστας εργασιών/εξετάσεων, την έκδοση ετικετών (labels) για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των δειγμάτων, τη λήψη αποτελεσμάτων από εξειδικευμένα 

ιατρικά μηχανήματα (π.χ. αναλυτές, μαγνητικούς τομογράφους), καθώς και τη διαχείριση 

των φαρμάκων στα φαρμακεία των νοσοκομείων. Αφετέρου, τα συστήματα αυτά αποτελούν 

βασικές συνιστώσες του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), καθότι συμβάλλουν 

σημαντικά στη συλλογή, αποθήκευση, και αποστολή ασθενοκεντρικών δεδομένων προς τις 

κλινικές των νοσοκομείων.  

 

Διοικητικό-Οικονομικές Υπηρεσίες 

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο εύρος ΠΣ/ΤΠ και 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γενικότερη διαχείριση όλων των επιχειρησιακών 

πόρων ενός νοσηλευτικού ιδρύματος και ειδικότερα: (1) με την αμιγώς οικονομική 

διαχείριση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (π.χ. χρέωση ασθενών, παρακολούθηση 

προϋπολογισμού, γενική και αναλυτική λογιστική), (2) τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

(π.χ. μισθοδοσία, διαχείριση ωραρίων εργασίας, διαχείριση αρχείων απασχολούμενου 

προσωπικού), καθώς και (3) τη διαχείριση υγειονομικού υλικού. Τα συστήματα που 

χρησιμοποιούνται συνήθως στο συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο 

εύρος εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών που εξυπηρετούν και 

υποστηρίζουν τις διοικητικό-οικονομικές διαδικασίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε 

εκτελεστικό, διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο.  
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Πίνακας 4.1: Δείκτες Μέτρησης Αυτοματοποιημένων Δραστηριοτήτων  

Διαχείριση Ασθενών                       Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών                            Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων         Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες            
(10 Δείκτες Μέτρησης) (29 Δείκτες Μέτρησης) (16 Δείκτες Μέτρησης) (20 Δείκτες Μέτρησης) 
Εισιτήρια ασθενών σε κλινική Υποστήριξη Ιατρικής Πράξης (11 Δείκτες) Αιματολογικά Εργαστήρια (6 Δείκτες) Διαχείριση Οικονομικών Πόρων (9 Δείκτες) 
Εξιτήρια ασθενών από κλινική Παραπεμπτικά Αιματολογικών Εξετάσεων Εγγραφή ασθενών για εξετάσεις Γενική Λογιστική 
Εισιτήρια Τακτικής Εισαγωγής Παραπεμπτικά Απεικονιστικών Εξετάσεων Προγραμματισμός Εργασιών Προσωπικού Αναλυτική Λογιστική 
Κίνηση Εσωτερικών Ασθενών Παραπεμπτικά Παθολογοανατομικών Εξετάσεων Λήψη αποτελεσμάτων από τον αναλυτή Εισπρακτέοι Λογαριασμοί 
Διαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών Ασθενών Παραπεμπτικά Χειρουργικών Επεμβάσεων Διαχείριση τράπεζας αίματος Πληρωτέοι Λογαριασμοί 
Αριθμός Μητρώου Ασθενών Συνταγογράφηση Φαρμάκων Αρχειοθέτηση Δειγμάτων Χρεώσεις Ασθενών/Νοσήλια
Διαχείριση Διαθεσιμότητας Κλινών Ιατρικά Πορίσματα Εξιτηρίων Διαχείριση επαναλαμβανόμενων εξετάσεων Διαχείριση καθυστερημένων οφειλών 
Διαχείριση Λίστας Αναμονής Ενημέρωση Μητρώου Ιατρείων (Λογοδοσία) Ακτινοδιαγνωστικά Εργ. (4 Δείκτες) Προϋπολογιστικός σχεδιασμός
Εισιτήρια - Εξιτήρια Ασθενών ΤΕΠ Ιατρικά Πρωτόκολλα Εγγραφή ασθενών για εξετάσεις Προϋπολογιστικός έλεγχος
Διαχείριση Λίστας αναμονής ΤΕΠ Καταγραφή Κλινικών Παρατηρήσεων Εσωτερικών Ασθενών Ετικέτες / Ταυτοποίηση Εξετάσεων Διαχείριση ταμειακών ροών 

Καταγραφή Κλινικών Παρατηρήσεων Εξωτερικών Ασθενών Λήψη αποτελεσμάτων από ακτινοσκόπηση Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (4 Δείκτες) 
Κωδικοποιήσεις Ασθενειών Προγραμματισμός Εργασιών Προσωπικού Αρχεία εργαζομένων
Υποστήριξη Νοσηλευτικής Πράξης (7 Δείκτες) Φαρμακείο (6 Δείκτες) Διαχείριση μισθοδοσίας
Πρόγραμμα εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού Παραλαβή Συνταγολογίων Καταγραφή ωραρίων/υπερωρίες
Καταγραφή Πορείας/Εξέλιξης Ασθενή Διαχείριση και Οργάνωση Φαρμάκων Προγραμματισμός ωραρίων προσωπικού
Καταγραφή ζωτικών λειτουργιών ασθενούς Αγορά Φαρμάκων Διαχείριση Υλικών (7 Δείκτες)
Ιστορικό Νοσηλείας Ασθενούς Έλεγχος αλληλεπίδρασης φαρμάκων Παραγγελίες προμηθειών (Π.Π.)
Δελτία Νοσηλευτικής κίνησης - Λογοδοσία Αναζήτηση στοιχείων/προφίλ φαρμάκων Ταύτιση των αποδείξεων με τις Π.Π.
Χορήγηση Φαρμάκων Αποθέματα φαρμάκων σε κλινικές Διαχείριση αποθεμάτων
Διαχείριση Διαιτολογίου Διαχείριση παραλαβών
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (4 Δείκτες)
Παραπεμπτικά Εξετάσεων 
Λήψη Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Προβλέψεις νέων παραγγελιών
Καταγραφή ιατρικών πράξεων στον Ιατρικό Φάκελο του Ασθενή Διαχείριση καθυστερημένων παραγγελιών
Διαχείριση Λίστας αναμονής ΤΕΠ
Χειρουργικός Τομέας (7 Δείκτες)
Διαχείριση Προγράμματος Χειρουργείων 
Πρόγραμμα Εργασίας Προσωπικού 
Διαχείριση Χειρουργικού Υλικού 
Ασθενοκεντρικές Σημειώσεις Αναισθησιολόγων 
Ασθενοκεντρικές Σημειώσεις Ιατρού 
Κοστολόγηση χειρουργικού υλικού
Πρακτικά Χειρουργικών Επεμβάσεων

Δείκτες Μέτρησης Αυτοματοποιημένων Δραστηριοτήτων

Διαχείριση εσωτερικής κατανομής υλικού στις μονάδες 
του νοσοκομείου  
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Πίνακας 4.2: Δείκτες Μέτρησης Διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 

Διαχείριση Ασθενών               Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών               
(6 Δείκτες Μέτρησης) (20 Δείκτες Μέτρησης)

Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού 
Εξωτερικών Ιατρείων Υποστήριξη Ιατρικής Πράξης (8 Δείκτες)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικών 
Ασθενών 

Σύστημα Υπαγόρευσης για εισαγωγή ιατρικών σημειώσεων (υπό μορφή ηχητικών αρχείων) στο φάκελο υγείας 
του ασθενή 

Σύστημα Bar Coding στους Ιατρικούς Φακέλους Σύστημα Τηλεϊατρικής για την αποστολή διαγνωστικών εικόνων & βιο-σημάτων 
Σύστημα Bar Coding στα βραχιολάκια Σύστημα Τηλεϊατρικής/Τηλεσυμβούλευσης για την αξιολόγηση ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές 
αναγνώρισης/ταυτοποίησης των νοσηλευομένων Πληροφοριακό Σύστημα Ιατρικών Φακέλων Εξωτερικών Ασθενών 
Έξυπνες κάρτες (smart cards) για την Πληροφοριακό Σύστημα Ιατρικών Φακέλων Εσωτερικών Ασθενών 
ταυτοποίηση των ασθενών Πληροφοριακό Σύστημα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (CPOE)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών Πληροφοριακό Σύστημα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων 
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Σύνδεση με εξωτερικές ιατρικές βάσεις δεδομένων 

Υποστήριξη Νοσηλευτικής Πράξης (4 Δείκτες)
Νοσηλευτικό Πληροφοριακό Σύστημα
Σύστημα Στήριξης Νοσηλευτικών Αποφάσεων 
Τερματικά Υπολογιστών (PCs) στη γραμματεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
Φορητές συσκευές και τερματικά (π.χ. laptops, palm tops)
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (3 Δείκτες)
Τερματικά Υπολογιστών (PCs) στη γραμματεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
Φορητές συσκευές και τερματικά (π.χ. laptops, palm tops)
Σύστημα Τηλεειδοποίησης για τους ιατρούς 
Χειρουργικός Τομέας (5 Δείκτες)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χειρουργείων 
Σύστημα Μαγνητοφώνησης για την καταγραφή μετεγχειριτικών αναφορών 
Σύστημα αναγνώρισης φωνής (voice recognition) για την καταγραφή μετεγχειριτικών αναφορών 
Σύστημα Bar Coding για την καταγραφή χρήσης χειρουργικού υλικού 
Φορητές συσκευές και τερματικά (π.χ. laptops, palm tops)

Δείκτες Μέτρησης Διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ
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Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων                             Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες                          
(11 Δείκτες Μέτρησης) (12 Δείκτες Μέτρησης)

Αιματολογικά Εργαστήρια (4 Δείκτες) Διαχείριση Οικονομικών Πόρων (4 Δείκτες) 
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS) Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου (Acounting IS)
Web interface/middleware για την ηλεκτρονική λήψη Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (Financial IS)
παραπεμπτικών εξετάσεων από τις εσωτερικές μονάδες Πληροφοριακό Σύστημα Χρέωσης Ασθενών (Patient Billing)
Web interface/middleware για την ηλεκτρονική αποστολή των Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (Management IS)
αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις εσωτερικές μονάδες Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (4 Δείκτες) 
Σύστημα Bar Coding για την ταυτοποίηση δειγμάτων Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανρθώπινων Πόρων 
Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια (3 Δείκτες) Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας 
Ακτινολογικό Πληροφοριακό Σύστημα (RIS) Σύστημα Απευθείας Καταχώρησης Χρόνων Εργασίας από το προσωπικό 
Σύστημα Bar Coding για την ταυτοποίηση των εξετάσεων Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Χρόνων Εργασίας (π.χ sweeping cards)
Σύστημα Αρχειοθέτησης και Μεταφοράς Ψηφιακών Ιατρικών Εικόνων Διαχείριση Υλικών (4 Δείκτες)
(Picture Archieve and Communication System -PACS) Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθεμάτων 
Φαρμακείο (4 Δείκτες) Τεχνολογία Bar Coding για την οργάνωση των αποθηκών 
Πληροφοριακό Σύστημα Φαρμακείου Ηλεκτρονικές Παραγγελίες υλικού από τις μονάδες/κλινικές 
EDI συνδέσεις με προμηθευτές φαρμάκων EDI Συνδέσεις με προμηθευτές 
Extranet Διαδικτυακές συνδέσεις με προμηθευτές φαρμάκων 
Τεχνολογία Bar Coding για τη διαχείριση/ταυτοποίηση των φαρμάκων 

Δείκτες Μέτρησης Διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ (συνέχεια)
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Πίνακας 4.3: Δείκτες Μέτρησης Ολοκλήρωσης ΠΣ/ΤΠ (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 
 

Διαχείριση Ασθενών                    Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών                           
(2 Δείκτες Μέτρησης) (5 Δείκτες Μέτρησης)

Υποστήριξη Ιατρικής Πράξης (2 Δείκτες)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν
υιοθετηθεί για τη Διαχείρηση των Ασθενών 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη της Ιατρικής Πράξης
(π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ Διαχείρισης
Ασθενών και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου
(π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, Κλινικά
ΠΣ)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στην Ιατρική Πράξη και τα υπόλοιπα ΠΣ
του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ εργαστηρίου, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)

Υποστήριξη Νοσηλευτικής Πράξης (1 Δείκτης)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στη Νοσηλευτική Πράξη και τα υπόλοιπα
ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (1 Δείκτης)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στο ΤΕΠ και τα υπόλοιπα ΠΣ του
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων)  

Χειρουργικός Τομέας (1 Δείκτης)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Χειρουργεία και τα υπόλοιπα ΠΣ του
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων,
ΠΣ Διαχείρισης Υλικών)  

Δείκτες Μέτρησης Ολοκλήρωσης ΠΣ/ΤΠ
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Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων                         Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες                            
(3 Δείκτες Μέτρησης) (4 Δείκτες Μέτρησης)

Αιματολογικά Εργαστήρια (1 Δείκτης) Διαχείριση Οικονομικών Πόρων (2 Δείκτες) 
Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Αιματολογικά
Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής &
Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των 
Οικονομικών Πόρων του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Οικονομικό ΠΣ, 
ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Μισθοδοσίας) 

Ακτινολογικό (1 Δείκτης)

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Ακτινοδιαγνωστικά
Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης &
Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των
Οικονομικών Πόρων και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής &
Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού)

Φαρμακείο (1 Δείκτης) Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (1 Δείκτης) 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στo ΠΣ Φαρμακείου και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου 
(π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, 
ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Διαχείρισης Προμηθειών)  

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των
Ανθρώπινων Πόρων και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου,
Νοσηλευτικό ΠΣ για την καταχώρηση χρόνων εργασίας) 

Διαχείριση Υλικών (1 Δείκτης)
Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση του 
Υγειονομικού Υλικού και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ 
Λογιστηρίου, Νοσηλευτικό ΠΣ για την καταχώρηση χρόνων εργασίας) 

Δείκτες Μέτρησης Ολοκλήρωσης ΠΣ/ΤΠ (συνέχεια)
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4.2.3  Επιδρώντες Παράγοντες Υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ 

Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο μοντέλο HAD-ICT (Σχήμα 4.1) οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν 

ταξινομηθεί σε τρείς βασικές κατηγορίες: στους παράγοντες που σχετίζονται με την 

επιχειρησιακή δυναμικότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στους ενδοεπιχειρησιακούς 

παράγοντες και στους παράγοντες που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δηλαδή τους εξωεπιχειρησιακούς παράγοντες.   

Επιχειρησιακή Δυναμικότητα 

Η Επιχειρησιακή Δυναμικότητα (organizational capacity), ως έννοια, αντανακλάται από 

ένα σύνολο ιδιαίτερων επιχειρησιακών χαρακτηριστικών (organizational characteristics), 

που λειτουργούν ως επιδρώντες παράγοντες στην υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ και έχουν να κάνουν 

με τη δομή των νοσοκομείων, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, τη στελέχωση, καθώς 

και την επάρκεια της ηγεσίας των μονάδων πληροφορικής. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

αναφέρονται σε επικουρικά στοιχεία ενεργητικών και οργανωσιακών πόρων (organizational 

and complementary resources) και σύμφωνα με αρκετές εμπειρικές μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί έως σήμερα  συσχετίζονται τις περισσότερες φορές θετικά με τον τελικό βαθμό 

υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ και αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες (predictive 

factors) ή αλλιώς παράγοντες πρόρρησης της υιοθέτησης (π.χ. Pare και Sicotte 2001, Jaana 

κ.ά. 2006, Burke κ.ά. 2002). Τα ιδιαίτερα αυτά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, όπως 

παρουσιάζεται στο μοντέλο HAD-ICT (Σχήμα 4.1) και αναλύεται περαιτέρω στον Πίνακα 

4.4, εμπίπτουν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν αναλυτικότερα την έννοια 

της Επιχειρησιακής Δυναμικότητας.  Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:  

• Η Δυναμικότητα Δομής (structural capacity) 

• Η Οικονομική Δυναμικότητα Επένδυσης σε ΤΠΕ  

• Η Δυναμικότητα Στελέχωσης της Μονάδας Πληροφορικής 

• Η Επάρκεια Ηγεσίας της Μονάδας Πληροφορικής  

 

Η πρώτη κατηγορία αφορά στη Δυναμικότητα Δομής (structural capacity) των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα αναφέρεται στη δυνατότητά τους από άποψη 

μεγέθους να υιοθετήσουν διάφορα κλινικά και διοικητικά ΠΣ/ΤΠ, για την ηλεκτρονική 

υποστήριξη των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων. Με βάση τη βιβλιογραφική 
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ανασκόπηση των εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, 

παρατηρείται πως το μέγεθος των νοσοκομείων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και 

ταυτόχρονα ευρέως εξεταζόμενους παράγοντες επίδρασης, αφού σύμφωνα και με τη θεωρία 

Διάχυσης της Καινοτομίας (Theory of Innovation Diffusion) το μέγεθος μιας επιχείρησης 

παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία υιοθέτησης νέων και καινοτόμων ΠΣ/ΤΠ (Rogers, 

1995). Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών που μελετήθηκαν στην 

ενότητα 3.2 (Pare και Sicotte 2001, Leung κ.ά. 2001, Burke κ.ά. 2002, Doolan κ.ά. 2003, 

Kuroda 2004), καθώς επίσης και τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών (Burke και 

Menachemi 2004, Brooks κ.ά. 2005, Jaana κ.ά. 2006, England και Stewart 2007, Hikmet 

κ.ά. 2008), καταδεικνύουν ότι το μέγεθος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων συσχετίζεται τις 

περισσότερες φορές θετικά με το βαθμό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ, γεγονός που σημαίνει ότι 

επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία υιοθέτησης νέων συστημάτων.  Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο ότι τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα συγκεντρώνουν συχνά περισσότερους 

οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους πόρους σε σχέση με τα μικρότερα νοσοκομεία. Ως εκ 

τούτου, η δυνατότητά τους να επενδύσουν σε νέα και καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα 

και τεχνολογίες υγείας είναι πολύ μεγαλύτερη. Το επιχείρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από 

την πρόσφατη έρευνα του e-Business Watch, της οποίας τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα 

μεγάλα νοσοκομεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εργαζόμενοι >250) υπερτερούν σε σημαντικό 

βαθμό έναντι των μεσαίων (50-249 εργαζόμενοι) και των μικρότερων νοσοκομείων 

(εργαζόμενοι <49) ως προς την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ αλλά και ως προς τις υπάρχουσες 

υποδομές πληροφορικής, όπως για παράδειγμα: τη διαθεσιμότητα συνδέσεων με το 

διαδίκτυο, τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών σε εξωτερικές και εσωτερικές βάσεις 

δεδομένων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνεργασίας ανάμεσα στους 

επαγγελματίες υγείας (eBusinessWatch, 2007). Προσεγγίζοντας το ίδιο θέμα από μια 

διαφορετική οπτική, οι Jaana et al. (2006) και Kimberly and Evanisko (1981), 

υποστηρίζουν ότι τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα χαρακτηρίζονται από πιο σύνθετες και 

πολύπλοκες οργανωτικές δομές, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις 

σε σχέση με τα μικρότερα νοσοκομεία (π.χ. υπέρογκες λειτουργικές δαπάνες, μεγαλύτερο 

όγκο πληροφοριών, περισσότερες κλινικές και τμήματα), γεγονός το οποίο καθιστά ακόμα 

πιο επιτακτική την υιοθέτηση νέων καινοτόμων ΠΣ/ΤΠ. Κατά συνθήκη, το κύριο μέτρο 

που προσδιορίζει το μέγεθος του νοσοκομείου - και χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης 

μέτρησης στις περισσότερες έρευνες - είναι ο αριθμός των κλινών. Με βάση, λοιπόν, τα 

παραπάνω, στο προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT η δυναμικότητα δομής των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων και η επίδρασή της στο συνολικό βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ,  
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Πίνακας 4.4: Επιδρώντες Παράγοντες Επιχειρησιακής Δυναμικότητας και Δείκτες Μέτρησης  
Κατηγορίες 

Επιχειρησιακής 
Δυναμικότητας 

Χαρακτηριστικά 
Επιχειρησιακής 
Δυναμικότητας 

Περιγραφή  
Μετασχηματισμός 

Χαρακτηριστικών σε Δείκτες 
Μέτρησης 

Σχετική Αναφορά  

Δυναμικότητα Δομής Μέγεθος του 
νοσοκομείου 

Αναφέρεται στην ικανότητα των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, από άποψη 
μεγέθους, να υιοθετήσουν διάφορα 
ΠΣ/ΤΠ για την ηλεκτρονική 
υποστήριξη των επιχειρησιακών τους 
δραστηριοτήτων 

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών  

Pare και Sicotte (2001), 
Burke κ.ά. (2002),  
Menachemi κ.ά. (2004, 2006), 
Jaana κ.ά. (2006), Hübner 
and Sellemann (2005), 
Kuroda κ.ά. (2004) 

Οικονομική 
Δυναμικότητα 
Επένδυσης σε ΤΠΕ 

Διαθεσιμότητα 
Οικονομικών πόρων 
για την αγορά ΤΠΕ 

Αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν 
τα νοσηλευτικά ιδρύματα να διαθέσουν 
ένα επαρκές ποσό από το συνολικό 
προϋπολογισμό τους για την αγορά, 
εγκατάσταση και συντήρηση νέων ΤΠΕ 

Ποσοστό επένδυσης σε ΤΠΕ από τον 
ετήσιο προϋπολογισμό του 
νοσοκομείου 

Pare και Sicotte (2001), 
Burke και Menachemi (2004), 
Menachemi κ.ά. (2004, 2006), 
Jaana κ.ά. (2006), Hübner 
and Sellemann (2005) 

Δυναμικότητα 
Στελέχωσης Μονάδων 
Πληροφορικής  

Διαθεσιμότητα 
εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού 

Αναφέρεται στην ύπαρξη επαρκών 
ανθρώπινων πόρων στις μονάδας 
πληροφορικής για την κάλυψη των 
αναγκών του νοσοκομείου 

Αριθμός εξειδικευμένων ατόμων 
πληροφορικής που εργάζονται στην 
ομώνυμη μονάδα του νοσοκομείου 

Pare και Sicotte (2001), Jaana 
κ.ά. (2006) 

Επάρκεια Ηγεσίας 
Μονάδων 
Πληροφορικής  

Εμπειρία και γνώσεις 
των προϊσταμένων 
πληροφορικής  

Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά εκείνα 
που καταδεικνύουν την εμπειρία και τις 
γνώσεις που διαθέτουν οι προϊστάμενοι 
πληροφορικής σε συναφή με τη φύση 
της εργασίας τους θέματα (π.χ. 
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και 
πληροφοριακού εξοπλισμού) 

Επίπεδο εκπαίδευσης του προϊστ/νου 
Χρόνια εμπειρίας του προϊστ/νου  
στη συγκεκριμένη θέση εργασίας 
Χρόνια εμπειρίας του προϊστ/νου 
στο  νοσοκομείο  
Χρόνια εμπειρίας του προϊστ/νου στη 
διαχείριση ΠΣ  

Gottschalk (2000), Smaltz 
(2000), Pare και Sicotte 
(2001), Jaana κ.ά. (2006), 
Burke κ.ά. (2006,2008), 
Glaser κ.ά. (2007) 
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διερευνάται με βάση τον αριθμό των ανεπτυγμένων κλινών που διαθέτουν τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα (Πίνακας 4.4).  

Η δεύτερη κατά σειρά κατηγορία που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο μοντέλο 

(Σχήμα 4.1), αφορά στην οικονομική δυναμικότητα των νοσοκομείων και συγκεκριμένα στη 

δυνατότητά τους να επενδύσουν στην αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση νέων και 

καινοτόμων ΠΣ/ΤΠ. Η Οικονομική Δυναμικότητα Επένδυσης σε ΤΠΕ έχει 

αναγνωριστεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως ένας κρίσιμος παράγοντας επίδρασης στη 

διαδικασία υιοθέτησης νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, τόσο στο χώρο 

της υγείας (Pare και Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 2006) όσο και σε άλλους επιχειρηματικούς 

τομείς (π.χ. Iacovou κ.ά. 1995). Αναμφισβήτητα, έχει αποδειχθεί μέσα από μελέτες ότι 

πολλά από τα σύγχρονα επιτεύγματα της πληροφορικής στον τομέα της υγείας και 

ειδικότερα στους τομείς της ιατρικής και της βιοϊατρικής, μπορούν να συνεισφέρουν 

σημαντικά στη μείωση του κόστους περίθαλψης, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Kucher κ.ά. 2005, Cordero κ.ά. 2004, 

Menachemi κ.ά. 2006, Tierney κ.ά. 1993). Ωστόσο, η ανάπτυξη ή αγορά και στη συνέχεια η 

λειτουργία και η διαδικασία συντήρησης των εφαρμοζόμενων ΠΣ/ΤΠ, δηλαδή το 

επονομαζόμενο ολικό κόστος κυριότητας, προϋποθέτει από τα νοσηλευτικά ιδρύματα 

αφενός την εξασφάλιση και συνεχιζόμενη διάθεση ενός ικανού ποσοστού οικονομικών πόρων 

και αφετέρου τη δυνατότητα διαχείρισης του επικείμενου ρίσκου που σχετίζεται με την 

εισαγωγή νέων και καινοτόμων συστημάτων στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Σε πολλές 

περιπτώσεις, λοιπόν, η έλλειψη διαθέσιμων οικονομικών πόρων αποτελεί βασικό 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα και ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία υιοθέτησης 

ΠΣ/ΤΠ. Τα αποτελέσματα των ερευνών των Pare and Sicotte (2001) και των Jaana et al 

(2006), καταδεικνύουν ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα που διαθέτουν σε ετήσια βάση 

περισσότερα χρήματα από το συνολικό προϋπολογισμό τους και τα καθαρά κέρδη για την 

υλοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αντί της 

εναλλακτικής χρήσης των πόρων αυτών σε κάποιον άλλο τομέα, σημειώνουν συνολικά 

υψηλότερο βαθμό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ έναντι των ασθενέστερων οικονομικά νοσοκομείων. 

Κατά συνθήκη, το κύριο μέτρο που χρησιμοποιείται στις εμπειρικές μελέτες για να 

προσδιορίσει τη δυναμικότητα οικονομικής επένδυσης των νοσοκομείων σε ΤΠΕ, είναι το 

ετήσιο ποσοστό των χρηματικών πόρων που διατίθενται από τη διοίκηση του νοσοκομείου 

προς τη μονάδα πληροφορικής για την αγορά νέων ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, στο προτεινόμενο 

μοντέλο HAD-ICT η οικονομική δυναμικότητα των νοσοκομείων και η επίδρασή της  στο 

συνολικό βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζονται, διερευνάται με 
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βάση το ετήσιο ποσοστό που επενδύουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα από τον προϋπολογισμό 

τους για την αγορά ΤΠΕ (Πίνακας 4.4).  

Η Δυναμικότητα Στελέχωσης των Μονάδων Πληροφορικής, αποτελεί την τρίτη 

κατά σειρά κατηγορία επιδρώντων παραγόντων που περιλαμβάνονται στο μοντέλο στα 

πλαίσια της επιχειρησιακής δυναμικότητας των νοσοκομείων (Σχήμα 4.1). Η συγκεκριμένη 

κατηγορία αναφέρεται ουσιαστικά στην επάρκεια και στη δυνατότητα των μονάδων 

πληροφορικής, από άποψη διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού, να καλύψουν πάγιες 

ανάγκες που σχετίζονται με τα καθήκοντα του συγκεκριμένου τμήματος. Όπως διατείνονται 

οι Jaana κ.ά. (2005), «η παρουσία εξειδικευμένου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής 

(ΤΠ) ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέπει στα νοσηλευτικά ιδρύματα να έχουν μεγαλύτερη και 

άμεση πρόσβαση σε νέες ιδέες, γνώσεις, τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες που μπορούν να 

διευκολύνουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την υιοθέτηση και διάχυση νέων, 

καινοτομικών συστημάτων». Επιπλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, άλλοι ερευνητές  έχουν 

υποστηρίξει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εξειδικευμένων ατόμων που 

εργάζονται σε ένα τμήμα πληροφορικής, τόσο πιο εύκολη είναι η κατανόηση, η σχεδίαση 

και η υλοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων ή και διαδικασιών που σχετίζονται με την 

εφαρμογή νέων συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής (π.χ. Damanpour 1991, Dewar 

και Dutton, 1986). Η ανεπαρκής στελέχωση των μονάδων πληροφορικής μπορεί να 

λειτουργήσει ανασταλτικά στην υιοθέτηση και χρήση νέων ΠΣ/ΤΠ, καθότι η αδυναμία 

αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης των τελικών χρηστών μπορεί από τη μία μεριά να 

θέσει υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα και την αξιοπιστία του συγκεκριμένου τμήματος και 

από την άλλη να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα των εφαρμοζόμενων συστημάτων με 

πιθανή συνέπεια την επικείμενη απαξίωσή τους. Η σημαντικότητα της επαρκούς στελέχωσης 

των μονάδων πληροφορικής, υπογραμμίζεται και από τα ευρήματα των εμπειρικών μελετών 

των Pare και Sicotte (2001) και των Jaana κ.ά. (2005). Συγκεκριμένα, στις προαναφερθείσες 

μελέτες βρέθηκε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στη 

μονάδα πληροφορικής του νοσοκομείου, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός υιοθέτησης 

και χρήσης ΠΣ/ΤΠ. Εκ των ανωτέρω, λοιπόν, στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου 

HAD-ICT, η δυναμικότητα στελέχωσης των μονάδων πληροφορικής και η επίδρασή της 

στο βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, διερευνάται με βάση το συνολικό αριθμό των εξειδικευμένων ατόμων 

πληροφορικής που εργάζονται στο ομώνυμο τμήμα, είτε μόνιμα είτε υπό μορφή σύμβασης 

(Πίνακας 4.4).  
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Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία επιχειρησιακής δυναμικότητας που 

περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT (Σχήμα 4.1), αναφέρεται στην 

Επάρκεια της Ηγεσίας των Μονάδων Πληροφορικής και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά 

εκείνα που καταδεικνύουν την εμπειρία και τις γνώσεις των προϊσταμένων των εν λόγω 

μονάδων, σε σχέση με τη φύση της εργασίας τους. Είναι κοινά αποδεκτό, ότι με το πέρασμα 

των χρόνων, καθώς τα νοσηλευτικά ιδρύματα στρέφονται ολοένα και πιο πολύ στην 

αναζήτηση και εφαρμογή νέων ΠΣ για την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων, ο ρόλος του προϊσταμένου πληροφορικής έχει 

αναβαθμιστεί και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας 

των νοσοκομείων (Glaser κ.ά. 2007). Οι αρμοδιότητές του έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε 

σχέση με το παρελθόν και περιλαμβάνουν πλέον το χειρισμό όλων των θεμάτων οργάνωσης 

και μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του νοσοκομείου, ενώ η συνεργασία του με τα ανώτατα 

διοικητικά στελέχη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την κατάρτιση Στρατηγικών 

Πλάνων Πληροφορικής θεωρείται πλέον επιβεβλημένη (Glaser κ.ά. 2007, Smaltz 2000, 

Ross και Feeny, 1999). Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ένδο 

και έξω-επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα νοσοκομεία, 

έχουν δημιουργήσει νέες απαιτήσεις ως προς τις διοικητικές και τεχνολογικές ικανότητες, τις 

γνώσεις, τα προσόντα, και την εμπειρία που θα πρέπει να έχουν οι προϊστάμενοι 

πληροφορικής (Glaser κ.ά. 2007, Jaana κ.ά. 2006, Smaltz 2000). Η φύση των εργασιών και ο 

τρόπος λειτουργίας των μονάδων πληροφορικής, επιβάλλουν την παρουσία ενός έμπειρου 

και καταρτισμένου μάνατζερ (Gottschalk 2000). Για το λόγο αυτό, η επαρκής κατάρτιση 

της ηγεσίας των μονάδων πληροφορικής θεωρείται καταλυτική για την επιτυχή υιοθέτηση 

και εφαρμογή νέων καινοτομιών πληροφορικής (Jaana κ.ά. 2006). Η ορθότητα της 

αντίληψης αυτής επιβεβαιώνεται και μέσα από τα αποτελέσματα σχετικών εμπειρικών 

ερευνών, όπου αποδεικνύεται εμπράκτως πως η εμπειρία των προϊσταμένων πληροφορικής - 

τόσο σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ΠΣ/ΤΠ όσο και γενικότερα στο χώρο της 

πληροφορικής – καθώς επίσης και το επίπεδο εκπαίδευσής τους (π.χ. μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό), σχετίζεται θετικά με το βαθμό υιοθέτησης και χρήσης ΠΣ/ΤΠ (Pare και 

Sicotte 2001, Jaana κ.ά. 2006, Burke κ.ά. 2006, 2008). Εκ των ανωτέρω, λοιπόν για την 

αξιολόγηση της επάρκειας της ηγεσίας των μονάδων πληροφορικής και τη διερεύνηση της 

επίδρασής της στο συνολικό βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ που εφαρμόζονται 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι δείκτες μέτρησης που ενσωματώνονται στο προτεινόμενο 

μοντέλο HAD-ICT είναι οι εξής: (1) το επίπεδο εκπαίδευσης των προϊσταμένων/διευθυντών 

πληροφορικής, (2) τα χρόνια θητείας τους στη συγκεκριμένη θέση (δηλαδή στη θέση του 



 

Σελίδα | 163  
 
 

προϊσταμένου/διευθυντή), (3) τα χρόνια θητείας τους στο συγκεκριμένο νοσοκομείο όπου 

εργάζονται σήμερα, καθώς και (4) τα χρόνια εμπειρίας τους στη διαχείριση ΠΣ/ΤΠ 

(Πίνακας 4.4).  

Ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες επίδρασης  

Σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες παράγοντες επιχειρησιακής δυναμικότητας που 

σχετίζονται με τα διαρθρωτικά, οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη των νοσοκομείων, οι 

ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο μη-διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών (non-structural characteristics), όπως για παράδειγμα τις αξίες, τις 

αντιλήψεις, την κουλτούρα, τον τεχνολογικό αλφαβητισμό και τη συμπεριφορά του 

διοικητικού και κλινικού ανθρώπινου δυναμικού, που αντανακλούν το άτυπο εργασιακό 

περιβάλλον των νοσοκομείων και επηρεάζουν επί της ουσίας άμεσα την επιτυχή εφαρμογή 

νέων ΠΣ/ΤΠ σε αυτό (Snyder-Halpern 2001, 2002, Snyder και Fields 2006). Βάσει της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που επιτελέσθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι προφανές 

ότι τόσο στις εμπειρικές όσο και στις θεωρητικές επιστημονικές προσεγγίσεις, οι επιδρώντες 

ενδο-επιχειρησιακοί παράγοντες που καταγράφονται ότι δρουν ανασταλτικά κατά την 

εφαρμογή νέων ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι πολυποίκιλοι και το περιεχόμενο ή 

αλλιώς η φύση αυτών καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα διαφορετικών πεδίων εστίασης (π.χ. 

τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό), ανάλογα με την εκάστοτε περιπτωσιολογική μελέτη 

και το περιβάλλον εξέτασης. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στο να συλλέξουμε αρχικά 

όλους αυτούς τους παράγοντες, να τους κατηγοριοποιήσουμε και στη συνέχεια να 

ενσωματώσουμε τους σημαντικότερους μόνο από αυτούς στο προτεινόμενο μοντέλο, με 

βάση τη συχνότητα αναφοράς τους (στις θεωρητικές προσεγγίσεις), αλλά και τη 

βαρύτητα/σημαντικότητα που τους έχει αποδοθεί στα πλαίσια εμπειρικών 

μελετών/αξιολογήσεων. Όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.5), από τη 

διαδικασία αυτή δημιουργήθηκαν πέντε βασικές κατηγορίες εστίασης ενδοεπιχειρησιακών 

ανασταλτικών παραγόντων και αντίστοιχα 11 δείκτες μέτρησης.  
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Πίνακας 4.5: Ενδοεπιχειρησιακοί Παράγοντες 
 

Θεματική Ενότητα Ανασταλτικοί Παράγοντες - Δείκτες μέτρησης Σχετική Αναφορά

Οικονομικοί Πόροι 
Έλλειψη διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων και ανεπάρκεια οικονομικής στήριξης
από τη διοίκηση του νοσοκομείου για την αγορά ΠΣ και ΤΠ

Menachemi κ.ά. (2006), Brender κ.ά. (2006),Ash κ.ά. (2005), Berner κ.ά.
(2005), Miller κ.ά. (2004), Poon κ.ά. (2004), Tang κ.ά. (2006), Thakkar και
Davis (2006), Vishwanath κ.ά. (2007), Schumock κ.ά. ( 2003)

Απόδοση των 
Επενδύσεων (ROI)

Δυσκολίες εκτίμησης της επερχόμενης ωφέλειας σε συνάρτηση με το αντίστοιχο
κόστος εφαρμογής των ΠΣ και ΤΠ (Return on Investment – ROI)

Grieger κ.ά. (2007), Vishwanath κ.ά. (2007), Menachemi κ.ά. (2006), Thakkar
και Davis (2006), Brender κ.ά. (2006), Ash κ.ά. (2005)

Έλλειψη δέσμευσης και στήριξης από τη διοίκηση του νοσοκομείου
Έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου από τη διοίκηση του νοσοκομείου
για την υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ 

Ανθρώπινοι Πόροι 
Στελέχωση 

Υποστελέχωση των μονάδων πληροφορικής στα νοσοκομεία

Ανθρώπινοι Πόροι 
Γνώση και Εμπειρία 
(Τεχνολογική)

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των στελεχών της μονάδας πληροφορικής σε θέματα
υλοποίησης ΠΣ και ΤΠ στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων

Ανθρώπινοι Πόροι: 
Γνώση και Εμπειρία 
(Διοικητική)

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των εμπλεκομένων σχετικά με θέματα διαχείρισης
αλλαγών και επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών

Τελικοί Χρήστες: 
Αποδοχή 

Δυσκολία αποδοχής των νέων ΠΣ και ΤΠ από τους τελικούς χρήστες

Τελικοί Χρήστες: 
Ενεργός Συμμετοχή  

Έλλειψη ενεργούς συμμετοχής από τους τελικούς χρήστες κατά την εφαρμογή νέων
ΠΣ και ΤΠ
Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης/εξοικείωσης του κλινικού προσωπικού στη χρήση
νέων ΤΠΕ
Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης/εξοικείωσης του διοικητικού προσωπικού στη χρήση
νέων ΤΠΕ

Διοικητική Στήριξη & 
Δέσμευση 

Τελικοί Χρήστες: 
Κατάρτιση 

Vishwanath κ.ά. (2007), Menachemi κ.ά. (2006), Thakkar και Davis (2006),
Brender κ.ά. (2006), Ash κ.ά. (2005), Ash κ.ά. (2003), Doolan και Bates
(2002), Snyder-Halpern (2001), Newman και Sabherwal (1996)

Thakkar και Davis (2006), Berner κ.ά. (2005), Miller κ.ά. (2004), Poon κ.ά.
(2004), Tang κ.ά. (2006), Balfour κ.ά. (2009), Miller και Sim (2004)

Burke κ.ά. (2008), England και Stewart (2007), Hubner και Sellemann (2005),
Poon κ.ά. (2004), Lorenzi και Riley (2000, 2003), Ash κ.ά. (2003), Doolan και
Bates (2002), Snyder-Halpern (2001), Bowns κ.ά. (1999), Lorenzi κ.ά. (1997), 
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Η πρώτη κατηγορία αφορά στους Οικονομικούς Πόρους. Ένα από τα βασικότερα 

και πιο εμφανή εμπόδια που καταγράφονται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την 

υιοθέτηση και εφαρμογή ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, είναι η έλλειψη 

διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων, καθώς το υψηλό κόστος απόκτησης σύγχρονων και 

εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αρκετά μεγάλου 

κεφαλαίου επένδυσης (Πίνακας 4.5) (Menachemi κ.ά. 2006, Ash κ.ά. 2005, Berner κ.ά. 2005, 

Brender κ.ά. 2006, Miller κ.ά. 2004, Poon κ.ά. 2004, Tang κ.ά. 2006, Thakkar και Davis 

2006, Vishwanath κ.ά. 2007). Πολλά από τα πληροφοριακά συστήματα που 

παρουσιάστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (π.χ. Συστήματα Ηλεκτρονικών 

Φακέλων Ασθενών, Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, καθώς και Ψηφιακής Αρχειοθέτησης και 

Μεταφοράς Ιατρικών Εικόνων), αποτελούν σύγχρονα επιτεύγματα, υψηλού κόστους 

υλοποίησης και συντήρησης, τα οποία απαιτούν αρκετά μεγάλα ποσά αρχικής αλλά και 

συνεχιζόμενης επένδυσης. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 

χρηματοοικονομικούς πόρους ή την υποστήριξη ενός επενδυτή, δεν μπορούν να προβούν 

στην απόκτησή τους. Από την άλλη μεριά, όμως, ακόμη και αν υπάρχουν οι απαιτούμενοι 

πόροι, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής διάθεση για οικονομική στήριξη από την πλευρά της 

διοίκησης του νοσοκομείου, καθότι σε αρκετές περιπτώσεις οι διοικήσεις των νοσοκομείων 

καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές επενδυτικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του νοσοκομείου. Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξουν 

να πραγματοποιήσουν την επέκταση ή ανέγερση μιας πτέρυγας ή μονάδας, αντί να 

επενδύσουν στην υλοποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος (Poon κ.ά. 2004). 

Εκτός όμως από το υψηλό κόστος απόκτησης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, ένας ακόμα παράγοντας που έρχεται να προστεθεί σε συνδυασμό με τα παραπάνω 

είναι αυτός της Απόδοσης των Επενδύσεων (Return on Investment) (Ball 2003). 

Συγκεκριμένα, η δυσκολία εκτίμησης των επικείμενων απορρεόντων ωφελειών από την 

εφαρμογή νέων συστημάτων πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε συνάρτηση με το 

υψηλό και αρκετές φορές αποτρεπτικό κόστος απόκτησης-κυριότητας των συστημάτων 

αυτών, αποτελεί σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έναν ακόμη σημαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα στην υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ (Πίνακας 4.5) (Grieger κ.ά. 2007, Vishwanath κ.ά. 

2007, Menachemi κ.ά. 2006, Thakkar και Davis 2006, Brender κ.ά. 2006, Ash κ.ά. 2005). 

Σύμφωνα με τους Menachemi κ.ά. (2006), η Απόδοση των Επενδύσεων είναι δύσκολο 

πολλές φορές να μετρηθεί με ακρίβεια,  λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας 

που διέπει το χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και λόγω της έλλειψης ενός 
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κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης που θα ενσωματώνει επαρκείς δείκτες μέτρησης για την 

αξιολόγηση των οικονομικών και λειτουργικών ωφελειών από τη χρήση των ΠΣ. Ως εκ 

τούτου, οι επαγγελματίες υγείας, και ιδιαίτερα τα διοικητικά στελέχη των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, παρουσιάζονται πολλές φορές απρόθυμοι να δαπανήσουν ένα τεράστιο 

χρηματικό ποσό για την εγκατάσταση ενός νέου πληροφορικού συστήματος, δίχως να 

γνωρίζουν επακριβώς ή έστω κατά προσέγγιση ποια θα είναι τα απορρέοντα απτά και μη-

απτά οφέλη από την επένδυση αυτή, τη στιγμή μάλιστα που πολλά νοσοκομεία λειτουργούν 

υπό καθεστώς περικοπής δαπανών και έλλειψης διαθέσιμων πόρων.  

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας επίδρασης που καταγράφεται συχνά στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι η Διοικητική Στήριξη και Δέσμευση. Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται 

στη σημασία και τη βαρύτητα που δίνει η διοίκηση ενός νοσοκομείου στην υιοθέτηση νέων 

συστημάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και, επί της ουσίας, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την αντίληψη της διοίκησης 

στο συγκεκριμένο θέμα. Η ύπαρξη μιας ηγετικής διοίκησης που εκφράζει με ισχυρό και 

δυναμικό τρόπο τη δέσμευση και την υποστήριξή της προς την υιοθέτηση νέων ΠΣ/ΤΠ, 

μέσα από συντονισμένες και αποτελεσματικές δράσεις, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο 

(Poon κ.ά. 2004, Lorenzi και Riley 2000, 2003, Doolan και Bates 2002). Σύμφωνα με τους 

Newman και Sabherwal (1996) η δέσμευση της διοίκησης αντανακλάται μέσα από τη 

συνεχή και λεπτομερή παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, την άμεση προσπάθεια 

επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν, την ενεργό συμμετοχή, την εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, τη μετέπειτα στήριξη του 

έργου για τη διαφύλαξη της επένδυσης και γενικότερα μέσα από την πραγματοποίηση όλων 

των αναγκαίων δράσεων που διασφαλίζουν την ομαλή ολοκλήρωση του έργου και την 

επιτυχή αφομοίωση των συστημάτων πληροφορικής στο εργασιακό περιβάλλον. Τα 

αποτελέσματα αρκετών μελετών έχουν αναδείξει ότι η έλλειψη στήριξης και δέσμευσης από 

τη διοίκηση του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια ενός έργου εισαγωγής νέων συστημάτων 

πληροφορικής στο εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού, μπορεί να λειτουργήσει 

ανασταλτικά και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ακόμα και τη διακοπή ολόκληρου 

του εγχειρήματος (π.χ. England και Stewart 2007, Poon κ.ά. 2004, Snyder-Halpern 2001, 

Ash κ.ά. 2003). 

Βέβαια, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου υπάρχει έλλειψη στρατηγικής και 

επιχειρησιακού πλάνου εκ μέρους της διοίκησης του νοσοκομείου ως προς την υιοθέτηση 

ΠΣ/ΤΠ (Lorenzi και Riley 2003). Είναι κοινά αποδεκτό, ότι για να επιτευχθούν οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη μέσα από την αξιοποίηση της 
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πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα στελέχη της διοίκησης του νοσοκομείου που 

είναι υπεύθυνα για την όλη διαχείριση της νέας αλλαγής (π.χ. διευθυντής/προϊστάμενος 

πληροφορικής, διοικητής νοσοκομείου, διευθυντές των κλινικών), θα πρέπει πριν από την 

οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής νέων πληροφοριακών συστημάτων να έχουν αναπτύξει 

λεπτομερή στρατηγικά σχέδια πληροφορικής που θα ευθυγραμμίζονται με την υπάρχουσα 

επιχειρησιακή στρατηγική του νοσοκομείου (Tsiknakis και Kouroubali 2009, Hubner και 

Sellemann 2005, Lorenzi και Riley 2000, Bowns κ.ά. 1999, Lorenzi κ.ά. 1997). Στόχος των 

στρατηγικών αυτών σχεδίων θα πρέπει να είναι η καθοδήγηση και ο συντονισμός όλων των 

τρεχουσών και μελλοντικών δράσεων-επενδύσεων του νοσοκομείου ως προς την ανάπτυξη ή 

υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ, μέσα από προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα, προβλεπόμενες 

δραστηριότητες και ενέργειες, εκτιμήσεις προϋπολογισμού, καθώς και σχέδια ανάλυσης και 

σχεδίασης συστημάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα (1 με 2 έτη), 

μεσοπρόθεσμα (3 με 9 χρόνια) ή μακροπρόθεσμα (10 και πλέον έτη). Μέσω των 

στρατηγικών σχεδίων αυτών πρέπει επίσης να προβλέπονται διαδικασίες σχετικά με τη 

συντήρηση και την αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και διαδικασίες που σχετίζονται με 

την υποστήριξη των χρηστών, έτσι ώστε να προάγεται και να ενισχύεται η ομαλή  λειτουργία 

των συστημάτων αυτών στα πλαίσια των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οργανισμού. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διεθνή βιβλιογραφία, η έλλειψη στρατηγικής και 

επιχειρησιακών πλάνων υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα (Πίνακας 4.5).  

Δύο ακόμη βασικές κατηγορίες εστίασης είναι οι Ανθρώπινοι Πόροι και οι Τελικοί 

Χρήστες. Κατά το παρελθόν, η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα θεωρούνταν πρωτίστως ως ένα 

αμιγώς τεχνικό αντικείμενο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ενισχύεται ολοένα και 

περισσότερο η αντίληψη ότι για την επιτυχή υιοθέτηση τους, εκτός από τα θέματα τεχνικής 

φύσεως, θα πρέπει να συνυπολογίζονται εξίσου διάφοροι οργανωσιακοί, κοινωνικοί και 

διοικητικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα η σωστή εκπαίδευση των τελικών χρηστών, 

καθώς και η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών καθ’ όλη τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και εισαγωγής των νέων συστημάτων στο περιβάλλον εργασίας. Αρκετά 

στοιχεία από δημοσιευμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι βασικότεροι παράγοντες που 

επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να εισάγουν νέα 

πληροφοριακά συστήματα που εκσυγχρονίζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, 

προέρχονται τις περισσότερες φορές από το εσωτερικό περιβάλλον του ιδίου του 

νοσηλευτικού ιδρύματος. Ειδικότερα, προέρχονται από την έλλειψη βασικών γνώσεων ή 
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δεξιοτήτων που μπορεί να έχουν οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας πάνω σε θέματα 

πληροφορικής (π.χ. ιατροί, νοσοκόμοι, διοικητικά στελέχη, υπάλληλοι των μονάδων 

πληροφορικής, κ.ά.), από την αδυναμία των εμπλεκόμενων μερών να κατανοήσουν τις 

βασικές δυνατότητες και τους περιορισμούς της εκάστοτε τεχνολογίας, καθώς επίσης και 

από την αδυναμία τους να κατανοήσουν τους τρόπους εναρμόνισης των νέων αυτών 

συστημάτων στο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου (Berger και Kichak 2004, Lorenzi 

και Riley 2003, Southon κ.α. 1999). Τέλος, η απουσία ενεργής συμμετοχής των τελικών 

χρηστών, καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και εφαρμογής νέων Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης, μπορεί να προκαλέσει πολλά 

προβλήματα και ποικίλες αρνητικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 

έργου. Για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει την εχθρική στάση των χρηστών και τη 

σθεναρή αντίθεσή τους προς τα νέα συστήματα, την έλλειψη ύπαρξης κινήτρων ή ακόμα και 

την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους ιθύνοντες του έργου. Οι αντιδράσεις αυτές, με τη σειρά 

τους, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχή έκβαση του έργου, καθώς επίσης και την 

τελική αποδοχή των συστημάτων αυτών από τους τελικούς χρήστες. 

Εξωεπιχειρησιακοί παράγοντες επίδρασης  

Στην παρούσα ενότητα, στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT, 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται με το εξωτερικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον των νοσοκομείων και που βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας 

επιδρούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ. Επιπλέον, ορίζονται οι προτεινόμενοι 

δείκτες μέτρησης για την αξιολόγηση των εν λόγω παραγόντων (Πίνακας 4.6). 

Το άκρως πολιτικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο λειτουργούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα, πολλές φορές δυσχεραίνει την κατάρτιση 

ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για την υλοποίηση νέων και καινοτόμων ΠΣ/ΤΠ. 

Αλλαγές στην εθνική πολιτική του Υπουργείου Υγείας, στις υφιστάμενες νομοθεσίες και στον 

τρόπο λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., συχνά δημιουργούν προβλήματα προσαρμογής στα νέα 

δεδομένα. 
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Πίνακας 4.6: Εξωεπιχειρησιακοί Παράγοντες 
Θεματική Ενότητα  Ανασταλτικοί Παράγοντες - Δείκτες μέτρησης  Σχετική Αναφορά 

Πολιτικό Περιβάλλον  

Έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου από το Υπουργείο 
Υγείας και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς ως προς τη 
δημιουργία κινήτρων για την υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα    

Anderson και Aydin (2005), Ash (2004), 
Menachemi κ.ά. (2004), Snyder-Halpern 
(2001), Bowns κ.ά. (1999), Tsiknakis και 
Kouroubali (2009) 

Θεσμικό/Ρυθμιστικό 
Περιβάλλον  

Έλλειψη θεσμοθέτησης διεθνών προτύπων και κωδικοποιήσεων, σε 
εθνικό επίπεδο, από το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους 
εμπλεκόμενους φορείς  

  

Balfour κ.ά. (2009), Thakkar και Davis 
(2006), Ash (2004)Bowns κ.ά. (1999), 
McDonald (1997), Brender κ.ά. (2006) 

Αδυναμία των εταιρειών πληροφορικής να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αναπτύσσοντας αποτελεσματικά και 
επαρκή συστήματα πληροφορικής  

  
Τεχνολογικό Περιβάλλον 

Αδυναμία των εταιρειών πληροφορικής να αναπτύξουν πληροφοριακά 
συστήματα τα οποία ενσωματώνουν αποτελεσματικά τα υπάρχοντα 
διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας 

  

Doolan και Bates (2002), Ash κ.ά. (2004), 
Poon κ.ά. (2004), Thakkar και Davis 
(2006), Miller και Sim (2004) 
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Ως εκ τούτου, η έλλειψη μίας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής και ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου από το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους 

εμπλεκόμενους φορείς λειτουργεί ανασταλτικά ως προς τη δημιουργία κινήτρων για την 

υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα (Anderson και Aydin 2005, Ash 

2004, Menachemi κ.ά. 2004, Snyder-Halpern 2001, Bowns κ.ά. 1999, Tsiknakis και 

Kouroubali 2009).  

Η πραγματική και ουσιαστική αναδιαμόρφωση του τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης - όπου η πρόσβαση και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους οργανισμούς 

υγείας αποτελεί τον γενικό κανόνα - μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν κι εφόσον τα εθνικά 

συστήματα υγείας σε κάθε χώρα θεσμοθετήσουν ένα σύνολο βασικών προτύπων  και 

κωδικοποιήσεων πληροφορικής της υγείας, για την ομοιογενή δημιουργία, αποθήκευση, 

διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών (Stead κ.ά. 2005).  Δυστυχώς, όμως, έπειτα από 

αρκετά χρόνια προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης, τα περισσότερα εθνικά συστήματα 

υγείας ανά τον κόσμο βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη του παραπάνω 

επιθυμητού στόχου. Ένα από τα βασικότερα εμπόδια είναι ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα 

συχνά περιλαμβάνουν στο ενεργητικό τους έναν μεγάλο αριθμό ετερογενών και ιδιόκτητων 

πληροφοριακών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν αναπτυχθεί 

αυτόνομα, από διαφορετικές εταιρείες, με σκοπό να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εσωτερικών τμημάτων του κάθε οργανισμού (Xu κ.ά., 2000). Κατά συνέπεια, κάθε 

πληροφοριακό σύστημα που χρειάζεται να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με άλλα 

συστήματα για την υποστήριξη των διάφορων επιχειρησιακών διαδικασιών του οργανισμού, 

διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς την τεχνολογική και αρχιτεκτονική του δομή, με 

αποτέλεσμα το πρόβλημα της ολοκλήρωσης των συστημάτων να συντηρείται και να γίνεται 

ολοένα και πιο πολύπλοκο  (Lenz και Kuhn, 2002). Αυτό, είχε ως συνέπεια, οι οργανισμοί 

υγείας να λειτουργούν συνεχώς με ετερογενείς και απομονωμένες νησίδες πληροφοριακών 

συστημάτων οι οποίες είναι πραγματικά δύσκολο να ολοκληρωθούν (Katehakis κ.ά., 2002). 

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη 

των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας, ένας βασικός παράγοντας και 

ταυτόχρονα μια απαίτηση είναι η ευρεία θεσμοθέτηση, υιοθέτηση και συστηματική χρήση 

των διεθνών προτύπων πληροφορικής της υγείας. Η έλλειψη θεσμοθέτησης διεθνών 

προτύπων και κωδικοποιήσεων, σε εθνικό επίπεδο, από το Υπουργείο Υγείας και τους 

αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με αποτελέσματα θεωρητικών και εμπειρικών 

προσεγγίσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δικαιολογητικούς λόγους για την 
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αργή διείσδυση των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα (Balfour κ.ά. 2009, Thakkar και 

Davis 2006, Ash 2004, Bowns κ.ά. 1999, McDonald 1997, Brender κ.ά. 2006). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO 2008), παρά τη σαφή ανάγκη 

που υπάρχει στις μέρες μας για την ανάπτυξη βέλτιστων και υψηλής ποιότητας 

πληροφοριακών συστημάτων υγείας, πολλές πρωτοβουλίες υλοποίησης δεν έχουν καταφέρει 

να ανταποκριθούν στις πραγματικές απαιτήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, 

πολλά από τα νέα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν τις 

διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες και τους τομείς των νοσοκομείων συχνά αποτυγχάνουν. 

Οι βασικοί λόγοι που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται στην αδυναμία 

των εταιρειών πληροφορικής κατά πρώτον να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων και ειδικότερα των τελικών χρηστών, αναπτύσσοντας αποτελεσματικά και επαρκή 

συστήματα πληροφορικής και κατά δεύτερον στο να αναπτύξουν πληροφοριακά συστήματα 

που ενσωματώνουν τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας (Doolan και Bates 

2002, Ash κ.ά. 2004, Poon κ.ά. 2004, Thakkar και Davis 2006, Miller και Sim 2004).  

Δυστυχώς,  αυτό συμβαίνει διότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις και οι στόχοι που 

τίθενται κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης των νέων συστημάτων, θέτουν ως κύριο μέλημά 

τους την απλή μηχανογράφηση ή αλλιώς την «ψηφιοποίηση» των υφιστάμενων 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και περιορίζονται στην παραγωγή 

δεδομένων καλής ποιότητας, ενώ ως βασικός γνώμονας θα πρέπει να είναι η δημιουργία 

αξίας προς τον οργανισμό και τους τελικούς του χρήστες και η ολοκλήρωση της 

πληροφορίας. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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Κεφάλαιο 5.  

Μεθοδολογία και Σχεδιασμός της Εμπειρικής Έρευνας 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής (Θεωρητική Προσέγγιση) 

πραγματοποιήθηκε η γενική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΠΣ/ΤΠ) Υγείας στους οργανισμούς υγειονομικής 

περίθαλψης. Επιπλέον, επιτελέσθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση του ειδικού θέματος της 

διατριβής, όπου διερευνήθηκαν και παρατέθηκαν οι κύριες διαστάσεις που έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως σήμερα σε δημοσιευμένες εμπειρικές μελέτες και επιστημονικά άρθρα, 

για τον εννοιολογικό προσδιορισμό και την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα (Κεφάλαιο 3). Εν συνεχεία, βάσει της ανασκόπησης αυτής, στο 

Κεφάλαιο 4 αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε το προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT, το 

οποίο ενοποιεί και ενσωματώνει με ολοκληρωμένο τρόπο την υπάρχουσα επιστημονική 

γνώση που έχει παραχθεί κατά την τελευταία δεκαετία στο επιστημονικό πεδίο της Έρευνας 

των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Health Information Systems Research) και 

συγκεκριμένα της αξιολόγησης της υιοθέτησης των ΠΣ Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής (Εμπειρική Προσέγγιση) θα 

ασχοληθούμε με την εμπειρική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT στην 

ελληνική πραγματικότητα, καθώς επίσης και με την επικύρωσή του (validation), μέσα από 

την πραγματοποίηση πανελλαδικής έρευνας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).  

Η ένδεια ύπαρξης αναλυτικών και επίκαιρων (up to date) στατιστικών στοιχείων 

σχετικά με τον πραγματικό βαθμό υιοθέτησης και χρήσης των διάφορων ΠΣ και ΤΠ υγείας 

στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, λειτουργεί ως θεμελιώδες κίνητρο για την 

πραγματοποίηση της εν λόγω έρευνας. Συγκεκριμένα, βάσει της ειδικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης που επιτελέσθηκε στο Κεφάλαιο 3, βρέθηκε ότι η μοναδική εμπειρική έρευνα 

που έχει διεξαχθεί έως σήμερα στην Ελλάδα με στόχο την αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης, σχετικά με τη διείσδυση των ΤΠΕ στα δημόσια νοσοκομεία, είναι η έρευνα 

των Vagelatos κ.ά. (2002) που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2001. Εντούτοις, 

σύμφωνα και με τις απόψεις των Hubner και Sellemann (2005), η συγκεκριμένη έρευνα έχει 

κάποιους σημαντικούς περιορσμούς.  Ένας από τους βασικότερους είναι το γεγονός ότι στην 

έρευνά τους, οι Vagelatos κ.ά. ακολούθησαν μια εντελώς γενικευμένη προσέγγιση 
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αξιολόγησης, εξετάζοντας μόνο την ύπαρξη ή την απουσία τεσσάρων βασικών συστατικών 

μερών (components) ενός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου (Hospital 

Information System), δίχως να εμβαθύνουν την έρευνά τους σε επιμέρους τύπους 

πληροφοριακών συστημάτων και υποσυστημάτων ή τεχνολογιών πληροφορικής που 

ενδεχομένως μπορεί να εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. ΠΣ Εισαγωγής 

Ιατρικών Εντολών, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Διαχείρισης Αποθηκών, Συστήματα Γραμμωτού 

Κώδικα). Ως εκ τούτου τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν αρκετά γενικευμένα 

(Hubner και Sellemann 2005). Αναφορικά, τα τέσσερα είδη ΠΣ που διερευνήθηκαν ήταν τα 

εξής:  

1. Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα (Administrative Information System) 

2. Κλινικό Πληροφοριακό Συστήματα (Clinical Information System) 

3. Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (Laboratory Information System) 

4. Ακτινολογικό Πληροφοριακό Σύστημα (Radiology Information System)  

 

Ένας δεύτερος περιορισμός, εξίσου σημαντικός, είναι ότι δεν αξιολογήθηκαν καθόλου 

τα επίπεδα χρήσης των προαναφερθέντων συστημάτων, αλλά ούτε και οι επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τα συστήματα αυτά στα πλαίσια λειτουργίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα νοσοκομείων. Κατά συνέπεια, η εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής, αποδοχής και λειτουργικής εξέλιξης 

(sophistication) των συστημάτων που διερευνήθηκαν, δεν είναι εφικτή. Τέλος, η απουσία 

εφαρμογής μεθόδων επικύρωσης (validation methods) του ερευνητικού εργαλείου 

επιμέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα (ερωτηματολόγιο), δημιουργεί 

εύλογα ερωτήματα αλλά και ενδοιασμούς ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

τελικών αποτελεσμάτων (Straub 1989, Boudreau κ.ά. 2001).  

Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω περιορισμοί, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη το 2001 (και έκτοτε δεν έχουν υπάρξει άλλες εμπειρικές 

έρευνες στο συγκεκριμένο αντικείμενο), εμποδίζουν την οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγωγής 

ολοκληρωμένων και επίκαιρων στατιστικών στοιχείων, σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με τον 

πραγματικό βαθμό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, 

ενώ παράλληλα καθίσταται πρακτικά αδύνατη η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων υλοποίησης που έχουν πραγματοποιηθεί 

έως σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία στα πλαίσια του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης. Σε επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων, η έλλειψη αυτή αποτελεί τροχοπέδη 

στην προσπάθεια μελλοντικής ανάπτυξης και οριοθέτησης κατάλληλων δράσεων για την 
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επιτάχυνση της διείσδυσης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, την επιτυχή 

αντιμετώπιση των ανασταλτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους, καθώς 

επίσης και τη δημιουργία αποτελεσματικών παρεμβάσεων (π.χ. προγραμμάτων ανάπτυξης), 

που θα μπορούν να ενταχθούν είτε στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ΄ 

Προγραμματιστικής περιόδου 2007-2013 είτε στα πλαίσια άλλων εθνικών πρωτοβουλιών.  

Το δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής επιχειρεί να καλύψει το σημαντικό αυτό 

κενό που υπάρχει στην Ελλάδα, μέσα από την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου 

HAD-ICT για τη διεξαγωγή πανελλαδικής έρευνας, με στόχο τη διεξοδική καταγραφή του 

βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ υγείας στα δημόσια νοσοκομεία.  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται αρχικά οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας (ενότητα 

5.1) και στη συνέχεια η διαδικασία επιλογής του σχεδίου έρευνας (ενότητα 5.2) και της 

μεθόδου συλλογής των πρωτογενών δεδομένων από τα νοσοκομεία (ενότητα 5.3). Στην 

ενότητα 5.4 ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας επιλογής του δείγματος και στην 

ενότητα 5.5 παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Στην ενότητα 5.6 

παρουσιάζεται και αναλύεται η ακολουθητέα μεθοδολογική βάση για τον έλεγχο 

εγκυρότητας (validation) και αξιοπιστίας (reliability) του εργαλείου έρευνας και κατ’ 

επέκταση του προτεινόμενου μοντέλου συγκριτικής αξιολόγησης HAD-ICT και τέλος, στην 

ενότητα 5.7 περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια προετοιμασίας και διεξαγωγής της 

διαδικτυακής έρευνας.   

 

5.1   Στόχοι της έρευνας  

Είναι κοινά αποδεκτό ότι στα πλαίσια του επιστημονικού πεδίου της Έρευνας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Research), τόσο στις επιχειρήσεις όσο 

και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, δύο σημαντικά θέματα υψίστης σημασίας 

που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε 

εμπειρικής μελέτης, είναι αφ’ ενός η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας 

(Anderson και Aydin 2005, Mingers 2001, Galliers και Land 1987) και αφετέρου η επιλογή 

των κατάλληλων μεθόδων επικύρωσης (validation) του ερευνητικού μοντέλου/εργαλείου 

επιμέτρησης που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της έρευνας για την πρόσκτηση των 

δεδομένων (Boudreau κ.ά. 2001, Straub 1989). Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, τα 

θεωρητικά θεμέλια και η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογικής βάσης μιας έρευνας θα 

πρέπει να επιλέγονται πρωτίστως με βάση τους κύριους στόχους της ίδιας της έρευνας και 

όχι με βάση την επικρατούσα τάση που κυριαρχεί στο συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο 
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(Robey 2001, Mingers 2001, Landry και Banville 1992). Κατά συνέπεια, πριν 

προχωρήσουμε με τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση της ερευνητικής μεθοδολογίας 

που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να καταγραφούν πρώτα οι ερευνητικοί στόχοι που θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες 

ενότητες του κεφαλαίου αλλά και για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας.  

Οι στόχοι της έρευνας χωρίζονται σε 2 βασικούς άξονες. Οι στόχοι που 

περιλαμβάνονται στον 1ο άξονα επικεντρώνονται κυρίως στη διεξοδική καταγραφή και 

περιγραφή της παρούσας κατάστασης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, σχετικά με την 

αξιοποίηση της πληροφορικής για την υποστήριξη των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών 

υγείας προς τους ασθενείς.  Ειδικότερα, στα πλαίσια του 1ου άξονα επιδιώκεται να 

διερευνηθούν τα εξής:  

• Ο βαθμός διείσδυσης (διαθεσιμότητας ή μη-διαθεσιμότητας) διάφορων ευρέως 

γνωστών Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορικής Υγείας 

(που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία), στους 4 βασικούς επιχειρησιακούς 

τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων: τη διαχείριση ασθενών, τις υπηρεσίες 

φροντίδας ασθενών,  την υποστήριξη των κλινικών τμημάτων και τις διοικητικο-

οικονομικές υπηρεσίες   

• Η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες των νοσοκομείων 

(π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό), τα 

Πληροφοριακά Συστήματα και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής υγείας που 

εφαρμόζονται στο περιβάλλον εργασίας τους  

• Το εύρος και το είδος των δραστηριοτήτων/διαδικασιών που υποστηρίζουν σε 

κάθε επιχειρησιακό τομέα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα Πληροφοριακά 

Συστήματα και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής υγείας που έχουν υιοθετηθεί 

• Ο βαθμός εσωτερικής και διατομεακής διαλειτουργικότητας (ολοκλήρωσης) που 

υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα Πληροφοριακά Συστήματα που εφαρμόζονται σε 

κάθε επιχειρησιακό τομέα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων  

• Ο βαθμός υιοθέτησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών συστημάτων ERP 

(Enterprise Resource Planning Systems) 

• Η υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (network 

infrastructure) 

• Η σχετική σημασία που έχουν για τα ελληνικά νοσηλευτικά ιδρύματα οι διάφοροι 

ενδοεπιχειρησιακοί και εξωεπιχειρησιακοί παραγόντες που σύμφωνα με τη διεθνή 
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βιβλιογραφία δρουν ανασταλτικά στην εφαρμογή νέων Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορικής  

• Η επίδραση (θετική η αρνητική) των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των 

νοσοκομείων στην υιοθέτηση νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών 

Πληροφορικής  

 

Οι στόχοι της έρευνας που εντάσσονται στον 2ο άξονα επικεντρώνονται στην 

εμπειρική επικύρωση του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT (instrument validation) και 

των δεικτών μέτρησης που εμπεριέχονται σε αυτό. Ειδικότερα, οι στόχοι του 2ου άξονα 

περιλαμβάνουν:  

• Τον έλεγχο εγκυρότητας περιεχομένου (content validity) του μοντέλου 

επιμέτρησης, προκειμένου να εξεταστεί η επάρκεια και η αντιπροσωπευτικότητα 

των προτεινόμενων δεικτών μέτρησης για την αξιολόγηση των 4άρων διαστάσεων 

που συνθέτουν την έννοια της υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα       

• Τον έλεγχο αξιοπιστίας (reliability analsysis) ή αλλιώς εσωτερικής συνοχής 

(internal consistency) των δεικτών μέτρησης του μοντέλου, προκειμένου να 

εξεταστεί κατά πόσο οι συγκεκριμένοι δείκτες και οι κλίμακες μέτρησης παράγουν 

αξιόπιστα, σταθερά και έγκυρα αποτελέσματα ακόμα και σε περιπτώσεις 

επανάληψης της έρευνας             

• Τον έλεγχο εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής/δομής του μοντέλου 

(construct validity), προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως, και κατά πόσο, 

συγκλίνουν μεταξύ τους οι 4 διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια της «υιοθέτησης 

ΠΣ/ΤΠ» στο προτεινόμενο μοντέλο κατά μήκος των 4άρων επιχειρησιακών 

τομέων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται να ελεγχθεί 

τόσο η ορθότητα αποτύπωσης των δομικών μερών του προτεινόμενου μοντέλου 

όσο και η εγκυρότητα των εννοιών που αποτυπώνονται σε αυτό για την ερμηνεία 

και την αξιολόγηση του φαινομένου της «υιοθέτησης των ΠΣ/ΤΠ» στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα         

• Τον έλεγχο συντρέχουσας εγκυρότητας (concurrent validity) του προτεινόμενου 

μοντέλου, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των οργανωσιακών 

χαρακτηριστικών δυναμικότητας του κάθε νοσοκομείου στο συνολικό βαθμό 

υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ.   
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5.2   Επιλογή σχεδίου έρευνας (research design) 
 

Στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στο επιστημονικό πεδίο της Έρευνας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Information System Research), τα τελευταία χρόνια έχουν 

καθιερωθεί διάφορες μεθοδολογίες σχεδίου έρευνας, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον 

τρόπο της διενέργειας της μελέτης που υπαγορεύουν, το χρονικό σημείο και τη διάρκεια της 

έρευνας, τη στάση του ερευνητή και κυρίως τις επιστημολογικές τους παραδοχές. Οι 

μεθοδολογίες αυτές είναι: η επισκόπηση (survey), η μελέτη περίπτωσης (case study), η 

παρατήρηση (observation), τα πειράματα (experiments), η έρευνα δράσης (action 

research), η προσομοίωση (simulation), η συμμετοχική παρατήρηση (participant 

observation), η εθνογραφία (ethnography), οι συνεντεύξεις (interviews) και τέλος, η 

ανάλυση περιεχομένου (content analysis). Κάθε μία από τις παραπάνω μεθόδους έχει τα 

δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και το σημαντικό ζήτημα που αναφύεται σε 

κάθε περίπτωση είναι η επιλογή της καταλληλότερης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ίδιας 

της έρευνας.  

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Galliers και Land 1987, Orlikowski και 

Baroudi 1991, Cheon κ.ά. 1993, Walsham 1995, Nandhakumar και Jones 1997, Mingers 

2003, Choudrie και Dwivedi 2005), οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες στο επιστημονικό πεδίο της Έρευνας των Πληροφοριακών 

Συστημάτων για την αξιολόγηση της υιοθέτησης ή της επίδρασης των ΠΣ στους 

οργανισμούς και στις επιχειρήσεις, μπορούν να ταξινομηθούν και αντίστοιχα να 

αξιολογηθούν για την καταλληλότητά τους με βάση τα εξής χαρακτηριστικά (Πίνακας 5.1):   

1. την επιστημολογική παραδοχή που υποστηρίζουν (θετικιστική vs. ερμηνευτική): 

η οποία έχει να κάνει με τη στάση (π.χ. αντικειμενική ή 

υποκειμενική/διυποκειμενική) και τη συμμετοχή του ερευνητή κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας (π.χ. παθητική ή ενεργητική) 

2. το είδος της έρευνας που υποστηρίζουν (ποιοτική vs. ποσοτική): οι ποιοτικές 

μέθοδοι εστιάζονται στην εμβριθή κατανόηση και ερμηνεία καταστάσεων ή 

εννοιών, δίνοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να εμβαθύνει στο προς εξέταση 

αντικείμενο ή φαινόμενο, ενώ οι ποσοτικές μέθοδοι εστιάζονται στην 

ποσοτικοποίηση των μεταβλητών και στη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ 

διαφόρων μεταβλητών που επιδρούν στο υπό εξέταση φαινόμενο 
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3. το είδος της γνώσης που μπορεί να παραχθεί από την ίδια την έρευνα 

(νομοθετική vs. ιδεογραφική): οι νομοθετικές έρευνες (όπως και οι ποσοτικές) 

έχουν να κάνουν με την ανακάλυψη γενικών κανόνων, θεωριών και αποτελεσμάτων 

που μπορούν να γενικευθούν, δεδομένου ότι το δείγμα της έρευνας είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, ενώ στον αντίποδα οι ιδεογραφικές έρευνες 

(όπως και οι ποιοτικές) εστιάζουν στην εμβριθή κατανόηση της ιδιαίτερης 

κατάστασης του αντικειμένου προς εξέταση  

4. το εύρος της έρευνας ως προς το δείγμα και τον όγκο συλλογής πληροφοριών 

(εκτεταμένη vs. διεξοδική): η εκτεταμένη έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή 

πληροφορικών για ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, με σκοπό τη δημιουργία 

εμπειρικών γενικεύσεων, ενώ η διεξοδική τη συλλογή ενός αρκετά μεγάλου όγκου 

πληροφοριών για ένα σχετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων.  

 

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά Μεθόδων Έρευνας (προσαρμοσμένο από Mingers 2003) 
Μέθοδοι 
Έρευνας 

Επιστημολογική 
Παραδοχή 

Ποιοτική (QL) 
Ποσοτική (QN)

Νομοθετική (N) 
Ιδεογραφική (Ι) 

Εκτεταμένη (Ε) 
Διεξοδική (Δ) 

Παρατήρηση 
(Observation) Θετικιστική QN N Ε  

Επισκόπηση 
(Survey) Θετικιστική QN & QL N Ε  

Πείραμα 
(Experiment) Θετικιστική QN N Ε 

Προσομοίωση 
(Simulation) Θετικιστική QN N Ε 

Μελέτη 
Περίπτωσης 
(Case Study) 

Θετικιστική/ 
Ερμηνευτική QN & QL I Δ 

Συνεντεύξεις 
(Interviews) 

Θετικιστική/ 
Ερμηνευτική QL I Δ 

Ανάλυση 
Περιεχομένου 
(Content Analysis) 

Ερμηνευτική QL I Ε ή Δ 

Εθνογραφία 
(Ethnography) Ερμηνευτική QL I Δ 

Συμμετοχική 
Παρατήρηση 
(Participant 
Observation) 

Ερμηνευτική QL I Δ 

Έρευνα Δράσης 
(Action Research) 

Θετικιστική/ 
Ερμηνευτική QN & QL I Δ 

 

Το θετικιστικό παράδειγμα και οι μεθοδολογίες που εντάσσονται σε αυτό (Πίνακας 

5.1), υποστηρίζουν την αντίληψη μιας δυικής οντολογίας, κατά την οποία ο ερευνητής που 
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πραγματοποιεί τη μελέτη - και τα φαινόμενα που αυτός παρατηρεί στα πλαίσια ενός ή και 

περισσότερων οργανισμών - είναι δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα μεταξύ τους πράγματα. 

Και αυτό διότι, η βασική φιλοσοφία του θετικιστικού παραδείγματος υπερασπίζεται ότι το 

αντικείμενο της έρευνας χαρακτηρίζεται τις περισσότερες φορές από τις δικές του 

εσωτερικές αξίες και ποιότητες, οι οποίες δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια της έρευνας να 

επηρεάζονται ή να αλλοιώνονται από τον ίδιο τον ερευνητή. Ως εκ τούτου, στις θετικιστικές 

έρευνες επικρατεί η αντίληψη ότι η γνώση που σχηματίζεται από τη συλλογή των δεδομένων 

είναι αντικειμενική (Galliers και Frank 1987, Mingers 2003). Υπό αυτήν την έννοια, μία 

έρευνα που ακολουθεί τη θετικιστική προσέγγιση είναι έγκυρη όταν τα αποτελέσματά της 

μετρούν ποσοτικά και με τεκμηριωμένο τρόπο την υπάρχουσα πραγματικότητα, ενώ είναι 

αξιόπιστη όταν αυτά μπορούν επί της ουσίας να αναπαραχθούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Στον αντίποδα, οι μεθοδολογίες που εντάσσονται στο ερμηνευτικό παράδειγμα 

υποστηρίζουν μία υποκειμενική ή διυποκειμενική προσέγγιση (subjective and 

intersubjective approach), κατά την οποία το φαινόμενο που διερευνάται από τον ερευνητή 

διαμορφώνεται υπό το πρίσμα των ποιοτικών, νοητικών κατασκευών που έχει θέσει ο ίδιος 

και, εν συνεχεία, ερμηνεύεται με βάση τις αντιλήψεις του (αντικειμενικές ή υποκειμενικές), οι 

οποίες ωστόσο είναι απόλυτα συνυφασμένες με την εμπειρία του και τις θεωρήσεις του στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο (Baskerville 1999, Orlikowski και Baroudi, 1991). Σε αντίθεση 

με το θετικιστικό παράδειγμα, οι ερμηνευτικές μεθοδολογίες ενθαρρύνουν και επιτρέπουν 

άμεσα την ενεργή εμπλοκή/συμμετοχή του παρατηρητή στο περιβάλλον όπου διενεργείται 

η έρευνα, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να αποκτήσει μία πληρέστερη και πιο εμβριθή 

γνώση σχετικά με το φαινόμενο που διερευνά (McNeil και Chapman, 2005). Επιπλέον, 

δίνουν περισσότερο έμφαση στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων και όχι στην 

ποσοτικοποίηση αυτών, αφού αναγνωρίζεται ότι αυτά αλλοιώνονται από τον υποκειμενικό 

παράγοντα. Απώτερος σκοπός στις έρευνες που ακολουθούν το ερμηνευτικό παράδειγμα 

είναι η εμβριθής κατανόηση της δομής του φαινομένου που τίθεται υπό παρατήρηση, 

προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα, θεωρητικές προτάσεις ή και 

επιχειρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε άλλους οργανισμούς ή και πεδία 

έρευνας. Ως εκ τούτου, επειδή η άντληση των δεδομένων τις περισσότερες φορές βασίζεται 

σε περιορισμένο δείγμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γενίκευση των αποτελεσμάτων και των 

συναχθέντων συμπερασμάτων της έρευνας στον γενικότερο πληθυσμό να μην είναι εφικτή. 

Υπό μία άλλη οπτική γωνία, αρκετά πιο κατατοπιστική, οι McNeil και Chapman  

(2005) υποστηρίζουν ότι η ειδοποιός διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις μεθοδολογίες του 

θετικιστικού και του ερμηνευτικού παραδείγματος συνίσταται στις εξής βασικές διαστάσεις: 
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(1) στο μέγεθος του δείγματος της έρευνας και (2) στο βαθμό της προσωπικής 

διαμεσολάβησης του ερευνητή στο υπό εξέταση περιβάλλον (Σχήμα 5.1). Συγκεκριμένα, οι 

μεθοδολογίες που εντάσσονται στη θετικιστική προσέγγιση επιτρέπουν τη συλλογή 

δεδομένων από ένα μεγαλύτερο αριθμό οντοτήτων, μειώνοντας έτσι τον υποκειμενικό 

παράγοντα, αφού είναι κοινά αποδεκτό ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός του 

δείγματος της έρευνας τόσο περισσότερο ελαχιστοποιείται η προσωπική εμπλοκή του 

ερευνητή στην καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων οντοτήτων.  

 

Μεγάλο 
Δείγμα 

Μικρό Δείγμα

Μ
έγ
εθ
ος

 Δ
εί
γμ
ατ
ος

 

Προσωπική Εμπλοκή του Παρατηρητή Χαμηλή Υψηλή

Επισκόπηση (Survey)

Συνεντεύξεις (Structured Interviews)

Μελέτη Περιπτώσεων (Case Study)

Πειράματα (Field Experiments) 

Συμμετοχική Παρατήρηση (Participant Observation)

Έρευνα Δράσης (Action Research)

 
Σχήμα 5.1: Μέθοδοι έρευνας 
 

Στην παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, κύριος στόχος είναι η συλλογή ποικίλων 

ποσοτικών δεδομένων (ποσοτική έρευνα), από ένα μεγάλο δείγμα νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

(εκτεταμένη έρευνα) σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (έρευνα διατομής (cross-

sectional research)), με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση του ερευνητή (θετικιστική 

προσέγγιση), προκειμένου να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ηλεκτρονικό προφίλ (e-

profile) για κάθε νοσοκομείο, να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση στην ελληνική 

πραγματικότητα (περιγραφική έρευνα) και να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά 

με την υιοθέτηση και εξέλιξη των ΠΣ & ΤΠ Υγείας και τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιτυχή εισαγωγή τους στα νοσοκομεία (νομοθετική έρευνα). Κατά συνέπεια, με βάση 

τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η  επιλογή της μεθόδου της επισκόπησης (survey), 

αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο για τη διεξαγωγή της παρούσας εμπειρικής έρευνας. 

Βέβαια, η μέθοδος της επισκόπησης μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους 
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(π.χ. συνεντεύξεις ή μελέτες περιπτώσεων) για την εμβριθή καταγραφή και κατανόηση της 

υφιστάμενης κατάστασης στα νοσοκομεία της χώρας μας. Ωστόσο, στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, ο συνδυασμός επισκόπησης και συνεντεύξεων ή επισκόπησης και 

μελετών περιπτώσεων αποκλείστηκε εξ αρχής, αφενός διότι θα καθυστερούσε σημαντικά το 

χρόνο συγκέντρωσης των δεδομένων και αφετέρου διότι οι ανθρώπινοι και οικονομικοί 

πόροι που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή ξεπερνούν τις δυνατότητες μιας μη-

χρηματοδοτούμενης διατριβής.  

5. 3  Επιλογή μεθόδου συλλογής δεδομένων 

Έπειτα από την επιλογή του κατάλληλου σχεδίου έρευνας (research design), το 

επόμενο βήμα σε μία έρευνα είναι ο προσδιορισμός της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί 

για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων (Flynn 1990, Kumar 2005). Συχνά, οι μέθοδοι 

έρευνας και οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούνται αδιαφοροποίητα στη διεθνή 

βιβλιογραφία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς την κατανόηση τους. Σε 

μία προσπάθεια, λοιπόν, να μείνουμε συνεπείς στην ορολογία, αποσαφηνίζεται ότι στη 

συγκεκριμένη ενότητα οι μέθοδοι, ή αλλιώς οι τεχνικές, συλλογής δεδομένων εστιάζονται 

στο πως τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν, θα καταγραφούν και θα αναλυθούν, ενώ αντίθετα οι 

μέθοδοι έρευνας που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα αναφέρονται στο γενικό 

σχεδιασμό της έρευνας και στην προσέγγιση που θα ακολουθηθεί.  

Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πρωτογενών 

δεδομένων σε μία έρευνα ποικίλουν, ανάλογα με το βαθμό δόμησης και αμεσότητας της 

έρευνας (Bordens και Abbott 2007). Ο βαθμός δόμησης αναφέρεται στο κατά πόσο 

χρησιμοποιούνται αυστηρά τυποποιημένες ή ανοιχτές ερωτήσεις και απαντήσεις, ενώ ο 

βαθμός αμεσότητας αναφέρεται στο αν και κατά πόσο οι ερωτώμενοι γνωρίζουν το σκοπό 

της έρευνας. Σύμφωνα με τον Kumar (2005), οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες 

μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων είναι: (1) το αυτοσυμπληρούμενο (self-

administered) ερωτηματολόγιο,  το οποίο μπορεί να διατεθεί προς τους ερωτώμενους μέσω 

του ερευνητή, ταχυδρομικώς ή και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου (π.χ. μέσω email ή 

μέσω κάποιας ιστοσελίδας), (2) η συνέντευξη, η οποία μπορεί να είναι δομημένη ή 

ημιδομημένη, τηλεφωνική ή προσωπική και (3) η παρατήρηση, η οποία μπορεί να είναι 

συμμετοχική ή μη-συμμετοχική. 

Στην παρούσα διατριβή για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων επιλέχθηκε η 

δομημένη και άμεση μέθοδος έρευνας, με τη χρήση δομημένου, αυτοσυμοληρούμενου 

ερωτηματολογίου, στο οποίο οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι προκαθορισμένες και 
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απόλυτα τυποποιημένες, έτσι ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευκολία τόσο στη συμπλήρωση 

των απαντήσεων, όσο και στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πολλαπλά οφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρουν το διαδίκτυο και οι νέες 

τεχνολογίες ιστού (Evans και Mathur 2005, Eysenbach 2004, Tingling κ.ά. 2003, Fricker 

και Schonlau 2002, Eysenbach και Wyatt 2002), για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας 

και τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του διαδικτυακού 

ερωτηματολογίου (web-based questionnaire). Στις επόμενες παραγράφους 

παρουσιάζονται εν συντομία ορισμένοι από τους κύριους λόγους της επιλογής αυτής:  

Προσβασιμότητα και γεωγραφική εμβέλεια. Η διαθεσιμότητα του 

ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου, μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην ταχύτερη χρονικά επισκόπηση ενός μεγάλου αριθμού νοσοκομείων που 

βρίσκονται κατανεμημένα σε διαφορετικές πόλεις και περιφέρειες, με το μικρότερο δυνατό 

κόστος, καταρρίπτοντας έτσι τους όποιους γεωγραφικούς περιορισμούς και τις 

καθυστερήσεις που μπορεί να προκληθούν από την παραδοσιακή μέθοδο αποστολής και 

λήψης των ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου. Σύμφωνα με τον οργανισμό Internet 

World Stats, στην Ελλάδα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό έχουν 

αυξηθεί ραγδαία κατά την τελευταία δεκαετία (392,2%). Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2009 

ανήλθαν περίπου σε 4,9 εκατομμύρια (45,9% του πληθυσμού), ενώ παράλληλα η διείσδυση 

του διαδικτύου στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των δημόσιων 

και ιδιωτικών νοσοκομείων, έχει αυξηθεί και αυτή σημαντικά (π.χ. μέσω προγραμμάτων 

όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν, η 

πρόσβαση μέσω του διαδικτύου για ερευνητικούς σκοπούς σ’ έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, 

επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων, που μπορεί να βρίσκονται κατανεμημένοι σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί πολύ πιο 

εύκολα και άμεσα με πολύ χαμηλό κόστος (Wright 2005, Evans και Marthur 2005).  

Ευελιξία και ευκολία συμπλήρωσης. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προσφέρει 

αρκετά μεγάλη ευελιξία από πολλές απόψεις. Πρώτον, μπορεί να διατεθεί προς του 

ερωτώμενους με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές μορφές, όπως για παράδειγμα 

μέσω email, όπου μέσα σε αυτό ενσωματώνεται ή επισυνάπτεται το αρχείο με το 

ερωτηματολόγιο ή παρατίθεται ο σύνδεσμος με το URL που οδηγεί στο ερωτηματολόγιο, 

επίσης μέσω ιστοσελίδας την οποία μπορεί να επισκέπτονται οι χρήστες και κατόπιν 

πρόσκλησης να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, κτλ. Δεύτερον, μπορεί να προσφέρει 

ευκολία και ευελιξία ως προς το χρόνο συμπλήρωσης των απαντήσεων, καθότι σε αντίθεση 

με τις τηλεφωνικές επισκοπήσεις οι ερωτώμενοι μπορούν ουσιαστικά να απαντήσουν στο 
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δικό τους ελεύθερο χρόνο, μελετώντας την κάθε ερώτηση προσεκτικά, δίχως χρονικούς 

περιορισμούς. Μάλιστα, αρκετά συστήματα και πλατφόρμες διαδικτυακών επισκοπήσεων 

(online survey platforms), επιτρέπουν στους χρήστες να διακόψουν τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου όποτε αυτοί επιθυμούν, να αποθηκεύσουν προσωρινά τις απαντήσεις τους 

και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο ερωτηματολόγιο , όποτε εκείνοι μπορούν, από το 

σημείο που είχαν μείνει (Crawford 2002).  

Ταχύτητα και επικαιρότητα. Η έρευνα επισκόπησης μέσω του διαδικτύου (online 

surveys) με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που βασίζεται σε τεχνολογίες ιστού 

για τη συλλογή των δεδομένων, μπορεί να διεξαχθεί γρήγορα και άμεσα, με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα, λόγω των υψηλών ταχυτήτων και της αμεσότητας που προσφέρει το 

διαδίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία, τον έλεγχο και τη δημοσίευση 

του ερωτηματολογίου στον παγκόσμιο ιστό, μέχρι και την ηλεκτρονική λήψη των 

απαντήσεων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι κατά πολύ λιγότερος σε σχέση με 

το χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή της ίδιας έρευνας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου 

ή και fax (Cooper κ.ά. 2006, Shannon και Bradshaw 2002, Cobanoglou κ.ά. 2001, Pealer 

κ.ά. 2001, Schleyer κ.ά. 2000, Zhang 1999, Berge κ.ά. 1996). Γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 

θελκτική την έρευνα επισκόπησης μέσω του διαδικτύου. Επίσης, λόγω των υψηλών 

ταχυτήτων αποστολής και λήψης δεδομένων (downloading and uploading), το διαδίκτυο 

δίνει τη δυνατότητα χρήσης εικόνων και άλλων πολυμεσικών χαρακτηριστικών εντός του 

ερωτηματολογίου (π.χ. ήχου, αναδυόμενων καρτών με εξηγήσεις), που ουσιαστικά μπορούν 

να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν την έρευνα (Evans και Marthur 2005).   

Ευκολία εισαγωγής δεδομένων και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. Η 

συμπλήρωση ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου αποτελεί στις μέρες μας μία εύκολη 

διαδικασία, ιδιαίτερα για τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το διαδίκτυο και το 

χρησιμοποιούν συστηματικά (Wright 2005, Evans και Marthur 2005). Οι σύγχρονες 

πλατφόρμες επισκόπησης (survey platforms) που διατίθενται είτε στο εμπόριο είτε μέσω 

του παγκόσμιου ιστού ως ανοιχτά πακέτα λογισμικού (open source), επιτρέπουν την 

ηλεκτρονική δόμηση διαφόρων τύπων ερωτήσεων (π.χ. πολλαπλής επιλογής, διχοτομημένες 

ερωτήσεις ναι/όχι, κλίμακας Likert όλων των ειδών, ανοιχτού τύπου, ιεράρχησης, μήτρας), 

των οποίων η συμπλήρωση τις περισσότερες φορές γίνεται άμεσα και εύκολα με τη χρήση 

του ποντικιού και ενίοτε με τη χρήση του πληκτρολογίου. Τα δεδομένα που εισάγει ο 

χρήστης υπόκεινται σε πραγματικό χρόνο σε έλεγχο εγκυρότητας (validity check), με 

αποτέλεσμα να εκμηδενίζονται τυχόν περιπτώσεις ύπαρξης ελλειπουσών τιμών, απαντήσεων 

ή ακόμα και λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του 
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ερωτηματολογίου (π.χ. αντί για μία απάντηση-επιλογή ο ερωτώμενος να έχει επιλέξει 

παραπάνω από μία απαντήσεις) (Evans και Marthur 2005, Bälter κ.ά. 2005, Wyatt 2000). 

Στο έντυπο, αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, η δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου 

κατά την είσοδο των δεδομένων δεν είναι εφικτή, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι 

ερωτώμενοι να μην απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις ή να μην ακολουθούν τους κανόνες του 

ερωτηματολογίου (π.χ. μία απάντηση ανά ερώτηση), με αποτέλεσμα κατά τη στατιστική 

ανάλυση το τελικό δείγμα συχνά να διαφέρει από ερώτηση σε ερώτηση, γεγονός που μπορεί 

να εγείρει ενστάσεις ως προς την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των απαντήσεων που δόθηκαν 

στην έρευνα.  

Άμεση ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τα περισσότερα σύγχρονα λογισμικά πακέτα 

που παρέχουν δικτυοκεντρικές λειτουργίες και δυνατότητες ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων, δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα στο διαχειριστή της έρευνας, μέσω της 

βάσης δεδομένων όπου καταχωρούνται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, να επεξεργαστεί και 

να αναλύσει άμεσα τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Πολλές φορές, 

μάλιστα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του κάθε ερωτηματολογίου ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει υπό μορφή απλών στατιστικών πινάκων και 

γραφημάτων τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, ενώ παρέχεται και η επιλογή εξαγωγής των 

απαντήσεων σε διαφορετικές μορφές αρχείων (π.χ. excel) (Evans και Marthur 2005, Wilson 

και Laskey 2003). Αντίθετα, στην περίπτωση των έντυπων ερωτηματολογίων, η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων συνήθως καθυστερεί σημαντικά, αφού απαιτείται αρκετός χρόνος για τη 

συλλογή των ερωτηματολογίων, τη μετατροπή των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και 

τελικώς την ανάλυση. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά επίπονη, ενώ ενέχει και αρκετούς 

κινδύνους δημιουργίας λαθών κατά τη μετατροπή των δεδομένων (Shannon και Bradshaw 

2002, Wyatt 2000).    

Χαμηλό κόστος διεξαγωγής της έρευνας. Το κόστος μιας έρευνας μπορεί να 

διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες: στο κόστος προετοιμασίας (preparation costs) και στο 

κόστος οργάνωσης/διεξαγωγής (administration costs). Σε ό,τι αφορά το κόστος 

προετοιμασίας, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η διεξαγωγή ερευνών μέσω του διαδικτύου 

με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θεωρούνταν ως μία αρκετά δαπανηρή λύση, 

λόγω των πολύπλοκών τεχνολογικών και προγραμματιστικών απαιτήσεων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης (Evans και Marthur 2005). Ωστόσο, στις μέρες μας, το πρόβλημα αυτό έχει 

ουσιαστικά ξεπεραστεί. Η ευρεία διαθεσιμότητα έτοιμων ανοιχτών αλλά και εμπορικών 

λογισμικών πακέτων επισκόπησης (open source και commercial off-the-shelf), που έχουν 

τυποποιήσει τις περισσότερες, αν όχι όλες, από τις βασικές διαδικασίες προετοιμασίας και 



Σελίδα | 186  
 

οργάνωσης μιας έρευνας, δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ερευνητές να οργανώσουν και να 

διεξάγουν την έρευνά τους άμεσα και γρήγορα με εξαιρετικά χαμηλό ή ακόμα και μηδενικό 

κόστος (Evans και Marthur 2005, Schleyer κ.ά. 2000, Braithwaite κ.ά. 2003). Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα λογισμικά πακέτα επισκόπησης (web-

based survey software), τις δυνατότητες και τις ιδιότητές τους, μπορεί κανείς να επισκεφθεί 

τον οργανισμό WebSM (www.websm.org) και να πλοηγηθεί στη λίστα των 400 και πλέον 

λογισμικών πακέτων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Όσον αφορά στο 

κόστος οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας, επειδή το διαδικτυακό, αυτοσυμπληρούμενο 

ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να καταχωρήσουν τις απαντήσεις 

τους στη βάση δεδομένων του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, δίχως να απαιτούνται 

έξοδα αποστολής και παραλαβής όπως στην περίπτωση ταχυδρόμησης του έντυπου 

ερωτηματολογίου (Sierles 2003), το κόστος λήψης των αποτελεσμάτων είναι ουσιαστικά 

μηδενικό (Braithwaite κ.ά. 2003, Shannon και Bradshaw 2002). Για παράδειγμα, στην 

εργασία των Schleyer κ.ά. (2000) βρέθηκε ότι, το συνολικό κόστος προετοιμασίας και 

διεξαγωγής μίας έρευνας με τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου ανήλθε συνολικά σε $ 

1.916, ενώ κατά την ίδια έρευνα η χρήση έντυπων ερωτηματολογίων που αποστάλθηκαν 

μέσω ταχυδρομείου κόστισε στην ερευνητική ομάδα $ 3.092 (για δείγμα 1.312 ατόμων). Για 

τη δε αποστολή και καταχώρηση των απαντήσεων το κόστος στην περίπτωση του 

διαδικτυακού ερωτηματολογίου ήταν $0, ενώ στην περίπτωση του έντυπου ερωτηματολογίου 

το κόστος επιστροφής των απαντήσεων ανήλθε στα $ 210  και το κόστος μετατροπής των 

απαντήσεων σε ηλεκτρονική μορφή ανήλθε σε $1.323. Τέλος, η δυνατότητα αποστολής 

ηλεκτρονικών υπενθυμίσεων προς τους τελικούς αποδέκτες του ερωτηματολογίου, ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 2 εβδομάδες) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, λόγω 

του μηδενικού κόστους αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), αποτελεί ένα επιπλέον 

βασικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών μεθόδων συλλογής δεδομένων. Στην 

παρούσα διατριβή το πλεονέκτημα αυτό, καθώς και η γενικότερη ανάγκη για διεξαγωγή της 

έρευνας υπό περιορισμένο προϋπολογισμό, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως προς την 

επιλογή του διαδικτυακού ερωτηματολογίου για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων.  

Ευκολία παρακολούθησης της εξέλιξης της έρευνας. Μία ακόμα σημαντική 

λειτουργία που προσφέρουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες επισκόπησης έναντι των 

παραδοσιακών μεθόδων, είναι αυτή της παρακολούθησης της διεξαγωγής της έρευνας σε 

πραγματικό χρόνο (real-time monitoring). Αναλυτικότερα, τα περισσότερα λογισμικά 

πακέτα δίνουν τη δυνατότητα στο διαχειριστή της έρευνας να επιτηρεί καθημερινά τον 

αριθμό των εισόδων στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, τις ώρες κατά τις οποίες εισέρχονται 
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οι χρήστες έτσι ώστε να καθοριστούν οι ώρες αιχμής για την αποφυγή ή αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη συνεχή ανταλλαγή δεδομένων (π.χ. server 

downtime, system stalling), τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα που δαπανούν οι ερωτώμενοι σε 

κάθε ερώτηση. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. βλ. Schleyer κ.ά. 2000). 

Τέλος, οι διαδικτυακές πλατφόρμες που προσφέρουν λειτουργίες ηλεκτρονικής διαχείρισης 

του panel της έρευνας (π.χ. διαχείριση λίστας συμμετεχόντων, διαχείριση απεσταλμένων 

προσκλήσεων μέσω email), σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες δυνατότητες 

παρακολούθησης των εισερχόμενων απαντήσεων, καθιστούν πολύ πιο εύκολη και άμεση την 

εξατομικευμένη παρακολούθηση των συμμετεχόντων (π.χ. ανά νοσοκομείο) και την 

αποστολή υπενθυμίσεων σε όσους δεν έχουν απαντήσει.  

5.4   Προσδιορισμός Πληθυσμού και Επιλογή του Δείγματος της Έρευνας  

Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι λοιπές μονάδες 

υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας προς τους πολίτες (π.χ. κέντρα 

υγείας, αγροτικά ιατρεία, πολυκλινικές), διακρίνονται ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές που  

ανήκουν κατά κύριο λόγο σε έναν από τους παρακάτω βασικούς τομείς διάθρωσης:  

(1) Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)  

(2) Στον Ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

(3) Στο Στρατό και τέλος  

(3) Στον Ιδιωτικό Τομέα   

 

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του διεθνή Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (OECD), έχει αναγνωριστεί ότι από τις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης που 

εντάσσονται στους παραπάνω πυλώνες και ειδικότερα στο δημόσιο τομέα, οι οργανισμοί 

περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ) και κυρίως τα δημόσια νοσηλευτικά 

ιδρύματα, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης στη χώρας μας, καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού στρέφεται πρωτίστως σε 

αυτά για τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας και την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν 

στην υγεία τους.  

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ως πληθυσμός της εμπειρικής 

έρευνας ορίστηκε το σύνολο των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν μόνο στο 

Ε.Σ.Υ. και παρέχουν τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και πρωτοβάθμια φροντίδα μέσω 
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των τακτικών εξωτερικών ιατρείων που διαθέτουν (Σχήμα 5.2). Σύμφωνα με το Υπουργείο 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), τα νοσοκομεία αυτά ανέρχονται συνολικά σε 

131 και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: (1) σε Γενικά (2) σε Ειδικά και (3) σε 

Πανεπιστημιακά. Τα Γενικά νοσοκομεία διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε 

περισσότερες από μία θεραπευτικές κατηγορίες, ενώ τα Ειδικά διαθέτουν τμήματα κύριας 

νοσηλείας σε μια θεραπευτική κατηγορία. Επιπλέον, ανάμεσα στα 131 νοσοκομεία του 

Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και νοσοκομεία που έχουν Πανεπιστημιακά Τμήματα ή ιατρικά 

τμήματα με ερευνητικές, εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα οποία 

ονομάζονται Πανεπιστημιακά ή αλλιώς Ακαδημαϊκά νοσοκομεία.  

 

Δημόσιος Τομέας

Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.)

Οργανισμοί Περίθαλψης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ιδιωτικός Τομέας

Νοσοκομεία
Κέντρα Υγείας 
Αγροτικά Ιατρεία 
Εθνικό Κέντρο    
Άμεσης Βοήθειας 
(ΕΚΑΒ)

Νοσοκομεία 
Κέντρα Υγείας, 
Διαγνωστικά Κέντρα και 
Ιατρεία Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας

Νοσοκομεία 
Διαγνωστικά Κέντρα
Ιδιωτικές Κλινικές και 
Εργαστήρια
Ιδιωτικά Ιατρεία  

Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία 

Πληθυσμός της εμπειρικής έρευνας  
Σχήμα 5.2: Απεικόνιση της δομής του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα και της επιλογής 
του πληθυσμού της εμπειρικής έρευνας 
 

Εν συνεχεία, ως κύρια ομάδα εκπροσώπησης για την άντληση των πρωτογενών 

δεδομένων, ορίστηκαν οι μονάδες πληροφορικής του κάθε νοσοκομείου και ειδικότερα οι 

προϊστάμενοι/διευθυντές2 των εν λόγω μονάδων. Η συγκεκριμένη επιλογή βασίστηκε 

καταρχήν στην αντίληψη ότι η φύση της έρευνας είναι αρκετά εξειδικευμένη για τα υπόλοιπα 

μέλη του νοσοκομείου (αφού ουσιαστικά απαιτεί εμβριθείς γνώσεις σχετικά με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και εκτενή εμπειρία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 

των νοσοκομείων) και κατόπιν στο γεγονός ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 8 

του Ν. 3260/2004) η θέση του διευθυντή/προϊσταμένου πληροφορικής στα δημόσια 

                                                 
2 Σύμφωνα με το άρθρο 6 (§6) του Νόμου 2889/2001, σε νοσηλευτικά ιδρύματα με δυναμικότητα 
μεγαλύτερη των 400 κλινών μπορεί να συνίσταται Διεύθυνση Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, στις 
συγκεκριμένες μονάδες ο υπεύθυνος κατέχει το βαθμό του διευθυντή. Ενώ, σε νοσοκομεία με 
δυναμικότητα μικρότερη των 400 κλινών, οι μονάδες πληροφορικής αποτελούν αυτοτελή τμήματα, 
άρα οι υπεύθυνοι των εν λόγω τμημάτων κατέχουν το βαθμό του προϊσταμένου. Στην παρούσα 
διατριβή, οι δύο αυτοί όροι (προϊστάμενος και διευθυντής) χρησιμοποιούνται κατ’ εναλλαγή για να 
εκφράσουν επί της ουσίας την ίδια έννοια.  
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νοσοκομεία καταλαμβάνεται ως επί το πλείστον από άτομα που χρονικά έχουν 

συγκεντρώσει τη μακροβιότερη επαγγελματική θητεία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και 

κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης (π.χ. πτυχίο, 

πολυετή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής, συνάφεια σπουδών με τη 

συγκεκριμένη θέση). Ως εκ τούτου, λόγω της ιδιότητάς τους, εκτιμήθηκε ότι η συγκεκριμένη 

ομάδα ατόμων θα μπορέσει ουσιαστικά να αποτελέσει την καταλληλότερη και εγκυρότερη 

πηγή άντλησης των απαιτούμενων πληροφοριών από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., 

αφού πρακτικά γνωρίζει πολύ καλά τόσο την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή όσο και 

τα ενδεχόμενα προβλήματα που υφίστανται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εργασίας τους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την ειδική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που επιτελέσθηκε στο Κεφάλαιο 3, η επιλογή των διευθυντών των μονάδων πληροφορικής, 

ως κύρια ομάδα εστίασης για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων σε έρευνες που αφορούν 

στην αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αποτελεί 

μία κοινά αποδεκτή πρακτική που έχει υιοθετηθεί ευρύτερα και σε πολλές άλλες αντίστοιχες 

περιπτώσεις εμπειρικών μελετών. Γεγονός που ενισχύει την παραπάνω επιλογή.  

Ωστόσο, κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού της έρευνας κι έπειτα από την 

επικοινωνία του γράφοντα με το ΥΥΚΑ, διαπιστώθηκε ότι παρά τη σχετική νομοθεσία που 

προβλέπει στα δημόσια νοσοκομεία τη σύσταση μονάδων πληροφορικής, υπάρχουν ακόμα 

και σήμερα αρκετά νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν 

επισήμως στη σύσταση και τη στελέχωσή τους. Κατά συνέπεια, πριν την έναρξη της έρευνας, 

κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία διαλογής ανάμεσα στα 131 

νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., προκειμένου να προσδιοριστούν τα νοσοκομεία εκείνα τα 

οποία περιλαμβάνουν στην οργανωτική τους δομή μονάδα πληροφορικής ή τουλάχιστον 

κάποιο αντίστοιχο τμήμα, το οποίο εκτελεί τα χρέη της συγκεκριμένης μονάδας. Για την 

πραγματοποίηση της διαλογής αυτής, συλλέχθηκαν από το ΥΥΚΑ όλα τα στοιχεία 

κεντρικής επικοινωνίας και των 131 νοσοκομείων (επωνυμία, τηλέφωνο, ταχυδρομική 

διεύθυνση), τα οποία στη συνέχεια καταχωρήθηκαν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

(Microsoft Access). Κατόπιν, διεξήχθησαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους διοικητές και 

των 131 νοσοκομείων, προκειμένου να καταγραφούν τα νοσοκομεία εκείνα που διαθέτουν 

μονάδα πληροφορικής ή υποκατάστατα τμήματα και αντίστοιχα να συλλεχθούν στη βάση 

δεδομένων τα στοιχεία επικοινωνίας των προϊσταμένων των συγκεκριμένων μονάδων (όνομα, 

επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και email). Η διαδικασία αυτή διήρκησε συνολικά 2 

μήνες κι έπειτα από την ολοκλήρωσή της το δείγμα της έρευνας μειώθηκε από 131 σε 107 

νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς 24 νοσοκομεία απάντησαν πως δεν διέθεταν μονάδα 
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πληροφορικής, αλλά ούτε κάποιο άλλο υποκατάστατο τμήμα ή γραφείο, οπότε 

αποφασίστηκε ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.  

5.5   Παρουσίαση και Περιγραφή του Ερωτηματολογίου 

Ένα από τα βασικά στάδια στην πραγματοποίηση μιας εμπειρικής μελέτης είναι ο 

καθορισμός και η ανάπτυξη των εργαλείων έρευνας (research instruments). Στην παρούσα 

μελέτη, το βασικό εργαλείο έρευνας για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο.  

Ο σχεδιασμός και η σύνταξη του δομημένου ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε 

απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους της έρευνας, τις διαστάσεις και τα δομικά μέρη του 

προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT. Στις παρακάτω ενότητες ακολουθεί αρχικά η 

παρουσίαση και η περιγραφή της δομής του ερωτηματολογίου και κατόπιν η παρουσίαση 

και η περιγραφή των κλιμάκων μέτρησης των μεταβλητών του ερωτηματολογίου.  

5.5.1 Δομή του ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται ολοκληρωμένο στο Παράρτημα Α είναι 

διαχωρισμένο σε 8 διακριτές ενότητες και αποτελείται συνολικά από 66 ερωτήσεις (Πίνακας 

5.2).  

 
Πίνακας 5.2: Παρουσίαση της δομής του ερωτηματολογίου  
 
Ενότητες Υποενότητες Αριθμός Ερωτήσεων
Α. Στοιχεία ταυτοποίησης 3

Β1. Δυναμικότητα δομής 2
Β2. Οικονομική δυναμικότητα επένδυσης σε ΤΠΕ 1
Β3. Δυναμικότητα μονάδας πληροφορικής 1

Β4. Δυναμικότητα Ηγεσίας Μονάδας Πληροφορικής 4

Γ. Διαχείριση Ασθενών 4
Δ1. Ιατρική Πράξη 4
Δ2. Νοσηλευτική Πράξη 3
Δ3. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 3
Δ4. Χειρουργικό Τομέας 3
Ε1. Αιματολογικά Εργαστήρια 3
Ε2. Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια 3
Ε3. Φαρμακείο 3
Ζ1. Διαχείριση Οικονομικών Πόρων 4
Ζ2. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 3
Ζ3. Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού 3
Η1. Τεχνολογίες Δικτυακής Υποδομής 2
Η2. Υιοθέτηση Συστημάτων ERP 2
Θ1. Ενδοεπιχειρησιακοί Παράγοντες 11
Θ2. Εξωεπιχειρησιακοί Παράγοντες 4

Θ. Επιδρώντες Παράγοντες στην 
Υιοθέτηση ΠΣ & ΤΠ

Β. Επιχειρησιακή Δυναμικότητα του 
Νοσοκομείου 

Δ. Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών 

Ε. Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων 

Ζ. Διοικητικο-Οικονομικές Υπηρεσίες 

Η. Δικτυακή Υποδομή και Υιοθέτηση 
Συστημάτων ERP
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Κάθε ενότητα, εκτός από τις ενότητες Α και Γ, περιλαμβάνει επιμέρους υποενότητες που 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία της έρευνας. Στις επόμενες παραγράφους 

ακολουθεί η περιγραφή των ενοτήτων του ερωτηματολογίου.  

Στην ενότητα Α, έπειτα από το εισαγωγικό, ενημερωτικό σημείωμα όπου 

παρουσιάζονται εν συντομία ο σκοπός και οι βασικοί στόχοι της έρευνας, οι συμμετέχοντες 

καλούνται να δώσουν την επωνυμία του νοσοκομείου που εκπροσωπούν και να 

προσδιορίσουν τη θέση εργασίας που κατέχουν στο συγκεκριμένο οργανισμό.  

Στην ενότητα Β, οι 8 ερωτήσεις που τίθενται προς τους ερωτηθέντες επικεντρώνονται 

στην επιχειρησιακή δυναμικότητα των νοσοκομείων και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά 

εκείνα που έχουν να κάνουν με το μέγεθός τους (υποενότητα Β1), τους οικονομικούς πόρους 

που επενδύουν για την υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ (υποενότητα Β2), τη δυναμικότητα των 

μονάδων πληροφορικής από άποψη στελέχωσης (υποενότητα Β3), καθώς επίσης και την 

κατάρτιση των προϊσταμένων/διευθυντών των συγκεκριμένων μονάδων από άποψη 

εκπαίδευσης και εμπειρίας (υποενότητα Β4). Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων είναι 

ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διαπιστωθεί ένα και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της 

επιχειρησιακής δυναμικότητας των δημόσιων νοσοκομείων σχετίζονται θετικά ή αρνητικά 

με το βαθμό υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ.  

Εν συνεχεία, με βάση τις 4 διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT που 

προσδιορίζουν την έννοια της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ, στις ενότητες Γ έως 

και Ζ οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σχετικά με το ποιες επιχειρησιακές 

διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί/μηχανογραφηθεί έως σήμερα στους διάφορους τομείς 

του νοσοκομείου όπου εργάζονται, ποια πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες 

πληροφορικής έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, πόσο συχνά τα 

συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται από τους τελικούς τους χρήστες και κατά πόσο τα 

συγκεκριμένα συστήματα διαλειτουργούν μεταξύ τους, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η 

μεταφορά της πληροφορίας ανάμεσα στα σημεία ζήτησης να πραγματοποιείται με 

αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, καθότι 

εφαρμόζονται επαναληπτικά σε όλες τις υποενότητες των ενοτήτων Γ έως Ζ (π.χ. ιατρική 

πράξη, νοσηλευτική πράξη, τμήμα επειγόντων περιστατικών, κτλ.), και αποτελούν 

ουσιαστικά το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, αφού εστιάζονται στην αξιολόγηση του 

βαθμού υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ σε όλους τους επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Η ενότητα Η επικεντρώνεται στη συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών, σχετικά με 

την υπάρχουσα δικτυακή υποδομή των νοσοκομείων και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
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πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs). Συγκεκριμένα, 

οι 2 ερωτήσεις που τίθενται προς τους ερωτηθέντες στην υποενότητα Η1 (Τεχνολογίες 

Δικτυακής Υποδομής) έχουν ως στόχο να καταγράψουν ποιες από τις κύριες και ευρέως 

διαδεδομένες τεχνολογίες ευρυζωνικότητας εφαρμόζουν στο νοσοκομείο τους (π.χ. LAN, 

WAN, DSL, Ασύρματο δίκτυο) και ποιες εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας διαθέτουν 

(π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα, intranet και extranet εφαρμογές). Ενώ, στην 

υποενότητα Η2, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και 

περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα στρέφονται προς την υιοθέτηση ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) για να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας των διαφορετικών τους τμημάτων, οι 

ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν για το αν έχουν εγκαταστήσει στο νοσοκομείο τους 

κάποιο εμπορικό σύστημα ERP, και αν ναι, ποιά υποσυστήματα (system comonents) ενός 

ERP εφαρμόζουν (ιατρικό υποσύστημα, νοσηλευτικό υποσύστημα, υποσύστημα 

εργαστηρίων, κτλ.).  

Τέλος, η ενότητα Θ, η οποία διαιρείται σε 2 υποενότητες, αφορά στην αξιολόγηση 

της σημαντικότητας που έχουν για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα οι διάφοροι ενδο-

επιχειρησιακοί και εξω-επιχειρησιακοί παράγοντες που καταγράφονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία ότι δρουν ανασταλτικά στην υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ. Αναλυτικότερα, 

στην υποενότητα Θ1 παρουσιάζονται υπό μορφή λίστας 11 ενδο-επιχειρησιακοί 

ανασταλτικοί παράγοντες και ζητείται από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν ξεχωριστά το 

βαθμό επίδρασης που έχει κατά την άποψή τους καθένας από αυτούς τους στην υιοθέτηση 

νέων ΠΣ και ΤΠ στο νοσοκομείο όπου εργάζονται. Αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία 

ακολουθείται και στην υποενότητα Θ2, όπου ζητείται από τους ερωτηθέντες να 

αξιολογήσουν το βαθμό επίδρασης 4άρων βασικών εξω-επιχειρησιακών ανασταλτικών 

παραγόντων. 

5.5.2 Κλίμακες μέτρησης μεταβλητών 

Ο αριθμός των δεικτών μέτρησης/μεταβλητών του ερωτηματολογίου της παρούσας 

έρευνας ανέρχεται σε 195. Από αυτούς, οι 18 έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή 

δυναμικότητα των Νοσοκομείων (ενότητα Β), οι 138 επικεντρώνονται στο κύριο αντικείμενο 

της έρευνας που είναι η διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στους 

επιχειρησιακούς τομείς και τα επιμέρους τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (ενότητες Γ 

έως Ζ), οι 24 εξετάζουν την υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή και την υιοθέτηση 

συστημάτων ERP και τέλος, οι 15 επικεντρώνονται στην αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης 
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διαφόρων ενδο και έξωεπιχειρησιακών παραγόντων στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ. Πρόκειται 

για ποιοτικούς δείκτες που ανήκουν στην ονομαστική ή αλλιώς κατηγορική κλίμακα 

μέτρησης (nominal measurement scale) και οι τιμές τους δεν έχουν ποσοτικό χαρακτήρα, 

αλλά και για ποσοτικούς δείκτες που ανήκουν στις κλίμακες μέτρησης διαστήματος 

(interval measurement scale) και λόγου (ratio measurement scale), καθότι οι τιμές τους 

έχουν αριθμητικές ιδιότητες και εκφράζονται είτε με κλίμακα μέτρησης Likert 1-7 (π.χ. 

βαθμός χρήσης ΠΣ) είτε με μία μονάδα μέτρησης (π.χ. χρόνια εμπειρίας, αριθμός κλινών).  

Ως προς τις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στις βασικές ενότητες Γ έως Ζ του 

εργαλείου έρευνας και αφορούν στην επιμέτρηση των τεσσάρων βασικών διαστάσεων της 

Υιοθέτησης και Εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα (Αυτοματοποιημένες 

Δραστηριότητες, Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ, Ένταση Χρήσης ΠΣ/ΤΠ και Ολοκλήρωση 

ΠΣ/ΤΠ), οι κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται έχουν ως εξής:   

Για τους δείκτες της διάστασης «Αυτοματοποιημένες Δραστηριότητες», 

χρησιμοποιείται ονομαστική κλίμακα μέτρησης (nominal measurement scale), καθώς 

ζητείται από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μόνο τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται ηλεκτρονικά με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής. Για κάθε 

δραστηριότητα που σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων έχει 

αυτοματοποιηθεί/μηχανογραφηθεί, αποδίδεται ο αριθμός “1”, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο 

αριθμός “0”. Συνεπώς, για κάθε έναν από τους τέσσερις επιχειρησιακούς τομείς των 

νοσοκομείων και τα επιμέρους τμήματά τους που παρουσιάστηκαν στο προτεινόμενο 

μοντέλο HAD-ICT (Κεφάλαιο 4), αντικείμενο μελέτης ως προς τη συγκεκριμένη διάσταση 

αποτελεί μόνο το ποσοστό των δραστηριοτήτων/διαδικασιών που έχουν αυτοματοποιηθεί.  

Για την επιμέτρηση των δεικτών/μεταβλητών που περιλαμβάνονται στις ενότητες Γ 

έως Ζ του ερωτηματολογίου και έχουν να κάνουν με τις διαστάσεις «Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ» 

και «Ένταση Χρήσης», χρησιμοποιείται ποσοτική κλίμακα διαστήματος Likert 0 έως 7. 

Η συγκεκριμένη κλίμακα χρησιμοποιείται στους σχετικούς δείκτες μέτρησης για να 

επιμετρήσει ταυτόχρονα και τις 2 προαναφερθείσες διαστάσεις. Αναλυτικότερα, η τιμή “0” 

αντανακλά ότι το εκάστοτε σύστημα ή τεχνολογία πληροφορικής που εξετάζεται «Δεν 

Υπάρχει», δηλαδή δεν είναι διαθέσιμη στα πλαίσια του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του 

εξεταζόμενου νοσοκομείου, ενώ η κλίμακα 1 έως 7 έχει διττό χαρακτήρα: αντιπροσωπεύει 

έμμεσα  ότι το συγκεκριμένο σύστημα «Υπάρχει» (από τη στιγμή που δεν έχει επιλεχθεί το 

0) και άμεσα αντιπροσωπεύει το βαθμό χρήσης του, με το “1” να υποδηλώνει ότι 

«Χρησιμοποιείται Σπάνια» και το 7 ότι «Χρησιμοποιείται Ευρέως». Συνεπώς, για κάθε έναν 

από τους τέσσερις επιχειρησιακούς τομείς των νοσοκομείων και τα επιμέρους τμήματά τους 
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που παρουσιάστηκαν στο προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT (Κεφάλαιο 4), αντικείμενο 

μελέτης ως προς τις προαναφερθείσες διαστάσεις αποτελεί αφενός το ποσοστό 

διαθεσιμότητας των διερευνώμενων συστημάτων και αφετέρου ο μέσος όρος και ο διάμεσος 

βαθμός χρήσης τους στο συνολικό δείγμα.  

Τέλος, για την επιμέτρηση των δεικτών που σχετίζονται με τη διάσταση της 

«Ολοκλήρωσης ΠΣ/ΤΠ», χρησιμοποιείται ποσοτική κλίμακα διαστήματος Likert 1 

έως 7, όπου το “1” συμβολίζει ότι δεν υπάρχει «καθόλου ολοκλήρωση» ανάμεσα στα 

εφαρμοζόμενα συστήματα και το “7” ότι υπάρχει «υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης». Και εδώ, 

όπως και στη διάσταση της έντασης χρήσης των ΠΣ/ΤΠ, αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο 

μέσος και ο διάμεσος βαθμός ολοκλήρωσης των εφαρμοζόμενων συστημάτων. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις που αφορούν στην Ολοκλήρωση ΠΣ/ΤΠ 

είναι αλληλένδετες με τις ερωτήσεις που αφορούν στη Διαθεσιμότητα ΠΣ/ΤΠ. 

Συγκεκριμένα,  για να μην επηρεαστούν τα τελικά αποτελέσματα του βαθμού ολοκλήρωσης 

των ΠΣ/ΤΠ από τα νοσοκομεία που σε ορισμένους επιχειρησιακούς τομείς ότι δεν έχουν 

υιοθετήσει κανένα απολύτως σύστημα, κάθε ερώτηση που αφορά στην αξιολόγηση του 

βαθμού ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις απαντήσεις της προηγούμενης ερώτησης. Η 

συνθήκη αυτή εφαρμόζεται, έτσι ώστε τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ως προς το σκέλος της ολοκλήρωσης, να μην περιλαμβάνουν τα νοσοκομεία 

εκείνα που δεν έχουν υιοθετήσει κανένα απολύτως σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα που 

εξετάζεται από τη συγκεκριμένη ενότητα του ερωτηματολογίου.  

5.6   Έλεγχος Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου 

Εδώ και πολλά χρόνια, στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της 

Έρευνας των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Research), αρκετοί 

επιστήμονες έχουν υποστηρίξει σθεναρά ότι η εγκυρότητα μιας έρευνας - και κατά συνέπεια 

η αξιοπιστία και η γενίκευση των αποτελεσμάτων της - διασφαλίζονται και πραγματώνονται 

όταν το ερευνητικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί για την επίτευξη ενός ερευνητικού στόχου 

έχει ελεγχθεί και επικυρωθεί για την εγκυρότητα (validity) και την αξιοπιστία του 

(reliability), μέσω προηγμένων στατιστικών και επιστημονικών μεθόδων, αποδεκτών από την 

επιστημονική κοινότητα που αποτελεί έναν από τους κύριους αποδέκτες των αποτελεσμάτων 

αυτών (Straub κ.ά. 2004, Straub 1989, Boudreau κ.ά. 2001, Jarvenpaa 1985, Cook και 

Cambell 1979).  

Από την άλλη μεριά, ορισμένοι ερευνητές έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους 

σχετικά με την αυστηρή αυτή άποψη, υποστηρίζοντας ότι λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής 
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εξέλιξης αλλά και του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος των οργανισμών για την 

υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων, η διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών θα πρέπει 

πολλές φορές να πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς, έτσι ώστε η διερεύνηση και η 

αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που ανακύπτουν συνεχώς και έχουν να κάνουν με την 

επιτυχή εισαγωγή των συστημάτων αυτών στον εργασιακό χώρο των οργανισμών, να γίνεται 

όσο το δυνατόν πιο άμεσα και γρήγορα (Straub κ.ά. 2004, Hamilton και Ives, 1982). Κατά 

συνέπεια, λόγω της επιτακτικής αυτής ανάγκης για άμεση παραγωγή ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, η εφαρμογή ελέγχων εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ερευνητική 

διαδικασία αποτελεί θέμα δευτερευούσης σημασίας.  

Στα πλαίσια της παρούσας εμπειρικής έρευνας, η θέση που ακολουθήθηκε ως προς τα 

παραπάνω έχει να κάνει ξεκάθαρα με την αποδοχή της πρώτης αντίληψης, όχι μόνο από 

άποψη επιστημονικής αυστηρότητας και μεθοδικότητας, αλλά κυρίως γιατί, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω στις επόμενες ενότητες, τα οφέλη και τα συμπεράσματα που 

μπορούν δυνητικά να παραχθούν μέσα από τον έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας του 

ερευνητικού εργαλείου της παρούσας διατριβής – δηλαδή του ερωτηματολογίου που 

αναπτύχθηκε με βάση το προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT - είναι πολλαπλά τόσο για την 

ίδια την έρευνα όσο και για την επιστημονική κοινότητα ευρύτερα.  

5.6.1 Μελέτη Εγκυρότητας (Validity Test) 

Σύμφωνα με τον Hammersley (1987), η έννοια της εγκυρότητας (validity) 

αναφέρεται ουσιαστικά στη δυνατότητα που έχει ένα εργαλείο έρευνας να «μετρήσει» 

επακριβώς τις διαστάσεις της εννοιολογικής κατασκευής που σχεδιάστηκε να μετρήσει. Με 

άλλα λόγια, όταν ένα εργαλείο επιμέτρησης αναπτύσσεται για έναν συγκεκριμένο ερευνητικό 

σκοπό, το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται πάντοτε είναι: αν και κατά πόσο τα ερωτήματα 

και οι κλίμακες μέτρησης που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι επαρκή, αντιπροσωπευτικά και  

ουσιώδη, προκειμένου να μετρήσουν επακριβώς τις διαστάσεις του φαινομένου που έχουν 

σκοπό να περιγράψουν, να διερευνήσουν ή και να διαμορφώσουν σε θεωρητικό επίπεδο 

(Straub κ.ά. 2004, Straub 1989, Cronbach 1971, Kerlinger 1964). Το ερώτημα αυτό 

επιχειρεί να απαντήσει η επονομαζόμενη μελέτη εγκυρότητας (validity test).  

Κατά την Επιτροπή του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολόγων (American 

Psychological Association), οι βασικοί τύποι ελέγχου εγκυρότητας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση ενός εργαλείου επιμέτρησης είναι οι εξής (APA 

1953):  
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(1) Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity), κατά την οποία εξετάζεται η 

αντιπροσωπευτικότητα και η επάρκεια των μέτρων  που έχουν συμπεριληφθεί στο 

εργαλείο έρευνας για την αξιολόγηση του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης 

εννοιολογικής κατασκευής 

(2) Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity), η οποία εξετάζει 

αν και κατά πόσο οι δείκτες και κλίμακες μέτρησης που ενσωματώνονται στο 

εργαλείο έρευνας είναι ουσιώδεις και αντικατοπτρίζουν πραγματικά την 

υποκείμενη θεωρητική δομή (theoretical setting), και τέλος,  

(3) Η εγκυρότητα με βάση το κριτήριο (criterion related validity), η οποία εξετάζει 

τη βάση της συνάφειας ή αλλιώς της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των μέτρων 

μιας αξιολογούμενης κλίμακας (π.χ. των μέτρων που μετρούν το βαθμό 

υιοθέτησης και χρήσης κλινικών ΠΣ) και ενός ή και περισσοτέρων αντικειμενικών 

κριτηρίων-μέτρων (π.χ. μέγεθος νοσοκομείου), έχοντας ως απώτερο σκοπό τη 

διερεύνηση ή τον καθορισμό αιτιατών σχέσεων ανάμεσα στις συγκεκριμένες 

μεταβλητές. Όταν, η μέτρηση των μέτρων αυτών προέρχεται από μία και 

μοναδική δοκιμασία/έρευνα, τότε το είδος ελέγχου εγκυρότητας ονομάζεται 

συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent validity), ενώ όταν προέρχεται από δύο 

ή και περισσότερες δοκιμασίες/έρευνες που διεξήχθησαν σε διαφορετικό χρονικό 

διάστημα, τότε ονομάζεται προβλεπτική εγκυρότητα (predictive validity).   

 

Σύμφωνα με τον Straub (2004, 1989), οι δύο πρώτοι τύποι, δηλαδή ο έλεγχος 

εγκυρότητας περιεχομένου και εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, θα πρέπει να 

εφαρμόζονται πάντοτε στα πλαίσια της μελέτης εγκυρότητας ενός εργαλείου έρευνας αλλά 

και να προηγούνται όλων των άλλων ελέγχων. Επίσης, οι Hunter κ.ά. (1983) υπογραμμίζουν, 

ότι προκειμένου ένα ερευνητικό μέσο να γίνει αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, 

θα πρέπει πρωτίστως το περιεχόμενό του να διακρίνεται για την αντιπροσωπευτικότητα των 

μέτρων που χρησιμοποιεί - δηλαδή για την εγκυρότητα του περιεχομένου του - και η 

εννοιολογική του κατασκευή/δομή να αντικατοπτρίζει με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο 

το θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου που επιδιώκει να διερευνήσει (εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής). Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές διατείνονται, ότι όταν σε μία 

έρευνα παρατίθενται στοιχεία που τεκμηριώνουν την εγκυρότητα του εργαλείου έρευνας που 

έχει χρησιμοποιηθεί, τότε επιτυγχάνονται τα εξής βασικά σημεία: δημιουργείται υψηλός 

βαθμός εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για το συγκεκριμένο εργαλείο έρευνας ανάμεσα στους 

ερευνητές και γενικότερα στην επιστημονική κοινότητα (Nunnally 1978, Straub 1989,  



 

Σελίδα | 197  
 

Πίνακας 5.3: Διαδικασία μελέτης εγκυρότητας του ερωτηματολογίου της παρούσας εμπειρικής έρευνας  

Τύπος Εγκυρότητας 
Κύρια ερωτήματα που επιδιώκεται να 
απαντηθούν μέσω των ελέγχων 

 
Χρονικό Σημείο 

Πραγματοποίησης Ελέγχου 
Μέθοδοι και Δοκιμασία  

Εγκυρότητα 
Περιεχομένου 
(Content Validity)  

Οι ερωτήσεις και οι δείκτες μέτρησης που 
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο 
καλύπτουν σε αντιπροσωπευτικό βαθμό το 
εύρος όλων των πιθανών ερωτήσεων/μέτρων 
(measures) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη δυνατή 
αξιολόγηση της υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα; 

 Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας (1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών μελετών και 
μοντέλων                                                           
 
(2) Ποιοτικές συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες του χώρου  

Εγκυρότητα 
Εννοιολογικής 
Κατασκευής          
(Construct Validity) 

Κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης του 
ερωτηματολογίου αντικατοπτρίζουν σωστά 
τις εννοιολογικές κατασκευές του 
προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT και κατά 
συνέπεια του ερωτηματολογίου;  

 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας 
και τη συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων 

(1) Υπολογισμός ενδοσυσχετίσεων ανάμεσα στις ενότητες 
κάθε διάστασης (interdimensions correlations)  
(2) Υπολογισμός συσχετίσεων (correlations) ανάμεσα στις 
ενότητες κάθε διάστασης και σ’ ένα προσαρμοσμένο 
συνολικό μέτρο, το οποίο προκύπτει, σε κάθε περίπτωση, 
από την αφαίρεση της επίδρασης των μέτρων της εκάστοτε 
ενότητας από το σύνολο των μέτρων της διάστασης στην 
οποία ανήκει 
 

Συντρέχουσα 
Εγκυρότητα 
(Concurrent Validity) 

Κατά πόσο τα εσωτερικά χαρακτηριστικά 
της επιχειρησιακής δυναμικότητας των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων σχετίζονται με το 
βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ; 

 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας 
και τη συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων 

Υπολογισμός συσχετίσεων (correlations) ανάμεσα στις 4 
διαστάσεις του μοντέλου που συνθέτουν την έννοια της 
υιοθέτησης και στα 6 αντικειμενικά μέτρα που 
καταδεικνύουν την επιχειρησιακή δυναμικότητα των 
νοσοκομείων (αριθμός ανεπτυγμένων κλινών, αριθμός 
εργαζομένων στη μονάδα πληροφορικής, κτλ.) 
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Straub κ.ά. 2004), δημιουργείται η δυνατότητα αξιοποίησης του ίδιου εργαλείου και σε 

άλλες συνακόλουθες, επιβεβαιωτικές έρευνες (confirmatory research), γεγονός που επιτρέπει 

την παραγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων (triangulation of results) και την προώθηση της 

συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικές ομάδες (Cook και Campbell 1979, Ives και Olson 

1984, Hunter κ.ά. 1983, Straub 1989, Straub κ.ά. 2004) και εν τέλει, προάγεται η θεμελίωση 

έγκυρων μέτρων και σχέσεων μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας που συντελούν στην 

καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ερμηνεία ενός φαινομένου (Bagozzi 1980).  

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω σημαντικά σημεία που καταγράφονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, στην παρούσα έρευνα για τη μελέτη εγκυρότητας του 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκαν και οι τρείς τύποι ελέγχου εγκυρότητας, σε δύο 

διακριτές φάσεις, πριν και μετά τη διεξαγωγή της έρευνας (Πίνακας 5.3). Στις επόμενες 

ενότητες, ακολουθεί η περιγραφή της απεικονιζόμενης διαδικασίας και των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των συγκεκριμένων τύπων ελέγχου στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας. 

5.6.1.1 Εγκυρότητα Περιεχομένου (Content Validity) 

Η εγκυρότητα ενός εργαλείου έρευνας από άποψη περιεχομένου, έχει να κάνει κυρίως 

με την «αντιπροσωπευτικότητα» και την «επάρκεια» των μέτρων (measures) που έχουν 

επιλεχθεί να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν και να αξιολογήσουν σφαιρικά τις διαστάσεις 

ή αλλιώς το περιεχόμενο μιας εννοιολογικής κατασκευής (construct) (Straub κ.ά. 2004, 

Straub 1989, Cronbach 1971, Kerlinger 1964). Ένα ερωτηματολόγιο, ως εργαλείο έρευνας, 

διακρίνεται για την εγκυρότητα του περιεχομένου του όταν οι δείκτες μέτρησης ή αλλιώς οι 

μεταβλητές που περιλαμβάνονται σε αυτό καλύπτουν σε αντιπροσωπευτικό βαθμό το εύρος 

όλων των πιθανών μέτρων (measures) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη 

δυνατή αξιολόγηση ενός φαινομένου (Cronbach 1971, Kerlinger 1964). Εντούτοις, η 

κατασκευή ενός έγκυρου σε περιεχόμενο ερωτηματολογίου, αποτελεί εκ των πραγμάτων μία 

ιδιαίτερα πολύπλοκή και δύσκολη διαδικασία, καθώς τις περισσότερες φορές το σύνολο των 

πιθανών μέτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση μιας εννοιολογικής 

κατασκευής (construct) είναι σχεδόν απέραντο (Σχήμα 5.3).    

Σύμφωνα με τον Cronbach (1951), δύο μέθοδοι που μπορούν να συμβάλλουν  

σημαντικά ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας των μέτρων σ’ ένα 

εργαλείο έρευνας, είναι η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, κατά το αρχικό 

στάδιο του σχεδιασμού του, και στη συνέχεια η πραγματοποίηση αναθεωρήσεων (review 

process) του εργαλείου έρευνας, όπου εξειδικευμένοι επιστήμονες του χώρου, που έχουν 
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σαφή άποψη και αντίληψη για το ποια μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, καλούνται να 

το αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το περιεχόμενό του, έως ότου να υπάρξει κοινή 

συναίνεση ως προς την τελική του μορφή.  

 
 
 

Σύνολο όλων των πιθανών μέτρων 
(measures) για  μία συγκεκριμένη 
εννοιολογική κατασκευή (construct)

Επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού 
δείγματος μέτρων (measures) για 

ένα εργαλείο έρευνας

 
 

Σχήμα 5.3: Απεικόνιση υποδείγματος της εγκυρότητας περιεχομένου (Πηγή: Straub κ.ά. 
2004) 

 

Στην παρούσα έρευνα, ακολουθώντας την παραπάνω θέση του Cronbach, 

διενεργήθηκε πρώτα εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση όλων των σχετικών υποδειγμάτων 

και εμπειρικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Κεφάλαιο 3), 

έτσι ώστε να προσδιοριστούν σε αρχικό επίπεδο οι βασικές διαστάσεις που συνθέτουν την 

έννοια της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς 

επίσης και οι επιδρώντες παράγοντες. Με βάση το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αναπτύχθηκε 

το προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT κι εν συνεχεία προσδιορίστηκαν και εξήχθησαν όλοι οι 

πιθανοί δείκτες μέτρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ερωτηματολόγιο για την 

καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των διαστάσεων της εννοιολογικής κατασκευής που 

πραγματεύεται το μοντέλο.  

Έπειτα, για τον έλεγχο εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου - 

δηλαδή τον έλεγχο της επάρκειας και της αντιπροσωπευτικότητας των δεικτών μέτρησης 

που περιλαμβάνονται σε αυτό - προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές 

συνεντεύξεις (qualitative interviews) με 10 εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της Πληροφορικής της Υγείας και έχουν πολυετή εμπειρία σε θέματα Διοίκησης 
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Πληροφοριακών Συστημάτων. H συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων απαρτίζονταν από 

τα εξής μέλη:  

• Δύο άτομα (μία πρωτοβάθμια καθηγήτρια και μία ερευνήτρια διδάκτωρ) του 

τμήματος Health Management and Policy του Πανεπιστημίου Iowa, με έδρα την 

πολιτεία Washington των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ)  

• Έναν πρωτοβάθμιο καθηγητή, πρόεδρο του τμήματος Health Management and 

Informatics του Πανεπιστημίου Missouri, με έδρα το Missouri των ΗΠΑ 

• Έναν πρωτοβάθμιο καθηγητή του τμήματος Information Technologies του 

Πανεπιστημίου HEC Montral με έδρα τον Καναδά και πρόεδρο του οργανισμού 

Canada Research in Information Technology in Health Care  

• Δύο πρωτοβάθμιες καθηγήτριες του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (την επιβλέπουσα και συνεπιβλέπουσα της παρούσας 

διατριβής) και τέλος,  

• Τέσσερα άτομα που εργάζονται ως προϊστάμενοι σε μονάδες πληροφορικής 

δημόσιων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Γενικό 

Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Άγιοι Ανάργυροι, Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Λάρισας).  

 

Οι συνεντεύξεις με τα παραπάνω άτομα, εκτός από τις επιβλέπουσες καθηγήτριες της 

παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, ενώ για την 

καλύτερη οργάνωσή τους χρησιμοποιήθηκε ένα ενιαίο πλάνο (interview plan) με 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη φάση ελέγχου εγκυρότητας του 

περιεχομένου του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους να εξετάσουν 

ενδελεχώς τις ερωτήσεις και τους δείκτες μέτρησης που περιλαμβάνονται στις κύριες 

ενότητες του ερωτηματολογίου (Γ έως και Ζ) και αφορούν στις επιχειρησιακές 

διαδικασίες/δραστηριότητες που μπορεί να έχει μηχανογραφήσει ένα νοσοκομείο, στα 

ΠΣ/ΤΠ που μπορεί να έχει υιοθετήσει για την υποστήριξη των διαδικασιών/ 

δραστηριοτήτων αυτών και στο βαθμό ολοκλήρωσης των ΠΣ, προκειμένου να εξακριβωθεί 

η ορθότητα αποτύπωσής τους και η επάρκειά τους. Εν συνεχεία, ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τυχόν επιπρόσθετους δείκτες μέτρησης (π.χ. επιπλέον 

διαδικασίες ή πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής) που θα μπορούσαν 

να έχουν συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο. Όλες απόψεις και οι παρατηρήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων καταγράφηκαν υπό μορφή σημειώσεων και τα τελικά συμπεράσματα 
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από κάθε συνέντευξη αξιοποιήθηκαν για την περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου του 

ερωτηματολογίου. Παρ’ όλο που στο μεγαλύτερο μέρος, όπως ήταν αναμενόμενο, το 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, δηλαδή οι ερωτήσεις και οι δείκτες μέτρησης που 

συλλέχθηκαν βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, κρίθηκαν απολύτως 

αντιπροσωπευτικοί και επαρκείς απ’ όλους τους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις αποτέλεσαν αναμφισβήτητα 

ουσιαστική πηγή άντλησης γνώσης, ενώ η ενσωμάτωσή των πληροφοριών αυτών στο 

ερωτηματολόγιο συνετέλεσε σημαντικά έτσι ώστε το εργαλείο έρευνας να καταστεί ακόμα 

πιο έγκυρο και αντιπροσωπευτικό της ελληνικής πραγματικότητας.  

Για παράδειγμα, μέσα από τη συζήτηση με τους προϊσταμένους των μονάδων 

πληροφορικής μας γνωστοποιήθηκε ότι σε ορισμένα νοσοκομεία δεν εφαρμόζονται διακριτά 

ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (Computerized Order Entry Systems) για την 

ηλεκτρονική παραγγελία και τη λήψη αποτελεσμάτων αιματολογικών εξετάσεων (όπως για 

παράδειγμα γίνεται σε κάποια νοσοκομεία του εξωτερικού), εντούτοις έχουν υιοθετηθεί 

πληροφοριακά συστήματα Εργαστηρίων (Laboratory Information Systems) που δίνουν τη 

δυνατότητα εκτέλεσης των παραπάνω ενεργειών στο ιατρικό προσωπικό, μέσω διαδικτυακών 

διασυνδέσεων (web interface) που παρέχονται από το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα του 

εργαστηρίου. Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω παρατήρηση, στην ενότητα των εργαστηρίων 

του ερωτηματολογίου εισήχθησαν δύο νέοι δείκτες μέτρησης (βλ. web interface για την 

παραγγελία εξετάσεων και web interface για τη λήψη αποτελεσμάτων) που εξετάζουν το 

σενάριο αυτό. Μία άλλη σημαντική πληροφορία που δόθηκε έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

πολλά ΠΣ Εργαστηρίου που εφαρμόζονται στις μέρες μας στα νοσοκομεία, παρέχουν 

δυνατότητες  ηλεκτρονικής διασύνδεσης ανάμεσα στους αναλυτές και τα τερματικά των 

εργαστηρίων, έτσι ώστε η διαδικασία καταχώρησης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 

στην καρτέλα του κάθε ασθενή, που έχει ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα, να γίνεται 

ηλεκτρονικά, δίχως την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα 

έχει να κάνει με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, όπου μας γνωστοποιήθηκε ότι σε 

κάποια νοσοκομεία έχουν υιοθετηθεί συστήματα που χρησιμοποιούν κάρτες σάρωσης 

(swipe cards) για την αυτοματοποιημένη καταγραφή των χρόνων εργασίας του προσωπικού 

του νοσοκομείου, τα οποία στη συνέχεια μεταβιβάζουν την πληροφορία στο σύστημα 

μισθοδοσίας που χρησιμοποιείται στο γραφείο προσωπικού. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η συμβολή της επιστημονικής ομάδας των 4 ατόμων από την Αμερική και τον Καναδά 

ήταν καταλυτική ως προς την τελική διαμόρφωση των ενοτήτων του ερωτηματολογίου, λόγω 

της εμπειρίας τους από την πραγματοποίηση 2 αντίστοιχων εμπειρικών ερευνών σε 
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νοσοκομεία, στις πολιτείες Iowa, Ontario και Quebec (Pare και Sicotte 2001, Ward κ.ά. 

2006, Jaana κ.ά. 2005).  

5.6.1.2 Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής (Construct Validity) 

Σε αντίθεση με τη μελέτη εγκυρότητας περιεχομένου (content validity), κατά την 

οποία εξετάζεται η αντιπροσωπευτικότητα και η επάρκεια των μέτρων που περιλαμβάνονται 

σ’ ένα εργαλείο έρευνας, η μελέτη εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής (construct 

validity) επικεντρώνεται στην ερμηνευτική λειτουργικότητα των μέτρων αυτών και 

ειδικότερα, στο βαθμό που το σύνολο των δεικτών μέτρησης του εργαλείου έρευνας, 

αντικατοπτρίζει και μετρά πραγματικά τις διαστάσεις τις υποκείμενης θεωρητικής 

κατασκευής που σχεδιάστηκε να μετρήσει (Cronbach και Meehl, 1955).  

Στην παρούσα έρευνα, το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η εννοιολογική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, και κατά συνέπεια του 

μοντέλου HAD-ICT, είναι: αν και κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο σε κάθε επιχειρησιακό τομέα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (ενότητες Γ έως 

Ζ του ερωτηματολογίου), αντανακλούν και μετρούν επακριβώς τις βασικές διαστάσεις  που 

συνθέτουν την εννοιολογική κατασκευή της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα (Πίνακας 5.3).  

Σύμφωνα με τους Hair κ.ά. (2006), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουν ληφθεί 

από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής μπορεί να 

επιβεβαιωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος έχει να κάνει με τη μελέτη 

των συσχετίσεων (correlations) μεταξύ των δεικτών μέτρησης που εμπεριέχονται στο ίδιο 

εργαλείο έρευνας. Οι εναλλακτικοί τύποι (forms) μελέτης εγκυρότητας αυτού του είδους 

περιλαμβάνουν: τη συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity), τη διακρίνουσα 

εγκυρότητα (discriminant validity) και την παραγοντική εγκυρότητα (factorial validity). Ο 

δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με τη σύγκριση των μέτρων του εργαλείου έρευνας, με άλλα 

μέτρα άλλων ερευνητικών εργαλείων, που έχουν όμως αναπτυχθεί υπό την ίδια θεωρία. Ο 

τύπος μελέτης εγκυρότητας αυτού του είδους ονομάζεται νομολογική εγκυρότητα 

(nomological validity).  

Στην παρούσα έρευνα, για τον έλεγχο εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε η μέθοδος της μελέτης των σχέσεων (correlations) ανάμεσα 

στα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης 

των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα, επιλέχθηκε να μελετηθεί ο 

βαθμός της συγκλίνουσας εγκυρότητάς τους. Η επιλογή αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
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οι δείκτες μέτρησης που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο σε κάθε επιχειρησιακό 

τομέα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (ενότητες Γ έως Ζ), έχουν επί της ουσίας έναν κοινό 

στόχο: να αξιολογήσουν τις τέσσερις βασικές διαστάσεις της ίδιας εννοιολογικής 

κατασκευής, δηλαδή της υιοθέτησης. Οι διαστάσεις αυτές είναι: οι αυτοματοποιημένες 

δραστηριότητες (Διάσταση Α), τα διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ (Διάσταση Β), η ένταση χρήσης των 

ΠΣ/ΤΠ (Διάσταση Γ) και η ολοκλήρωση των ΠΣ/ΤΠ (Διάσταση Δ). Σε θεωρητικό 

επίπεδο, λοιπόν, αυτό που πραγματεύεται το μοντέλο και κατ’ επέκταση το εργαλείο έρευνας 

είναι ότι οι δείκτες μέτρησης της Διάστασης Α θα πρέπει να σχετίζονται μεταξύ τους, αφού 

ουσιαστικά επιχειρούν να μετρήσουν την ίδια διάσταση, ενώ το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει 

και με τους υπόλοιπους δείκτες μέτρησης των Διαστάσεων Β, Γ και Δ. Εντούτοις, η θεωρία 

αυτή θα πρέπει επί της ουσίας να αποδειχθεί από τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας. Με 

άλλα λόγια, για να επιβεβαιωθεί ότι η εννοιολογική κατασκευή του ερωτηματολογίου και του 

μοντέλου είναι όντως έγκυρη, τότε οι σχετιζόμενοι δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση κάθε μίας από τις παραπάνω διαστάσεις, θα πρέπει να συσχετίζονται ή 

αλλιώς να συγκλίνουν (converge) μεταξύ τους με βάση τα πρωτογενή δεδομένα. Για 

παράδειγμα θα πρέπει να αποδειχθεί από τα δεδομένα ότι οι δείκτες μέτρησης του 

ερωτηματολογίου που μετρούν το βαθμό και μόνο το βαθμό μηχανογράφησης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών (Διάσταση Α) στους εξής επιχειρησιακούς τομείς: διαχείριση 

ασθενών (Μέτρα Γ Ενότητας), υπηρεσίες φροντίδας ασθενών (Μέτρα Δ Ενότητας), 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Κλινικών Τμημάτων (Μέτρα Ε Ενότητας) και Διοικητικο-

Οικονομικές Υπηρεσίες (Μέτρα Ζ Ενότητας), συγκλίνουν μεταξύ τους, δηλαδή διακρίνονται 

για τη συγκλίνουσα εγκυρότητά τους (convergent validity). Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι 

μετρούν όντως τη Διάσταση Α και όχι κάτι άλλο ή κάποια άλλη διάσταση. Αντιστοίχως, το 

ίδιο θα πρέπει να αποδειχθεί και για τα μέτρα των υπόλοιπων διαστάσεων.  

Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω παραδοχή, η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

του εργαλείου έρευνας της παρούσας διατριβής αξιολογήθηκε ως εξής:  

(1) Με τον υπολογισμό των ενδοσυσχετίσεων ανάμεσα στις ενότητες κάθε διάστασης 

(interdimensions correlations) και  

(2) Με τον υπολογισμό των συσχετίσεων (correlations) ανάμεσα στις ενότητες κάθε 

διάστασης και σ’ ένα προσαρμοσμένο συνολικό μέτρο (adjusted overall measure), 

το οποίο προκύπτει, σε κάθε περίπτωση, από την αφαίρεση της επίδρασης των 

μέτρων της εκάστοτε ενότητας από το σύνολο των μέτρων της διάστασης στην 

οποία ανήκει.  
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Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση των ενδοσυσχετίσεων του (1), δημιουργήθηκε 

για κάθε ενότητα κάθε διάστασης μία νέα μεταβλητή, της οποίας η κατανομή για κάθε 

νοσοκομείο αντιστοιχεί στο άθροισμα των τιμών των επιμέρους μεταβλητών που 

περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, ως προς τη Διάσταση Α (ηλεκτρονικές επιχειρησιακές 

διαδικασίες), για να υπολογιστεί ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στα μέτρα x1,x2,x3…xn που 

περιλαμβάνονται στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών (Ενότητα Δ) και στα 

μέτρα y1,y2,y3…yn που περιλαμβάνονται στον τομέα των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών 

(Ενότητα Ζ), δημιουργήθηκαν κι εν συνεχεία συσχετίστηκαν 2 νέες μεταβλητές (Μ1 & Μ2), 

των οποίων η κατανομή για κάθε νοσοκομείο έχει ως εξής:  

Μ1= x1+x2+x3+xn  (για την Ενότητα Δ) και  

Μ2= y1+y2+y3+yn   (για την Ενότητα Ζ) και 

 

Με τον ίδιο τρόπο, δημιουργήθηκαν και οι μεταβλητές που αντιστοιχούν στα 

προσαρμοσμένα συνολικά μέτρα για την πραγματοποίηση των συσχετίσεων του (2), 

αφαιρώντας όμως σε κάθε περίπτωση από τα προσαρμοσμένα συνολικά μέτρα την επίδραση 

των μέτρων της υπό συσχέτισης ενότητας. Για παράδειγμα, ως προς τη Διάσταση Α 

(ηλεκτρονικές επιχειρησιακές διαδικασίες), για να υπολογιστεί ο βαθμός συσχέτισης που 

υπάρχει ανάμεσα στα μέτρα x1,x2,x3…xn που περιλαμβάνονται στον τομέα των υπηρεσιών 

φροντίδας των ασθενών (Ενότητα Δ), και σε όλα τα υπόλοιπα συνολικά μέτρα της 

συγκεκριμένης διάστασης ταυτοχρόνως (π.χ. y1,y2,y3…yn, και z1,z2,z3…zn), που 

περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες ενότητες Γ, Ε, Ζ, δημιουργήθηκε μία προσαρμοσμένη 

συνολική μεταβλητή για τη Διάσταση Α, η ΜA1= (y1+y2+y3+yn) + (z1+z2+z3+zn), η οποία 

εν συνεχεία συσχετίστηκε με τη μεταβλητή Μ1.   

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον έλεγχο της κανονικότητας των σύνθετων 

μεταβλητών πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kolmogorov – Smirnov. Στις 

περιπτώσεις που οι κατανομές προσέγγιζαν τις κανονικές, υπολογίστηκαν οι συντελεστές 

συσχέτισης του Pearson, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας κανονικότητας υπολογίστηκαν οι 

αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης του Spearman. 

Τα τελικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας για τον 

έλεγχο εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται και 

αναλύονται στο Κεφάλαιο 6.  
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5.6.1.3 Συντρέχουσα Εγκυρότητα (Concurrent Validity) 

Η συντρέχουσα εγκυρότητα, όπως προαναφέρθηκε, επιχειρεί να διερευνήσει τη βάση 

της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ των μέτρων μιας αξιολογούμενης κλίμακας (π.χ. των 

μέτρων που μετρούν το βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης κλινικών ΠΣ) και ενός ή και 

περισσοτέρων αντικειμενικών κριτηρίων-χαρακτηριστικών (π.χ. μέγεθος νοσοκομείου), 

προκειμένου να εδραιώσει τυχόν αιτιατές σχέσεις ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές 

(Cronbach 1990, Rogers 1995). Επί της ουσίας, λοιπόν, ένα εργαλείο έρευνας διακρίνεται 

για τη συντρέχουσα εγκυρότητά του, όταν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από μία 

δοκιμασία, διαφοροποιούνται προς μια αναμενόμενη ή αλλιώς προβλεπόμενη κατεύθυνση 

μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι οποίοι αντικειμενικά, βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων (π.χ. ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης), διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την 

αξιολογούμενη εννοιολογική κατασκευή.  

Όπως υποστηρίζουν οι Straub κ.ά. (2004), η εφαρμογή ελέγχου αυτού του είδους  

είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενδείκνυται για έρευνες που έχουν να κάνουν με την υιοθέτηση 

ΠΣ στους οργανισμούς, καθότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο να εξαχθούν πολύτιμα 

συμπεράσματα σχετικά με το αν και κατά πόσο κάποια συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια 

που έχουν να κάνουν με τον κάθε οργανισμό επιδρούν στην υιοθέτηση. Επιπλέον, οι 

Boudreau κ.ά. (2001), διατείνονται ότι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η εφαρμοσμένη 

αξία της έρευνας. Για παράδειγμα η Jaana κ.α. (2006), σε μία πρόσφατη έρευνα που 

πραγματοποίησαν στις Η.Π.Α. για να αξιολογήσουν τα επίπεδα εξέλιξης των κλινικών 

τεχνολογιών πληροφορικής (Clinical Information Technology Sophistication) που 

εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της πολιτείας Iowa, χρησιμοποίησαν ελέγχους 

συντρέχουσας εγκυρότητας και διαπίστωσαν ότι το μέγεθος του νοσοκομείου και το είδος 

του νοσοκομείου (δημόσιο ή ιδιωτικό), σχετίζονται θετικά (άρα επιδρούν) στο συνολικό 

βαθμό εξέλιξης των κλινικών συστημάτων.  

Αντίστοιχα, στην παρούσα έρευνα το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται είναι: αν και 

κατά πόσο μία σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, που έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή 

δυναμικότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σχετίζονται με τις βασικές διαστάσεις της 

εννοιολογικής κατασκευής, δηλαδή με το βαθμό μηχανογράφησης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών, το βαθμό διαθεσιμότητας και χρήσης ΠΣ/ΤΠ και το βαθμό ολοκλήρωσης 

των ΠΣ. Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν με:  (1) το μέγεθος του νοσοκομείου και 

συγκεκριμένα με τον αριθμό των ανεπτυγμένων κλινών, (2) το ετήσιο ποσοστό που 

δαπανάται για την αγορά ΠΣ και ΤΠ, (3) τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στο 

τμήμα πληροφορικής, (4) το επίπεδο εκπαίδευσης του προϊσταμένου πληροφορικής και (5) 



Σελίδα | 206  
 

τα χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου πληροφορικής στη συγκεκριμένη θέση και (6) τα 

χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου πληροφορικής στη διαχείριση ΠΣ γενικότερα.  

   Για τον υπολογισμό, λοιπόν της συντρέχουσας εγκυρότητας (concurrent validity), 

υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις των τιμών ανάμεσα στις διαστάσεις της εννοιολογικής 

κατασκευής και των παραπάνω 6 μεταβλητών.  Όπως και στον έλεγχο της εγκυρότητας 

εννοιολογικής κατασκευής (βλ. ενότητα 5.5.1.2), για τις μεταβλητές κάθε διάστασης 

δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή της οποίας η κατανομή αντιστοιχεί στο άθροισμα των 

τιμών των επιμέρους μεταβλητών για κάθε νοσοκομείο. Έπειτα, για τον έλεγχο της 

κανονικότητας των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Kolmogorov – Smirnov. Τέλος, στις περιπτώσεις που οι κατανομές προσέγγιζαν τις 

κανονικές, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson, ενώ στις περιπτώσεις 

απουσίας κανονικότητας υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης του 

Spearman. Τα τελικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας για τον 

έλεγχο συντρέχουσας εγκυρότητας του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται και αναλύονται 

στο Κεφάλαιο 6.  

5.6.2 Έλεγχος Αξιοπιστίας (Reliability Test) 

Εκτός από το θέμα της εγκυρότητας ενός εργαλείου έρευνας, σε όλες τις 

επιστημονικές έρευνες όπου λαμβάνονται εμπειρικές μετρήσεις για τη διερεύνηση ενός 

φαινομένου, ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι αυτό της αξιοπιστίας των 

μετρήσεων, καθώς μία δοκιμασία (test) μπορεί να μας δώσει κάποιες τιμές που είναι 

αξιόπιστες και κάποιες άλλες τιμές που είναι αναξιόπιστες (Rowley 1976).  

Σύμφωνα με τον Cronbach (1951) «η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στην 

ακρίβεια μιας μέτρησης». Δηλαδή, στο κατά πόσο μια δοκιμασία αναδεικνύει το 

πραγματικό μέγεθος ή αλλιώς την πραγματική τιμή (true score) των υπό μέτρηση 

χαρακτηριστικών (trait) ενός φαινομένου (construct) (Straub κ.ά. 2004). Oι Crocker και 

Algina διατείνονται (1986) ότι «η αξιοπιστία ή αναξιοπιστία είναι μία ιδιότητα των τιμών σε 

μία δοκιμασία για μία συγκεκριμένη ομάδα εξεταζομένων». Ως εκ τούτου, ο έλεγχος 

αξιοπιστίας αναφέρεται ουσιαστικά στα αποτελέσματα που επιτυγχάνει ένα ερευνητικό 

εργαλείο και όχι στο ίδιο το εργαλείο. Άρα, είναι σωστότερο να μιλάμε για αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων μιας δοκιμασίας ή μέτρησης, παρά της δοκιμασίας ή του ερευνητικού 

εργαλείου (Gronlund και Linn, 1990). 

Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα το οποίο συνάγεται βάσει της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, είναι ότι ο έλεγχος αξιοπιστίας μιας έρευνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 
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την έννοια της συνέπειας (consistency), όπως αυτή ορίζεται μέσω της επαναληπτικότητας 

(repeatability) και της αναπαραγωγισιμότητας (reproducibility) των αποτελεσμάτων της 

έρευνας (Cronbach 1951, Carmines και Zeller 1979, Black και Champion 1976, Lehner 

1979). Με άλλα λόγια, όταν μια μέτρηση επαναλαμβάνεται κάτω από τις ίδιες ή σχεδόν τις 

ίδιες συνθήκες και η μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων είναι μικρή, τότε η μέτρηση 

θεωρείται αξιόπιστη, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται αναξιόπιστη (Johnston και 

Pennypacker 1980, Kerlinger 1964). Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση, όπου μία 

μεγάλη ομάδα φοιτητών, στα πλαίσια αξιολόγησης ενός πανεπιστημιακού μαθήματος, κάτω 

από αδιευκρίνιστες συνθήκες αποφασίζει να απαντήσει τυχαία σ’ ένα σύνολο ερωτήσεων, 

δίχως να τις αναγνώσει. Εάν οι ίδιοι μαθητές κληθούν να συμμετάσχουν ξανά στην ίδια 

αξιολόγηση, όπου αυτή τη φορά η σωφροσύνη, η εντιμότητα και οι αμεροληψία δεσπόζουν, 

τότε το πιθανότερο είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά την πρώτη μέτρηση να διαφέρουν 

κατά πολύ από αυτές της δεύτερης μέτρησης, με αποτέλεσμα η εγκυρότητα και κυρίως η 

αξιοπιστία της μέτρησης/αξιολόγησης να αμφισβητηθεί και στις δύο περιπτώσεις. Από την 

άλλη μεριά, το ίδιο θα συνέβαινε εάν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δεν ήταν 

συστηματικές, δηλαδή εάν οι φοιτητές σε κάποιες περιπτώσεις απαντούσαν κανονικά με 

εντιμότητα, ενώ σε κάποιες άλλες απαντούσαν τυχαία δίχως να αναγνώσουν το κείμενο. Τα 

τελικά αποτελέσματα θα παραμορφώνονταν ή αλλιώς θα διαστρεβλώνονταν. Κατά συνέπεια, 

λοιπόν, η πραγματοποίηση ελέγχων αξιοπιστίας σε μία έρευνα είναι υψίστης σημασίας, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια και ορθότητα των μετρήσεων που έχουν ληφθεί.  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εν γένει στις περισσότερες εμπειρικές μελέτες με 

αντικείμενο τα ΠΣ, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, είναι δύο 

(Straub 1989, Boudreau κ.ά. 2001). Η πρώτη μέθοδος αναφέρεται στην επιβεβαιωτική 

επανάληψη της μέτρησης (replication or retest), ενώ η δεύτερη στην πραγματοποίηση 

στατιστικών ελέγχων εσωτερικής συνέπειας του εργαλείου έρευνας (internal consistency of 

the instrument) (Cronbach 1951, Nunnally 1978, Nunnally και Bernstein 1994).  

Η πρώτη μέθοδος ουσιαστικά έχει να κάνει με τη διεξαγωγή της έρευνας και την 

επανάληψή της μετά από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. έπειτα από μία ή δύο 

εβδομάδες), στο ίδιο ακριβώς δείγμα εξεταζομένων (Nunnally 1978, Nunnally και 

Bernstein 1994, Peter 1979). Τα αποτελέσματα από τις δύο έρευνες στη συνέχεια 

συσχετίζονται και οι συνακόλουθοι δείκτες ερμηνεύονται ως προς τη σταθερότητα της 

απόδοσής τους στο πλαίσιο της επαναληπτικότητας (Peter 1979). Η βασική αντίληψη της 

συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται στο ότι αν οι μετρήσεις που επιτυγχάνει το εργαλείο της 

έρευνας είναι αξιόπιστες, τότε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 
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πραγματοποίηση των δύο μετρήσεων, με τους ίδιους συμμετέχοντες, δεν θα διαφέρουν 

σημαντικά, άρα θα υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Στην παρούσα έρευνα, ωστόσο, η 

συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αφού είναι πρακτικά 

αδύνατον σε μία πανελλαδική έρευνα να «απαιτήσει» κανείς από τα νοσηλευτικά ιδρύματα να 

απαντήσουν δύο φορές στην ίδια έρευνα.  

Η δεύτερη μέθοδος, αυτή της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability), 

συνίσταται στη μέτρηση της εσωτερικής συνάφειας που υπάρχει ανάμεσα στα αποτελέσματα 

που λαμβάνονται σε μία έρευνα από ένα σύνολο συναφών μέτρων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση/αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου φαινομένου ή 

αλλιώς μιας συγκεκριμένης εννοιολογικής κατασκευής (construct). Συγκεκριμένα, όπως 

εμφανίζεται στο Σχήμα 5.4, ο έλεγχος εσωτερικής συνέπειας βασίζεται ουσιαστικά στην εξής 

αντίληψη: εάν μία σειρά διακριτών μέτρων μέσα σ’ ένα εργαλείο έρευνας (π.χ. διαφορετικές 

ερωτήσεις ή δείκτες μέτρησης που ακολουθούν την ίδια κλίμακα μέτρησης), έχουν ως στόχο 

να διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο, συναφές φαινόμενο (construct), το οποίο αντανακλάται 

από το σύνολο των μέτρων αυτών, τότε οι τιμές (δηλαδή τα αποτελέσματα) που 

λαμβάνονται από τα συγκεκριμένα μέτρα, έπειτα από μία και μόνο δοκιμασία (test), 

μπορούν να εκληφθούν ως επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measurements) του 

συγκεκριμένου φαινομένου. Κατά συνέπεια, εάν τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 

συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τότε η 

μέτρηση θεωρείται αξιόπιστη.  

 

Reflective 
Construct

B

Φαινόμενο προς διερεύνηση (construct)
(π.χ. Βαθμός χρήσης κλινικών πληροφοριακών 
συστημάτων)

Measure 1 Measure 2 Measure 3 Measure ν
Συναφείς δείκτες μέτρησης / μεταβλητές για την 
αξιολόγηση του φαινομένου Β
(π.χ.  Measure 1 = ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, 
Measure 2 = ΠΣ Ηλεκτρονικών Φακέλων)

Likert Scale 
1-7

Likert Scale 
1-7

Likert Scale 
1-7

Likert Scale 
1-7 Κλίμακα μέτρησης 

(π.χ. 1= χρησιμοποιείται σπάνια, 7= χρησιμοποιείται 
ευρέως)  

Σχήμα 5.4: Απεικόνιση Μοντέλου Αξιοπιστίας (Προσαρμοσμένο από: Straub κ.ά. 2004) 
 

Στην παρούσα έρευνα, με βάση τη θεωρητική προσέγγιση που πραγματεύεται το 

προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT, η έννοια της υιοθέτησης και της εξέλιξης (sophistication) 

των ΠΣ/ΤΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις παρακάτω βασικές διαστάσεις ή αλλιώς 

εννοιολογικές κατασκευές (constructs) που εφαρμόζονται στους 4 επιχειρησιακούς τομείς 
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των νοσηλευτικών ιδρυμάτων: τις διαδικασίες/δραστηριότητες που έχουν αυτοματοποιηθεί 

(Construct A1-Α4), τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ΠΣ και ΤΠ και την ένταση χρήσης 

τους σε κάθε έναν από τους 4 επιχειρησιακούς τομείς (Construct B1-B4) και την 

ολοκλήρωση (integration) ανάμεσα στα ΠΣ και τις ΤΠ που εφαρμόζονται στους 4 

επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Construct C1-C4). Αντίστοιχα, οι 

δείκτες (measures) και κλίμακες μέτρησης (measure scales) που περιλαμβάνονται σε κάθε 

μία από τις παραπάνω εννοιολογικές κατασκευές (βλ. ενότητες Γ έως Ζ του 

ερωτηματολογίου) είναι ουσιαστικά συναφείς, αφού αποτελούν χαρακτηριστικά (traits) της 

κάθε εννοιολογικής κατασκευής που επιχειρούν να εκτιμήσουν. Κατά συνέπεια, η μέθοδος 

ελέγχου της εσωτερικής συνέπειας των τελικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τους 

δείκτες μέτρησης κάθε εννοιολογικής κατασκευής, κρίθηκε ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην 

παρούσα έρευνα για να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία ή αναξιοπιστία των τελικών 

αποτελεσμάτων.     

Ο βασικός συντελεστής που επιλέχθηκε για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας 

(internal consistency) του εργαλείου έρευνας και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται 

μέσω αυτού, είναι ο συντελεστής άλφα (α) του Cronbach (Cronbach 1951). Ο 

συγκεκριμένος συντελεστής θεωρείται ως ο πιο κοινά αποδεκτός δείκτης αξιοπιστίας και 

σύμφωνα με βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν εφαρμόζεται 

στις περισσότερες εμπειρικές έρευνες στο επιστημονικό πεδίο των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Straub 1989, Boudreau κ.ά. 2001). Τέλος, με βάση τον Nunnally (1978), ως 

αποδεκτός, σταθμισμένος συντελεστής αξιοπιστίας για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας 

των μέτρων κάθε εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου, ορίστηκε το 0.7.  

Tα συνολικά αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας (reliability test) παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.  

5.7   Προετοιμασία και διεξαγωγή της διαδικτυακής έρευνας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές φάσεις και τα 

επιμέρους βήματα που ακολουθήθηκαν κατά το στάδιο προετοιμασίας και διεξαγωγής της 

πρωτογενούς έρευνας, με τη χρήση του διαδικτύου. Όπως εμφανίζεται στο παρακάτω 

σχήμα, το στάδιο της προετοιμασίας περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: (1) επιλογή του 

κατάλληλου λογισμικού για τη διεξαγωγή της έρευνας και (2) ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου και πιλοτικός έλεγχος. Αντίστοιχα το στάδιο της διεξαγωγής της έρευνας 

περιλαμβάνει τις εξής δύο φάσεις: (1) δημιουργία λίστας συμμετεχόντων και αποστολή 

προσκλήσεων μέσω email και (2) εποπτεία και διαχείριση της έρευνας.  
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Σχήμα 5.5: Φάσεις προετοιμασίας και διεξαγωγής της διαδικτυακής έρευνας 

5.7.1  Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για τη διεξαγωγή της έρευνας  
 

Τα τελευταία 25 χρόνια, από την έλευση των ψηφιακών επισκοπήσεων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη δεκαετία του 1980 έως την έλευση των διαδικτυακών 

επισκοπήσεων τη δεκαετία του 1990, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη που έχει συντελεσθεί 

έχει πραγματικά μεταλλάξει τον τρόπο με τον οποίον διεξάγονται οι έρευνες σήμερα (Evans 

και Mathur 2005, Schonlau κ.ά. 2001). Σε αντίθεση με το παρελθόν, που η ενασχόληση με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο συνοδεύονταν από τεράστιες τεχνικές και μεθοδολογικές 

δυσκολίες, στις μέρες μας οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και της 

παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού για τη διεξαγωγή διαδικτυακών επισκοπήσεων, έχουν 

αρχίσει να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα και να καταδεικνύουν πραγματικά την 

τεράστια δυνατότητα αυτού του μέσου. Ωστόσο, η ταχεία αυτή εξέλιξη έχει οδηγήσει τα 

τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη ενός τεράστιου αριθμού λογισμικών πακέτων, εμπορικών 

και ανοιχτού κώδικα, με αποτέλεσμα η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού σε κάθε 

περίπτωση να αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη, πολύπλοκη, αλλά ταυτόχρονα απαραίτητη 

και σημαντική διαδικασία για κάθε ερευνητή.  

Στην παρούσα έρευνα για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, ακολουθήθηκαν 

συγκεκριμένα βήματα και βέλτιστες πρακτικές, βάσει κατευθυντήριων γραμμών που 

προτείνονται στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Beidernikl και Kerschbaumer 

2007, Bruce και Samir 2007, Crawford 2002, Eysenbach και Wyatt 2002, Dillman κ.ά. 

2001, Schleyer κ.ά. 2000). Τα βήματα αυτά περιγράφονται παρακάτω στις επόμενες 

παραγράφους.  

Καταγραφή βασικών τεχνικών απαιτήσεων και χαρακτηριστικών βάσει κριτηρίων. 

Κατά το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας της έρευνας, έπειτα από την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης του ερωτηματολογίου (σε έντυπη μορφή), έχοντας πλέον ακριβή εικόνα του 

περιεχομένου και του τύπου των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, δημιουργήθηκε 

μία λίστα με κριτήρια και βασικές απαιτήσεις, τις οποίες το λογισμικό της έρευνας θα πρέπει 
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να πληροί. Στον πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις πιο 

βασικές απαιτήσεις που ετέθησαν (Πίνακας 5.4).  

 

Πίνακας 5.4: Κριτήρια αξιολόγησης και απαιτήσεις λογισμικού έρευνας 
 

Κριτήρια αξιολόγησης  Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά  
1. Είδος λογισμικού 1.1 Το λογισμικό θα πρέπει να είναι δικτυοκεντρικό (web-

based) 
 

2. Είδος διεπαφής (interface) του 
λογισμικού για το διαχειριστή της 
έρευνας 

2.1 H διεπαφή του λογισμικού θα πρέπει να είναι 
δικτυοκεντρική και να δίνει τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή της έρευνας να έχει πρόσβαση σε αυτό από 
απομακρυσμένες περιοχές μέσω του internet.  

2.2 Το λειτουργικό περιβάλλον της εφαρμογής θα πρέπει 
να είναι server-side (δηλαδή να τρέχει στο διακομιστή), 
όχι client-side 

 
3. Είδος διεπαφής του λογισμικού και 
του ερωτηματολογίου προς τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα 

3.1 H διεπαφή του λογισμικού θα πρέπει να είναι 
δικτυοκεντρική και να δίνει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες στην έρευνα να έχουν πρόσβαση στο 
ερωτηματολόγιο μέσω του internet, σε οποιαδήποτε 
περιοχή και αν βρίσκονται.  
 

3.2 Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να εκτελείτε στο 
διακομιστή (server-side) και όχι στον υπολογιστή-
πελάτη (client-side) 
 

4. Είδος εγκατάστασης και φιλοξενίας 
της εφαρμογής (type of server set 
up: hosted solution vs. in house 
installation) 

4.1 Η εταιρεία ή ο οργανισμός εκπροσώπησης του 
λογισμικού θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης της εφαρμογής σε αποκλειστικό 
διακομιστή εντός του Πανεπιστημίου (in house), έτσι 
ώστε η οργάνωση, η επιμέλεια και η διαχείριση (π.χ. 
back-up, installation, maintenance) να γίνονται 
αποκλειστικά και μόνο από τον υπεύθυνο διαχειριστή 
της έρευνας.  
 

5. Πλατφόρμα και αρχιτεκτονική  5.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με το 
λειτουργικό περιβάλλον των Windows (2003 server 
κατά προτίμηση) 

5.2 Οι ελάχιστες απαιτήσεις της εφαρμογής ως προς το 
απαιτούμενο υλικό, για να είναι συμβατές με τον 
διακομιστή του εργαστηρίου που θα φιλοξενήσει την 
έρευνα, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 512 ΜΒ μνήμης 
RAM και την κατηγορία Pentium 4 σε CPU. 

5.3 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή και να 
υποστηρίζει ευρέως γνωστές τεχνολογίες διακομιστή και 
βάσεων δεδομένων π.χ. Mircosoft’s IIS, Apache Web 
Server, servlet JSP containers (π.χ. Apache Tomcat), 
Java environment, SQL server, MySql, Oracle.   
 

6. Γλώσσα 6.1 Η γραφική διεπαφή του χρήστη θα πρέπει να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα  

6.2 Το λογισμικό και κυρίως το ερωτηματολόγιο θα πρέπει 
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να υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες  
 

7. Άδεια Λογισμικού (Licence) 7.1 Το λογισμικό κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι 
ανοιχτού κώδικα (open source), έτσι ώστε να μην 
υπάρχει κόστος απόκτησης ή διατήρησης αδειών 
(licences). Μπορούν επίσης να εξεταστούν περιπτώσεις 
εταιρειών που προσφέρουν δοκιμαστική έκδοση του 
λογισμικού τους (free-trial), εφόσον κριθεί ότι η 
δοκιμαστική έκδοση δεν επηρεάζει την ακεραιότητα 
της έρευνας, ή ακόμα και περιπτώσεις εταιρειών που 
προσφέρουν το λογισμικό τους σε χαμηλή τιμή σε 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.  

 
8. Δυνατότητα δοκιμής και 
υποστήριξης  

8.1 Οι υποψήφιες εφαρμογές θα πρέπει να προσφέρουν τη 
δυνατότητα live demonstration ή δυνατότητα 
εγκατάστασης της εφαρμογής για πιλοτική δοκιμή 
(trial), δίχως κανένα κόστος, καθώς επίσης και δωρεάν 
εγχειρίδια τεχνικής υποστήριξης. 

9. Ασφάλεια 9.1 Το λογισμικό θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή να ελέγχει την πρόσβαση στο περιβάλλον 
της εφαρμογής όσο και στο ερωτηματολόγιο που 
εκτελείτε στο διακομιστή, με τη χρήση κωδικών 
ασφαλείας ( passwords) 

9.2 Θα πρέπει να υποστηρίζεται η κρυπτογράφηση των 
δεδομένων 
 

10. Δημιουργία ερωτήσεων  10.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει 
όλες τις μορφές ερωτήσεων (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών, μονής επιλογής, μήτρας, ανοιχτού τύπου), 
μεταβλητών και κλιμάκων μέτρησης που 
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο (π.χ. κλίμακα 
likert 1-7, κατηγορική κλίμακα, κλίμακα διαστήματος 
και κλίμακα λόγου).  

10.2 Η εφαρμογή θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμό 
δημιουργίας αλληλένδετων και αλληλεξαρτώμενων 
ερωτήσεων (skip logic and piping functions) 
 

11. Ευχρηστία (Usability) 11.1 Το γραφικό περιβάλλον διεπαφής του χρήστη θα πρέπει 
να είναι εύχρηστο και φιλικό τόσο για το διαχειριστή 
του συστήματος όσο και για τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα.  

11.2 Σχεδίαση Οθόνης (screen design). Θα πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν διαφορετικά 
background στο ερωτηματολόγιο (και κυρίως λευκό), 
να τοποθετηθούν εικόνες (π.χ. logo) και βοηθητικά 
μηνύματα υπό μορφή αναδυόμενων καρτών (flash card) 
για την επεξήγηση διαφόρων ορολογιών, να 
τοποθετηθούν φιλικά κουμπιά στο ερωτηματολόγιο του 
χρήστη για την ευκολότερη πλοήγησή του (π.χ. εμπρός, 
πίσω).  

11.3 Κείμενο (text). Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει 
δυνατότητες αλλαγής της γραμματοσειράς, του 
μεγέθους, του ύφους (π.χ. bold, italic), της στοίχισης 
και του χρώματος του κειμένου  

11.4 Παρουσίαση ερωτήσεων (question presentation). Θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του 
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αριθμού των ερωτήσεων ανά σελίδα, έτσι ώστε να μην 
απαιτείται από το χρήστη να πλοηγηθεί προς τα κάτω 
(scroll-down) για να δει την κάθε ερώτηση.  
 

12. Συμβατότητα Φυλλομετρητών 
(Web Browser Compatibility) 

12.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις 
τελευταίες εκδόσεις των εξής ευρέως γνωστών 
φυλλομετρητών, κατ’ ελάχιστο: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Netscape, Chrome, Flock, Navigator, 
Opera, και Safari. Για τον έλεγχο συμβατότητας θα 
χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία browsershots.org και xeno 
code.com. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου θα 
πρέπει να παρουσιάζεται κατά τρόπο άρτιο και ευκρινή, 
δίχως παραμορφώσεις και αλλαγές, σε όλους τους 
παραπάνω φυλλομετρητές 
 

13. Έλεγχος εγκυρότητας (validity 
checks) 

13.1 Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί ελέγχους 
εγκυρότητας, σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να 
αποφευχθούν σφάλματα κατά την είσοδο των 
δεδομένων και μη απαντημένες ερωτήσεις (π.χ. 
mandatory response checks, range checks, respondent 
authentication, data format checks).  

 
14. Παρακολούθηση (Monitoring) 14.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες 

παρακολούθησης εισερχόμενων και εξερχόμενων 
επισκεπτών στο ερωτηματολόγιο (π.χ. ώρα έναρξης και 
ώρα αποχώρησης)  

14.2 Η εφαρμογή θα πρέπει να ενημερώνει το διαχειριστή 
για τυχόν μη-ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια (π.χ. 
incomplete responses) 

14.3 Ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να 
παρακολουθήσει την εξέλιξη του κάθε 
ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να κατανοεί κάθε φορά τη 
συμπεριφορά πλοήγησης των συμμετεχόντων (π.χ. εάν 
καθυστερούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις).  
 

15. Ανάλυση αποτελεσμάτων 15.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες 
προβολής των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, κατά τη 
διάρκεια εξέλιξης της έρευνας (π.χ. μέσω στατιστικών 
γραφημάτων και πινάκων) 
 

16. Εξαγωγή Δεδομένων  16.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή της 
έρευνας, δυνατότητες εξαγωγής των αποτελεσμάτων από 
τη βάση δεδομένων του συστήματος, σε μορφές excel ή 
SPSS και pdf.  

 

Ανασκόπηση και δοκιμή υπαρχόντων λογισμικών έρευνας. 

Έπειτα από τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του λογισμικού, δημιουργήθηκε μία 

μήτρα συγκριτικής αξιολόγησης σε μορφή excel, στην οποία εισήχθησαν κατά σειρά 

σημαντικότητας όλες οι απαιτήσεις, προκειμένου να διενεργηθεί παράλληλη σύγκριση για 

κάθε μία από τις εξεταζόμενες εφαρμογές. Εν συνεχεία, για την αναζήτηση και επισκόπηση 

των διαθέσιμων εμπορικών και ανοιχτών λογισμικών πακέτων, χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία 
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WebSM (Web Survey Methodology). Η συγκεκριμένη υπηρεσία, μέσω της βάσης 

δεδομένων που διαθέτει, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης εξειδικευμένων λογισμικών 

εργαλείων επισκόπησης (survey software tools), βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (βλ. 

Σχήμα 5.6). Επιπλέον, παρέχει λεπτομερής πληροφορίες για κάθε εφαρμογή, όπως για 

παράδειγμα την επωνυμία της εταιρείας που το έχει αναπτύξει, τη γλώσσα που υποστηρίζει, 

το είδος του λογισμικού (π.χ. ανοιχτού ή κλειστού κώδικα), το είδος 

εγκατάστασης/φιλοξενίας (hosted vs. user’s servers), κτλ.   

 

 
Σχήμα 5.6: Υπηρεσία Web Survey Methodology  
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Η διαδικασία αναζήτησης που διενεργήθηκε στην υπηρεσία WebSM απέδωσε 

συνολικά 27 διαφορετικά λογισμικά πακέτα. Μέσα από την ιστοσελίδα της εκάστοτε 

εταιρείας ή του οργανισμού που έχει αναπτύξει καθένα από τα 27 λογισμικά, εξετάστηκε εν 

συνεχεία προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό κάθε εφαρμογής, και αντίστοιχα 

καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές τους στον πίνακα αξιολόγησης, για 

την διενέργεια παράλληλων συγκρίσεων. Βάσει της συγκεκριμένης διαδικασίας, επιλέχθηκαν 

ως δυνητικά κατάλληλα για την διεξαγωγή της έρευνας 5 διαφορετικά λογισμικά πακέτα 

(Πίνακας 5.5).  

 

Πίνακας 5.5: Λογισμικά εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών  
 
 Όνομα 
Λογισμικού 

Εταιρεία Άδεια (License) Περιγραφή λογισμικού (από την 
ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας) 

1. LimeSurvey LimeSurvey Open Source 
GPL 

LimeSurvey (formerly PHPSurveyor) is 
a leading Open Source Online Survey 
Tool written in PHP 
 

2. Open 
Survey Pilot 

OSP Open Source 
GPL 

Opensurveypilot is a strong 
opensource webbased system for 
generating complete online surveys, 
polls and many more. 
 

3. Web Survey 
Toolbox 

Aaron 
Powers 

Open Source 
GPL 

The Web Survey Toolbox makes 
building online surveys easier, more 
secure, and the surveys more powerful. 
Includes a survey management website, 
a GUI survey editor, survey webapps, 
and a clustering survey. Can be 
infinitely customized by adding JSP 
code. 
 

4. QSYS 
Survey4all 

Albert 
Greinoecker 

Open source 
GPL 

QSYS is a web-based survey software 
intentionally developed for running 
experiments dealing with visual design 
effects on respondents behavior as part 
of a dissertation project. In the current 
version, the software includes an easy 
to use online-editor supporting online 
survey's creation, accomplishment and 
administration 
 

5. Opinio ObjectPlanet Chargeable  
Free trial version 
(unlimited time) 
Low cost license 
for universities 

ObjectPlanet’s Opinio survey software 
is a full-featured web application for 
creating, managing, and publishing 
online surveys, collecting data from 
respondents and make sense of this 
data through powerful reporting and 
analysis. Everything is controlled 
through your web browser in a user 
friendly and intuitive user interface. 
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Εν συνεχεία, και οι πέντε εφαρμογές εγκαταστάθηκαν δοκιμαστικά στο διακομιστή της 

έρευνας, προκειμένου να αξιολογηθούν πιο διεξοδικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητές τους, 

σε πιλοτικό περιβάλλον. Από τη διαδικασία αυτή τελικώς, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το 

λογισμικό Opinio 6.0.1 της εταιρείας ObjectPlanet. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στα εξής 

σημεία:  

• το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το μοναδικό το οποίο βρέθηκε να πληροί όλες τις 

βασικές απαιτήσεις που τέθηκαν εξ αρχής για την έρευνα 

• το περιβάλλον χρήσης του είναι εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη και οι 

λειτουργικές του δυνατότητες είναι αρκετά εξελιγμένες σε σχέση με τα υπόλοιπα 

λογισμικά που εξετάστηκαν  

• οι δυνατότητες παρακολούθησης (monitoring) της πορείας της έρευνας είναι 

αρκετά προχωρημένες σε σχέση με τα υπόλοιπα λογισμικά. Επιπλέον, 

ενσωματώνονται μηχανισμοί δημιουργίας «ηλεκτρονικών εισιτηρίων (e-ticketing)» 

που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες που εγκατέλειψαν το ερωτηματολόγιο ή που 

έκλεισαν κατά λάθος την εφαρμογή, να επιστρέψουν σε αυτό από εκεί που είχαν 

απομείνει, μέσω του ηλεκτρονικού τους εισιτηρίου που τους αποστέλλεται με email  

• η εταιρεία ObjectPlanet είναι ευρέως γνωστή στο χώρο των διαδικτυακών ερευνών 

και η εφαρμογή της Opinio έχει χρησιμοποιηθεί σε επιχειρησιακές έρευνες 

μεγάλου βεληνεκούς, από μεγάλες εταιρείες (π.χ. NASA, Nintendo, Amazon, 

IBM), κλινικές (π.χ. Mayo Clinic), αλλά και πανεπιστήμια (π.χ. Stanford 

University, William & Mary University) 

• το λογισμικό Opinio, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ανοιχτού κώδικα και έχει 

κόστος αγοράς, στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε έναντι των υπολοίπων 

διότι προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμής (free-trial) σε Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα, στην έκδοση Corporate, δίχως χρονικούς ή άλλου είδους περιορισμούς  

 

5.7.2  Ανάπτυξη ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και πιλοτική δοκιμή   
 

Έπειτα από την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, η επόμενη φάση προετοιμασίας 

της έρευνας επικεντρώθηκε στη ψηφιοποίηση του έντυπου ερωτηματολογίου (βλ. Σχήμα 5.7) 

που αναπτύχθηκε για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τα νοσοκομεία (βλ. 

Παράρτημα Α) και στην πιλοτική δοκιμή του.  
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Σχήμα 5.7:  Γραφική διεπιφάνεια χρήστη για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου 
 

Για τη ψηφιοποίηση του ερωτηματολογίου, ακολουθήθηκαν αρκετές από τις 

θεμελιώδεις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

για τη δημιουργία διαδικτυακών ερωτηματολογίων (Lumsden 2007, Baker κ.ά. 2004, 

Heerwegh και Loosveldt 2002, Dillman κ.ά. 1999, Eysenbach 2004, Eysenbach και Wyatt 

2002, ). Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από άλλες 

διαδικτυακές έρευνες (π.χ. Cooper κ.ά. 2006, Schleyer 2000, Zhang 2000). Συγκεκριμένα, 

σε ό,τι αφορά στην παρουσίαση του κειμένου, δηλαδή των ερωτήσεων και των απαντήσεων 

του ερωτηματολογίου, ακολουθήθηκαν οι εξής αρχές:  

• Η γραμματοσειρά των ερωτήσεων ορίστηκε σε μορφή Arial, 10 point, έντονη και 

πλάγια γραφή (bold-italics), έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις απαντήσεις 
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• Οι λέξεις κλειδιά κάθε ερώτησης υπογραμμίστηκαν έτσι ώστε να διακρίνονται πιο 

εύκολα από το υπόλοιπο κείμενο των ερωτήσεων 

• Οι οδηγίες  ή τυχόν επεξηγήσεις που βρίσκονται εντός μιας ερώτησης 

τοποθετήθηκαν σε παρενθέσεις, έτσι ώστε να μη δημιουργούν σύγχυση κατά την 

ανάγνωσή τους 

• Τα μηνύματα λαθών ή παραλήψεων κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

ορίστηκαν να εμφανίζονται με έντονα κόκκινα γράμματα, έτσι ώστε ο χρήστης να 

μπορεί να τα δει εύκολα και γρήγορα  

 

Σε ό,τι αφορά στη σχεδίαση της οθόνης (screen design) και την παρουσίαση των 

ερωτήσεων (question presentation), εφαρμόστηκαν τα εξής: 

• Οι ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου διασπάστηκαν συνολικά σε 36 

διαδοχικές οθόνες. Αυτό έγινε κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με 

την ευκολία πλοήγησης των χρηστών στο ερωτηματολογίου (navigation) και την 

αποφυγή τυχόν συγχύσεων που μπορούν να δημιουργηθούν προς τους χρήστες 

κατά την εκτέλεση κινήσεων scroll-down για την πλοήγηση από τη μία ερώτηση 

στην άλλη. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την αποφυγή νεκρών-χρόνων στο 

διακομιστή (server time-outs), που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την αποστολή 

των δεδομένων, όταν σε μία οθόνη περιλαμβάνονται πολλές ερωτήσεις και 

απαντήσεις  

• Όλες οι οθόνες του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να 

εμφανιστούν πλήρως ακόμα και στη χαμηλότερη δυνατή ανάλυση 800 x 600 pixels  

• To background χρώμα των ερωτήσεων διέφερε από αυτό των απαντήσεων, έτσι 

ώστε να είναι ευκρινείς η διαφορά ανάμεσά τους  

• Τοποθετήθηκαν κουμπιά πλοήγησης «Πίσω» και «Επόμενο» σε εμφανές σημείο 

της οθόνης (κάτω αριστερά) για τη διευκόλυνση της πλοήγησης των χρηστών  

• Η καταχώρηση των απαντήσεων στη βάση δεδομένων του συστήματος ορίστηκε 

να γίνεται κάθε φορά που οι ερωτηθέντες πατούσαν το κουμπί «Επόμενο» για να 

μεταβούν στην επόμενη ερώτηση (προς αποφυγή υπερφόρτωσης του διακομιστή 

στο τέλος) 

• Τοποθετήθηκε σε εμφανές σημείο μπάρα ποσοστιαίας ένδειξης προόδου 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (progress bar), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να 

γνωρίζουν πόσες ερωτήσεις απομένουν για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Η επιλογή αυτή αν και δεν ενδείκνυται, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε 
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καθαρά για λόγους ψυχολογικούς προς τους συμμετέχοντες, διότι το 

ερωτηματολόγιο ήταν μεγάλο.  

•  Στην αρχή του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε οθόνη καλωσορίσματος των 

συμμετεχόντων, με πληροφορίες και οδηγίες για την έρευνα, ενώ στο τέλος 

δημιουργήθηκε οθόνη με ευχαριστήριο μήνυμα 

 

Στο Σχήμα 5.8 απεικονίζεται ενδεικτικά μία από τις γραφικές διεπιφάνειες χρήστη 

του ερωτηματολογίου, όπου φαίνονται ορισμένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

σχεδίασης της οθόνης και εμφάνισης των ερωτήσεων.   

 

Έπειτα από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μορφής του ερωτηματολογίου το 

επόμενο βήμα που πραγματοποιήθηκε ήταν ο πιλοτικός έλεγχος. Για τον πιλοτικό έλεγχο 

δημιουργήθηκε αρχικά μία λίστα με ερωτήσεις-σημεία εξέτασης (check points), που 

αφορούν τον έλεγχο αποτύπωσης και εμφάνισης του ερωτηματολογίου αλλά και τον έλεγχο 

συμπεριφοράς της διαδικτυακής πλατφόρμας υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα σημεία 

ελέγχου που διενεργήθηκαν επικεντρώνονται στα εξής ερωτήματα:  

• Έχουν εισαχθεί όλες οι ερωτήσεις στη βάση δεδομένων με τη σωστή σειρά, δίχως 

γραμματικά ή εκφραστικά λάθη;  

• Έχουν δημιουργηθεί σωστά όλοι κανόνες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για 

κάθε ερώτηση (π.χ. δυνατότητα πολλαπλής επιλογής ή δυνατότητα μονής 

επιλογής) 

• Έχουν δημιουργηθεί στις ερωτήσεις όπου απαιτείται κανόνες ελέγχου ύπαρξης 

υποχρεωτικής απάντησης; Υπάρχει ερώτηση την οποία μπορούν να παραλείψουν 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα ολοκληρώνοντας τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου 

• Εκτελείται σωστά η λογική αλληλουχία των ερωτήσεων;  

• Λειτουργούν όλα τα κουμπιά πλοήγησης του ερωτηματολογίου σωστά (π.χ. 

επόμενη ερώτηση, προηγούμενη ερώτηση); 

• Λειτουργούν οι αναδυόμενες κάρτες (flash cards) παροχής πρόσθετων 

πληροφοριών σε συγκεκριμένες ορολογίες που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο (π.χ. ADT);  

• Καταχωρούνται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στη βάση δεδομένων κάθε φορά 

που μεταβαίνουν από τη μία ερώτηση στην άλλη;  
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• Εμφανίζεται και λειτουργεί σωστά το ερωτηματολόγιο σωστά σε όλους τους 

ευρέως γνωστούς και χρησιμοποιούμενους φυλλομετρητές (browsers);  

• Λειτουργεί σωστά ο μετρητής εξέλιξης του ερωτηματολογίου;  

• Λειτουργεί η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών (user authentication) μέσω 

κωδικού πρόσβασης για την εισαγωγή τους στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και 

τη διαφύλαξη της έρευνας από μη πιστοποιημένους επισκέπτες;  

 

 
Σχήμα 5.8: Παράδειγμα οθόνης από το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 
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Για τον πιλοτικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 10 άτομα εντός και εκτός 

Πανεπιστημίου. Ο έλεγχος έγινε από υπολογιστές διαφορετικής σύνθεσης (configuration), 

με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Windows 98, 2000 και XP, διαφορετικούς 

browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Chrome, Flock, Navigator, 

Opera, και Safari) και διαφορετικές συνδέσεις στο Internet (ADSL βασική, Modem και 

ISDN). Η αρχιτεκτονική δομή που δημιουργήθηκε για τον πιλοτικό έλεγχο της εφαρμογής 

Opinio, απεικονίζεται στο Σχήμα 5.9. Κατά τη διαδικασία ελέγχων δεν προέκυψαν τυχόν 

τεχνικά προβλήματα, αλλά ούτε και προβλήματα παρουσίασης του περιεχομένου του 

ερωτηματολογίου, ενώ οι χρήστες εξέφρασαν θετικές απόψεις σχετικά με το γραφικό 

περιβάλλον, την ευκολία χρήσης της εφαρμογής και του ερωτηματολογίου, αλλά και του 

χρόνου απόκρισης του διακομιστή.  

 
 

 
Σχήμα 5.9: Αρχιτεκτονική δομή της δικτυοκεντρικής εφαρμογής Opinio   
 

5.7.3  Δημιουργία λίστας συμμετεχόντων και αποστολή προσκλήσεων με email 
 

 Έπειτα από την ολοκλήρωση της πιλοτικής δοκιμασίας, για την αποστολή των 

προσκλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους προϊσταμένους πληροφορικής 

των δημόσιων νοσοκομείων, δημιουργήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Opinio λίστες 

συμμετεχόντων (participant lists). Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία επικοινωνίας που 
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καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της Access κατά τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους 

προϊσταμένους των μονάδων πληροφορικής του δείγματος της έρευνας (βλ. Σχήμα 5.10 και 

ενότητα 5.4), εισήχθησαν ένα προς ένα στη βάση δεδομένων της εφαρμογής Opinio οι 

επωνυμίες των νοσοκομείων, το ονοματεπώνυμο και το email του κάθε προϊσταμένου 

πληροφορικής και ο κωδικός πρόσβασής τους στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Εν 

συνεχεία, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (template email 

message), για την πρόσκληση των νοσοκομείων στην έρευνα, με τίτλο θέματος «Πανελλήνια 

Έρευνα Αξιολόγησης του Βαθμού Υιοθέτησης Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Δημόσια Νοσοκομεία», στο οποίο αναγράφονταν: ο τίτλος 

και ο στόχος  της έρευνας, ο σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας που βρίσκεται αναρτημένο το 

διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, ο κωδικός πρόσβασης για την πιστοποιημένη πρόσβαση στο 

ερωτηματολόγιο, ο φορέας υλοποίησης της έρευνας και τα στοιχεία επικοινωνίας των 

υπευθύνων διαχείρισης της έρευνας. Έπειτα από την ολοκλήρωση της παραπάνω 

διαδικασίας, το πρότυπο μήνυμα στάλθηκε μαζικά σε όλα τα νοσοκομεία του δείγματος στις 

11/7/07, από τη διεύθυνση hissurvey@uom.gr, υπό την επωνυμία του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.   

 

 
Σχήμα 5.10:  Απεικόνιση της βάσης δεδομένων Access με τα στοιχεία των προϊσταμένων 

πληροφορικής του κάθε νοσοκομείου 
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Για την επιβεβαίωση της ορθότητας των διευθύνσεων και της παραλαβής των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τους τελικούς αποδέκτες, χρησιμοποιήθηκαν αιτήματα 

επιβεβαίωσης παραλαβής (receipt requests). Στις περιπτώσεις όπου το επιβεβαιωτικό 

μήνυμα παραλαβής ήταν θετικό (δηλ. το μήνυμα εστάλη επιτυχώς), τότε αυτό 

καταγράφονταν στη βάση δεδομένων Access, στο αντίστοιχο πεδίο του κάθε νοσοκομείου 

(Σχήμα 5.10). Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου επιστρέφονταν μήνυμα αποτυχημένης 

αποστολής, ενημερώνονταν δια τηλεφώνου οι αρμόδιοι προϊστάμενοι πληροφορικής 

προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχε καταχωρηθεί 

λανθασμένα ή εάν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αρχικά υπήρξαν 7 περιπτώσεις 

νοσοκομείων που δεν μπόρεσαν να λάβουν το ενημερωτικό μήνυμα που εστάλη, λόγω 

κάποιου προσωρινού προβλήματος που υπήρξε στο διακομιστή email του νοσοκομείου που 

συνδέονταν στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ωστόσο, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, 

το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε και τα μηνύματα παραλήφθηκαν.  

Τέλος, για την αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν 

συνολικά 2 ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθυμίσεων στις 23/8 και στις 21/9. 

5.7.4  Εποπτεία και διαχείριση της έρευνας  
   

Για την καλύτερη εποπτεία και διαχείριση της πανελλαδικής έρευνας δημιουργήθηκε 

ένα μεθοδολογικό πλάνο. Το πλάνο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά σενάρια ενεργειών 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, προσδιορίζει υπό μορφή πρωτοκόλλου τις αντίστοιχες 

ενέργειες και διαδικασίες που επιτελούνται σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, όπως 

εμφανίζεται στο Σχήμα 5.11, έπειτα από την αποστολή των προσκλήσεων προς τους 

προϊσταμένους των μονάδων πληροφορικής κάθε νοσοκομείου και την επιβεβαίωση 

επιτυχούς παραλαβής, τα πιθανά σενάρια είναι τα εξής: 

• Έναρξη συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και επιτυχής ολοκλήρωση 

• Έναρξη συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και αποχώρηση πριν την 

ολοκλήρωση και τέλος,  

• Αγνόηση της πρόσκλησης   

 

Στην πρώτη περίπτωση, οι προϊστάμενοι πληροφορικής των νοσοκομείων 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα και αφού εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης που τους έχει δοθεί 

εισέρχονται στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο και συμπληρώνουν. 
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Σχήμα 5.11: Πλάνο εποπτείας και διαχείρισης της έρευνας 
 
 

 
Σχήμα 5.12: Διεπιφάνεια διαχειριστή για την παρακολούθηση της εξέλιξης της έρευνας 

 

Ο διαχειριστής της έρευνας, μέσω της γραφικής διεπιφάνειας που εμφανίζεται στο 

Σχήμα 5.12, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον αριθμό των ενεργών χρηστών που 

βρίσκονται συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα και αντίστοιχα, για κάθε επιτυχώς ολοκληρωμένο 

ερωτηματολόγιο (complete responses), να προβεί στις εξής διαδικασίες: 
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Έλεγχος ύπαρξης πιθανών αγνοημένων ερωτήσεων και έλεγχος ύπαρξης λαθών ή 

ελλειπουσών τιμών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την πλοήγηση στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων που βρίσκονται καταχωρημένες στο διακομιστή σε μορφή html, ανά 

ερωτηματολόγιο, και στη συνέχεια την εξέταση των απαντήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν οι μηχανισμοί επικύρωσης του λογισμικού έχουν εφαρμοστεί κανονικά. Στην παρούσα 

έρευνα, δεν υπήρξαν τυχόν προβλήματα με αγνοημένες ερωτήσεις ή ελλιπείς καταχωρήσεις 

δεδομένων, διότι σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκαν επιτυχώς έλεγχοι εγκυρότητας 

εισαγωγής δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, από το ίδιο το λογισμικό. 

Έλεγχος χρονικής διάρκειας. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην παρακολούθηση 

της χρονικής διάρκειας συμπλήρωσης του κάθε ερωτηματολογίου (χρόνος έναρξης και 

χρόνος λήξης), έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις όπου οι 

συμμετέχοντες απάντησαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή αντίθετα παρέμειναν 

συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα με το ερωτηματολόγιο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, 

με αποτέλεσμα το σύστημα να τους αποσυνδέσει για λόγους ασφαλείας. Αν και δεν υπήρχαν 

περιπτώσεις όπου το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε σε λιγότερο από 10 λεπτά (ελάχιστος 

χρόνος), υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου οι χρήστες έμειναν συνδεδεμένοι για αρκετή 

ώρα στην ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα το σύστημα να τους αποσυνδέσει αποθηκεύοντας τις 

απαντήσεις που είχαν καταχωρήσει μέχρι εκείνο το σημείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τα συγκεκριμένα άτομα, έτσι ώστε να διερευνήσουμε τους 

λόγους για τους οποίους υπήρξε πολύωρη παύση και αντίστοιχα να τους αποστείλουμε ένα 

ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket) μέσω email για να συνεχίσουν τη συμπλήρωση από εκεί που 

είχαν μείνει. Τις περισσότερες φορές το βασικό αίτιο για την πολύωρη αυτή φάση ήταν ο 

φόρτος εργασίας ή κάποια έκτακτη δουλειά που προέκυψε στη μονάδα πληροφορικής του 

νοσοκομείου κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, 

η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθηση της εξέλιξης της έρευνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

κρίσιμη και σημαντική για την αποφυγή προβλημάτων ή μη ολοκληρωμένων 

ερωτηματολογίων.  

Μετατροπή των απαντήσεων σε pdf και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 

Έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε ερωτηματολογίου, ή στο τέλος κάθε ημέρας, για λόγους 

ασφαλείας οι τελικές απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις εξάγονταν από τη βάση δεδομένων 

της διαδικτυακής πλατφόρμας και μετασχηματίζονταν από html μορφή σε pdf αρχεία, τα 

οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν σε 2 διαφορετικά μέσα αποθήκευσης.  

Αποστολή ευχαριστήριου email στους προϊσταμένους. Έπειτα από την 

ολοκλήρωση κάθε ερωτηματολογίου, ελέγχονταν τα στοιχεία του προϊσταμένου του 
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εκάστοτε νοσοκομείου που είχε απαντήσει στην έρευνα. Εν συνεχεία, αποστέλλονταν 

ευχαριστήριο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης και οι απαντήσεις 

του συγκεκριμένου νοσοκομείου στη έρευνα, υπό μορφή pdf αρχείου. 

Εισαγωγή των δεδομένων στο SPSS. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην εξαγωγή 

των δεδομένων από τη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας και αντίστοιχα στην 

εισαγωγή των δεδομένων αυτών στο στατιστικό λογισμικό SPSS.   

 
Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο που εμφανίζεται στο Σχήμα 5.12, αναφέρεται στην 

περίπτωση όπου οι προϊστάμενοι πληροφορικής των νοσοκομείων επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα με το ερωτηματολόγιο της έρευνας και αφού ξεκινήσουν να το συμπληρώνουν 

αποχωρούν δίχως να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση,  τα 

ακολουθητέα βήματα έχουν ως εξής:  

Μέσα από τη γραφική διεπιφάνεια παρακολούθησης της εξέλιξης της έρευνας, ο 

διαχειριστής εντοπίζει το νοσοκομείο από το respondent id και αντίστοιχα τον αρμόδιο 

προϊστάμενο της μονάδας πληροφορικής του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Εν συνεχεία 

πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια 

αποχώρησης και να καταγραφούν. Αμέσως μετά εκδίδεται ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket) 

επιστροφής του χρήστη στο ερωτηματολόγιο, από εκεί που είχε μείνει και αποστέλλεται με 

email. Τα σενάρια έπειτα από αυτή τη διαδικασία είναι δύο: (1) ο χρήστης επιστρέφει στο 

ερωτηματολόγιο για να το συμπληρώσει και (2) ο χρήστης αγνοεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο 

που του έχει αποσταλεί μέσω email.  

 
Τέλος, το τρίτο και τελευταίο βασικό σενάριο είναι αυτό κατά το οποίο η αρχική 

πρόσκληση που εστάλη στους προϊσταμένους αγνοείτε. Σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου 

ότι το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη έχει όντως παραληφθεί από τους τελικούς 

αποδέκτες (π.χ. έχει επιστραφεί αποδεικτικό μήνυμα), οι ακολουθητέες ενέργειες έχουν να 

κάνουν με την αποστολή εκ νέου πρόσκλησης, υπό μορφή υπενθύμισης. Στην παρούσα 

έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, προγραμματίστηκαν δύο κύκλοι αποστολής μηνυμάτων 

υπενθύμισης για συμμετοχή στην έρευνα. Η πρώτη εστάλη στις 23/8 και η δεύτερη στις 

21/9, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της έρευνας και της 

συλλογής των δεδομένων ορίστηκε στις 30/9.  Τα αποτελέσματα από τη διαδικασία 

αποστολής υπενθυμίσεων, παρουσιάζονται και αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο, στην 

ενότητα 6.1.   
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Κεφάλαιο 6.  

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας 

Με βάση τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις μονάδες πληροφορικής 

των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα πλαίσια της πραγματοποιηθείσας εμπειρικής 

πανελλαδικής έρευνας, στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η περιγραφική παρουσίαση και 

η ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων, με τη βοήθεια στατιστικών γραφημάτων και 

πινάκων απόλυτων συχνοτήτων.   

Αναλυτικότερα, στην ενότητα 6.1 του παρόντος κεφαλαίου πραγματοποιείται η 

περιγραφή του τελικού δείγματος της έρευνας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

σχετικά με το τελικό ποσοστό και τη διακύμανση της ανταπόκρισης των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, η αντιπροσωπευτικότητα και η κατανομή του 

τελικού δείγματος με βάση τις 17 Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.) που 

περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ), καθώς επίσης και η ποσοστιαία 

κατανομή – βάσει τίτλου εργασίας - των ατόμων πληροφορικής που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια. Έπειτα, στην ενότητα 6.2 ακολουθεί η καταγραφή των αποτελεσμάτων της 

υφιστάμενης επιχειρησιακής δυναμικότητας των συμμετεχόντων νοσοκομείων. 

Συγκεκριμένα, στην ενότητα 6.2 παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων σχετικά με τη δυναμικότητα δομής (structural capacity), την οικονομική 

δυναμικότητα επένδυσης σε ΤΠΕ, καθώς επίσης και τη δυναμικότητα στελέχωσης και 

ηγεσίας των μονάδων πληροφορικής, των νοσοκομείων.  Στη συνέχεια, στην ενότητα 6.3, με 

βάση τους τέσσερις επιχειρησιακούς τομείς και τα επιμέρους τμήματα που περιλαμβάνονται 

στο μοντέλο αξιολόγησης HAD-ICT, ακολουθεί η περιγραφική παρουσίαση και η ανάλυση 

των στατιστικών αποτελεσμάτων που αφορούν: (1) στις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες/διαδικασίες που έχουν μηχανογραφηθεί έως σήμερα στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα μέσα από την υιοθέτηση συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής, (2) στο 

βαθμό υιοθέτησης και χρήσης εξειδικευμένων ΠΣ και ΤΠ και, (3) στο βαθμό ολοκλήρωσης 

που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ και τις ΤΠ που έχουν ήδη υιοθετηθεί από τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα. Στην ενότητα 6.4 και 6.5, παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα από 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή των 

νοσοκομείων, την υιοθέτηση συστημάτων ERP και, εν συνεχεία, των ενδο και 

εξωεπιχειρησιακών παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην υιοθέτηση της πληροφορικής 

στα δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Τέλος, στις ενότητες 6.6 και 6.7, παρουσιάζονται τα 
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στατιστικά αποτελέσματα από τον έλεγχο αξιοπιστίας (reliability test) της έρευνας και τον 

έλεγχο εγκυρότητας (validity test) του ερωτηματολογίου και αναλύονται τα βασικότερα 

ευρήματα της διαδικασίας αυτής.         

6.1   Περιγραφή του Δείγματος   

Από τα 107 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 

που αποτέλεσαν το αρχικό δείγμα της παρούσας έρευνας, απάντησαν συνολικά τα 70. Ως εκ 

τούτου, η έρευνα συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσοστό ανταπόκρισης, ύψους 65,5%.  Το 

ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό εν συγκρίσει με άλλες αντίστοιχες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, καθώς 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα υψηλότερα (βλ. Κεφάλαιο 3, Πίνακα 3.2).  

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 6.1, όπου παρουσιάζονται ανά εβδομάδα οι 

διακυμάνσεις  της ανταπόκρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρούσας έρευνας, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης 

διαδραμάτισε η αποστολή υπενθυμίσεων (email reminders) προς τους 

διευθυντές/προϊσταμένους των μονάδων πληροφορικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email). Αναλυτικότερα, έπειτα από την αποστολή του πρώτου email που 

πραγματοποιήθηκε στις 11/7, το ποσοστό ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της πρώτης 

εβδομάδας (12-18/7) ανήλθε στο 12,1% (n=107). Εντούτοις, τις επόμενες 4 εβδομάδες 

που δεν υπήρξε καμία διαμεσολάβηση, το ποσοστό ανταπόκρισης σημείωσε φθίνουσα 

πορεία, με αποτέλεσμα να φθάσει ακόμα και στο 0% από τις 9/8 έως και τις 15/8. 

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, όπου η ανταπόκριση 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 

την προγενέστερη εβδομάδα. Η μικρή αυτή αύξηση, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο 

γεγονός ότι την περίοδο εκείνη ορισμένοι από τους διευθυντές των μονάδων πληροφορικής 

που απουσίαζαν λόγω θερινής αδείας, επέστρεψαν, οπότε και έλαβαν το αρχικό email που 

τους είχε σταλεί στις 11/7. Έπειτα από την αποστολή της πρώτης υπενθύμισης στις 23/8, το 

ποσοστό ανταπόκρισης αυξήθηκε και πάλι σημαντικά (7,5%), ενώ μέσα στις επόμενες 2 έως 

και 3 εβδομάδες που δεν υπήρξε άλλη διαμεσολάβηση, σημειώθηκε εκ νέου ύφεση έως και 

4,7 ποσοστιαίες μονάδες. Στις 21/9 στάλθηκε το 2ο και τελευταίο μήνυμα υπενθύμισης σε 

όσους δεν είχαν απαντήσει μέχρι τότε, το οποίο εκτός από το περιεχόμενο που 

περιλαμβάνονταν στα προηγούμενα μηνύματα έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην καταληκτική 

ημερομηνία που είχε τεθεί εξαρχής (τις 30/9). Με βάση, λοιπόν, τη 2η διαμεσολάβηση, τις 

τελευταίες 9 ημέρες της έρευνας (21/9 – 30/9) σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στο ποσοστό 
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ανταπόκρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (23,4%). Κατά συνέπεια, όπως φαίνεται και στο 

σχετικό γράφημα, η τελευταία υπενθύμιση (follow-up) διαδραμάτισε πραγματικά 

καθοριστικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση του τελικού ποσοστού ανταπόκρισης (65,5%).            

 

 
 
Γράφημα 6.1: Διακυμάνσεις στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθ’ 

όλη τη διάρκεια της έρευνας (n=107)   
 

Εκτός, όμως, από το ποσοστό ανταπόκρισης, σημαντικό στοιχείο μείζονος σημασίας 

σε μια έρευνα αποτελεί και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Cook et al., 2000, 

Eysenbach, 2005). Στην παρούσα έρευνα, προκειμένου να εξεταστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του τελικού δείγματος, τα νοσηλευτικά ιδρύματα που απάντησαν 

στην έρευνα (n=70), αλλά και αυτά τα οποία δεν απάντησαν (n=37), σταθμίστηκαν σύμφωνα 

με τη γεωγραφική τους τοποθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Δημόσια Υγειονομική 

Περιφέρεια (Δ.Υ.ΠΕ.) στην οποία ανήκουν. Βάσει, λοιπόν, της κατανομής αυτής (Πίνακας 

6.1), η αντιπροσωπευτικότητα του τελικού δείγματος εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, 

καθώς από τις 17 Δ.Υ.ΠΕ. που περιλαμβάνονται συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της 

χώρας μας, συλλέχθηκαν απαντήσεις, σε σημαντικό ποσοστό, από τα νοσοκομεία όλων 

σχεδόν των Δ.Υ.ΠΕ. (16/17 Δ.Υ.ΠΕ.). Το σταθμισμένο ποσοστό ανταπόκρισης στο σύνολο 

των 17 Δ.Υ.ΠΕ. ανέρχεται στο 64,5%. Η μοναδική Δ.Υ.ΠΕ. από την οποία δεν 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία, ήταν η Β Νοτίου Αιγαίου. Παρ’ όλα αυτά, επειδή στη 

συγκεκριμένη υγειονομική περιφέρεια εντάσσεται μόνο ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, το Γενικό 

Νοσοκομείο Ρόδου, το σταθμισμένο ποσοστό ανταπόκρισης δεν επηρεάστηκε.  
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Πίνακας 6.1: Στάθμιση του Δείγματος ανά ΔΥΠΕ  
 

Δ.Υ.ΠΕ.
Αριθμός νοσοκομείωνπου 
περιλαμβάνει κάθε Δ.Υ.ΠΕ.

Αριθμός νοσοκομείων που απάντησαν 
στην έρευνα ανά Δ.Υ.ΠΕ.

% ανταπόκρισης  ανά 
Δ.Υ.ΠΕ.

Ηπείρου 5 5 100,0%

Βορείου Αιγαίου 2 2 100,0%

Α΄ Νοτίου Αιγαίου 1 1 100,0%

Στερεάς Ελλάδας 6 5 83,3%

Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας 11 9 81,8%

Γ΄ Αττικής 8 6 75,0%

Α΄ Κεντρικής Μακεδονίας 8 6 75,0%

Κρήτης 7 5 71,4%
Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 6 4 66,7%

Δυτικής Μακεδονίας 5 3 60,0%

Α΄ Αττικής 17 10 58,8%

Β΄ Αττικής 7 4 57,1%

Πελοποννήσου 7 4 57,1%

Δυτικής Ελλάδας 6 3 50,0%

Θεσσαλίας 5 2 40,0%

Ιονίου 5 1 20,0%

Β΄ Νοτίου Αιγαίου 1 0 0,0%

Σύνολο 07 70 64,5%

 
 

Όπως παρουσιάζεται στο αντίστοιχο γράφημα του παραπάνω πίνακα (Γράφημα 6.2), 

οι Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Α΄ Νοτίου Αιγαίου συγκέντρωσαν το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης (100%) σε σχέση με τις υπόλοιπες Δ.Υ.ΠΕ., καθώς τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα που υπάγονται στις συγκεκριμένες περιφέρειες (8 νοσοκομεία) 

συμμετείχαν όλα στην παρούσα έρευνα. Υψηλά δε ποσοστά ανταπόκρισης επιτεύχθηκαν και 

στις Δ.Υ.ΠΕ. της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες αθροιστικά 

περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό νοσοκομείων του ΕΣΥ (51 νοσοκομεία). Το υψηλό 

ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω νοσοκομείων συνέβαλε σημαντικά στο να αυξηθεί ο 

συνολικός αριθμός των νοσοκομείων του τελικού δείγματος. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

ανταπόκρισης στην παρούσα έρευνα σημειώθηκαν στις Δ.Υ.ΠΕ. του Ιονίου και της 

Θεσσαλίας, 20% και 40% αντίστοιχα. Εντούτοις, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, το 

ποσοστό ανταπόκρισης κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα για το μέγεθος της έρευνας.   
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Απάντησαν

 

Γράφημα 6.2: Ποσοστό Ανταπόκρισης στην Έρευνα ανά Δημόσια Υγειονομική Περιφέρεια  
 

Όπως παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας 6.2 & Γράφημα 6.3), στη συντριπτική 

πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (82,9%) τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 

έδωσαν οι διευθυντές/προϊστάμενοι3 των μονάδων πληροφορικής. Ωστόσο, σε 9 

περιπτώσεις (12,9%), επειδή όπως μας γνωστοποιήθηκε οι υπεύθυνοι των συγκεκριμένων 

μονάδων δεν ήταν διαθέσιμοι λόγω θερινής άδειας, τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν 

κατ’ ανάγκη από τον πλέον αρμόδιο υπάλληλο πληροφορικής - βάσει χρόνων θητείας και 

εκπαίδευσης - που εκτελούσε χρέη προϊσταμένου κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον, 

σε ένα αρκετά μικρό ποσοστό (4,3%), οι απαντήσεις δόθηκαν από προϊσταμένους άλλων 

τμημάτων που εκτελούν τις λειτουργίες και τα καθήκοντα της μονάδας πληροφορικής, 

καθότι το νοσοκομείο τους δεν περιλαμβάνει διεύθυνση ή αυτοτελές τμήμα ή γραφείο 

πληροφορικής (Πίνακας 6.2.) Οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια προήλθαν 

από τα εξής τμήματα: Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Οικονομικό Τμήμα και Τμήμα 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.  

 
 
 

                                                 
3 Σύμφωνα με το άρθρο 6 (§6) του Νόμου 2889/2001, σε νοσηλευτικά ιδρύματα με δυναμικότητα 
μεγαλύτερη των 400 κλινών μπορεί να συνίσταται Διεύθυνση Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, στις 
συγκεκριμένες μονάδες ο υπεύθυνος κατέχει το βαθμό του διευθυντή. Ενώ, σε νοσοκομεία με 
δυναμικότητα μικρότερη των 400 κλινών, οι μονάδες πληροφορικής αποτελούν αυτοτελή τμήματα, 
άρα οι υπεύθυνοι των εν λόγω τμημάτων κατέχουν το βαθμό του προϊσταμένου. Στην παρούσα 
διατριβή, οι δύο αυτοί όροι (προϊστάμενος και διευθυντής) χρησιμοποιούνται κατ’ εναλλαγή για να 
εκφράσουν επί της ουσίας την ίδια έννοια.  
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Πίνακας 6.2: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα βάσει τίτλου εργασίας  
 

Τίτλος Εργασίας Ν %

Διευθυντής/ΠροϊστάμενοςΜονάδας Πληροφορικής 58 82,9%

ΥπάλληλοςΜονάδας Πληροφορικής 9 12,9%
Προϊστάμενος άλλου τμήματος που εκτελεί καθήκοντα 
Μονάδας Πληροφορικής 3 4,3%

Σύνολο 70 100%
 

 
 

Το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων νοσοκομείων οι 

απαντήσεις που συλλέχθηκαν προήλθαν από τους προϊσταμένους των μονάδων 

πληροφορικής, ικανοποιεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί στην 

παρούσα έρευνα, ως προς την κύρια ομάδα εστίασης για τη συλλογή των στοιχείων. Επίσης, 

η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέχθηκαν ενισχύεται, καθότι στα δημόσια 

νοσηλευτικά ιδρύματα, βάσει νομοθεσίας, η θέση του διευθυντή πληροφορικής 

καταλαμβάνεται από άτομα που χρονικά έχουν συγκεντρώσει τη μακροβιότερη 

επαγγελματική θητεία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και, ως εκ τούτου, γνωρίζουν πολύ 

καλά τόσο την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή όσο και τα ενδεχόμενα προβλήματα 

που υφίστανται στο νοσοκομείο.  

 

82,9%

12,9% 4,3%

Διευθυντής/Προϊστάμενος Μονάδας 
Πληροφορικής

Υπάλληλος Μονάδας Πληροφορικής 

Προϊστάμενος άλλου τμήματος που 
εκτελεί καθήκοντα Μονάδας 
Πληροφορικής

 

Γράφημα 6.3: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα βάσει τίτλου εργασίας 
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6.2   Επιχειρησιακή Δυναμικότητα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  
 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 

4 της παρούσας διατριβής, η έννοια της επιχειρησιακής δυναμικότητας των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων (organizational capacity) αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που έχουν 

να κάνουν με: (1) τη δυναμικότητα δομής, (2) την οικονομική δυναμικότητα επένδυσης σε  

ΠΣ/ΤΠ, (3) τη στελέχωση των μονάδων πληροφορικής, καθώς και (4) με την ηγεσία των 

μονάδων πληροφορικής.  

 

(1) Δυναμικότητα Δομής Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 

Ο πρώτος βασικός τομέας επιχειρησιακής δυναμικότητας που εξετάστηκε στην 

παρούσα έρευνα αφορά στη δυναμικότητα δομής των νοσοκομείων (structural capacity). Η 

δυναμικότητα δομής αναφέρεται στην ικανότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, από άποψη 

μεγέθους, να υιοθετήσουν διάφορα κλινικά και διοικητικά ΠΣ/ΤΠ για την ηλεκτρονική 

υποστήριξη των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων. Ο βασικός δείκτης μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μεγέθους, ήταν ο αριθμός των ανεπτυγμένων 

κλινών που διαθέτει το κάθε νοσοκομείο.   

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι τα μισά νοσηλευτικά ιδρύματα 

που απάντησαν στην έρευνα ήταν μεγάλου μεγέθους, καθώς διέθεταν περισσότερες από 251 

ανεπτυγμένες κλίνες, ενώ τα υπόλοιπα ήταν μικρομεσαίου μεγέθους, έχοντας στο ενεργητικό 

τους λιγότερες από 250 ανεπτυγμένες κλίνες. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τα 

μικρομεσαία νοσοκομεία, το 18% του συνολικού δείγματος διέθετε λιγότερες από 100 

κλίνες και το 31,4% διέθετε από 101 έως και 250 κλίνες. Από τα μεγάλα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, το 41% του συνολικού δείγματος διέθετε από 251 έως και 750 ανεπτυγμένες 

κλίνες, ενώ το 9% διέθετε περισσότερες από 751 (Γράφημα 6.4). Ο μέσος όρος των 

ανεπτυγμένων κλινών που σημειώθηκε στο συνολικό δείγμα των 70 νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

ανέρχεται στις 330 κλίνες (ο ελάχιστος αριθμός κλινών ήταν οι 21 κλίνες, ενώ ο μέγιστος 

αριθμός κλινών οι 1351 κλίνες).  
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Κ1: ≤100 κλίνες
19%

Κ2: 101 ‐ 250 κλίνες
31%

Κ3: 251 ‐ 750 κλίνες
41%

Κ4: ≥751 κλίνες
9%

Κ1: ≤100 κλίνες

Κ2: 101 ‐ 250 κλίνες

Κ3: 251 ‐ 750 κλίνες

Κ4: ≥751 κλίνες

 
Γράφημα 6.4: Κατανομή του δείγματος βάσει ανεπτυγμένων κλινών  

 

Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν κατά τη στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων για την κατανομή των νοσοκομείων βάσει των ανεπτυγμένων κλινών που 

διαθέτουν, βασίζονται στην κατηγοριοποίηση που έχει χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε παρόμοιες έρευνες, όπως αυτή του οργανσιμού eBusiness Watch 

(eBusinessWatch, 2007) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών στην Υγεία (Health 

Information Network Europe  - HINE)4.  

 

(2) Οικονομική Δυναμικότητα Επένδυσης σε ΤΠΕ 

Για την αξιολόγηση της δυναμικότητας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως προς την 

οικονομική επένδυση σε ΤΠΕ, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν κατά 

προσέγγιση, ποιό είναι το ετήσιο συνολικό ποσοστό που επενδύει το νοσοκομείο τους - από 

το συνολικό προϋπολογισμό (budget) που διαθέτει - για την απόκτηση/αγορά εξοπλισμού 

ΤΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό και τις απόψεις του OECD  (Organisation for 

Economic Co-operation and Development), στην παρούσα έρευνα, η έννοια της 

«επένδυσης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» περιλαμβάνει τις εξής βασικές 

συνιστώσες: (1) την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής (π.χ. υπολογιστές και συναφές 

υλικό υπολογιστών), (2) την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού επικοινωνίας (π.χ. 

εξοπλισμό δικτύων), καθώς και (3) την απόκτηση λογισμικού και ΠΣ (OECD, 2007). Η 

                                                 
4 Η λίστα με τις έρευνες που έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός HINE για την αξιολόγηση της διείσδυσης 
των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε 
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο, είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα http://www.hineurope.com/Content/Default.asp?PageID=160. Ωστόσο, η πρόσβαση στα 
αποτελέσματα των ερευνών δεν είναι δωρεάν, απαιτεί συνδρομή.  
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τελευταία κατηγορία, εκτός από την απόκτηση έτοιμων λογισμικών πακέτων ή ΠΣ (π.χ. 

κλινικών και διοικητικών), αναφέρεται επίσης σε περιπτώσεις επενδύσεων για την 

παραμετροποίηση των αποκτηθέντων λογισμικών πακέτων, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις 

εσωτερικής ανάπτυξης λογισμικού από το ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα (in-house software 

development).        

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν στο σχετικό ερώτημα, βρέθηκε 

ότι σε ποσοστό 77,1% οι διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων επενδύουν μόλις 1% από 

τον ετήσιο προϋπολογισμό που διαθέτουν για την απόκτηση ΤΠΕ (Γράφημα 6.5). Ένα 

αρκετά μικρότερο ποσοστό (17,1%) απάντησε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός που 

δαπανάται ανέρχεται στο  2%, ενώ μόλις το 4,3% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων δήλωσε ότι 

το ποσοστό αυτό φθάνει το 3%. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι τα 

δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας επενδύουν κατά μέσο όρο μόλις 1,2% από το 

συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό που διαθέτουν για την απόκτηση ΤΠΕ. Βέβαια, στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στα ποσοστά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται 

τυχόν κοινοτικοί ή εθνικοί πόροι που διατίθενται μέσω προγραμμάτων υλοποίησης (π.χ. από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την ΚτΠ) για την υιοθέτηση ΤΠΕ. 

 

77,1%
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Γράφημα 6.5: Ποσοστιαίο Μερίδιο του Ετήσιου Προϋπολογισμού που Δαπανούν τα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την αγορά ΤΠΕ 
 

Ο συγκεκριμένος μέσος όρος που καταγράφεται στην παρούσα έρευνα βρίσκεται 

αρκετά κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο (1,8%) που κατέγραψε ο οργανισμός Health 

Information Network Europe (HINE) σε παρόμοια έρευνα που διεξήχθη το 2006 σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έρευνα του 
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ΗΙΝΕ, το 72,8% των ευρωπαϊκών νοσοκομείων ξοδεύει λιγότερο από 2% του συνολικού 

προϋπολογισμού για την αγορά και υλοποίηση ΤΠΕ (ΗΙΝΕ, 2006).   

Σε μια άλλη έρευνα που διεξήχθη το 2006 από τον οργανισμό e-Business Watch της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 834 νοσοκομεία 10 Ευρωπαϊκών χωρών, βρέθηκε ότι ο μέσος 

όρος επένδυσης σε ΤΠΕ είναι 8%. Εντούτοις, όπως αναφέρεται στην επίσημη αναφορά της 

συγκεκριμένης έρευνας, το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο και μη συνεπές με 

άλλες έγκυρες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.        

Από τα παραπάνω ευρήματα, λοιπόν, συμπεραίνεται ότι οι οικονομικοί πόροι που 

διατίθενται στις μέρες μας από τις διοικήσεις των δημόσιων ελληνικών νοσοκομείων για την 

απόκτηση ΤΠΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Ιδιαίτερα, μάλιστα, αν λάβει κανείς υπόψη 

ότι σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (π.χ. στον τουρισμό, στις μεταφορές και 

στις κατασκευές) περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις (57,9%) επενδύει μέχρι 5% του 

προϋπολογισμού της σε ΤΠΕ (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007). Παρ’ όλα αυτά, το 

φαινόμενο της χαμηλής επένδυσης για την απόκτηση ΤΠΕ αποτελεί ένα υπαρκτό 

πρόβλημα, όχι μόνο για τα νοσοκομεία της Ελλάδας, αλλά και για τα νοσοκομεία των 

υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σύμφωνα με έρευνα του e-Business 

Watch (2007b) υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις άλλων 

κλάδων, όπου και εκεί ο μέσος όρος που δαπανάται για την υιοθέτηση νέων ΤΠΕ ανέρχεται 

στο 5%. Τα παραπάνω ευρήματα, επιβεβαιώνουν την αντίληψη αρκετών αναλυτών στο χώρο 

της υγείας, οι οποίοι έχουν εκφράσει κατά καιρούς την πεποίθηση ότι τα περισσότερα 

νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν καθυστερήσει σημαντικά να κατανοήσουν πλήρως τις 

μοναδικές δυνατότητες και τα δυνητικά οφέλη που προσδίδουν οι ΤΠΕ (Siau, 2003, Ward 

κά., 2006, Wickramasinghe και Silvers, 2003). Ως εκ τούτου,  το  ποσοστό των ετήσιων 

επενδύσεων για την απόκτηση και εφαρμογή νέων καινοτόμων ΤΠΕ στο χώρο της 

υγειονομικής περίθαλψης, κυμαίνεται ακόμα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με 

άλλους επιχειρηματικούς τομείς.  

 

(3) Δυναμικότητα Στελέχωσης των Μονάδων Πληροφορικής  

Η δυναμικότητα στελέχωσης των μονάδων πληροφορικής αντιπροσωπεύει στην 

παρούσα έρευνα τον τρίτο κατά σειρά τομέα διερεύνησης για την αξιολόγηση της 

επιχειρησιακής δυναμικότητας των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στη συγκεκριμένη 

ερώτηση, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν το συνολικό αριθμό των ατόμων 

που εργάζονται στη μονάδα πληροφορικής του νοσοκομείου, είτε ως μόνιμοι είτε με κάποια 

σύμβαση. Κατά συνέπεια, στον αριθμό αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν άτομα τα 



 

Σελίδα | 237  
 

οποία μπορεί να εργάζονται ως σύμβουλοι πληροφορικής με εξωτερική ανάθεση 

(outsourcing) (π.χ. στα πλαίσια υλοποίησης κάποιου συγκεκριμένου έργου).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.6, παρατηρούμε 

με έκπληξη ότι στην Ελλάδα 1 στα 2 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (52,8%) επιχειρεί να 

καλύψει τις εσωτερικές επιχειρησιακές του λειτουργίες που αφορούν στον τομέα της 

πληροφορικής και της μηχανοργάνωσης ολόκληρου του οργανισμού, απασχολώντας 

συνολικά μόλις 1 (35,7%) ή και 2 άτομα (17,1%). Το 28,6% των νοσοκομείων απάντησε 

πως ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στη μονάδα πληροφορικής φθάνει τα 3 έως και 4 

άτομα, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (11,4%) απάντησε ότι στελεχώνεται συνολικά με 5 

(5,7%) ή και 6 (5,7%) άτομα πληροφορικής. Τα δε νοσοκομεία που διαθέτουν στη 

συγκεκριμένη μονάδα περισσότερα από 6 άτομα, αποτελούν μόλις το 7% των περιπτώσεων. 

Τέλος, ο συνολικός μέσος όρος των ατόμων που εργάζονται στις μονάδες πληροφορικής 

στο συνολικό δείγμα των 70 νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός, 

καθώς φθάνει μόλις τα 3 άτομα.    
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Γράφημα 6.6: Ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των ατόμων που εργάζονται στις μονάδες 
πληροφορικής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων  

 

Για την περαιτέρω διερεύνηση της διακύμανσης του συνολικού αριθμού των 

εργαζομένων στις μονάδες πληροφορικής ανάμεσα στα μικρομεσαία και μεγάλα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο παραπάνω ερώτημα σταθμίστηκαν 

εν συνεχεία με βάση το μέγεθος των νοσοκομείων (Γράφημα 6.7). Η στάθμιση έγινε 
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σύμφωνα με τον  αριθμό των ανεπτυγμένων κλινών που δήλωσε ότι διαθέτει το κάθε 

νοσοκομείο και, ειδικότερα, βάσει της κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκε στο 

Γράφημα 6.2. Από τα αποτελέσματα, λοιπόν, προκύπτει πως η δυναμικότητα στελέχωσης 

των μονάδων πληροφορικής στα νοσοκομεία που διαθέτουν λιγότερες από 100 κλίνες 

(n=13) και στα νοσοκομεία που διαθέτουν από 101 έως και 250 κλίνες (n=22), δηλαδή στα 

μικρομεσαία, είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς ο μέσος όρος των εργαζομένων ανέρχεται 

σε 1,23 και 1,59 άτομα αντίστοιχα. Αντίθετα, στα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα όπου ο 

αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών ξεπερνά τις 251 (n=35), ο μέσος όρος των ατόμων 

πληροφορικής είναι αρκετά μεγαλύτερος. Συγκεκριμένα, στα νοσοκομεία που διαθέτουν από 

251 έως και 750 κλίνες, ο μέσος όρος φθάνει τα 4,24 άτομα και στα νοσοκομεία με 

περισσότερες από 750 κλίνες τα 6,33 άτομα. Ως εκ τούτου, παρατηρούμε ότι η διαφορά 

στελέχωσης των μονάδων πληροφορικής ανάμεσα στα μικρομεσαία και μεγάλα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, είναι ιδιαίτερα σημαντική.  
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Γράφημα 6.7: Σταθμισμένος μέσος όρος εργαζομένων στις μονάδες πληροφορικής με 

βάση το μέγεθος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων     
       

Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν ότι στα περισσότερα 

δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, οι μονάδες πληροφορικής αντιμετωπίζουν 

στις μέρες μας σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόβλημα 

ανάγεται πλέον σε διαχρονικό, καθώς, σε σύγκριση με τα ευρήματα της έρευνας των 

Vagelatos κ.ά. (2003), διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος των εργαζομένων στις μονάδες 

πληροφορικής από το 2001 έως σήμερα έχει αυξηθεί μόνο κατά μια μονάδα. Η αύξηση 

αυτή είναι ελάσσονος σημασίας, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς τις συνεχώς αυξανόμενες 
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απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τα νοσοκομεία ως προς τη διαχείριση των 

παραγόμενων πληροφοριών αλλά και των νέων πληροφοριακών υποδομών που αναπτύσσουν 

(π.χ. υπολογιστές, δίκτυα, περιφερειακά συστήματα).      

 

(4) Επάρκεια Ηγεσίας των Μονάδων Πληροφορικής  

Σχετικά με την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών που αφορούν στην επάρκεια της 

ηγεσίας (leadership capability) των μονάδων πληροφορικής στα δημόσια νοσηλευτικά 

ιδρύματα, και ειδικότερα στην επάρκεια των προϊσταμένων τους, στην παρούσα έρευνα 

εξετάστηκαν τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Ο ανώτατος βαθμός εκπαίδευσής τους   

2. Τα χρόνια εργασίας τους στο νοσοκομείο 

3. Τα χρόνια εργασίας τους στη συγκεκριμένη θέση, καθώς και  

4. Τα χρόνια εμπειρίας που διαθέτουν στο αντικείμενο της διαχείρισης ΠΣ και ΤΠ  

 

Σε ό,τι αφορά στο βαθμό εκπαίδευσης, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των προϊσταμένων (58,6%) κατέχει τουλάχιστον πτυχίο 

πανεπιστημίου και, ως εκ τούτου, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθορισμού 

προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου5, ανήκει στην κατηγορία ΠΕ 

(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) των εργαζομένων του κλάδου πληροφορικής. 

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από το Γράφημα 6.8, το 58,6% των προϊσταμένων που 

διαθέτει Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση κατανέμεται επιμέρους ως εξής:  

• το 4,3% (3 άτομα) κατέχει Διδακτορικό  

• το 18,6% (13 άτομα) έχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και  

• το 35,7% (25 άτομα) διαθέτει βασικό Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος.  

 

Από την άλλη μεριά, το 24,3% (17 άτομα) των προϊσταμένων πληροφορικής ανήκει 

στην κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), έχοντας  πτυχίο ΤΕΙ, ενώ ένα αρκετά 

σημαντικό για τις μέρες μας ποσοστό ατόμων (17,1%) εντάσσεται στην κατηγορία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) των εργαζομένων του κλάδου. Αναλυτικότερα, από το 

17,1% των προϊσταμένων πληροφορικής που δήλωσαν ότι ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ, το 

                                                 
5 Θεσμικό πλαίσιο απαιτούμενων σπουδών και προσόντων για την πλήρωση θέσεων πληροφορικής 
στις δημόσιες υπηρεσίες (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39 Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. Α και με το Π.Δ. 44/2005 ΦΕΚ 63 Α.)  
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10% (7 άτομα) φέρει μόνο απολυτήριο λυκείου, ενώ το 7,1% (5 άτομα) κατέχει άλλου 

είδους εκπαίδευση (π.χ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Δίπλωμα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ). 
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Γράφημα 6.8: Επίπεδο εκπαίδευσης των προϊσταμένων/διευθυντών των τμημάτων 
πληροφορικής 

 

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων διαπιστώνεται, ότι οι περισσότερες μονάδες 

πληροφορικής στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος (82,9%) έχουν καλύψει 

επαρκώς τη θέση του διευθυντή/προϊσταμένου, όπως τουλάχιστον ορίζεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 8 του Ν. 3260/2004). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πλέον στις 

μέρες μας ο αριθμός των διαθέσιμων πτυχιούχων πληροφορικής είναι σαφώς μεγαλύτερος 

σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ένα σημαντικό ποσοστό μονάδων πληροφορικής 

(17,1%) φαίνεται ότι διοικείται ακόμα και σήμερα «κατ’ ανάγκη6» από άτομα τα οποία 

μπορεί μεν να συγκεντρώνουν στο ενεργητικό τους πολλά χρόνια εργασίας στο νοσοκομείο7, 

αλλά δεν διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο εκπαίδευσης.   

Ως προς τα χρόνια εργασίας στο νοσοκομείο, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

βρέθηκε, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία (72,8%) οι προϊστάμενοι των μονάδων 

πληροφορικής εργάζονται στα συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα τουλάχιστον 5 χρόνια. 

                                                 
6  Στις περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από κάποιον πτυχιούχο 
τμήματος πληροφορικής ή πτυχιούχο άλλης σχολής (Βαθμού Α), δύναται η θέση αυτή να καλυφθεί 
από άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΔΕ) που έχουν εκτενή θητεία σε χρόνια εργασίας στο 
συγκεκριμένο νοσοκομείο (π.χ. 18 χρόνια) και βρίσκονται στο Βαθμό Α.    
7 Ο μέσος όρος χρόνων θητείας για τα άτομα κατηγορίας ΔΕ, ανέρχεται συνολικά στα 20 χρόνια.   
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Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.9, το 42,8% (30 άτομα) απασχολείται 

στο ίδιο νοσοκομείο από 5 έως 19 περίπου χρόνια, ενώ το 30% (20 άτομα) εργάζεται 

παραπάνω από 19 χρόνια, με τη μέγιστη χρονική θητεία να φθάνει ακόμη και τα 30 χρόνια 

εργασίας (Πίνακας 6.3). Αντίθετα, σε μικρότερο ποσοστό ατόμων (27,1%, 19 άτομα), τα 

χρόνια θητείας στο συγκεκριμένο ίδρυμα ήταν λιγότερα από 5, με ελάχιστη τιμή τον ένα 

χρόνο. Η διάμεση χρονική διάρκεια της θητείας των διευθυντών πληροφορικής στο σύνολο 

των 70 νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή, αφού συνολικά 

φθάνει τα 9 χρόνια (Πίνακας 6.3). 
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Γράφημα 6.9: Ποσοστιαία κατανομή χρόνου θητείας των προϊσταμένων/διευθυντών 
πληροφορικής στο νοσοκομείο που εργάζονται σήμερα.  

Πίνακας 6.3: Πίνακας συχνοτήτων χρόνου θητείας των προϊσταμένων/διευθυντών 
πληροφορικής στο νοσοκομείο που εργάζονται σήμερα. 

Χρόνια Ν %
1 3 4,3
2 7 10,0
3 2 2,9
4 7 10,0
5 8 11,4
7 3 4,3
8 5 7,1
10 5 7,1
11 2 2,9
12 1 1,4
15 2 2,9
17 3 4,3
18 1 1,4
19 4 5,7
20 4 5,7
21 3 4,3
22 4 5,7
23 2 2,9
25 3 4,3
30 1 1,4

Σύνολο 70 100,0

Χρόνια Ν %
Κ1:[1 - 5) 19 27,2
Κ2:[5 – 19) 30 42,8
Κ3:[19 – 30] 21 30,0
Σύνολο 70 100,0

Ελάχιστο 1,0
Μέγιστο 30,0
Μέση τιμή 11,3
Διάμεσος 9,0
Επικρατούσα τιμή 5,0
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Το τρίτο κατά σειρά κριτήριο για την αξιολόγηση της επάρκειας της ηγεσίας των 

μονάδων πληροφορικής, αφορά στα χρόνια εργασίας των προϊσταμένων/διευθυντών στη 

συγκεκριμένη θέση. Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.10, από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στο σχετικό ερώτημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των προϊσταμένων 

πληροφορικής (41,4%, 29 άτομα) εργάζεται στη συγκεκριμένη θέση από 4 έως 9 χρόνια, το 

31,4% (22 άτομα) από 10 έως 25 χρόνια, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό ατόμων, της τάξης 

του 27,1% (19 άτομα), εργάζεται στη συγκεκριμένη θέση λιγότερο από 4 χρόνια.  

Ως γνωστόν, οι μονάδες πληροφορικής στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα 

θεσπίστηκαν επισήμως στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1986, αρχικά ως τμήματα, με το 

«Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» (άρθρο 8. Π.Δ. 87/1986). Εντούτοις, στα 

περισσότερα νοσοκομεία της χώρας μας τα εν λόγω τμήματα άρχισαν να δημιουργούνται 

και να στελεχώνονται κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια. Ως εκ τούτου, όπως διαφαίνεται και 

στο σχετικό πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 6.4), οι περισσότεροι προϊστάμενοι/διευθυντές 

των μονάδων πληροφορικής εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση λιγότερο από 10 χρόνια. 

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος στο συνολικό δείγμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ανέρχεται 

στα 7,7 χρόνια, ωστόσο η διάμεση τιμή είναι τα 5 χρόνια.  
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Γράφημα 6.10: Ποσοστιαία κατανομή χρόνων θητείας των προϊστάμενων/διευθυντών 
πληροφορικής στη συγκεκριμένη θέση εργασίας 
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Πίνακας 6.4: Πίνακας συχνοτήτων χρόνων θητείας των προϊστάμενων/διευθυντών 
πληροφορικής στη συγκεκριμένη θέση εργασίας  

Χρόνια Ν %
1 8 11,4
2 8 11,4
3 3 4,3
4 8 11,4
5 9 12,9
6 4 5,7
7 3 4,3
8 4 5,7
9 1 1,4

10 4 5,7
11 2 2,9
12 1 1,4
15 3 4,3
16 3 4,3
17 2 2,9
18 1 1,4
19 1 1,4
20 3 4,3
21 1 1,4
25 1 1,4

Σύνολο 70 100,0

Χρόνια Ν %
Κ1:[1 - 4) 19 27,1
Κ2:[4 – 10) 29 41,4
Κ3:[10 – 25] 22 31,4
Σύνολο 70 100,0

Ελάχιστο 1,0
Μέγιστο 25,0
Μέση τιμή 7,7
Διάμεσος 5,0
Επικρατούσα τιμή 5,0

 
 

 

Το τέταρτο και τελευταίο κριτήριο για την αξιολόγηση της επάρκειας της ηγεσίας των 

μονάδων πληροφορικής, αφορά στα χρόνια εμπειρίας που διαθέτουν οι προϊστάμενοι των 

εν λόγω μονάδων στη διαχείριση ΠΣ και ΤΠ.  Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο 

σχετικό ερώτημα, βρέθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταμένων πληροφορικής 

διαθέτει πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η οποία ποικίλει αρκετά σε κάθε 

περίπτωση. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το σχετικό πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 

6.5), ο μέγιστος αριθμός εμπειρίας που σημειώθηκε ήταν τα 32 χρόνια, ενώ ο ελάχιστος ο 1 

χρόνος. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων νοσοκομείων (42,9%), τα χρόνια 

εμπειρίας των προϊσταμένων πληροφορικής στη διαχείριση ΠΣ και ΤΠ κυμαίνονται από 7 

έως και 16, ενώ σ’ ένα μικρότερο ποσοστό νοσοκομείων (27,1%) δεν ξεπερνούν τα 6 χρόνια 

(Γράφημα 6.11). Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει, 

ότι σ’ ένα ποσοστό της τάξης του 30%, η εμπειρία που διαθέτει ο προϊστάμενος ή η 

προϊσταμένη πληροφορικής του νοσοκομείου στη διαχείριση ΠΣ και ΤΠ είναι αρκετά 

μεγάλη, καθώς συνολικά ξεπερνά τα 17 χρόνια. Επίσης, το γεγονός ότι στο συνολικό δείγμα 

η διάμεση τιμή του χρόνου εμπειρίας ανέρχεται στα 10 χρόνια, καταδεικνύει πως στα 

περισσότερα δημόσια νοσοκομεία, οι προϊστάμενοι των μονάδων πληροφορικής διαθέτουν 

πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ΠΣ και ΤΠ.                 



Σελίδα | 244  
 

 

27,1%

42,9%

30,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

[1‐7)

[7‐17)

[17‐32]
Χρ

όν
ια

 

Γράφημα 6.11: Ποσοστιαία κατανομή χρόνων εμπειρίας των προϊσταμένων/ διευθυντών 
πληροφορικής στη διαχείριση ΠΣ και ΤΠ 

 

Πίνακας 6.5: Πίνακας συχνοτήτων χρόνων θητείας των προϊστάμενων/διευθυντών 
πληροφορικής στη συγκεκριμένη θέση εργασίας 

 

Χρόνια Ν %
1 1 1,4
2 1 1,4
3 1 1,4
4 6 8,6
5 7 10,0
6 3 4,3
7 4 5,7
8 4 5,7
9 2 2,9
10 7 10,0
11 2 2,9
12 2 2,9
15 9 12,9
17 3 4,3
18 3 4,3
19 2 2,9
20 8 11,4
25 3 4,3
30 1 1,4
32 1 1,4

Σύνολο 70 100,0

Χρόνια Ν %
Κ1:[1 - 7) 19 27,1
Κ2:[7 - 17) 30 42,9
Κ3:[17 - 32] 21 30,0
Σύνολο 70 100,0

Ελάχιστο 1,0
Μέγιστο 32,0
Μέση τιμή 12,1
Διάμεσος 10,0
Επικρατούσα τιμή 15,0

 
 

Από την ανάλυση των παραπάνω ευρημάτων προκύπτει ότι η πλειονότητα των 

προϊσταμένων/διευθυντών πληροφορικής εργάζεται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο 

στη συγκεκριμένη θέση εργασίας (διάμεσος = 5 χρόνια), όσο και στα νοσοκομεία του 

δείγματος (διάμεσος = 9 χρόνια), τα οποία συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Παράλληλα, 

τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την πολυετή εμπειρία των εν λόγω ατόμων στη διαχείριση 



 

Σελίδα | 245  
 

ΠΣ και ΤΠ (διάμεσος = 10 χρόνια). Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται το 

συμπέρασμα, ότι η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων αποτελεί ουσιαστική και έγκυρη πηγή 

άντλησης πληροφοριών για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στα δημόσια 

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, ως προς την υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ.    

6.3   Υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων 

και τεχνολογιών πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στους παρακάτω τέσσερις 

βασικούς επιχειρησιακούς τομείς και επιμέρους ενότητες που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο:  

1. Στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών  

2. Στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (όπου περιλαμβάνονται οι 

επιμέρους ενότητες: της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Πράξης, του Τμήματος των 

Επειγόντων Περιστατικών και του τμήματος των  Χειρουργείων) 

3. Στον τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι 

επιμέρους ενότητες: του Αιματολογικού Εργαστηρίου, του Ακτινοδιαγνωστικού 

Εργαστηρίου και του Φαρμακείου)  

4. Στον τομέα των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι 

επιμέρους ενότητες: της Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Πόρων, της 

Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων και της Διαχείρισης των Υγειονομικών 

Υλικών). 

 

Βάσει του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης, οι δείκτες μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για τη διεξοδική αξιολόγηση της υιοθέτησης ΠΣ 

και ΤΠ στους παραπάνω τομείς και ενότητες βασίζονται στις εξής οριζόντιες διαστάσεις:  

1. Στις Ηλεκτρονικές Επιχειρησιακές Δραστηριότητες (που έχουν μηχανογραφηθεί μέσα 

από την εφαρμογή ΠΣ και ΤΠ)   

2. Στα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (που έχουν 

υιοθετηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων)    

3. Στην Ένταση Χρήσης των ΠΣ/ΤΠ (που έχουν υιοθετηθεί) και τέλος,    

4. Στην Ολοκλήρωση (Integration) ανάμεσα στα υπάρχοντα ΠΣ και τις ΤΠ που 

εφαρμόζονται σε κάθε τομέα.       
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Ως εκ τούτου, η περιγραφική παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

ακολουθεί παρακάτω, πραγματοποιείται με γνώμονα τις 4 προαναφερθείσες διαστάσεις που 

εφαρμόστηκαν οριζοντίως, σε κάθε έναν από τους παραπάνω τέσσερις επιχειρησιακούς 

τομείς και τις 10 επιμέρους ενότητες.      

 6.3.1 Ηλεκτρονικές Επιχειρησιακές Δραστηριότητες  

Για τη διερεύνηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν μηχανογραφηθεί 

σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 75 δείκτες μέτρησης. 

Αναλυτικότερα, στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ) χρησιμοποιήθηκαν 10 

δείκτες μέτρησης. Στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (ΥΦΑ) 

χρησιμοποιήθηκαν 29, εκ των οποίων οι 12 αφορούσαν στην Ιατρική Πράξη, οι 7 στη 

Νοσηλευτική Πράξη, οι 4 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και οι 6 στο τμήμα των 

Χειρουργείων. Στο δε τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων (ΥΚΤ) 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 16 δείκτες μέτρησης. Οι 6 από αυτούς  επικεντρώνονταν στα 

Αιματολογικά Εργαστήρια, οι 4 στα Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια και οι υπόλοιποι 6 στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες του Φαρμακείου. Τέλος, στον τομέα των Διοικητικο-

Οικονομικών (ΔΟ) υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκαν 20 δείκτες μέτρησης, εκ των οποίων οι 9 

αφορούσαν στη γενικότερη διαχείριση των Οικονομικών Πόρων του κάθε νοσοκομείου, οι 4 

στη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων και οι 7 στη Διαχείριση των Υγειονομικών Υλικών.  

Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

στους σχετικούς δείκτες μέτρησης, στο Γράφημα 6.12 απεικονίζεται, υπό αύξουσα διάταξη, 

η ποσοστιαία κατανομή όλων των πρότυπων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που βρέθηκαν 

ότι έχουν μηχανογραφηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα του τελικού δείγματος. Ξεκινώντας 

από τον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ), παρατηρείται ότι τα περισσότερα 

νοσοκομεία έχουν καταφέρει να μηχανογραφήσουν έως σήμερα έναν αρκετά σημαντικό 

αριθμό βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, καθώς παραπάνω από το 50% δήλωσε ότι 

7 από τις 10 δραστηριότητες που άπτονται στο συγκεκριμένο τομέα διεκπεραιώνονται 

ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, υψηλά ποσοστά σημειώθηκαν και στον τομέα των διοικητικό-

οικονομικών υπηρεσιών (ΔΟ), όπου παραπάνω από τα μισά νοσηλευτικά ιδρύματα δήλωσαν 

ότι έχουν μηχανογραφήσει το 80% των διοικητικο-οικονομικών διαδικασιών, δηλαδή 16 

από τις συνολικά 20 πρότυπες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. 

Αντίθετα, οι τομείς των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (ΥΦΑ) και Υποστήριξης των 

Κλινικών Τμημάτων (ΥΚΤ) υπολείπονται σημαντικά έναντι των άλλων. 
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Γράφημα 6.12: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 

μηχανογραφηθεί στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του τελικού δείγματος 
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Από τις συνολικά 45 επιχειρησιακές δραστηριότητες που υπάγονται στους εν λόγω τομείς, 

το 83% αυτών βρέθηκε ότι διεκπεραιώνεται χειροκίνητα, υπό έντυπη μορφή.  

Αναλυτικότερα, από το Γράφημα 6.12 προκύπτει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος (65%) δεν έχει καταφέρει να μηχανογραφήσει 

απολύτως καμία από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, στον 

τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών. Στο δε τομέα της Υποστήριξης των 

Κλινικών Τμημάτων (ΥΚΤ), παρά το γεγονός ότι και εδώ τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα 

αποθαρρυντικά, το ποσοστό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 

μηχανογραφηθεί είναι σαφώς μεγαλύτερο από εκείνο του τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας 

των Ασθενών (ΥΦΑ). Από τις 16 συνολικά επιχειρησιακές διαδικασίες που περιλαμβάνονται 

στο ερωτηματολόγιο, βρέθηκε ότι οι 8 (50%) έχουν μηχανογραφηθεί τουλάχιστον από τα 

μισά νοσηλευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί εκτενής περιγραφική παρουσίαση και ανάλυση 

των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

έχουν μηχανογραφηθεί στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στους 4 βασικούς τομείς και 

επιμέρους ενότητες διερεύνησης που πραγματεύεται το μοντέλο HAD-ICT.   

6.3.1.1  Διαχείριση Ασθενών 

 

Στον τομέα της διαχείρισης των ασθενών, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.13, 

από τις συνολικά 10 λειτουργικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο και αφορούν στο γραφείο κίνησης των ασθενών, στη γραμματεία του τμήματος 

επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων, βρέθηκε ότι οι 7  

έχουν μηχανογραφηθεί από τα μισά και πλέον νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος 

(>50%). Αναλυτικότερα, ως προς τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

εσωτερικών ασθενών και διεξάγονται από το γραφείο κίνησης του κάθε νοσοκομείου, από 

τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν προκύπτουν οι εξής πληροφορίες (Γράφημα 6.13):  

Η εφαρμογή της πληροφορικής στα πλαίσια της παρακολούθησης και διαχείρισης των 

εσωτερικών ασθενών, συνίσταται για τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα στην 

καταχώρηση των εισιτηρίων (95,7%) και εξιτηρίων των ασθενών (94,7%), από και προς τις 

εσωτερικές κλινικές του νοσοκομείου, στην καταγραφή των δημογραφικών τους δεδομένων 

και του μοναδικού αριθμού μητρώου που αποδίδεται από το γραφείο κίνησης σε κάθε 

ασθενή για την ασφαλή ταυτοποίησή τους (88,6%), κατά δεύτερο λόγο στην καταγραφή και 

διαχείριση των εισιτηρίων τακτικής εισαγωγής (82,9%), δηλαδή στα εισιτήρια των ασθενών 

με προκαθορισμένο ραντεβού που εκδίδονται βάσει των ιατρικών παραπεμπτικών, ενώ σε 
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λιγότερες περιπτώσεις στην παρακολούθηση και διαχείριση της κίνησης/διακομιδής των 

εσωτερικών ασθενών (π.χ. από μια κλινική σε μια άλλη εντός του νοσοκομείου). Αντίθετα, οι 

λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση της διαθεσιμότητας των κλινών και 

στη διαχείριση της λίστας αναμονής των ασθενών, βρέθηκε ότι διεξάγονται με τη χρήση 

υπολογιστών σε λιγότερα από τα μισά νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος και ειδικότερα, 

σε ποσοστό 48,6% και 18,6% αντίστοιχα.   

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των ασθενών στο Τμήμα των Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ), από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν παρατηρείται, ότι 1 στα 2 

νοσηλευτικά ιδρύματα (51,4%) εφαρμόζουν συστήματα πληροφορικής στη γραμματεία των 

ΤΕΠ, πρωτίστως για την καταχώρηση των εισερχόμενων περιστατικών και ειδικότερα για τη 

συμπλήρωση των φύλλων επίσκεψης, όπου συνήθως καταγράφονται: τα δημογραφικά 

στοιχεία του κάθε ασθενή, τα αίτια προσέλευσης στο ΤΕΠ (π.χ. παρούσα νόσος, 

συμπτωματολογία), καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται κυρίως με τον 

ασφαλιστικό τους φορέα. Παρόλα αυτά, η διαχείριση της λίστας αναμονής των ασθενών στα 

ΤΕΠ, που αποτελεί κομμάτι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των 

επειγόντων περιστατικών και τη βελτίωση των χρόνων αναμονής των ασθενών, υποστηρίζεται 

από συστήματα πληροφορικής μόνο από το 12,9% των νοσοκομείων (Γράφημα 6.13).  

Τέλος, στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων, όπως εμφανίζεται στο Γράφημα 

6.13, η διαχείριση των ραντεβού των ασθενών διενεργείται με τη χρήση υπολογιστών από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 82,9%.  
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Γράφημα 6.13: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 
μηχανογραφηθεί στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ) 
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Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν, ότι τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία που 

συμμετείχαν στην έρευνα έχουν μηχανογραφήσει έως σήμερα, σε σημαντικό βαθμό, ένα 

αρκετά μεγάλο μέρος βασικών λειτουργικών διαδικασιών που αφορούν στη ευρύτερη 

διαχείριση των ασθενών. Ωστόσο, βάσει της ποσοστιαίας κατανομής των διαδικασιών αυτών, 

καθίσταται σαφές, ότι το ενδιαφέρον των περισσότερων νοσοκομείων στρέφεται πρωτίστως 

στην εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής για τη μηχανογράφηση των διαδικασιών που 

εκτελούνται στο γραφείο κίνησης των εσωτερικών (νοσηλευόμενων) ασθενών και 

δευτερευόντως στην εφαρμογή συστημάτων για την υποστήριξη των λειτουργικών 

διαδικασιών που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και 

στα ΤΕΠ.    

Επίσης, παρατηρείται, ότι ορισμένες περισσότερο πολύπλοκες επιχειρησιακές 

διαδικασίες που απαιτούν την ύπαρξη συστημάτων διαλογής και συνεργασίας ανάμεσα στο 

κλινικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και τους ασθενείς, υπολείπονται σημαντικά 

έναντι άλλων διαδικασιών ως προς το ποσοστό μηχανογράφησης, όπως για παράδειγμα: η 

διαχείριση λίστας αναμονής στα ΤΕΠ και στις εσωτερικές κλινικές των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, καθώς και η διαχείριση διαθεσιμότητας των κλινών. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει ότι τα υπάρχοντα συστήματα ή οι εφαρμογές που έχουν υιοθετηθεί για τη 

διαχείριση των ασθενών από τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα, είναι περιορισμένων 

δυνατοτήτων ή ακόμα και παλαιότερης γενιάς, οπότε καλύπτουν μόνο τις πιο βασικές και 

συνήθεις δραστηριότητες του συγκεκριμένου τομέα.    

6.3.1.2  Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών  

 

Στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών, από τα αποτελέσματα που 

συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στα Γραφήματα 4.14 - 4.17, προκύπτει ότι όλες οι 

λειτουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο στις επιμέρους ενότητες 

του συγκεκριμένου τομέα (n=29), οι οποίες επικεντρώνονται στην ιατρική πράξη, τη 

νοσηλευτική πράξη, το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και το τμήμα των Χειρουργείων, 

εκτελούνται χειρόγραφα από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα (>65%).  

Αναλυτικότερα, ως προς την πρώτη ενότητα διερεύνησης, την Ιατρική Πράξη, βάσει 

των απαντήσεων που δόθηκαν από τους ερωτηθέντες (Γράφημα 6.14) προκύπτει, ότι  το 

ποσοστό των νοσοκομείων που έχει υιοθετήσει κλινικά πληροφοριακά συστήματα ή και 

απλές εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής, τόσο για την ψηφιακή καταχώρηση των ιατρικών 

πληροφοριών που σχετίζονται με τη νοσηλεία των ασθενών, όσο και για τη 
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μηχανογραφημένη στήριξη των ιατρικών λειτουργιών που εκτελούνται καθημερινά στις 

εσωτερικές κλινικές των νοσοκομείων, είναι αρκετά περιορισμένο. Ενώ, ακόμα και στις λίγες 

περιπτώσεις όπου αυτά εφαρμόζονται, η λειτουργική τους δυναμικότητα είναι εμφανώς 

αρκετά περιορισμένη. Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.14, από τα 70 

νοσηλευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο τα 20 (28,6%) δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής για την καταγραφή των φαρμακευτικών 

αγωγών/συνταγών που εκδίδουν οι ιατροί στα πλαίσια της νοσηλείας του κάθε ασθενή. Η δε 

καταχώρηση κλινικών σημειώσεων στον ιατρικό φάκελο των εσωτερικών ασθενών, με σκοπό 

την τήρηση ιατρικού ιστορικού και την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας τους, 

διεξάγεται με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων ή/και εφαρμογών πληροφορικής μόνο 

από το 21,4% των νοσοκομείων, ενώ η αντίστοιχη λειτουργική διαδικασία στα πλαίσια της 

παρακολούθησης των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία (βλ. Κλινικές σημειώσεις στον ιατρικό 

φάκελο εξωτερικών ασθενών), διενεργείται κατά τον ίδιο τρόπο σε ακόμα πιο λίγα 

νοσηλευτικά ιδρύματα (11,4%). Επίσης, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι, 

τόσο οι διαγνώσεις και οι σχετικές κωδικοποιήσεις ασθενειών, όσο και τα ιατρικά 

πορίσματα/γνωματεύσεις στα εξιτήρια των ασθενών, καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τους 

ιατρούς μόνο από το 17,1% και το 12,9% των νοσοκομείων, αντίστοιχα. Τέλος, σε ό,τι 

αφορά στη μηχανογράφηση βασικών και συχνά επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, όπως η 

εισαγωγή ιατρικών εντολών (παραπεμπτικών) για αιματολογικές, παθολογοανατομικές και 

απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς επίσης και για χειρουργικές επεμβάσεις, παρατηρείται ότι 

αυτή κυμαίνεται εξίσου σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, από 2,9% έως και 18,6%.   
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Γράφημα 6.14: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 
μηχανογραφηθεί στην Ιατρική Πράξη  
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Ως προς τη δεύτερη ενότητα, τη Νοσηλευτική Πράξη, από το Γράφημα 6.15 

διαπιστώνεται ότι και εδώ, όπως στην ιατρική πράξη, στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

νοσοκομείων (>65%) ο κύριος όγκος των νοσηλευτικών διεργασιών, που σχετίζονται με τη 

συλλογή και την καταχώρηση των στοιχείων νοσηλείας των ασθενών, εκτελείται χειρόγραφα. 

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων βρέθηκε, ότι η εφαρμογή της 

πληροφορικής στον τομέα της νοσηλευτικής πράξης συνίσταται πρωτίστως στη συμπλήρωση 

και αποστολή των γενικών συνταγολογίων προς το νοσοκομειακό φαρμακείο για τη 

χορήγηση των φαρμάκων των ασθενών (34,3%), στη διαχείριση του διαιτολογίου των 

ασθενών (32,9%), καθώς επίσης και στη διαχείριση του προγράμματος εργασίας του 

νοσηλευτικού προσωπικού (27,1%) που ως επί το πλείστον σχετίζεται με την οργάνωση του 

ανθρώπινου δυναμικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ωστόσο, οι υπόλοιπες λειτουργικές 

διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς και θεωρούνται υψίστης σημασίας για την 

τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πράξης και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, διεξάγονται 

με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων από ένα ισχνό ποσοστό νοσοκομείων, της τάξης 

του 2,9% έως και 15,7%. Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν την καταχώρηση ασθενο-

κεντρικών δεδομένων: στο νοσηλευτικό ιστορικό του ασθενούς (15,7%), στα δελτία 

νοσηλευτικής κίνησης/λογοδοσίας (8,6%) για την τεκμηρίωση των καθημερινών 

νοσηλευτικών πράξεων, στο φύλλο νοσηλείας των ασθενών για την αξιολόγηση της 

πορείας/εξέλιξης της υγείας τους (4,3%), καθώς επίσης και την καταγραφή ζωτικών 

παραμέτρων (π.χ. σφυγμοί, πίεση, θερμομέτρηση, κτλ.) στην καρτέλα νοσηλείας των 

ασθενών (nursing charts)(2,9%).  
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Γράφημα 6.15: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 
μηχανογραφηθεί στη Νοσηλευτική Πράξη 
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Ακόμα πιο χαμηλά ποσοστά μηχανογραφημένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

σημειώθηκαν και στην τρίτη κατά σειρά κατηγορία διερεύνησης, η οποία αφορά στο Τμήμα 

των Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).  Από το Γράφημα 6.16, προκύπτει ότι μόνο ένα 

μικρό ποσοστό νοσηλευτικών ιδρυμάτων (8,6%) από το συνολικό δείγμα εφαρμόζει 

συστήματα πληροφορικής στα ΤΕΠ, προκειμένου η εισαγωγή και αποστολή των ιατρικών 

εντολών στα αρμόδια εργαστήρια για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων (π.χ. 

αιματολογικών, ακτινοδιαγνωστικών, κτλ.) να διενεργείται ηλεκτρονικά και αντίστοιχα, τα 

αποτελέσματα να λαμβάνονται από το κλινικό προσωπικό στα ΤΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η δε καταχώρηση κλινικών σημειώσεων και παρατηρήσεων στον ιατρικό φάκελο του κάθε 

ασθενή, έπειτα από την εξέτασή τους από τους αρμόδιους ιατρούς στα ΤΕΠ, διεξάγεται με 

τη χρήση υπολογιστών μόλις από το 7,1% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Επίσης, η 

διαχείριση του προγράμματος των ΤΕΠ, ως προς τα ωράρια των κλινικών επαγγελματιών, 

διεξάγεται υπό έντυπη μορφή σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία που συμμετείχαν στην 

έρευνα (91%). Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται, ότι οι 

μοναδικές λειτουργικές διαδικασίες που διεξάγονται με τη χρήση συστημάτων 

πληροφορικής στα περισσότερα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, είναι αυτές που 

σχετίζονται με τη Διαχείριση των Ασθενών (ΔΑ) και ειδικότερα με τα εισιτήρια και εξιτήρια, 

καθώς οι υπόλοιπες που αφορούν κυρίως στους ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό 

εκτελούνται υπό έντυπη μορφή σε ποσοστό άνω του 90% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του 

δείγματος.    

 

8,6%

8,6%

8,6%

7,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Παραπεμπτικά Εξετάσεων 

Λήψη Αποτελεσμάτων Εξετάσεων 

Προγραμματισμός Εργασίας / Βάρδιες

Καταγραφή Κλινικών Σημειώσεων στον Ιατρικό 
Φάκελο

 

Γράφημα 6.16: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 
μηχανογραφηθεί στα ΤΕΠ 

 

Ως προς την τρίτη και τελευταία ενότητα του τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των 

Ασθενών, αυτή των Χειρουργείων, λιγότερο από το 20% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

δήλωσε ότι έχει καταφέρει να μηχανογραφήσει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που 
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περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο στη συγκεκριμένη ενότητα (Γράφημα 6.17). 

Μάλιστα, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτει, ότι η υποστήριξη των αμιγώς 

κλινικών διεργασιών μέσω υπολογιστικών συστημάτων (βλ. ασθενο-κεντρικές σημειώσεις 

ιατρού και αναισθησιολόγου) κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, από 4,3% έως και 

7,1%. Οι υπόλοιπες διεργασίες που αφορούν κυρίως στη διαχείριση και οργάνωση των 

χειρουργείων (βλ. διαχείριση προγράμματος, προγραμματισμός εργασιών προσωπικού, 

διαχείριση χειρουργικού υλικού), καθώς και στη χρέωση του χειρουργικού υλικού στα 

νοσήλια των ασθενών (βλ. κοστολόγηση χειρουργικού υλικού), έχουν μηχανογραφηθεί από 

το 8,6% έως και το 18,6% των νοσοκομείων.  
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Γράφημα 6.17: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 
μηχανογραφηθεί στα Χειρουργεία 

 
 
 Συνοψίζοντας, λοιπόν, από τα συνολικά αποτελέσματα που συλλέχθηκαν στον τομέα 

των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (ΥΦΑ), καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:    

• Ο τομέας των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (ΥΦΑ) υπολείπεται σημαντικά 

έναντι του τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ), καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία  των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος (65%) δεν έχει 

καταφέρει να μηχανογραφήσει απολύτως καμία από τις επιχειρησιακές διαδικασίες 

που διερευνήθηκαν στις τέσσερις επιμέρους ενότητες του συγκεκριμένου τομέα - 

δηλαδή την Ιατρική και τη Νοσηλευτική Πράξη, τα Χειρουργεία και τα ΤΕΠ.  

• Οι πιο συνήθεις διαδικασίες που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από υπολογιστικά 

συστήματα στις κλινικές των νοσοκομείων είναι η συνταγογράφηση και η 

καταγραφή της χορήγησης των φαρμάκων προς τους ασθενείς, 28,6% και 34,3% 

αντίστοιχα.  
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• Τα νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν υιοθετήσει συστήματα πληροφορικής για την 

ηλεκτρονική εισαγωγή και αποστολή ιατρικών εντολών για διαγνωστικές εξετάσεις 

(physician order entry), έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση των 

εντολών που σχετίζονται με τις αιματολογικές εξετάσεις (18,6%), καθώς τα 

παραπεμπτικά για παθολογανατομικές και απεικονιστικές εξετάσεις έχουν 

μηχανογραφηθεί σε πολύ μικρότερο ποσοστό, 7,1% και 5,7% αντίστοιχα.  

• Στον τομέα της νοσηλευτικής πράξης ο συνολικός μέσος όρος των επιχειρησιακών 

διαδικασιών που έχουν μηχανογραφηθεί (18%) είναι σαφώς ανώτερος από αυτόν 

της ιατρικής πράξης (11,8%).       

 

6.3.1.3  Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων  

 
Για τη διερεύνηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν μηχανογραφηθεί 

στον τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων (ΥΚΤ), χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 

16 δείκτες μέτρησης· οι 6 από αυτούς αφορούν στα αιματολογικά εργαστήρια, οι 4 στα 

ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και οι υπόλοιποι 6 στα φαρμακεία των νοσοκομείων.   

Ως προς τα Αιματολογικά Εργαστήρια, από τις απαντήσεις που δόθηκαν βρέθηκε, 

ότι μόνο 3 από τις συνολικά 6 βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 

στο ερωτηματολόγιο έχουν μηχανογραφηθεί σε ποσοστό άνω του 50% των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων του δείγματος (Γράφημα 6.18).  Από αυτές, η λήψη των αποτελεσμάτων από 

τους αναλυτές των εργαστηρίων (π.χ. λήψη αιματολογικών μετρήσεων), μέσω ηλεκτρονικής 

σύνδεσης με τα τερματικά των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα 

αιματολογικά εργαστήρια, για την ψηφιακή καταχώρηση των μετρήσεων στην καρτέλα του 

κάθε ασθενή, αποτελεί την πιο δημοφιλή ψηφιακή διεργασία, καθώς το 70% των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος δήλωσε ότι έχει μηχανογραφηθεί. Οι άλλες δύο 

διεργασίες, οι οποίες σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διεκπεραιώνονται με τη 

χρήση υπολογιστών από την πλειοψηφία των νοσοκομειακών εργαστηρίων, είναι η  εγγραφή 

των ασθενών για αιματολογικές εξετάσεις (62,9%) και η αρχειοθέτηση των δειγμάτων 

(51,4%). Αντίθετα, ο προγραμματισμός των εργασιών του προσωπικού, ο οποίος έχει να 

κάνει κυρίως με το συντονισμό των εργαστηρίων και των εξετάσεων που διεξάγονται σε 

καθημερινή βάση, διεξάγεται με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων σε μόλις 10 από τα 

70 νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος (14,3%), ενώ η διαχείριση τράπεζας αίματος και η 

διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων έχει μηχανογραφηθεί μόνο από το 35,7% 

των νοσοκομείων.     
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Γράφημα 6.18: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων/διαδικασιών 
που έχουν μηχανογραφηθεί στα Αιματολογικά Εργαστήρια 

 

Στα δε Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, από το 

Γράφημα 6.19 προκύπτει ότι η εφαρμογή της πληροφορικής για την υποστήριξη των 

καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που επιτελούνται στο συγκεκριμένο τμήμα 

είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής. Σε αντίθεση με τα αιματολογικά εργαστήρια όπου η εγγραφή των 

ασθενών για εξετάσεις έχει μηχανογραφηθεί από τα μισά και πλέον νοσοκομεία του 

δείγματος (Γράφημα 6.18), στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια η αντίστοιχη διαδικασία 

κυμαίνεται σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα (28,6%).  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της 

λήψης των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων (π.χ. από συστήματα MRI, X-ray, CT scan, 

ultrasounds), η οποία διενεργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής 

σύνδεσης με τα τερματικά των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα ακτινοδιαγνωστικά 

εργαστήρια, μόλις από το 14,3% των νοσοκομείων. Ο δε προγραμματισμός των εργασιών 

του προσωπικού και η έκδοση ετικετών για την ταυτοποίηση των παραγόμενων εξετάσεων 

(π.χ. ετικέτες φακέλων), έχουν μηχανογραφηθεί μόνο από το 2,9% και το 11,4% των 

νοσοκομείων αντίστοιχα.  
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Γράφημα 6.19: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων/διαδικασιών 
που έχουν μηχανογραφηθεί στα Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια 

 

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των Φαρμακείων, παρατηρούμε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος (>60%) έχει καταφέρει να 

μηχανογραφήσει σχεδόν όλες τις βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, με επικρατέστερη τη 

διαχείριση και οργάνωση των φαρμάκων, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά και στα 70  

νοσοκομεία (100%) που συμμετείχαν στην έρευνα (Γράφημα 6.20). Οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες που έχουν μηχανογραφηθεί περιλαμβάνουν την καταγραφή αγοράς των 

φαρμάκων (82,9%) και των αποθεμάτων που βρίσκονται στις κλινικές του νοσοκομείου 

(72,9%), την αναζήτηση και προβολή των στοιχείων του κάθε φαρμάκου (67,1%), καθώς 

επίσης και την καταγραφή των ιατρικών εντολών που παραλαμβάνονται στο φαρμακείο από 

τις κλινικές του νοσοκομείου για τη χορήγηση των φαρμάκων προς τους ασθενείς (61,4%). 

Αναμφισβήτητα, η μηχανογράφηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να συνεισφέρει 

σημαντικά στην καλύτερη οργάνωση των φαρμακείων, στη βέλτιστη διαχείριση της κίνησης 

των φαρμάκων από το φαρμακείο προς τις κλινικές των νοσοκομείων, και το αντίστροφο, 

καθώς επίσης και στη μείωση τυχόν λαθών στις φαρμακευτικές αγωγές (medication errors) 

που μπορεί να επιφέρουν δυσμενή περιστατικά (adverse events) . Ωστόσο, μία από τις κατ’ 

εξοχήν βασικότερες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξάλειψη τυχόν δυσμενών 

περιστατικών, είναι ο έλεγχος αλληλεπίδρασης των φαρμάκων, ο οποίος σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα διεξάγεται με τη χρήση υπολογιστών μόλις από το 8,6% των νοσοκομειακών 

φαρμακείων.  
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Γράφημα 6.20: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων/διαδικασιών 
που έχουν μηχανογραφηθεί στα Φαρμακεία των νοσοκομείων 

 

6.3.1.4  Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες   

Για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων που έχουν μηχανογραφηθεί στον τομέα των 

Διοικητικο-οικονομικών Υπηρεσιών, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 20 δείκτες μέτρησης, εκ 

των οποίων οι 9 αφορούσαν στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, οι 4 στη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων και οι 7 στη διαχείριση του υγειονομικού υλικού.  

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, όπως παρουσιάζεται στο 

Γράφημα 6.21, το 70 % και πλέον των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν 

στην έρευνα δήλωσε ότι έχει μηχανογραφήσει 8 από τις συνολικά 9 επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες σε υψηλό επίπεδο 

αντικατοπτρίζουν, εν μέρει, ορισμένες από τις βασικότερες λειτουργίες οικονομικής 

διαχείρισης των δημόσιων μονάδων υγείας που καταγράφονται στο «Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο Μονάδων Υγείας» του Π.Δ. 146/2003. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν 

μηχανογραφηθεί, οι πιο επικρατείς είναι η καταγραφή των πληρωτέων και εισπρακτέων 

λογαριασμών, οι οποίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεξάγονται με τη χρήση 

υπολογιστικών συστημάτων σε ποσοστό 97,1% και 94,3% αντίστοιχα. Η δε χρέωση των 

ασθενών, η οποία σχετίζεται άμεσα με τα οργανικά έσοδα των νοσοκομείων που 

προέρχονται από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών (π.χ. έσοδα από εργαστηριακές 

εξετάσεις, έσοδα από πληρωμές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, έσοδα από πληρωμές 

ιδιωτών), έχει μηχανογραφηθεί εξίσου από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων 

νοσοκομείων (92,9%). Επίσης, το 91,4% δήλωσε ότι η χρέωση και πληρωμή όλων των 

πρώτων και βοηθητικών υλών που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και 

παρακολουθούνται λογιστικά κατ’ είδος, ποσότητα και αξία μέσα από τη γενική λογιστική, 
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διεξάγονται και αυτές με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Ωστόσο, το παραπάνω 

εύρημα μετριάζεται από το γεγονός ότι μόνο 1 στα 2 νοσηλευτικά ιδρύματα (51,4%) έχει 

καταφέρει να μηχανογραφήσει σε επίπεδο αναλυτικής λογιστικής την παρακολούθηση και 

χρέωση όλων των υλών κατά προορισμό (π.χ. ανά κλινική και τμήμα). Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι στα μισά νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος το κόστος και η ευρύτερη 

οικονομική παρακολούθηση κατά λειτουργική υποδιαίρεση (π.χ. τομέα, ιατρικό τμήμα, 

εργαστήριο), είτε διενεργείται χειρόγραφα, είτε δεν διενεργείται καθόλου. Σε ό,τι αφορά 

στις διαδικασίες σχεδιασμού και ελέγχου του συνολικού προϋπολογισμού των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι διεξάγονται με τη χρήση 

υπολογιστών από το 78,6% και το 72,9% των νοσοκομείων αντίστοιχα. Τέλος, η διαχείριση 

των ταμειακών ροών και η διαχείριση των καθυστερημένων οφειλών έχουν και αυτές 

μηχανογραφηθεί από τα περισσότερα νοσοκομεία, σε ποσοστό 77,1% και 70% αντίστοιχα.           
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Γράφημα 6.21: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων/διαδικασιών 
που έχουν μηχανογραφηθεί στη Διαχείριση των Οικονομικών Πόρων των 
νοσοκομείων  

 

Ως προς τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στις 

δραστηριότητες που διεξάγονται στα τμήματα μισθοδοσίας και προσωπικού των μονάδων 

υγείας, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν διαπιστώνουμε ότι και εδώ, με εξαίρεση τον 

προγραμματισμό του προσωπικού (π.χ. βάρδιες, εφημερίες), τα περισσότερα νοσοκομεία 

που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής για: την τήρηση 

αρχείων που αποτυπώνουν το προφίλ του απασχολούμενου προσωπικού κατά κλάδο 

(72,9%), τη διαχείριση της μισθοδοσίας τους (62,9%), καθώς και την καταγραφή των 

ωραρίων/υπερωριών που εκτελούν οι εργαζόμενοι (57,1%) (Γράφημα 6.22). Ωστόσο, 
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παρατηρούμε ότι τα ποσοστά μηχανογράφησης των εν λόγω επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, είναι σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με εκείνα που σημειώθηκαν στις 

δραστηριότητες του τομέα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων. Γεγονός που 

καταδεικνύει ότι στην πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έχει δοθεί έως τώρα 

μεγαλύτερη έμφαση στην υιοθέτηση συστημάτων πληροφορικής χρηματοοικονομικών και 

λογιστηρίου.   
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Γράφημα 6.22: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων/διαδικασιών 
που έχουν μηχανογραφηθεί στη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων των 
νοσοκομείων 

 

Ως προς τον τομέα διαχείρισης υγειονομικού υλικού, ο οποίος αφορά στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες που εκτελούνται στις αποθήκες των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, στα τμήματα παραγγελιών, παραλαβής και εσωτερικής διακίνησης αναλώσιμων 

υγειονομικών υλικών, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.23, από τις απαντήσεις που 

συλλέχθηκαν, προκύπτουν τα εξής:  

Η διαχείριση της κατανομής του υγειονομικού υλικού στις εσωτερικές μονάδες, η 

διαχείριση των παραλαβών, καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων στις αποθήκες των 

νοσοκομείων, διεξάγονται με τη χρήση ειδικών συστημάτων πληροφορικής από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων του δείγματος (>87%). Ωστόσο, εν συγκρίσει με 

τις παραπάνω δραστηριότητες, η καταγραφή των τεθέντων παραγγελιών προς τους 

προμηθευτές για την άμεση προμήθεια υγειονομικού υλικού υπολείπεται, καθώς έχει 

μηχανογραφηθεί σε μικρότερο ποσοστό νοσοκομείων (62,9%). Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά 

μηχανογράφησης παρατηρούνται δε και σε εξεζητημένες διαδικασίες που σχετίζονται με τις 

προβλέψεις των νέων παραγγελιών, τη διαχείριση των καθυστερημένων παραγγελιών, καθώς 

και την ταύτιση ανάμεσα στις παραγγελίες που θέτουν τα νοσοκομεία προς τους 

προμηθευτές και τις αποδείξεις που εκδίδουν οι προμηθευτές προς αυτά. Συγκεκριμένα, από 

τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι μόνο το 38,6% των νοσοκομείων έχει 
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καταφέρει να υιοθετήσει κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία δύνανται να 

παρέχουν στο αρμόδιο προσωπικό πληροφορίες με προβλέψεις σχετικά με τις επικείμενες 

ανάγκες του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά στην παραγγελία νέου υγειονομικού υλικού. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι ενώ η καταγραφή νέων παραγγελιών για την αγορά υγειονομικού υλικού 

υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από την πλειοψηφία των νοσοκομείων (62,9%), η δε 

παρακολούθηση και διαχείριση των καθυστερημένων παραγγελιών έχει μηχανογραφηθεί σε 

λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία του δείγματος (38,6%).    
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Γράφημα 6.23: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων/διαδικασιών 

που έχουν μηχανογραφηθεί στη Διαχείριση του Υγειονομικού Υλικού των 
νοσοκομείων 

 

 6.3.2 Βαθμός Υιοθέτησης και Χρήσης ΠΣ και ΤΠ  

Για την αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης και χρήσης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΠΣ) και Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ), χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 49 

δείκτες μέτρησης, υπό μορφή ειδικών ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση/δείκτης μέτρησης είχε ως 

στόχο να αξιολογήσει δύο βασικές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αφορούσε στη 

διερεύνηση της υιοθέτησης (διαθεσιμότητας) ή μη υιοθέτησης (μη-διαθεσιμότητας) 

συγκεκριμένων κάθε φορά ΠΣ/ΤΠ, ενώ η δεύτερη διάσταση στην αξιολόγηση της έντασης 

χρήσης τους, μόνο για τις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω ΠΣ και οι ΤΠ είχαν υιοθετηθεί. Ως 

εκ τούτου, για την επιμέτρηση των δύο προαναφερθέντων διαστάσεων χρησιμοποιήθηκε 

κλίμακα Likert 0-7. Στις περιπτώσεις όπου ένα σύστημα ή μια συγκεκριμένη τεχνολογία δεν 

είχε υιοθετηθεί ακόμα από το εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα, αποδίδονταν η τιμή “0”. 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου ένα συγκεκριμένο σύστημα ή μια τεχνολογία είχε ήδη 

υιοθετηθεί, οι ερωτηθέντες επέλεγαν μια τιμή από το 1 έως το 7, όπου το 1 αντανακλούσε τη 

«σπάνια χρήση» του συγκεκριμένου συστήματος και το 7 την «ευρεία χρήση» του.  
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Η δε κατανομή των 51 δεικτών μέτρησης στους 4 βασικούς επιχειρησιακούς τομείς 

διερεύνησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αντανακλώνται από το προτεινόμενο 

μοντέλο, έχει ως εξής:        

• Στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ) χρησιμοποιήθηκαν 6 δείκτες 

μέτρησης 

• Στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (ΥΦΑ) 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 20 δείκτες μέτρησης, εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν 

στην ιατρική πράξη, οι 4 στη νοσηλευτική πράξη, οι 3 στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) και οι 5 στο Χειρουργικό τομέα.  

• Στον τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων (ΥΚΤ) 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 11 δείκτες μέτρησης, εκ των οποίων οι 4  αφορούσαν 

στα αιματολογικά εργαστήρια, οι 3 στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και οι 

υπόλοιποι 4 στο φαρμακείο των νοσοκομείων.  

• Στο διοικητικο-οικονομικό (ΔΟ) τομέα χρησιμοποιήθηκαν 12 δείκτες 

μέτρησης, εκ των οποίων οι 4 αφορούσαν στη γενικότερη διαχείριση των 

οικονομικών πόρων του κάθε νοσοκομείου, οι 4 στη διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων και οι 4 στη διαχείριση του υγειονομικού υλικού.  

 

Στις παρακάτω υποενότητες ακολουθεί η παρουσίαση και η περιγραφή των 

αποτελεσμάτων.  

 

6.3.2.1  Διαχείριση Ασθενών 

Στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ), όπως εμφανίζεται στο Γράφημα 6.24, 

το 80% και πλέον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε πως 

έχει υιοθετήσει πληροφοριακά συστήματα, τόσο για τη διαχείριση των εξωτερικών ασθενών 

στα εξωτερικά ιατρεία (81,4%) όσο και για τη διαχείριση των εσωτερικών (νοσηλευόμενων) 

ασθενών που διεξάγεται από το γραφείο κίνησης (95,7%). Αντίθετα, η υιοθέτηση 

πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης ασθενών στη γραμματεία του Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), έχει πραγματοποιηθεί από τα μισά μόνο νοσηλευτικά 

ιδρύματα του δείγματος (51,4%). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα παραπάνω συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως από τους 

εκάστοτε χρήστες των νοσοκομείων, καθότι ο διάμεσος βαθμός χρήσης τους ανέρχεται στο 

7 της κλίμακας Likert που χρησιμοποιήθηκε.   
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Από την άλλη μεριά, η υιοθέτηση συστημάτων γραμμωτού κώδικα (bar coding 

systems) για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των έντυπων ιατρικών φακέλων, μέσω ειδικών 

ετικετών, είναι σχεδόν ανύπαρκτη (2.9%), ενώ ακόμα και στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου 

έχει εφαρμοστεί, χρησιμοποιείται σπανίως (διάμεσος = 2). Επίσης, όπως παρουσιάζεται στο 

Γράφημα 6.24, κανένα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος δεν έχει καταφέρει να 

υιοθετήσει έως τώρα συστήματα γραμμωτού κώδικα για την ανάγνωση των σχετικών 

ετικετών στα βραχιολάκια των ασθενών, όπου αυτά χρησιμοποιούνται, παρά το γεγονός ότι 

έχει αποδειχθεί μέσα από μελέτες πως τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να συμβάλουν 

ουσιαστικά στην ασφαλή ταυτοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών κατά τη διάρκεια 

παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. στη χορήγηση φαρμακευτικών αγωγών), καθώς και στην 

ιχνηλασία τους εντός του νοσοκομείου, κατά τη διακομιδή τους από μια κλινική σε μία άλλη 

(Askeland et al., 2008., Norman 2001). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των τεχνολογιών 

πληροφορικής, ανάγνωσης έξυπνων καρτών (smart card readers), οι οποίες παρά το γεγονός 

ότι μπορούν να διευκολύνουν και να εξασφαλίσουν την ασφαλή ταυτοποίηση των ασθενών 

στα σημεία εισόδου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μειώνοντας χρονικά τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη συλλογή και καταχώρηση των δημογραφικών και ασφαλιστικών τους 

δεδομένων, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από κανένα νοσοκομείο. Βέβαια, στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (π.χ. Γαλλία, Γερμανία), η θεσμοθέτηση και εφαρμογή έξυπνων καρτών στο χώρο 

της υγείας για την ταυτοποίηση των ασθενών σε εθνικό επίπεδο, έχει καθυστερήσει 

σημαντικά.  Και αυτό, διότι, η εγκαθίδρυση ενός μοναδικού αριθμού μητρώου κοινωνικής 

ασφάλισης για κάθε πολίτη, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υιοθέτηση έξυπνων 

καρτών, βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, στην 

παρούσα φάση, η διείσδυση εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής και εφαρμογών που 

επιτρέπουν την ανάγνωση και αναγνώριση έξυπνων καρτών στα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι 

μηδενική. Παρόλα αυτά, οι πρόσφατες πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εστιάζονται στην 

πλήρη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και στην καθιέρωση ενός ενιαίου Αριθμού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για όλους τους εργαζόμενους πολίτες, εκτιμάται 

ότι στο εγγύς μέλλον θα διευκολύνουν την υιοθέτηση έξυπνων καρτών, καθώς και συναφών 

τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής στο χώρο της υγείας.          
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Γράφημα 6.24: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ στον τομέα της  
Διαχείρισης των Ασθενών  

6.3.2.2  Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών 

Στην πρώτη ενότητα του τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών, την Ιατρική 

Πράξη, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι η υιοθέτηση και χρήση αμιγώς 

κλινικών ΠΣ και ΤΠ για τη βέλτιστη διαχείριση των κλινικών πληροφοριών που παράγονται 

καθημερινά στις ιατρικές μονάδες των νοσοκομείων και την υποστήριξη λήψης ιατρικών 

αποφάσεων, είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής. Το 77% περίπου των νοσοκομείων του τελικού 

δείγματος απάντησε πως δεν έχει υιοθετήσει ακόμη κανένα από τα 6 βασικά και ευρέως 

γνωστά ΠΣ που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο (Γράφημα 6.25). Συγκεκριμένα, από 

τα 70 δημόσια νοσοκομεία μόνο τα 16 (22,9%) απάντησαν ότι έχουν υιοθετήσει έως 

σήμερα ΠΣ για τη ψηφιοποίηση και διαχείριση των ιατρικών φακέλων των εσωτερικών 

ασθενών, ενώ μόλις 11 (15,7%) δήλωσαν την ύπαρξη αντίστοιχου ΠΣ στα εξωτερικά ιατρεία 

(Γράφημα 6.25). Η δε υιοθέτηση ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (Computerized 

Physician Order Entry – CPOE) για την ηλεκτρονική παραγγελία ειδικών διαγνωστικών 

εξετάσεων από τις κλινικές προς τα εργαστηριακά τμήματα, κυμαίνεται σε ακόμα πιο 

χαμηλά επίπεδα (14,3%). Τα παραπάνω ευρήματα μετριάζονται ακόμα περισσότερο, αν 

λάβει κανείς υπόψη τις εξής παραμέτρους:  

1. το μέτριο βαθμό χρήσης των εν λόγω συστημάτων στο περιβάλλον των 

νοσοκομειακών κλινικών (ο διάμεσος βαθμός χρήσης τους κυμαίνεται ως επί το 

πλείστον από 2 – 3,5), καθώς επίσης και  

2. τη λειτουργική τους εξέλιξη (functional sophistication), η οποία εμφανίζεται να 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, βάσει των αποτελεσμάτων από τους σχετικούς 
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δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για την 

αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν μηχανογραφηθεί 

στην ιατρική πράξη (Γράφημα 6.14),.  

Αναλυτικότερα, ως προς τη δεύτερη παράμετρο, σύμφωνα με το Γράφημα 6.14, οι 

πιο συνήθεις λειτουργίες οι οποίες βρέθηκαν ότι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από την 

εφαρμογή των προαναφερθέντων ΠΣ στις κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων, 

περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον: τη συνταγογράφηση των φαρμάκων, την καταγραφή 

ορισμένων στοιχειωδών κλινικών παρατηρήσεων, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική 

αποστολή παραπεμπτικών για αιματολογικές εξετάσεις στα αντίστοιχα εργαστήρια 

(Γράφημα 6.14). Ως εκ τούτου, τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν ότι ακόμα και στα 

νοσοκομεία όπου σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εφαρμόζονται συστήματα 

Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων (EMRs) και Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (CPOE), τα 

συστήματα αυτά είναι ουσιαστικά περιορισμένων δυνατοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν 

ανταποκρίνονται στους σχετικούς ορισμούς και τις ευρύτερες λειτουργικές προδιαγραφές 

που παρουσιάστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας διατριβής.  

Ιδιαίτερη εντύπωση, επίσης, δημιουργεί το γεγονός ότι παρά τη γεωγραφική 

μορφολογία της Ελλάδας, μόνο το 14,3% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος 

δήλωσε ότι εφαρμόζει συστήματα και τεχνολογίες τηλεϊατρικής/τηλεσυμβούλευσης για την 

υποστήριξη των ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ μόνο το 11,4% έχει υιοθετήσει 

συστήματα τηλεϊατρικής που παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής διαγνωστικών εικόνων εξ’ 

αποστάσεως (π.χ. ηλεκτροκαρδιογράφημα). Μάλιστα, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα 

συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα, ουσιαστικά αξιοποιούνται σπάνια από τους τελικούς 

χρήστες, καθώς ο διάμεσος βαθμός χρήσης τους ανέρχεται στο 1 και 2,5 αντίστοιχα, της 

κλίμακας Likert. Η δε υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων στήριξης κλινικών 

αποφάσεων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη (1,4%). Τέλος, η μοναδική εφαρμογή 

πληροφορικής που εμφανίζεται ως περισσότερο «εφαρμόσιμη» και «αποδεκτή» από το 

ιατρικό προσωπικό είναι η διαδικτυακή σύνδεση του νοσοκομείου με εξωτερικές ιατρικές 

βάσεις δεδομένων (π.χ. MEDLINE), η οποία είναι διαθέσιμη στα 24,3% των νοσοκομείων 

και ο βαθμός χρήσης της ανέρχεται στο 5 της κλίμακας Likert.  
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Γράφημα 6.25: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ στον τομέα της 

Ιατρικής Πράξης 
 

 

Στη Νοσηλευτική Πράξη, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν (Γράφημα 6.26), 

συμπεραίνεται ότι και εδώ, όπως στην ιατρική πράξη, ο βαθμός υιοθέτησης και χρήσης 

κλινικών πληροφοριακών συστημάτων για την καθημερινή υποστήριξη των νοσηλευτικών 

δραστηριοτήτων είναι εξίσου χαμηλός. Από τα 70 νοσοκομεία που συμμετείχαν στην 

έρευνα, μόνο τα 20 (28,6%) δήλωσαν ότι έχουν εισαγάγει έως σήμερα νοσηλευτικά 

πληροφοριακά συστήματα στις εσωτερικές κλινικές τους. Ενώ, ακόμα και στις περιπτώσεις 

όπου τα συστήματα αυτά έχουν υιοθετηθεί, η ένταση με την οποία χρησιμοποιούνται από το 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι μέτρια (διάμεσος=4), παρά το γεγονός ότι η συνεχής 

συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση, σε ηλεκτρονική μορφή, καλά οργανωμένων κλινικών 

παρατηρήσεων, μετρήσεων και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με την παροχή 

νοσηλευτικών υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς, αποτελούν βασικές συνιστώσες 

υψίστης σημασίας για τη νοσηλευτική τεκμηρίωση (nursing documentation), τη δημιουργία 

λεπτομερών φακέλων υγείας, τη στήριξη λήψης αποφάσεων και γενικότερα τη βελτίωση των 

παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η δε υιοθέτηση συστημάτων στήριξης νοσηλευτικών 

αποφάσεων (Nursing Decision Support Systems) φαντάζει ως ένα «μακρινό όνειρο» για τα 

ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, καθώς το ποσοστό υιοθέτησής τους ανέρχεται στο 0% 

(Γράφημα 6.26). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η υιοθέτηση απλών 

υπολογιστών/σταθμών εργασίας στη γραμματεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, αποτελεί τη 

μοναδική τεχνολογία πληροφορικής που έχει εισαχθεί έως σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος 

των ιατρικών μονάδων των νοσοκομείων (67,1%). Ωστόσο, ο διάμεσος βαθμός χρήσης τους 

(διάμεσος = 3) μετριάζει το παραπάνω εύρημα. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι 

μόνο 1 στα 4 νοσοκομεία (24,3%) έχει υιοθετήσει φορητές συσκευές και τερματικά (π.χ. 
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laptops) στα νοσηλευτικά τμήματα των κλινικών για την υποστήριξη της καθημερινής 

νοσηλευτικής πράξης, ενώ ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν χρησιμοποιούνται 

ελάχιστα (διάμεσος = 2).  
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Γράφημα 6.26: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ στον τομέα της 

Νοσηλευτικής Πράξης 
 

Συνυπολογίζοντας στα παραπάνω ευρήματα τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά 

μηχανογράφησης που σημειώθηκαν στη νοσηλευτική πράξη σε ορισμένες βασικές 

δραστηριότητες (Γράφημα 6.15), όπως για παράδειγμα στη καταγραφή κλινικών δεδομένων 

για την παρακολούθηση της πορείας/εξέλιξης της υγείας των ασθενών (4,3%) και στην 

τήρηση νοσηλευτικού ιστορικού για κάθε ασθενή (15,7%), καθίσταται σαφές ότι στις 

περισσότερες κλινικές των νοσοκομείων όπου έχουν υιοθετηθεί Νοσηλευτικά ΠΣ, η 

λειτουργική τους εξέλιξη/δυναμικότητα (functional sophistication) είναι περιορισμένη και 

δεν συνάδει με τους ορισμούς, τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές που καταγράφονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν και 

παρουσιάζονται στα Γραφήματα 4.15 και 4.27, παρατηρείται ότι το ποσοστό υιοθέτησης 

Νοσηλευτικών ΠΣ (28,6%) υπολείπεται σε σχέση με τα ποσοστά μηχανογράφησης που 

σημειώθηκαν στις δραστηριότητες χορήγησης φαρμάκων (34%) και διαχείρισης 

διαιτολογίου των ασθενών (32,9%). Η διαφορά αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι τόσο 

η χορήγηση των φαρμάκων όσο και η διαχείριση των διαιτολογίων των ασθενών, σε 

ποσοστό 5,4% και 4,3% αντίστοιχα, δεν υποστηρίζονται από Νοσηλευτικά Πληροφοριακά 

Συστήματα, αλλά ενδεχομένως μέσα από μεμονωμένες εφαρμογές γενικού τύπου  που έχουν 

εγκατασταθεί στα τερματικά της νοσηλευτικής (π.χ. word, excel, access) ή ακόμα και από 

τρίτα συστήματα (π.χ. Πληροφοριακό Σύστημα Φαρμακείου), τα οποία χρησιμοποιούνται 
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από το νοσηλευτικό προσωπικό μέσω συνδέσεων intranet για να υποστηρίξουν ηλεκτρονικά 

τις συγκεκριμένες διεργασίες.     

Η γενικότερη εικόνα της χαμηλής υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής 

που παρατηρείται στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών, υφίσταται και στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Αναλυτικότερα, βάσει των αποτελεσμάτων που 

συλλέχθηκαν στη συγκεκριμένη ενότητα και παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.27, 

προκύπτουν οι εξής πληροφορίες:  

Το 45,7% των νοσοκομείων του δείγματος έχει εγκαταστήσει υπολογιστές/τερματικά 

στη γραμματεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας των επειγόντων περιστατικών, ενώ το ποσοστό 

υιοθέτησης φορητών συσκευών ή και τερματικών στο συγκεκριμένο τμήμα για την 

υποστήριξη των ιατρονοσηλευτικών διαδικασιών που επιτελούνται στα ΤΕΠ είναι εξαιρετικά 

χαμηλό (8,6%). Ο δε βαθμός χρήσης των παραπάνω τεχνολογιών πληροφορικής κυμαίνεται 

σε χαμηλά επίπεδα (από 1 – 3,5). Επίσης, μόνο το 21,4% των νοσοκομείων απάντησε πως 

έχει υιοθετήσει συστήματα τηλεειδοποίησης (Paging Systems) στα ΤΕΠ για την επείγουσα 

κλήση των ιατρών από τις ιατρικές μονάδες, παρά τη χρηστικότητά τους η οποία 

επιβεβαιώνεται και από το σχετικά υψηλό βαθμό χρήσης τους από τα νοσοκομεία όπου 

υπάρχουν (διάμεσος = 7).  

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω ευρήματα, καθώς επίσης και τα εξαιρετικά 

χαμηλά ποσοστά μηχανογραφημένων δραστηριοτήτων που σημειώθηκαν στο συγκεκριμένο 

τμήμα σε ό,τι αφορά στην παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών φροντίδας προς τους 

ασθενείς (Γράφημα 6.16), συμπεραίνεται ότι η υιοθέτηση συστημάτων και τεχνολογιών 

πληροφορικής για την υποστήριξη των καθημερινών λειτουργικών διαδικασιών που 

επιτελούν οι κλινικοί επαγγελματίες στα ΤΕΠ (π.χ. ιατροί και νοσηλεύτριες), βρίσκεται 

ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων του δείγματος.  
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Γράφημα 6.27: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΤΠ στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών  
 

 

Τέλος, στο τμήμα των Χειρουργείων, που αποτελεί την τέταρτη και τελευταία 

κατηγορία διερεύνησης του τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών, από τα 5 ΠΣ 

και ΤΠ που αξιολογήθηκαν, βρέθηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων του δείγματος (84,3%) δεν έχει υιοθετήσει έως σήμερα κανένα από αυτά. 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.28, από τα 70 νοσηλευτικά ιδρύματα που 

συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο τα 11 (15,7%) απάντησαν πως έχουν υιοθετήσει 

πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση των χειρουργικών μονάδων, ενώ το ποσοστό 

των νοσοκομείων που χρησιμοποιεί φορητές συσκευές ή και τερματικά στο τμήμα των 

χειρουργείων, ανέρχεται μόλις στο 12,9%. Τα υπόλοιπα 3 συστήματα πληροφορικής που 

εξετάστηκαν, ουσιαστικά έχουν υιοθετηθεί από ελάχιστα νοσοκομεία (1,4% - 4,3%). 

Επιπλέον, από το Γράφημα 6.28, παρατηρείται ότι σε γενικές γραμμές ο βαθμός χρήσης 

των προαναφερθέντων ΠΣ και ΤΠ ποικίλει αρκετά, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ο 

διάμεσος βαθμός χρήσης τους κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (διάμεσος =2), ενώ σε άλλες 

από μέτρια έως και υψηλά (4 έως 6). Στην περίπτωση των ΠΣ Διαχείρισης Χειρουργείων, 

όπου συγκεντρώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης έναντι των υπολοίπων 

συστημάτων, ο διάμεσος βαθμός χρήσης που καταγράφηκε είναι ικανοποιητικός (διάμεσος 

= 5), ενώ αντίθετα στην περίπτωση των φορητών συσκευών και των σταθμών 

εργασίας/τερματικών ο βαθμός χρήσης που σημειώθηκε είναι αρκετά χαμηλός (2,0).  Αυτό 

ουσιαστικά καταδεικνύει ότι, το διοικητικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 
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των χειρουργείων χρησιμοποιεί συστήματα πληροφορικής σε τακτική βάση, ενώ αντίθετα το 

κλινικό προσωπικό χρησιμοποιεί σπανίως.   
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Υπάρχει Χρησιμοποιείται: 1(σπάνια) ‐ 7(ευρέως)

 

Γράφημα 6.28: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ στον τομέα των 
Χειρουργείων 

 
 

Βάσει των συνολικών αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν στις παραπάνω 4 ενότητες του 

τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών, καθίσταται σαφές ότι ο βαθμός υιοθέτησης 

και χρήσης κλινικών πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής στα 

δημόσια ελληνικά νοσοκομεία, για την υποστήριξη της καθημερινής ιατρικής και 

νοσηλευτικής πράξης, είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Τα λιγοστά κλινικά συστήματα που 

έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα χρήσης, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι μέχρι στιγμής οι επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατροί και νοσηλευτές), έχουν 

καθυστερήσει σημαντικά να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα επικείμενα οφέλη των 

συστημάτων αυτών. Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω στοιχεία διαφαίνεται πως η αξιοποίηση 

και ενσωμάτωση της πληροφορικής της υγείας στις καθημερινές λειτουργίες των ιατρικών 

τμημάτων/κλινικών δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.  

6.3.2.3  Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων 

Στην πρώτη ενότητα διερεύνησης του τομέα της Υποστήριξης Κλινικών Τμημάτων, η 

οποία αφορά στο Αιματολογικό Εργαστήριο (Γράφημα 6.29), παρατηρείται ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό νοσηλευτικών ιδρυμάτων (68,6%) έχει καταφέρει έως σήμερα να 

υιοθετήσει εξειδικευμένα Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα (Laboratory 
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Information Systems – LIS), τα οποία βάσει των δεικτών μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν 

για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έχουν μηχανογραφηθεί στα αιματολογικά 

τμήματα (Γράφημα 6.18) φαίνεται ότι καλύπτουν επαρκώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ορισμένες από τις πιο συνήθεις λειτουργικές διαδικασίες που επιτελούνται στο συγκεκριμένο 

τμήμα, όπως για παράδειγμα: την εγγραφή των ασθενών για εξετάσεις, την ηλεκτρονική 

λήψη των αποτελεσμάτων από τον αναλυτή, καθώς επίσης και την καταχώρηση/αποθήκευση 

των αποτελεσμάτων στην καρτέλα του κάθε ασθενή.  

Από την άλλη μεριά, ωστόσο, από τα 48 νοσοκομεία που απάντησαν πως έχουν 

υιοθετήσει συστήματα LIS στα αιματολογικά τους εργαστήρια, μόνο τα 15 (21,4%, n=70) 

δήλωσαν πως τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να υποστηρίζουν 

ηλεκτρονικά τη λήψη των ιατρικών παραπεμπτικών που εκδίδονται από τις κλινικές για την 

παραγγελία των εξετάσεων (π.χ. web-based order entry) και αντίστοιχα την αποστολή ή τη 

διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών προς τους σταθμούς εργασίας του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού (π.χ. web-based results inquiry). Το παραπάνω εύρημα 

καταδεικνύει έναν σημαντικό περιορισμό για το 30% περίπου των Εργαστηριακών ΠΣ που 

εφαρμόζονται σήμερα στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς είναι κοινά αποδεκτό πως 

η ενσωμάτωση των παραπάνω λειτουργιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη 

βελτιστοποίηση της ροής των πληροφοριών ανάμεσα στις κλινικές και τα εργαστήρια των 

νοσοκομείων αλλά και για τη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων από τη στιγμή της 

παραγγελίας των εξετάσεων έως και τη λήψη των αποτελεσμάτων. Επίσης, συγκρίνοντας το 

ποσοστό υιοθέτησης των Εργαστηριακών ΠΣ με το ποσοστό υιοθέτησης συστημάτων 

γραμμωτού κώδικα (bar coding systems), παρατηρείται σημαντική υστέρηση στα τελευταία 

(Γράφημα 6.29), γεγονός που καταδεικνύει μια επιπλέον σημαντική αδυναμία σε ό,τι αφορά 

στα εργαστήρια των νοσοκομείων, καθώς τα συστήματα γραμμωτού κώδικα θεωρούνται 

υψίστης σημασίας για την ασφαλή ταυτοποίηση των συλλεγμένων δειγμάτων και την 

εξάλειψη τυχόν ανθρώπινων λαθών.  

Τέλος, σύμφωνα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, παρατηρείται πως η ένταση με 

την οποία τα παραπάνω ΠΣ και οι ΤΠ χρησιμοποιούνται από τους κλινικούς επαγγελματίες 

των εργαστηρίων, ποικίλει σε κάθε νοσοκομείο, καθώς ο ελάχιστος βαθμός χρήσης που 

σημειώθηκε ήταν το 1 (σπάνια χρήση), ενώ ο μέγιστος βαθμός ήταν το 7 (ευρεία χρήση). 

Εντούτοις, όπως εμφανίζεται στο Γράφημα 6.29, στην πλειοψηφία των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων όπου έχουν εφαρμοστεί τα παραπάνω συστήματα, αξιοποιούνται από πολύ έως 

και ευρέως, καθώς η διάμεσος τιμή που υποδηλώνει το βαθμό χρήσης τους κυμαίνεται 

ανάμεσα στο 5 και το 7 της κλίμακας Likert. 
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Γράφημα 6.29: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ στο τμήμα των 
Αιματολογικών Εργαστηρίων  

 
 

Σε ό,τι αφορά στο τμήμα των Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων, από τα 

αποτελέσματα που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.30, προκύπτει ότι τα 

περισσότερα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων υστερούν 

σημαντικά έναντι των αιματολογικών εργαστηρίων στην υιοθέτηση εξειδικευμένων ΠΣ και 

ΤΠ, καθώς μόνο 18 νοσοκομεία (25,7%) απάντησαν πως έχουν υιοθετήσει έως σήμερα 

Ακτινολογικό ΠΣ (Radiology Information Systems – RIS) για την υποστήριξη των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που επιτελούνται στα συγκεκριμένα τμήματα (π.χ. εγγραφή 

ασθενών και προγραμματισμός εξετάσεων). Ακόμα πιο χαμηλά ποσοστά σημειώθηκαν και 

στα δύο επόμενα ερωτήματα, τα οποία αφορούν στην υιοθέτηση ΠΣ Αρχειοθέτησης και 

Μεταφοράς Ιατρικών Εικόνων (Picture Archiving  and Communication Systems - PACS) 

και στην υιοθέτηση συστημάτων γραμμωτού κώδικα για την ταυτοποίηση των παραγόμενων 

εξετάσεων (π.χ. ακτινογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες). Συγκεκριμένα, μόνο το 8,6% των 

νοσοκομείων δήλωσε πως εφαρμόζει ΠΣ για τη ψηφιακή αποθήκευση των απεικονιστικών 

εξετάσεων που διεξάγονται στα ακτινολογικά εργαστήρια (π.χ. ακτινογραφίες, μαγνητικές 

τομογραφίες) και αντίστοιχα τη μετάδοσή τους προς τους σταθμούς εργασίας του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού. Ενώ, η εφαρμογή συστημάτων γραμμωτού κώδικα είναι 

ουσιαστικά ανύπαρκτη (2,9%).  
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Παρόλα αυτά, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι στα περισσότερα 

νοσοκομεία όπου εφαρμόζονται τα παραπάνω συστήματα, ο διάμεσος βαθμός χρήσης τους 

είναι μέτριος έως υψηλός (4 έως 5). Γεγονός που φανερώνει ότι, εν μέρει, υπάρχει θετική 

τάση από τα άτομα που εργάζονται στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες που τους προσφέρουν τα συγκεκριμένα συστήματα.          
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Γράφημα 6.30: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ Ακτινοδιαγνωστικών 
Εργαστηρίων  

 

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα του τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών 

Τμημάτων, η οποία αφορά στο τμήμα του Φαρμακείου των νοσοκομείων, βάσει των 

απαντήσεων που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.31 προκύπτουν οι εξής 

πληροφορίες: 

Η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων φαρμακείου (Pharmacy Information 

Systems) για την υποστήριξη των λειτουργικών διαδικασιών που επιτελούνται στο 

συγκεκριμένο τμήμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, βρέθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί έως 

σήμερα απ’ όλα τα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα (100%). Ο δε βαθμός χρήσης 

τους είναι ιδιαίτερα υψηλός: ο μέσος όρος που καταγράφηκε στο συνολικό δείγμα ανέρχεται 

στο 6,3 της κλίμακας Likert, ενώ ο διάμεσος βαθμός χρήσης στο 7. Γεγονός που 

καταδεικνύει ότι στη πλειοψηφία των νοσοκομείων τα εν λόγω συστήματα χρησιμοποιούνται 

ευρέως. Επιπλέον, βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους δείκτες μέτρησης 

σχετικά με το ποσοστό των λειτουργικών διαδικασιών που έχουν μηχανογραφηθεί στα 
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τμήματα των φαρμακείων (Γράφημα 6.20), συνάγεται το συμπέρασμα ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα ΠΣ Φαρμακείου που εφαρμόζονται στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του 

δείγματος, ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα βασικών λειτουργιών, το οποίο περιλαμβάνει: την 

οργάνωση και τη διαχείριση των φαρμάκων στις αποθήκες των νοσηλευτικών φαρμακείων 

(100%), την καταχώρηση της αγοράς νέων φαρμάκων (82,9%), την καταγραφή των 

αποθεμάτων που βρίσκονται στις κλινικές του νοσοκομείου (72,9%), την αναζήτηση 

στοιχείων σχετικά με το προφίλ του κάθε φαρμάκου (67,1%) και τέλος, την καταχώρηση 

των ατομικών και γενικών συνταγολογίων των ασθενών (77,1%). Ωστόσο, τα παραπάνω 

ευρήματα μετριάζονται από τον περιορισμένο αριθμό νοσηλευτικών ιδρυμάτων που 

απάντησαν πως έχουν υιοθετήσει έως σήμερα συστήματα γραμμωτού κώδικα (bar coding 

systems) για την αυτόματη ταυτοποίηση και καταγραφή των εισερχόμενων/εξερχόμενων 

φαρμάκων (11,4%). Αναντίρρητα, το παραπάνω εύρημα καταδεικνύει μια σημαντική 

αδυναμία για τα φαρμακεία των νοσοκομείων και ιδίως για τα ΠΣ Φαρμακείου που έχουν 

υιοθετηθεί, καθώς σύμφωνα με αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα 

γραμμωτού κώδικα θεωρούνται υψίστης σημασίας για την αυτοματοποίηση χρονοβόρων 

διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής των 

εισερχόμενων και εξερχόμενων φαρμάκων από τις αποθήκες των φαρμακείων, τη βέλτιστη 

παρακολούθηση και διαχείριση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και υλικών βάσει 

ημερομηνιών λήξης, καθώς επίσης και τη μείωση ύπαρξης δυσμενών περιστατικών που 

προκύπτουν από ανθρώπινα λάθη κατά τη χορήγηση των φαρμάκων από τα φαρμακεία προς 

τις κλινικές (medication dispensing errors). Μάλιστα, η σημαντικότητά τους στην 

προκειμένη περίπτωση επιβεβαιώνεται από τον υψηλό βαθμό χρήσης τους (διάμεσος = 6,5). 

Γεγονός που καταδεικνύει ότι στην πλειοψηφία των νοσοκομείων όπου εφαρμόζονται 

συστήματα γραμμωτού κώδικα, χρησιμοποιούνται ευρέως. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι, ο χαμηλός βαθμός υιοθέτησης συστημάτων bar coding στα 

φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, ενδεχομένως να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 

εξής δύο παραμέτρους: (α) στην Ελλάδα μόλις το 2005 οι φαρμακευτικές εταιρείες 

ξεκίνησαν να τοποθετούν υποχρεωτικά σε κάθε φάρμακο τον κωδικό αριθμό του προϊόντος 

σε μορφή γραμμωτού κώδικα (bar code), προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη 

ταυτοποίηση των φαρμάκων και (β) η σχετική υπουργική απόφαση8 και οι τεχνικές 

                                                 
8 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α6Α/1826/28.2.1989 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την ταινία 
γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων.», Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/Γ.Π.:71349, 4 Αυγούστου 2004 
Φ.Ε.Κ. 1202τΒ. 
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προδιαγραφές από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), εκδόθηκαν το 2004 και 

ετέθησαν σε εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου του 2005.  

Τέλος, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.31, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

προκύπτει πως η εφαρμογή τεχνολογιών επικοινωνίας extranet (4,3%) και EDI (7,1%) για 

την ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομειακών φαρμακείων με τις εταιρείες προμηθευτές 

φαρμάκων και υγειονομικών υλικών με σκοπό την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

παραγγελίας, βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Εντούτοις, στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα όπου εφαρμόζονται οι παραπάνω τεχνολογίες επικοινωνίας, η ένταση χρήσης τους 

κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (διάμεσος = 7).         
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Γράφημα 6.31: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ Φαρμακείου  

 

6.3.2.4  Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες 

Στον τομέα των διοικητικό-οικονομικών υπηρεσιών, από τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω, συμπεραίνεται πως ο βαθμός υιοθέτησης και 

χρήσης ΠΣ και ΤΠ για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού 

και του υγειονομικού υλικού, είναι σαφώς πολύ πιο αναβαθμισμένος σε σχέση με τους 

υπόλοιπους τομείς που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες.  

Στην πρώτη κατηγορία διερεύνησης, τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, από τα 

4 πληροφοριακά συστήματα που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα τα 3 από αυτά βρέθηκε 

πως έχουν υιοθετηθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (>90%). 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην οικονομική υπηρεσία/διεύθυνση των νοσοκομείων, η 
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οποία είναι υπεύθυνη για τη συνολική παρακολούθηση, καταγραφή και διαχείριση των 

οικονομικών πόρων ενός νοσοκομείου, το 91,4% απάντησε πως έχει υιοθετήσει έως σήμερα 

Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης (Financial Management Information 

Systems), ενώ στο τμήμα του λογιστηρίου, όπου ως επί το πλείστον πραγματοποιούνται σε 

εκτελεστικό επίπεδο οι περισσότερες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες/διαδικασίες των 

νοσοκομείων (π.χ. καταχώρηση τιμολογίων, ενταλμάτων πληρωμής, καταστάσεις 

ανεξόφλητων λογαριασμών), το ποσοστό υιοθέτησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

Λογιστηρίου (Accounting Information Systems) ανέρχεται στο 98,6%. Επίσης, το 90% 

των νοσοκομείων απάντησε πως έχει υιοθετήσει στο λογιστήριο των ασθενών του γραφείου 

κίνησης Πληροφοριακά Συστήματα Χρέωσης Ασθενών (Patient Billing Information 

Systems) για την καταγραφή και παρακολούθηση των εισπράξεων από νοσήλια, εξετάσεις, 

κ.α. Σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για 

την αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν μηχανογραφηθεί στον 

τομέα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων (Γράφημα 6.21), συνάγεται το συμπέρασμα 

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι λειτουργίες που ενσωματώνονται στα παραπάνω 

πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν επαρκώς ορισμένες από τις πιο βασικές 

λειτουργικές διαδικασίες που επιτελούνται στα επιμέρους τμήματα της οικονομικής 

διεύθυνσης, όπως για παράδειγμα: την καταχώρηση των εισπρακτέων και πληρωτέων 

λογαριασμών, τις χρεώσεις των ασθενών, την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

νοσοκομείων για κάθε έτος, κτλ. Ο δε βαθμός χρήσης τους είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς η 

διάμεση τιμή κυμαίνεται από 6 έως και 7 της κλίμακας Likert. Γεγονός που σημαίνει ότι 

στην πλειοψηφία των νοσοκομείων όπου τα προαναφερθέντα πληροφορικά συστήματα έχουν 

υιοθετηθεί, χρησιμοποιούνται ευρέως. Αντίθετα, η υιοθέτηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης (Management Information Systems) ή και Συστημάτων Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) για την παρακολούθηση των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο και την υποστήριξη λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων, βρέθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί σε λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία που 

συμμετείχαν στην έρευνα (37,1%). Εντούτοις, και σε αυτή την περίπτωση, στα περισσότερα 

νοσοκομεία όπου τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν εφαρμοστεί η ένταση με την οποία 

χρησιμοποιούνται από τα διοικητικά στελέχη των νοσοκομείων κυμαίνεται σε αρκετά καλά 

έως υψηλά επίπεδα, καθώς ο μέσος όρος χρήσης που σημειώθηκε είναι το 4,9 και ο 

διάμεσος βαθμός χρήσης το 6.        
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Γράφημα 6.32: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ διαχείρισης οικονομικών 

πόρων  
 

Στην ενότητα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, από τις απαντήσεις που 

συλλέχθηκαν στα 4 ερωτήματα που περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο, προκύπτουν οι 

εξής πληροφορίες (Γράφημα 6.33):  

Σε ό,τι αφορά στο τμήμα προσωπικού της διοικητικής υποδιεύθυνσης, το 68,6% των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων απάντησε πως εφαρμόζει Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων, πρωτίστως για την ηλεκτρονική τήρηση αρχείων κατάστασης του 

προσωπικού και, δευτερευόντως, για την υποστήριξη των λοιπών βασικών δραστηριοτήτων 

που επιτελούνται στο συγκεκριμένο τμήμα και σχετίζονται άμεσα με την καταχώρηση των 

ωραρίων/υπερωριών και τις άδειες του προσωπικού. Παρόλα αυτά, μόνο το 22,9% δήλωσε 

πως έχει υιοθετήσει έως σήμερα συστήματα τα οποία επιτρέπουν στο προσωπικό του 

νοσοκομείου την απευθείας καταχώρηση των χρόνων εργασίας τους προς το ΠΣ 

Ανθρωπίνων Πόρων μέσω σταθμών εργασίας, ενώ η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής 

για την αυτοματοποίηση της αντίστοιχης διαδικασίας, μέσω ειδικών καρτών σάρωσης 

(sweeping cards), είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη (5,7%). Από την άλλη μεριά, στο τμήμα 

μισθοδοσίας, το 62,9% των νοσοκομείων απάντησε πως έχει υιοθετήσει Πληροφοριακά 

Συστήματα Διαχείρισης Μισθοδοσίας, τα οποία ως επί το πλείστον χρησιμοποιούνται για 

την κατάρτιση των καταστάσεων μισθοδοσίας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων του 

νοσοκομείου και την έκδοσή τους στο λογιστήριο για την περαιτέρω διευθέτηση των 

πληρωμών. Ως προς το βαθμό με τον οποίον χρησιμοποιούνται τα προαναφερθέντα 

συστήματα, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων παρατηρείται ότι εκτός από τα ΠΣ 

Διαχείρισης Μισθοδοσίας, τα οποία στα περισσότερα νοσοκομεία χρησιμοποιούνται ευρέως 
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(διάμεσος = 7), ο διάμεσος βαθμός χρήσης των υπόλοιπων τριών συστημάτων και 

τεχνολογιών κυμαίνεται από 4,5 έως και 5,5 της κλίμακας Likert (Γράφημα 6.33).    
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Γράφημα 6.33: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων 
 

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα του τομέα των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών, 

η οποία αφορά στη διαχείριση υγειονομικού υλικού που επιτελείται από το ομώνυμο 

τμήμα, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν προκύπτουν οι εξής πληροφορίες: 

Το 95,7% των νοσοκομείων έχει υιοθετήσει Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 

Αποθηκών και Αποθεμάτων, τα οποία, όπως προκύπτει από τους δείκτες μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα (Γράφημα 6.23), υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό 

τις περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που επιτελούνται σε εκτελεστικό επίπεδο στο 

τμήμα διαχείρισης υλικού των νοσοκομείων και περιλαμβάνουν: την καταγραφή και 

διαχείριση της εσωτερικής κατανομής του υλικού στις μονάδες του νοσοκομείου, την 

καταχώρηση και διαχείριση των νέων παραλαβών, των αποθεμάτων, και των τεθέντων 

παραγγελιών προς τους προμηθευτές. Η δε χρήση τους στα νοσοκομεία όπου εφαρμόζονται 

είναι ευρεία (διάμεσος = 7). Από την άλλη μεριά, από τα 67 νοσοκομεία που απάντησαν 

πως έχουν υιοθετήσει συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθεμάτων, μόνο τα 16 από 

αυτά (22,9%, n=70) δήλωσαν πως τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε 

να υποστηρίζουν ηλεκτρονικά την παραγγελία υλικού από τις κλινικές του νοσοκομείου 

μέσω σταθμών εργασίας (π.χ. web-based order entry). Ακόμα, όμως, και στις περιπτώσεις 

των νοσοκομείων όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο βαθμός με τον οποίον οι χρήστες 
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αξιοποιούν αυτήν τη λειτουργία είναι μεσαίος (διάμεσος = 4). Τέλος, η υιοθέτηση 

συστημάτων γραμμωτού κώδικα στην αποθήκη υλικού για την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την ταυτοποίηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

υγειονομικών υλικών, καθώς επίσης και η εφαρμογή τεχνολογιών EDI για τη διασύνδεση 

των γραφείων διαχείρισης υλικού με τις εταιρείες που προμηθεύουν το υγειονομικό υλικό 

στα νοσοκομεία, βρέθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί από ένα ισχνό ποσοστό νοσοκομείων 

(5,7%). Στην περίπτωση των συστημάτων γραμμωτού κώδικα ο βαθμός χρήσης τους στα 

νοσοκομεία όπου έχουν εφαρμοστεί ανέρχεται στο 5,5 της κλίμακας Likert, ενώ αντίθετα η 

αξιοποίηση των διασυνδέσεων EDI με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα 

νοσοκομεία και τους προμηθευτές είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (διάμεσος =2).     
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Γράφημα 6.34: Ποσοστό υιοθέτησης και βαθμός χρήσης ΠΣ και ΤΠ στη διαχείριση 

υγειονομικού υλικού  
 

6.3.3 Βαθμός Ολοκλήρωσης ΠΣ 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής, η έννοια της 

ολοκλήρωσης (integration) - ή αλλιώς της «διαλειτουργικότητας» (interoperability) - των 

διάφορων πληροφοριακών συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί στα διάφορα τμήματα ενός 

νοσηλευτικού ιδρύματος, αναφέρεται στη δυνατότητα των συστημάτων αυτών να δέχονται 

και να αποστέλλουν δεδομένα μεταξύ τους αμφίδρομα, εκτελώντας μια κοινή ή αλλιώς μια 
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διατομεακή διεργασία, κατά τρόπο αποτελεσματικό, δίχως την παραμικρή ανάγκη 

παρέμβασης από κάποιον εξωτερικό χρήστη.  

Αναμφισβήτητα, η ολοκλήρωση (integration) ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα  

που εφαρμόζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αποτελεί στις μέρες μας αντικείμενο υψίστης 

σημασίας. Και αυτό διότι, η παροχή υπηρεσιών υγείας καθιστά επιτακτική τη συνεχή 

επικοινωνία και συνεργασία διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων (π.χ. ασθενών, ιατρών, 

νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων, πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών 

πληροφορικής), των οποίων ο συνεκτικός ιστός είναι η παραγόμενη πληροφορία  που πρέπει 

να διακινηθεί άμεσα και με ακρίβεια, όπου αυτή είναι απαραίτητη, με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε εκτελεστικό, διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο.  

Στην παρούσα έρευνα η αξιολόγηση της συγκεκριμένης διάστασης έχει ιδιαίτερη 

σημασία, καθότι μέσα από την καταγραφή των δυνατοτήτων αμφίδρομης επικοινωνίας που 

φέρουν τα πληροφοριακά συστήματα των δημόσιων νοσοκομείων, μπορούν να εξαχθούν 

πολύτιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και 

το επίπεδο εξέλιξης/ωριμότητας  (sophistication level) των συστημάτων αυτών.  

Για την κάθε αυτή αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης των ΠΣ που έχουν 

υιοθετηθεί στους επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του 

δείγματος, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 14 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση αξιολογήθηκε με 

βάση την κλίμακα Likert 1 έως 7, όπου το 1 υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει «καθόλου» 

ολοκλήρωση ανάμεσα στα υπάρχοντα συστήματα, ενώ το 7 ότι υπάρχει «πλήρης» 

ολοκλήρωση. Ο αριθμός των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο σε 

κάθε επιμέρους επιχειρησιακό τομέα, ποικίλει από 1 έως και 2 ερωτήσεις. Η πρώτη  

ερώτηση, η οποία τέθηκε σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς, έχει ως στόχο να 

αξιολογήσει το βαθμό διατομεακής ολοκλήρωσης  (cross-sectional integration) που 

υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στον υπό διερεύνηση τομέα (π.χ. στην 

Ιατρική Πράξη) και στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στους υπόλοιπους τομείς του 

νοσοκομείου (π.χ. στους τομείς της Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων, της Διαχείρισης 

των Ασθενών και των Διοικητικο-Οικονμικών Υπηρεσιών). Ενώ, η δεύτερη ερώτηση, η 

οποία τέθηκε ως συμπληρωματική στους τομείς της Διαχείρισης των Ασθενών, της Ιατρικής 

Πράξης και της Διαχείρισης των Οικονομικών Πόρων, έχει ως στόχο να αξιολογήσει την 

«εσωτερική» ολοκλήρωση (internal integration) που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν 

υιοθετηθεί σε κάθε έναν από τους υποκείμενους τομείς ξεχωριστά.   

Για να μην επηρεαστούν τα τελικά αποτελέσματα από τα νοσοκομεία του δείγματος 

που απάντησαν σε ορισμένους επιχειρησιακούς τομείς ότι δεν έχουν υιοθετήσει κανένα 
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απολύτως σύστημα, πριν από κάθε ερώτηση που περιλαμβάνονταν στο ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης, εφαρμόστηκαν ειδικές 

συνθήκες αυτόματου ελέγχου (automatic filtering conditions). Οι συνθήκες αυτές 

προγραμματίστηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και 

εξέταζαν αμέσως μετά την καταχώρηση των δεδομένων από τους συμμετέχοντες για το αν 

το εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα έχει υιοθετήσει ένα ή και περισσότερα ΠΣ/ΤΠ σε κάθε 

τομέα ξεχωριστά (π.χ. Ιατρική Πράξη, Νοσηλευτική Πράξη, Αιματολογικά Εργαστήρια), 

προκειμένου στη συνέχεια να επιτραπεί η πρόσβαση στις αντίστοιχες ερωτήσεις που 

αφορούν στην αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης μόνο σε όσους 

ερωτηθέντες/νοσηλευτικά ιδρύματα πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, τα 

αποτελέσματα από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης των 

ΠΣ σε κάθε τομέα ξεχωριστά, δεν περιλαμβάνουν τα νοσοκομεία εκείνα που απάντησαν πως 

δεν έχουν υιοθετήσει κανένα απολύτως σύστημα στον τομέα αυτόν.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για 

την επιμέτρηση του βαθμού ολοκλήρωσης στους 4 βασικούς επιχειρησιακούς τομείς και τις 

10 επιμέρους ενότητες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, καθώς επίσης και τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις απαντήσεις που δόθηκαν (Πίνακας 6.6).  

Από τα συνολικά αποτελέσματα προκύπτει, ότι η διάμεση τιμή του βαθμού 

εσωτερικής ολοκλήρωσης των ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Ασθενών 

(π.χ. ΠΣ Διαχείρισης Κίνησης Εσωτερικών Ασθενών – Admission Discharge System, ΠΣ 

Διαχείρισης Εξωτερικών Ασθενών – Outpatient Management System, ΠΣ Διαχείρισης 

Ασθενών Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών), καθώς επίσης και η διάμεση τιμή του 

βαθμού ολοκλήρωσης των ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Οικονομικών 

Πόρων (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Οικονομικής Διαχείρισης, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών), είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που σημειώθηκαν στους υπόλοιπους επιμέρους 

επιχειρησιακούς τομείς των νοσοκομείων. Εντούτοις, στις περισσότερες ερωτήσεις, ο 

μέγιστος βαθμός ολοκλήρωσης που σημειώθηκε κυμαίνεται ανάμεσα στο 5 (υψηλή 

ολοκλήρωση) και το 7 (πλήρης ολοκλήρωση) της κλίμακας Likert, γεγονός που σημαίνει ότι 

κάποια νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν καταφέρει να ενοποιήσουν ορισμένα από τα συστήματά 

τους σε σημαντικό βαθμό. Επιπλέον, παρατηρείται, ότι σε ορισμένους επιμέρους 

επιχειρησιακούς τομείς όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ 

και μηχανογραφημένων δραστηριοτήτων (π.χ. Ιατρική και Νοσηλευτική Πράξη, Τμήμα  
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Πίνακας 6.6: Κατανομή μέσων όρων και διάμεσων τιμών στις ερωτήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των ΠΣ 

1. Διαχείριση Ασθενών (ΔΑ) Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 
Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείρηση των
Ασθενών 

67 4,0 4 1 7

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών και τα υπόλοιπα ΠΣ του
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, Κλινικά ΠΣ)

67 2,7 2 1 7

2.1 Ιατρική Πράξη  Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη της
Ιατρικής Πράξης (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών)

28 2,4 2 1 7

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στην Ιατρική Πράξη και
τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ εργαστηρίου, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ
Χρέωσης Ασθενών)

28 2,6 2,5 1 7

2.2 Νοσηλευτική Πράξη Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 
Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στη Νοσηλευτική Πράξη
και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων,
ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

50 2,1 1,0 1 6

2.3 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στο ΤΕΠ και τα
υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων)  

32 2,0 1,5 1 6

2.4 Χειρουργεία Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Χειρουργεία και τα
υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ
Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Διαχείρισης Υλικών)  

18 2,0 1,5 1 6

3.1 Αιματολογικά Εργαστήρια Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Αιματολογικά
Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής &
Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

48 2,3 1,0 1 7

3.2 Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Ακτινοδιαγνωστικά
Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης &
Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

18 1,9 1,0 1 5

3.3 Φαρμακείο Ν M.O. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 
Ολοκλήρωση ανάμεσα στo ΠΣ Φαρμακείου και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ 
Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Διαχείρισης 
Προμηθειών)  

70 2,4 1,5 1 7

4.1 Διαχείριση Οικονομικών Πόρων Ν M.O. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των 
Οικονομικών Πόρων του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Οικονομικό ΠΣ, 
ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Μισθοδοσίας) 

70 5,0 5,0 1 7

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των
Οικονομικών και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής &
Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού)

70 2,3 2 1 7

4.2 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των
Ανθρώπινων Πόρων και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ
Λογιστηρίου, Νοσηλευτικό ΠΣ για την καταχώρηση χρόνων εργασίας) 

57 1,9 1,0 1 7

4.3 Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού Ν Μ.Ο. Διάμεσος  Ελάχιστο  Μέγιστο 

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση του 
Υγειονομικού Υλικού και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ 
Λογιστηρίου, ΠΣ Χειρουργείων, ΠΣ Ιατρικής και Νοσηλευτικής Πράξης) 

67 4,8 5,0 1 7

*Μ.Ο.: Μέσος Όρος 

2. Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών

3. Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων 

4. Διοικητικο‐Οικονομικές Υπηρεσίες
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Επειγόντων Περιστατικών, Χειρουργεία, Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια), ο διάμεσος 

βαθμός ολοκλήρωσης βρέθηκε ότι είναι εξίσου χαμηλός (από 1 έως 2). Ωστόσο, αυτό 

συμβαίνει ακόμα και στους τομείς όπου το ποσοστό υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ και 

μηχανογραφημένων δραστηριοτήτων που σημειώθηκε στην παρούσα έρευνα είναι αρκετά 

υψηλό (π.χ. Αιματολογικά Εργαστήρια, Φαρμακείο, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, 

Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού). Κατά συνέπεια, τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν, ότι 

στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για 

την υποστήριξη των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στους 4 βασικούς 

επιχειρησιακούς τομείς που περιλαμβάνονται στο μοντέλο, λειτουργούν κυρίως ως 

απομονωμένες νησίδες, με ελάχιστη η μηδενική δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ τους.  

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς τα ευρήματα 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις 14 συνολικά ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των ΠΣ.         

6.3.3.1  Διαχείριση Ασθενών 

Στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών (ΔΑ), από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, 

προκύπτει ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης  ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα που έχουν 

υιοθετηθεί στο γραφείο κίνησης, στα εξωτερικά ιατρεία και στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών για την καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

εισερχόμενων ασθενών, είναι μέτριος (διάμεσος=4) (Πίνακας 6.6). Συγκεκριμένα, όπως 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.35, το 23,9% των ερωτηθέντων (n=67) απάντησε ότι τα ΠΣ 

των συγκεκριμένων τμημάτων επικοινωνούν μεταξύ τους σε μέτριο βαθμό, ενώ το 22,4% 

(n=67) απάντησε πως ο βαθμός ολοκλήρωσής τους είναι μικρός. Αντίθετα, ο διάμεσος 

βαθμός ολοκλήρωσης ανάμεσα στα συστήματα διαχείρισης ασθενών και τα υπόλοιπα 

πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία του δείγματος (π.χ. στα 

εργαστήρια, στο φαρμακείο και στις κλινικές), βρέθηκε ότι είναι ελάχιστος (διάμεσος=2) 

(Πίνακας 6.6), καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων (41,8%, n=67) δεν 

υπάρχει καθόλου δυνατότητα αμφίδρομης ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων ανάμεσα 

στον τομέα της διαχείρισης των ασθενών και τους υπόλοιπους επιχειρησιακούς τομείς του 

νοσοκομείου (Γράφημα 6.36).  
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που χρησιμοποιούνται για τη Διαχείρηση των Ασθενών 

 
Γράφημα 6.35: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν, αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ που 
χρησιμοποιούνται για τη Διαχείριση των Ασθενών (n=67) 
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Ολοκλήρωση Συστημάτων Διαχείρισης Ασθενών με άλλα ΠΣ του νοσοκομείου 
(π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, Κλινικά  ΠΣ)

 
Γράφημα 6.36: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν, αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών 
και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (n=67)   

 

Μολονότι, λοιπόν, στον τομέα της διαχείρισης των ασθενών το ποσοστό υιοθέτησης 

ΠΣ και μηχανογραφημένων δραστηριοτήτων που καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα στα 

νοσοκομεία του δείγματος είναι ιδιαίτερα υψηλό (>80%), από τα παραπάνω στοιχεία 

συνάγεται το συμπέρασμα πως τα περισσότερα συστήματα που εφαρμόζονται σήμερα στα 

δημόσια νοσοκομεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της πορείας/κίνησης των 

ασθενών, λειτουργούν κυρίως αυτόνομα, ως απομονωμένες νησίδες, με ελάχιστη δυνατότητα 

ανταλλαγής δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα του νοσοκομείου. Αυτό, έχει ως 
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αποτέλεσμα, η καταγραφή των δημογραφικών και ασφαλιστικών δεδομένων των ασθενών να 

πρέπει να επαναλαμβάνεται εκ νέου κάθε φορά στα σημεία ζήτησης (π.χ. στα εργαστήρια, 

και στις κλινικές μονάδες του νοσοκομείου), γεγονός που δημιουργεί σημαντικά 

προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία των εμπλεκόμενων τμημάτων (π.χ. χρονικές 

καθυστερήσεις στη ροή των διαδικασιών), ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο για τη 

δημιουργία λαθών, καθώς συχνά δημιουργούνται πολλαπλές και ασυνεπείς καταχωρήσεις 

πληροφοριών για τον ίδιο ασθενή σε διαφορετικά συστήματα του νοσοκομείου.   

 

6.3.3.2  Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών 

Για την αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης των ΠΣ που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο στους 4 επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς των Υπηρεσιών Φροντίδας των 

Ασθενών (Ιατρική Πράξη, Νοσηλευτική Πράξη, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και 

Χειρουργεία), χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 5 ερωτήσεις (Πίνακας 6.6). Βάσει των 

απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις αυτές, παρατηρούνται τα εξής:  

Από τα νοσηλευτικά ιδρύματα που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν κλινικά ΠΣ στις 

εσωτερικές τους κλινικές για την υποστήριξη των καθημερινών ιατρονοσηλευτικών 

δραστηριοτήτων τους (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων Εξωτερικών & Εσωτερικών Ασθενών, 

Νοσηλευτικά ΠΣ, ΠΣ Τηλεϊατρικής), η πλειονότητα αυτών απάντησε πως δεν έχει 

καταφέρει ακόμη να καταστήσει εφικτή την εσωτερική τους ολοκλήρωση. Ως εκ τούτου, στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ανταλλαγή των ασθενο-κεντρικών δεδομένων ανάμεσα στις 

διάφορες κλινικές του νοσοκομείου και στους επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατρούς και 

νοσηλευτές), πραγματοποιείται κυρίως χειροκίνητα. Το ίδιο ισχύει και ως προς την 

ενοποίηση των κλινικών ΠΣ με τα υπόλοιπα συστήματα του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, 

βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν, βρέθηκε ότι η δυνατότητα διατομεακής επικοινωνίας 

ανάμεσα στις κλινικές και τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου (π.χ. γραφείο κίνησης, 

εργαστήρια, διοικητικο-οικονομικές υπηρεσίες, φαρμακείο), μέσω συστημάτων 

πληροφορικής, είναι ουσιαστικά ελάχιστη έως ανύπαρκτη.                     

Αναλυτικότερα, στον τομέα της ιατρικής πράξης, ο βαθμός ολοκλήρωσης των 

κλινικών ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος για την 

υποστήριξη των υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ 

Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών), βρέθηκε ότι είναι «ελάχιστος» (διάμεσος=2) (Πίνακας 6.6). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων (n=28) στην πλειονότητα των νοσοκομείων 

(34%) δεν υπάρχει «καθόλου» ολοκλήρωση ανάμεσα στα συγκεκριμένα συστήματα, ενώ σ’ 
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ένα ποσοστό της τάξης του 28% η ολοκλήρωσή τους είναι «ελάχιστη» (Γράφημα 6.37). Ο 

δε βαθμός διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα κλινικά ΠΣ που χρησιμοποιούνται στην 

ιατρική πράξη και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ εργαστηρίου, ΠΣ 

φαρμακείου, ΠΣ χρέωσης ασθενών), κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα (διάμεσος =2,5), 

καθώς και εδώ ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ερωτηθέντων (28,6%, n=28) απάντησε πως 

δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσά τους (Γράφημα 6.38).  
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Πράξη 
(π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών)

 
Γράφημα 6.37: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ που 
χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Πράξη (n=33)   
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στην Ιατρική Πράξη και   τα υπόλοιπα ΠΣ 
του νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ εργαστηρίου, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)

 
Γράφημα 6.38: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό  ολοκλήρωσης των ΠΣ που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Πράξη 
και των υπόλοιπων ΠΣ του νοσοκομείου (n=33) 

 
 



 

Σελίδα | 287  
 

Ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα ολοκλήρωσης παρατηρούνται στη νοσηλευτική πράξη, 

στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στα χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

όπου οι διάμεσες τιμές που σημειώθηκαν κυμαίνονται από 1 έως και 1,5 της κλίμακας Likert 

(Πίνακας 6.6) 

Συγκεκριμένα, από τα 50 νοσοκομεία που δήλωσαν ότι έχουν υιοθετήσει συστήματα 

πληροφορικής για την υποστήριξη της νοσηλευτικής πράξης (π.χ. Νοσηλευτικό ΠΣ, 

Τερματικά/Υπολογιστές), τα μισά από αυτά (52%) απάντησαν πως δεν υπάρχει «καθόλου» 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συγκεκριμένα συστήματα και τα συστήματα που 

εφαρμόζονται στους υπόλοιπους επιχειρησιακούς τομείς του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ 

Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Διαχείρισης Υγειονομικού 

Υλικού), ενώ το 20% απάντησε πως ο βαθμός ολοκλήρωσής τους είναι «ελάχιστος» 

(Γράφημα 6.39). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στα νοσηλευτικά ιδρύματα όπου 

εφαρμόζονται συστήματα πληροφορικής για την υποστήριξη των καθημερινών νοσηλευτικών 

δραστηριοτήτων, στην πλειονότητά τους δεν έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορούν να 

επικοινωνούν αμφίδρομα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου για να 

υποστηρίξουν ηλεκτρονικά, και με αυτοματοποιημένο τρόπο, τις διεργασίες εκείνες που 

έχουν διατομεακό χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα την παραγγελία φαρμάκων από το 

φαρμακείο του νοσοκομείου, τη λήψη των αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια, την 

αποστολή ημερήσιων διαιτολογίων στην κουζίνα του νοσοκομείου, κτλ. 

 

52,0%

20,0%

8,0%

8,0%

4,0%

8,0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

2

3

4

5

6

7

Ολοκλήρωση ανάμεσα στα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στη Νοσηλευτική Πράξη και τα υπόλοιπα ΠΣ 
του νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

 
Γράφημα 6.39: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό  ολοκλήρωσης των ΠΣ που χρησιμοποιούνται στη Νοσηλευτική 
Πράξη και των υπόλοιπων ΠΣ του νοσοκομείου (n=50) 

 

Το ίδιο ισχύει και στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, όπου το 50% των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος (n=32) απάντησε πως δεν υπάρχει καθόλου 
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διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συστήματα πληροφορικής του ΤΕΠ και τα υπόλοιπα ΠΣ 

του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων). Γεγονός που σημαίνει ότι ως 

επί το πλείστον όλες οι επιχειρησιακές διεργασίες που καθιστούν επιτακτική την άμεση και 

έγκαιρη ανταλλαγή ασθενο-κεντρικών δεδομένων ανάμεσα στα ΤΕΠ και τα υπόλοιπα 

τμήματα του νοσοκομείου (π.χ. φαρμακείο, εργαστήρια, αποθήκες υγειονομικού υλικού), 

στα περισσότερα νοσοκομεία εκτελούνται χειροκίνητα με έντυπα μέσα. Οι εν λόγω 

διεργασίες περιλαμβάνουν την παραγγελία διαγνωστικών εξετάσεων, τη λήψη των 

αποτελεσμάτων από τις διαγνωστικές εξετάσεις, τη παραγγελία υγειονομικού υλικού, τα 

παραπεμπτικά εισαγωγής των ασθενών από το ΤΕΠ στις κλινικές του νοσοκομείου, κτλ. Το 

παραπάνω εύρημα, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά μηχανογραφημένων 

δραστηριοτήτων και υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες 

στο συγκεκριμένο τομέα, καταδεικνύει πως η πλειοψηφία των δημόσιων νοσοκομείων του 

δείγματος δεν έχει καταφέρει ακόμη να εισάγει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 

σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, παρά την τεράστια ανάγκη που 

υπάρχει για βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση των 

όποιων χρονικών καθυστερήσεων που μπορούν να αποβούν ολέθριες για τη ζωή των 

ασθενών.   
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στο ΤΕΠ και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων)   

 
 
Γράφημα 6.40: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών με τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (n=32) 

 
 

Τέλος, στον τομέα των χειρουργείων, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο Γράφημα 

6.41, το 33,4% των ερωτηθέντων (n=18) απάντησε πως δεν υπάρχει «καθόλου» 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συστήματα που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο τομέα και 
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στα υπόλοιπα συστήματα του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, 

ΠΣ Φαμρακείου, ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού), ενώ το 27,8% 

απάντησε πως ο βαθμός ολοκλήρωσής τους είναι «ελάχιστος». Ο διάμεσος βαθμός 

ολοκλήρωσης που σημειώθηκε στα 18 νοσηλευτικά ιδρύματα που απάντησαν στο σχετικό 

ερώτημα, ανέρχεται μόλις στο 1,5 της κλίμακας Likert (Πίνακας 6.6).  
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Χειρουργεία  και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου 
(π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Διαχείρισης Υλικών)  

 
Γράφημα 6.41: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών με τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (n=18) 

   

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και 

στις λιγοστές περιπτώσεις των νοσοκομείων όπου έχουν υιοθετηθεί διάφορα είδη κλινικών 

πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, Νοσηλευτικό ΠΣ, ΠΣ 

Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, Συστήματα Τηλεϊατρικής), τα περισσότερα από αυτά έχουν 

αναπτυχθεί ως αυτόνομες και μεμονωμένες λειτουργικές μονάδες, για να υποστηρίζουν ως 

επί το πλείστον τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός και μοναδικού τομέα εφαρμογής (π.χ. ιατρική 

πράξη, νοσηλευτική πράξη). Ως εκ τούτου, στη συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων 

νοσοκομείων, δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτή η ψηφιακή ολοκλήρωση, η μεταφορά και 

ενιαία χρήση των διάφορων κλινικών πληροφοριών που παράγονται καθημερινά κατά την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς. Επιπλέον, τα παραπάνω ευρήματα, σε 

συνδυασμό με τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά μηχανογραφημένων δραστηριοτήτων που 

καταγράφηκαν στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών, καταδεικνύουν ότι το 

επίπεδο εξέλιξης/ωριμότητας (sophistication level) των κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων που εφαρμόζονται στις μέρες μας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένων δυνατοτήτων.  
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6.3.3.3  Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων 

Παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στον τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών 

Τμημάτων, όπου οι διάμεσες τιμές ολοκλήρωσης των ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα 

Αιματολογικά Εργαστήρια, στα Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια και στο Φαρμακείο των 

νοσοκομείων, κυμαίνονται εξίσου σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, από 1 έως και 1,5 της 

κλίμακας Likert (Πίνακας 6.6).  

Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.42, στον τομέα των 

αιματολογικών εργαστηρίων, από τα 48 νοσοκομεία που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν ΠΣ 

Εργαστηρίου (Laboratory Information Systems – LIS) μόνο τα 8 (16,8%) απάντησαν πως 

έχουν καταφέρει να ενοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό (από 5 έως 7 της κλίμακας Likert) τα 

συγκεκριμένα συστήματα με τα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στις εσωτερικές κλινικές και στο 

γραφείο κίνησης του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, Νοσηλευτικά ΠΣ, ΠΣ 

Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών). Ενώ, ένα 

μικρότερο ποσοστό της τάξης του 27,2% (13 νοσοκομεία) απάντησε πως ο βαθμός 

διαλειτουργικότητάς τους κυμαίνεται από μεσαία έως και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (4 έως 

και 2 της κλίμακας Likert). Tα υπόλοιπα 27 νοσοκομεία του δείγματος (56,3%), σύμφωνα 

με τις απαντήσεις που δόθηκαν, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταστήσουν εφικτή την 

απρόσκοπτη επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο LIS και τα υπόλοιπα 

άμεσα συσχετιζόμενα συστήματα του νοσοκομείου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στην 

πλειοψηφία των νοσοκομείων, τουλάχιστον δύο από τις βασικότερες διεργασίες που 

υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από την ολοκλήρωση των εν λόγω συστημάτων - η παραγγελία 

αιματολογικών εξετάσεων από τις εσωτερικές κλινικές των νοσοκομείων προς τα εργαστήρια 

και αντίστοιχα, η λήψη των αποτελεσμάτων για κάθε ασθενή ξεχωριστά - εκτελούνται 

χειροκίνητα, υπό έντυπη μορφή.     
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Αιματολογικά  Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών)  

 
Γράφημα 6.42: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ Εργαστηρίου και τα 
υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (n=48)  

 
Στα δε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια ο μέσος βαθμός ολοκλήρωσης που 

σημειώθηκε (median) στο συνολικό δείγμα (n=18) ανέρχεται στο 1 της κλίμακας Likert. 

Γεγονός που καταδεικνύει ότι και εδώ, όπως στον τομέα των αιματολογικών εργαστηρίων, 

στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν υπάρχει καθόλου ολοκλήρωση ανάμεσα στα 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και 

στα υπόλοιπα άμεσα συσχετιζόμενα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στους λοιπούς 

επιχειρησιακούς τομείς των νοσοκομείων (Πίνακας 6.6). Συγκεκριμένα, όπως εμφανίζεται 

στο Γράφημα 6.43, από τα 18 νοσοκομεία που δήλωσαν ότι έχουν υιοθετήσει συστήματα 

πληροφορικής για την καταγραφή και τη διαχείριση των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων των 

ασθενών (π.χ. Ακτινολογικό ΠΣ, ΠΣ Αρχειοθέτησης και Μεταφοράς Ιατρικών Εικόνων), τα 

περισσότερα από αυτά (61%, 11 νοσοκομεία) απάντησαν πως δεν έχουν ενοποιήσει ακόμη 

τα εν λόγω συστήματα με τα ΠΣ που εφαρμόζονται στις κλινικές των νοσοκομείων, στο 

ΤΕΠ και στη διαχείριση των ασθενών (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, Νοσηλευτικά ΠΣ, ΠΣ 

Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών). Σ’ ένα 

ποσοστό νοσοκομείων της τάξης του 16,7% (3 νοσοκομεία) ο βαθμός ολοκλήρωσής τους 

είναι ελάχιστος. Επίσης, παρατηρείται ότι ο μέγιστος βαθμός ολοκλήρωσης  που 

σημειώθηκε στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια στο συνολικό δείγμα (μέγιστο = 5), ήταν ο 

κατώτερος εν συγκρίσει με τις μέγιστες τιμές που καταγράφηκαν στις άλλες ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των ΠΣ (Πίνακας 6.6). Εντούτοις, 

τα παραπάνω ευρήματα, θα  λέγαμε ότι είναι απολύτως δικαιολογημένα, καθώς ένα από τα 

βασικότερα κίνητρα που ωθεί στις μέρες μας τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο να δαπανήσουν 

χρήματα για να ενοποιήσουν τα ΠΣ των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων με τα κλινικά ΠΣ 

που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ιατρονοσηλευτικής πράξης, είναι η 
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δημιουργία δυνατοτήτων ψηφιακής αρχειοθέτησης, μεταφοράς αλλά και ενσωμάτωσης των 

παραγόμενων απεικονιστικών εξετάσεων (π.χ. Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική 

Τομογραφία, Ακτινογραφία) στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο των ασθενών. Κατά 

συνέπεια, ο διάμεσος βαθμός ολοκλήρωσης στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια δεν θα 

μπορούσε να είναι υψηλός, αφού όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες, το 

ποσοστό υιοθέτησης και χρήσης κλινικών ΠΣ αλλά και Συστημάτων Αρχειοθέτησης και 

Μεταφοράς Ιατρικών Εικόνων (Picture Archiving and Communication Systems – PACS) 

είναι ιδιαίτερα χαμηλό στην πλειονότητα των νοσοκομείων.   
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στα Ακτινοδιαγνωστικά  Εργαστήρια και τα υπόλοιπα 
ΠΣ του νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ 

Χρέωσης Ασθενών)  

 
Γράφημα 6.43: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ του 
Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου 
(n=18)  

 
Ο τρίτος και τελευταίος τομέας διερεύνησης αφορά στο Φαρμακείο των 

νοσοκομείων. Τα νοσοκομειακά φαρμακεία, ως γνωστόν, αποτελούν έναν από τους 

σημαντικότερους διασυνδετικούς πυλώνες λειτουργίας των νοσοκομείων, καθότι έχουν την 

αρμοδιότητα να προμηθεύουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό τόσο στους υπεύθυνους των 

κλινικών τομέων και των τμημάτων όσο και στους ασθενείς απευθείας, συμβάλλοντας έτσι 

ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη φροντίδα και θεραπεία των ασθενών. Κατά συνέπεια, 

τα συστήματα πληροφορικής που εφαρμόζονται στα φαρμακεία των νοσοκομείων, εκτός 

από την ηλεκτρονική υποστήριξη των εσωτερικών δραστηριοτήτων του τμήματος (π.χ. 

καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων φαρμάκων, έλεγχος αλληλεπιδράσεων 

φαρμάκων, συσχέτιση φαρμάκων με συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις του κάθε 

ασθενούς), θα πρέπει να υποστηρίζουν αποτελεσματικά και ένα πλήθος διατμηματικών 

διεργασιών που καθιστούν επιτακτική την απρόσκοπτη και άμεση ανταλλαγή ηλεκτρονικών 

δεδομένων ανάμεσα στο φαρμακείο και: τις εσωτερικές κλινικές, το γραφείο προμηθειών, 
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την οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο, τα ΤΕΠ, την αποθήκη υγειονομικού υλικού 

και τα εξωτερικά γραφεία. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις εν λόγω διεργασίες περιλαμβάνουν 

την ηλεκτρονική παραλαβή των συνταγολογίων από τις κλινικές, την παρακολούθηση των 

αποθεμάτων στις κλινικές για την αποτελεσματικότερη πρόβλεψη ζήτησης φαρμάκων και 

τον έγκαιρο προγραμματισμό νέων παραγγελιών, τη συνεργασία με το γραφείο προμηθειών 

και το λογιστήριο για την ενημέρωση των παραγγελιών, κτλ.  

Εντούτοις, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν στο συγκεκριμένο τομέα (Πίνακας 

6.6), παρατηρείται ότι στα περισσότερα νοσοκομεία ο βαθμός ολοκλήρωσης ανάμεσα στα 

ΠΣ Φαρμακείου και τα υπόλοιπα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στους επιμέρους τομείς 

και τα τμήματα των νοσοκομείων (π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ 

Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Διαχείρισης 

Προμηθειών) είναι εξαιρετικά χαμηλός (διάμεσος=1,5). Αναλυτικότερα, όπως 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.44, από τα 70 νοσοκομεία που απάντησαν ότι εφαρμόζουν 

συστήματα πληροφορικής για την υποστήριξη των νοσοκομειακών φαρμακείων, τα 35 από 

αυτά (50%) απάντησαν ότι τα συγκεκριμένα συστήματα λειτουργούν ως μεμονωμένες 

εφαρμογές, δίχως καμία δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με άλλα συστήματα του 

νοσοκομείου, 22 νοσοκομεία απάντησαν πως ο βαθμός διαλειτουργικότητάς τους είναι 

ελάχιστος έως μέτριος (από 2 έως και 4 της κλίμακας Likert), ενώ μόλις το 18,6% (13 

νοσοκομεία) απάντησε πως έχει καταφέρει να διασυνδέσει τα συγκεκριμένα συστήματα 

μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό (5 έως και 7).   
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στo ΠΣ Φαρμακείου και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Ιατρικής Πράξης 
& Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Διαχείρισης 

Προμηθειών)  

 
Γράφημα 6.44: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στο ΠΣ του Φαρμακείου και 
τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (n=70) 

 
Αναμφισβήτητα, από τα παραπάνω ευρήματα που παρουσιάστηκαν σχετικά με το 

βαθμό ολοκλήρωσης των ΠΣ που εφαρμόζονται τους επιμέρους τομείς της Υποστήριξης 
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των Κλινικών Τμημάτων, καθίσταται σαφές ότι η ηλεκτρονική διασύνδεση των εργαστηρίων 

και των νοσοκομειακών φαρμακείων με τις εσωτερικές κλινικές, το γραφείο κίνησης, τα 

εξωτερικά ιατρεία αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα των νοσοκομείων που συνεργάζονται 

μεταξύ τους καθημερινά για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς τους ασθενείς, δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ακόμη στην πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος.  

6.3.3.4  Διοικητικο-οικονομικές Υπηρεσίες 

Για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί στους 3 

επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς των Διοικητικο-οικονομικών Υπηρεσιών (Διαχείριση 

Οικονομικών Πόρων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Διαχείριση Υγειονομικού 

Υλικού), χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4 ερωτήσεις (Πίνακας 6.6). Βάσει των απαντήσεων 

που δόθηκαν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, προκύπτουν οι εξής πληροφορίες:  

Στον τομέα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων, ο διάμεσος βαθμός 

εσωτερικής ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα που έχουν 

υιοθετηθεί για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών και λογιστικών διεργασιών των 

νοσοκομείων (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, Χρηματοοικονομικά ΠΣ, ΠΣ 

Μισθοδοσίας, ΠΣ Διοικητικής Πληροφόρησης), βρέθηκε ότι είναι «υψηλός» (διάμεσος=5). 

Από την άλλη μεριά ωστόσο, στα περισσότερα νοσοκομεία του δείγματος η διατομεακή 

ολοκλήρωση ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικών και λογιστηρίου 

και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των κλινικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ Εργαστηρίου, ΠΣ Φαρμακείου), 

βρέθηκε ότι είναι ελάχιστη (διάμεσος=2).  

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.45, η πλειοψηφία των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος (62,9%, n=70) απάντησε πως έχει προχωρήσει σε 

σημαντικό βαθμό (από 5 έως και 7 της κλίμακας Likert) στην εσωτερική ολοκλήρωση 

(internal integration) των διάφορων χρηματοοικονομικών και λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων (financial and accounting information systems) που έχουν υιοθετηθεί στα 

επιμέρους γραφεία του οικονομικού τμήματος (π.χ. λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία) και στο 

λογιστήριο των ασθενών, προκειμένου η διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχειών του 

ενεργητικού του νοσοκομείου (π.χ. εισπράξεις, πληρωμές, αποσβέσεις, μισθοδοσία) να 

γίνεται με ενοποιημένο τρόπο.  

Αντίθετα, το 42,9% απάντησε πως δεν υπάρχει καθόλου διαλειτουργικότητα ανάμεσα 

στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των οικονομικών 

πόρων (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Χρηματοοικονομικών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών) και τα 
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συστήματα που έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη των ιατρονοσηλευτικών και λοιπών 

κλινικών δραστηριοτήτων (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, Νοσηλευτικά ΠΣ, Εργαστηριακά 

ΠΣ, ΠΣ Φαρμακείου), ενώ το 21,4% απάντησε πως ο βαθμός ολοκλήρωσής τους είναι 

«ελάχιστος» ( 

Γράφημα 6.46). Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι στα περισσότερα νοσοκομεία του 

δείγματος δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτή, μέσω συστημάτων πληροφορικής, η 

αυτοματοποιημένη καταγραφή και παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων των 

επιμέρους κλινικών τμημάτων (π.χ. εργαστήρια, φαρμακείο, ιατρικές κλινικές).    
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Οικονομικών Πόρων του 
νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Οικονομικό  ΠΣ, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Μισθοδοσίας) 

 
Γράφημα 6.45: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό εσωτερικής ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ 
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (n=70) 
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Οικονομικών  και τα υπόλοιπα 
ΠΣ του νοσοκομείου  (π.χ. ΠΣ Ιατρικής &  Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Διαχείρισης 

Υγειονομικού Υλικού)

 
 
Γράφημα 6.46: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό διατομεακής ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ 
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και τα Κλινικά ΠΣ (n=70) 

 

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, ο οποίος όπως 

προαναφέρθηκε έχει να κάνει πρωτίστως με το τμήμα προσωπικού και το τμήμα 
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μισθοδοσίας των νοσοκομείων, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν κατά 

πόσο τα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί στα συγκεκριμένα τμήματα για την τήρηση 

αρχείων μισθοδοσίας και ατομικών φακέλων προσωπικού (π.χ. ΠΣ Μισθοδοσίας, ΠΣ 

Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων), επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις διευθύνσεις των 

τμημάτων του νοσοκομείου (π.χ. νοσηλευτική διεύθυνση, ιατρική διεύθυνση), προκειμένου η 

καταχώρηση των εγκεκριμένων χρόνων εργασίας στο γραφείο του προσωπικού και 

αντίστοιχα η προώθηση αυτών προς το τμήμα μισθοδοσίας και το ταμείο του νοσοκομείου 

να διεξάγεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, λοιπόν, 

προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος 

(61,4%) τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν υιοθετηθεί για τη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων του νοσοκομείου λειτουργούν αποκεντρωμένα ως αυτόνομες 

λειτουργικές μονάδες, με αποτέλεσμα η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις διευθύνσεις των 

τμημάτων και το γραφείο προσωπικού σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας, τις εφημερίες 

και τις βάρδιες των εργαζομένων του νοσοκομείου να διεξάγεται χειροκίνητα.     
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Ολοκλήρωση ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων και τα 
υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Νοσηλευτικό ΠΣ για την καταχώρηση χρόνων εργασίας) 

 
Γράφημα 6.47: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν αναφορικά με το 

βαθμό διατομεακής ολοκλήρωσης που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ 
Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου 
(n=57) 

 
Από τα παραπάνω ευρήματα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα περισσότερα 

νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος έχουν δώσει έως τώρα μεγαλύτερη έμφαση στην 

εσωτερική ολοκλήρωση των διάφορων διοικητικο-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων 

που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση του νοσοκομείου, τη 

διαχείριση των αποθηκών υγειονομικού υλικού, καθώς επίσης και τη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Χρηματοοικονομικά ΠΣ, ΠΣ Μισθοδοσίας, ΠΣ 

Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Διαχείρισης Αποθηκών), ενώ από την άλλη μεριά η ολοκλήρωση 
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των διοικητικο-οικονομικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων, με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 

υποστήριξη των κλινικών δραστηριοτήτων (π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ Εργαστηρίου, 

ΠΣ Φαρμακείου) δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.  

6.4 Δικτυακή Υποδομή και Υιοθέτηση Ολοκληρωμένων Συστημάτων ΕRP  

Εκτός από τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του βαθμού 

υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ, στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν επίσης και δύο επιμέρους 

ενότητες των οποίων στόχος είναι η συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την 

υπάρχουσα δικτυακή υποδομή των νοσοκομείων (hospital network infrastructure) και την 

εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων (ERPs).  

Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα (Δικτυακή Υποδομή) περιλαμβάνονται συνολικά 

11 δείκτες μέτρησης, εκ των οποίων οι 7 επικεντρώνονται στη διερεύνηση ύπαρξης ή 

απουσίας διάφορων τεχνολογιών ευρυζωνικότητας και διασύνδεσης ΠΣ και ΤΠ (π.χ. LAN, 

WAN, DSL, Ασύρματο δίκτυο), ενώ οι υπόλοιποι 4 δείκτες μέτρησης επικεντρώνονται στην 

υιοθέτηση εφαρμογών διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

ιστοσελίδα).  

Αντίστοιχα, στη δεύτερη ενότητα (Υιοθέτηση Συστημάτων ERP), λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα 

στρέφονται προς την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs), προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

διαλειτουργικότητας, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν εάν στο νοσοκομείο 

που εργάζονται έχει υιοθετηθεί κάποιο ολοκληρωμένο σύστημα ERP, αντί μεμονωμένων 

εφαρμογών και συστημάτων που διατίθενται από διαφορετικές εταιρείες, και αν ναι, ποιες 

λειτουργικές μονάδες (system components/modules) εφαρμόζονται έως σήμερα.    

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, στην πρώτη ενότητα, από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

προκύπτουν οι εξής πληροφορίες (Γράφημα 6.48):  

Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (91,4%) απάντησε πως έχει 

αναπτύξει εντός του οργανισμού τοπικό δίκτυο LAN (Local Area Networks) για τη 

δικτυακή σύνδεση των σταθμών εργασίας που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές μονάδες 

και τα τμήματα του νοσοκομείου, ωστόσο μόνο το 20% των νοσοκομείων απάντησε πως 

εφαρμόζει δίκτυα ευρείας πρόσβασης (Wide Area Network) για τη διασύνδεση δύο ή και 

περισσοτέρων τοπικών δικτύων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συνδεσμολογία των 
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υπολογιστών στο τοπικό δίκτυο του νοσοκομείου είναι ενσύρματη, καθώς μόνο το 27,1% 

των νοσοκομείων απάντησε πως χρησιμοποιεί ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, ενώ η υιοθέτηση 

άλλων ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης, όπως για παράδειγμα υπέρυθρων συνδέσεων και 

Bluetooth, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη (2,9%). Ως προς την πρόσβαση των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων στο Internet, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν καθίσταται σαφές ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό νοσοκομείων (42,9%) χρησιμοποιεί ακόμα και σήμερα καλωδιακά 

Modem και Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (Integrated Services Digital 

Network – ISDN) για να συνδεθεί στο Internet, ενώ το 57,1% χρησιμοποιεί ψηφιακές 

συνδρομητικές γραμμές (Digital Subscriber Line – DSL).        
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Υπάρχει
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Γράφημα 6.48: Ποσοστό υιοθέτησης τεχνολογιών διασύνδεσης και ευρυζωνικότητας  
 

 

Ως προς τις εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας που έχουν υιοθετηθεί από τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, το 94,3% απάντησε πως έχει εγκαταστήσει εξυπηρετητές 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail servers) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email services) προς τους εργαζομένους, ενώ το ποσοστό των νοσοκομείων 

που έχουν αναπτύξει κεντρική ιστοσελίδα/πύλη (Hospital Portal) για την παροχή 

πληροφοριών προς τους ασθενείς αλλά και τους πολίτες ανέρχεται στο 67,1%.  

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μία 

πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη το 2007, στην οποία συμμετείχε και ο συγγραφέας της 

παρούσας διατριβής (Patsioura κ.ά. 2009), βρέθηκε ότι από τα 131 δημόσια νοσηλευτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας, μόνο 

τα 57 (43,5%) είχαν αναπτύξει κεντρικές ιστοσελίδες/πύλες διαδικτύου. Από αυτές, οι 
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περισσότερες είχαν κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα (π.χ. παροχή πληροφόρησης σχετικά 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου), καθώς η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με τους πολίτες και 

την πραγματοποίηση συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονικά ραντεβού, ηλεκτρονική λήψη 

αποτελεσμάτων και ηλεκτρονικές πληρωμές) ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη.   

Τέλος, όπως εμφανίζεται στο Γράφημα 6.49, λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία 

(41,4%) που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν πως έχουν υιοθετήσει εφαρμογές ή και 

πληροφοριακά συστήματα ενδοδικτύου (intranet applications and information systems), 

ενώ το ποσοστό υιοθέτησης εφαρμογών ή και πληροφοριακών συστημάτων που επεκτείνουν 

την πρόσβασή τους σε εξουσιοδοτημένους χρήστες εκτός του οργανισμού, μέσω εξωδικτύων 

(extranet applications and information systems),  ανέρχεται μόλις στο 11,4%.     
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Γράφημα 6.49: Ποσοστό υιοθέτησης εφαρμογών διαδικτυακής επικοινωνίας  
 
 

Σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs), όπως εμφανίζεται στο Γράφημα 6.50, από τα 

70 νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα μόλις 12 (17,1%) απάντησαν ότι έχουν 

υιοθετήσει ήδη κάποιο σύστημα ERP, ενώ 11 επιπλέον νοσοκομεία (15,7%) δήλωσαν πως 

στην παρούσα φάση βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης. Τα παραπάνω στοιχεία, 

λοιπόν, καταδεικνύουν πως τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία στρέφονται στις μέρες μας 

κυρίως προς την αγορά μεμονωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών 

(information system silos), που έχουν κατασκευαστεί αυτόνομα από διαφορετικές εταιρείες 

ανάπτυξης λογισμικού, με σκοπό να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
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ιδιαίτερες ανάγκες των εσωτερικών τους τμημάτων. Εντούτοις, η συγκεκριμένη προσέγγιση, 

η οποία βασίζεται στην υιοθέτηση συστημάτων “Best of Breed” για κάθε τμήμα του 

οργανισμού, καθιστά τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα δύσκολη έως πρακτικά αδύνατη τη 

μεταξύ τους ολοκλήρωση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα ως προς 

την ενοποίηση και την ανταλλαγή της πληροφορίας ανάμεσα στα εσωτερικά τμήματα των 

νοσοκομείων. Μάλιστα, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα από τον 

χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης που σημειώθηκε στην παραπάνω ενότητα.   
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Είμαστε στο στάδιο υλοποίησης

 

Γράφημα 6.50: Ποσοστό υιοθέτησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ERP 
 

Τα νοσοκομεία τα οποία απάντησαν πως έχουν ήδη υιοθετήσει συστήματα ERP 

(n=12), ερωτήθηκαν στη συνέχεια σχετικά με το ποιες λειτουργικές μονάδες λογισμικού ή 

αλλιώς υποσυστήματα ERP έχουν εγκαταστήσει έως σήμερα στα εσωτερικά τους τμήματα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, βρέθηκε ότι τα περισσότερα 

νοσοκομεία (>50%, n=12) έχουν στραφεί στην υιοθέτηση λειτουργικών μονάδων 

λογισμικού που έχουν να κάνουν κυρίως με την οργάνωση και τη διαχείριση των 

φαρμακείων (91,7%), τη διαχείριση των ασθενών (83,3%), την υποστήριξη των οικονομικών 

δραστηριοτήτων (83,3%), τη διαχείριση των αποθηκών και των προμηθειών υγειονομικού 

υλικού (75%), καθώς επίσης και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (Γράφημα 6.51). 

Δηλαδή, με λειτουργικές μονάδες ERP που σχετίζονται πρωτίστως με τους τομείς της 

Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων (ΥΚΤ) και των Διοικητικο-Οικονομικών υπηρεσιών 

(ΔΟ). Και εδώ, λοιπόν, παρατηρείται ότι το ενδιαφέρον των νοσοκομείων για την υιοθέτηση 

κλινικών συστημάτων (π.χ. ιατρικό υποσύστημα, νοσηλευτικό υποσύστημα) είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό.  
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Γράφημα 6.51: Ποσοστιαία κατανομή των λειτουργικών μονάδων λογισμικού 
(υποσυστήματα) ERP που έχουν υιοθετηθεί στα νοσοκομεία (n=12) 

 

6.5 Ανασταλτικοί Παράγοντες Υιοθέτησης ΠΣ και ΤΠ  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις που συλλέχθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην 

υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής στα δημόσια 

νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή, οι 

παράγοντες αυτοί διακρίνονται ανάμεσα σε ενδοεπιχειρησιακούς (Πίνακας 6.7) και 

εξωεπιχειρησιακούς (Πίνακας 6.8). Για την αξιολόγηση κάθε παράγοντα χρησιμοποιήθηκε 

κλίμακα Likert από 1 έως 7. Το 1 αντανακλά πως ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν είναι 

καθόλου ανασταλτικός και το 7 ότι είναι πάρα πολύ ανασταλτικός.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από τους προϊσταμένους των 

μονάδων πληροφορικής, από τους 11 συνολικά ενδοεπιχειρησιακούς παράγοντες που 

εξετάστηκαν, οι 7 βρέθηκε ότι δρουν όντως ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς ο διάμεσος βαθμός τους κυμαίνεται από 5 (αρκετά 

ανασταλτικός) έως και 6 (πολύ ανασταλτικός). Συγκεκριμένα, όπως εμφανίζεται στο 

Γράφημα 6.52, και αναλυτικότερα στο Γράφημα 6.53, η υποστελέχωση των μονάδων 

πληροφορικής (ΕΝΔΟ-5) παρουσιάζεται ως ο σημαντικότερος ενδοεπιχειρησιακός 

ανασταλτικός παράγοντας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του δείγματος (διάμεσος=6), καθώς 

το 48,5% των ερωτηθέντων θεωρεί πως το πρόβλημα της μη επαρκούς στελέχωσης των εν 
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λόγω μονάδων επιδρά «πάρα πολύ» αρνητικά στην οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής 

νέων ΠΣ και ΤΠ στο περιβάλλον των νοσοκομείων και το 19,7% θεωρεί πως επιδρά «πολύ» 

αρνητικά. 

 

Πίνακας 6.7: Ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ 
και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα  

 
Αρίθμηση  Θεματική Ενότητα Ανασταλτικοί Παράγοντες 

ΕΝΔΟ‐1 Οικονομικοί Πόροι 
Έλλειψη διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων και ανεπάρκεια οικονομικής
στήριξης από τη διοίκηση του νοσοκομείου για την αγορά ΠΣ και ΤΠ

ΕΝΔΟ‐2
Απόδοση των 
Επενδύσεων (ROI)

Δυσκολίες εκτίμησης της επερχόμενης ωφέλειας σε συνάρτηση με το
αντίστοιχο κόστος εφαρμογής των ΠΣ και ΤΠ (Return on Investment – ROI)

ΕΝΔΟ‐3 Έλλειψη δέσμευσης και στήριξης από τη διοίκηση του νοσοκομείου

ΕΝΔΟ‐4
Έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου από τη διοίκηση του
νοσοκομείου για την υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ 

ΕΝΔΟ‐5
Ανθρώπινοι Πόροι: 
Στελέχωση 

Υποστελέχωση των μονάδων πληροφορικής στα νοσοκομεία

ΕΝΔΟ‐6 
Ανθρώπινοι Πόροι: 
Γνώση και Εμπειρία 
(Τεχνολογική)

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των στελεχών της μονάδας πληροφορικής σε
θέματα υλοποίησης ΠΣ και ΤΠ στο εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων

ΕΝΔΟ‐7 
Ανθρώπινοι Πόροι: 
Γνώση και Εμπειρία 
(Διοικητική)

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των εμπλεκομένων σχετικά με θέματα
διαχείρισης αλλαγών και επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών

ΕΝΔΟ‐8
Τελικοί Χρήστες: 
Αποδοχή 

Δυσκολία αποδοχής των νέων ΠΣ και ΤΠ από τους τελικούς χρήστες

ΕΝΔΟ‐9
Τελικοί Χρήστες: 
Ενεργός Συμμετοχή  

Έλλειψη ενεργούς συμμετοχής από τους τελικούς χρήστες κατά την εφαρμογή
νέων ΠΣ και ΤΠ

ΕΝΔΟ‐10
Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης/εξοικείωσης του κλινικού προσωπικού στη χρήση
νέων ΤΠΕ

ΕΝΔΟ‐11
Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης/εξοικείωσης του διοικητικού προσωπικού στη
χρήση νέων ΤΠΕ

Τελικοί Χρήστες: 
Κατάρτιση 

Διοικητική Στήριξη & 
Δέσμευση 

 
 

 

Πίνακας 6.8: Εξωεπιχειρησιακοί παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ 
και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

 
Αρίθμηση  Θεματική Ενότητα Ανασταλτικοί Παράγοντες 

ΕΞΩ‐1
Πολιτικό Περιβάλλον    
(Political Environment)

Έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου από το Υπουργείο Υγείας και
τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς ως προς τη δημιουργία κινήτρων για
την υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

ΕΞΩ‐2
Θεσμικό/Ρυθμιστικό 
Περιβάλλον 
(Regulatory Factors)

Έλλειψη θεσμοθέτησης διεθνών προτύπων και κωδικοποιήσεων, σε εθνικό
επίπεδο, από το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς 

ΕΞΩ‐3
Αδυναμία των εταιρειών πληροφορικής να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων αναπτύσσοντας αποτελεσματικά και επαρκή 
συστήματα πληροφορικής 

ΕΞΩ‐4
Αδυναμία των εταιρειών πληροφορικής να αναπτύξουν πληροφοριακά
συστήματα τα οποία ενσωματώνουν αποτελεσματικά τα υπάρχοντα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας

Τεχνολογικό 
Περιβάλλον Αγοράς 
(Market/Vedors) 
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Παρόλο που στο συγκεκριμένο θέμα οι απόψεις των προϊσταμένων πληροφορικής 

μπορεί να θεωρηθούν εκ προοιμίου ως μεροληπτικές, θα πρέπει να δεχθούμε πως ο μέσος 

όρος που σημειώθηκε στην παρούσα έρευνα αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που 

εργάζονται στις μονάδες πληροφορικής είναι όντως ιδιαίτερα χαμηλός, καθώς ανέρχεται 

μόλις στα 3 άτομα. Εκτός, όμως, από την υποστελέχωση των μονάδων πληροφορικής, άλλοι 

σημαντικοί ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες οι οποίοι σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

συλλέχθηκαν βρέθηκε ότι επιδρούν «αρκετά» ανασταλτικά (διάμεσος = 5) στην υιοθέτηση 

ΠΣ και ΤΠ περιλαμβάνουν (Γράφημα 6.52 & Γράφημα 6.53):  

Την έλλειψη ενεργής συμμετοχής από τους τελικούς χρήστες (ΕΝΔΟ-9: το 44,9% 

των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η απουσία συμμετοχής των τελικών χρηστών καθ’ όλη τη 

διάρκεια εφαρμογής και ενσωμάτωσης των νέων ΠΣ και ΤΠ στο εργασιακό περιβάλλον των 

νοσοκομείων επιδρά ανασταλτικά κατά «πολύ» έως και «πάρα πολύ»).  

Τη δυσκολία αποδοχής των νέων ΠΣ και ΤΠ από τους τελικούς χρήστες (ΕΝΔΟ-8: 

το 31,8% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η δυσκολία αποδοχής των νέων συστημάτων 

επιδρά «αρκετά» ανασταλτικά, ενώ το 33,3% από «πολύ» έως και «πάρα πολύ» ανασταλτικά).  

Το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης/εξοικείωσης του κλινικού προσωπικού ως προς τη 

χρήση νέων ΤΠΕ (ΕΝΔΟ-10: ένα 24,2% απάντησε πως θεωρεί το συγκεκριμένο 

παράγοντα «πολύ» ανασταλτικό, ενώ ένα 16,7% ως «πάρα πολύ» ανασταλτικό). 

Τις δυσκολίες εκτίμησης της επερχόμενης ωφέλειας σε συνάρτηση με το αντίστοιχο 

κόστος εφαρμογής των ΠΣ και ΤΠ (ΕΝΔΟ-2: το 29,7% των ερωτηθέντων θεωρεί το 

συγκεκριμένο παράγοντα «αρκετά» αρνητικό και το 31,3% από «πολύ» έως και «πάρα πολύ» 

αρνητικό).  

Την έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου από τη διοίκηση του 

νοσοκομείου για την υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ (ΕΝΔΟ-4: το 32,3% των ερωτηθέντων πιστεύει 

ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας λειτουργεί ανασταλτικά σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό).  

Και τέλος, την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των εμπλεκόμενων σχετικά με θέματα 

διαχείρισης αλλαγών και επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (ΕΝΔΟ-7: το 

23,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επιδρά «αρκετά» αρνητικά).  



 

Σελίδα | 304  
 

6

5

5

5

5

5

5

4

3

2

2

1 2 3 4 5 6 7

ΕΝΔΟ‐5

ΕΝΔΟ‐9

ΕΝΔΟ‐8

ΕΝΔΟ‐10

ΕΝΔΟ‐2

ΕΝΔΟ‐4

ΕΝΔΟ‐7

ΕΝΔΟ‐11

ΕΝΔΟ‐1

ΕΝΔΟ‐3

ΕΝΔΟ‐6

1:Καθόλου | 2:Πολύ Λίγο | 3:Λίγο | 4:Μέτρια |  5:Αρκετά | 6:Πολύ | 7:Πάρα πολύ

 
Γράφημα 6.52: Κατανομή των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ και 

ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, βάσει  
 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι  

προϊστάμενοι των μονάδων πληροφορικής δεν θεωρούν την «έλλειψη διαθεσιμότητας 

οικονομικών πόρων και την ανεπάρκεια οικονομικής στήριξης από την πλευρά της 

διοίκησης (ΕΝΔΟ-1)» ως σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ 

(διάμεσος=3), παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος που επενδύουν τα νοσοκομεία για την 

αγορά ΤΠΕ ανέρχεται μόλις στο 1,2% του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Αντιθέτως, η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι παράγοντες που επιδρούν περισσότερο 

ανασταλτικά στην υιοθέτηση νέων ΠΣ και ΤΠ στο περιβάλλον των νοσοκομείων, έχουν να 

κάνουν πρωτίστως με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους (π.χ. με τη στελέχωση, την 

εμπειρία και τη γνώση που φέρει το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου) και με θέματα 

που αφορούν στους τελικούς χρήστες (π.χ. με την ενεργό συμμετοχή, την πρόθεση 

χρήσης/αποδοχή και την κατάρτιση/εξοικείωση των τελικών χρηστών με τις νέες ΤΠΕ). 

Επίσης αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί 

«αρκετά» αρνητική την έλλειψη κατάρτισης/εξοικείωσης του κλινικού προσωπικού με τις 

νέες ΤΠΕ (διάμεσος=5), η αντίστοιχη ελλιπής κατάρτιση/εξοικείωση του διοικητικού 

προσωπικού με τις νέες ΤΠΕ θεωρείται από τους ερωτηθέντες ως «μέτριος» ανασταλτικός 

παράγοντας. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι προϊστάμενοι των μονάδων πληροφορικής, σχετικά με την κατάρτιση των τελικών 

χρηστών, εντοπίζονται κυρίως στο κλινικό και όχι τόσο στο διοικητικό προσωπικό.    
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Γράφημα 6.53: Ποσοστιαία κατανομή του βαθμού σημαντικότητας των παραγόντων που 

επιδρούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα  
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Μάλιστα, το παραπάνω εύρημα θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνεται και μέσα από τα 

στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις παραπάνω ενότητες, τα οποία καταδεικνύουν 

το χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στο ποσοστό υιοθέτησης αλλά και χρήσης των 

κλινικών έναντι των διοικητικών ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια νοσοκομεία.    

Σε ό,τι αφορά στους εξωεπιχειρησιακούς παράγοντες (Γράφημα 6.54 & Γράφημα 

6.55), από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει πως η «έλλειψη στρατηγικής και 

επιχειρησιακού πλάνου από το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς 

για τη δημιουργία κινήτρων» (ΕΞΩ-1), καθώς και «η έλλειψη θεσμοθέτησης διεθνών 

προτύπων και κωδικοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο» (ΕΞΩ-2), αποτελούν για τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα τους πιο βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες (διάμεσος=6). Συγκεκριμένα, το 

38,3% και το 35,6% των ερωτηθέντων απάντησε πως τόσο ο πρώτος (ΕΞΩ-1) όσο και ο 

δεύτερος εξωεπιχειρησιακός παράγοντας (ΕΞΩ-2), αντίστοιχα, επηρεάζουν «πάρα πολύ» 

επιβραδυντικά την υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Από την άλλη μεριά, 

οι ερωτηθέντες θεωρούν πως «η αδυναμία των εταιρειών πληροφορικής να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αναπτύσσοντας αποτελεσματικά και επαρκή 

συστήματα πληροφορικής» (ΕΞΩ-3), αποτελεί «μέτριο» ανασταλτικό παράγοντα. Εδώ, 

βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως οι απόψεις των ερωτηθέντων στο συγκεκριμένο θέμα 

διαφοροποιούνται (Γράφημα 6.55), αφού ένα 21,5% θεωρεί πως ο συγκεκριμένος 

παράγοντας επιδρά «αρκετά» ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ, ενώ ένα 21,5% 

θεωρεί πως επιδρά «λίγο» ανασταλτικά. Βέβαια, η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι κάθε μονάδα πληροφορικής, ανάλογα με το εύρος, τη δυσκολία και το επίπεδο 

καινοτομίας των έργων υλοποίησης που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας στο παρελθόν και 

ανάλογα με τις εταιρείες πληροφορικής που έχει συνεργαστεί για την εφαρμογή νέων 

συστημάτων στο περιβάλλον του νοσοκομείου, έχει αποκτήσει διαφορετική εμπειρία και 

αντίληψη ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις 

έργων η συνεργασία ανάμεσα στη μονάδα πληροφορικής του νοσοκομείου και στην εταιρεία 

ανάπτυξης των εκάστοτε ΠΣ/ΤΠ προς υιοθέτηση να μην ήταν τόσο αποτελεσματική, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και 

τις προσδοκίες του νοσοκομείου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να συνέβη το αντίθετο. Σε κάθε 

περίπτωση, από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται πως οι σημαντικότεροι 

εξωεπιχειρησιακοί παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά στην εφαρμογή ΠΣ και ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, έχουν να κάνουν πρωτίστως με το υπάρχον πολιτικό και θεσμικό ή 

αλλιώς ρυθμιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στο χώρο της υγείας 

(regulatory environment) και δευτερευόντως με τυχόν αδυναμίες ή προβλήματα που έχουν 
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να κάνουν με τις εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

νοσοκομειακών συστημάτων.           
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Γράφημα 6.54: Κατανομή των εξωεπιχειρησιακών παραγόντων που δρουν ανασταλτικά 
στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

 

 

 
Γράφημα 6.55: Ποσοστιαία κατανομή του βαθμού σημαντικότητας των παραγόντων που 

επιδρούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα 
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6.6   Αποτελέσματα Ελέγχου Αξιοπιστίας (Reliability Test)   

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5, ο έλεγχος αξιοπιστίας (reliability test) έχει να 

κάνει ουσιαστικά με τον έλεγχο ακρίβειας ή αλλιώς συνέπειας των αποτελεσμάτων που 

επιτυγχάνονται από την εφαρμογή  του ερευνητικού εργαλείου που αναπτύχθηκε βάσει του 

προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT και συγκεκριμένα, με το κατά πόσο η 

πραγματοποιηθείσα δοκιμασία/μέτρηση αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος ή αλλιώς την 

πραγματική τιμή (true score), δίχως λάθη (error free), των υπό μέτρηση χαρακτηριστικών 

(trait) κάθε μιας από τις τέσσερις διαστάσεις υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα (Αυτοματοποιημένες Δραστηριότητες, Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ, Ένταση 

Χρήσης ΠΣ/ΤΠ, Ολοκλήρωση ΠΣ/ΤΠ) .    

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας, λοιπόν, των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από το 

εργαλείο έρευνας, χρειάστηκε να γίνει αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του στο 

τελικό δείγμα της έρευνας. Η αξιοπιστία υπολογίστηκε ως προς το κριτήριο της εσωτερικής 

συνέπειας των αποτελεσμάτων (internal consistency reliability) με τη χρήση του συντελεστή 

α του Cronbach (βλ. ενότητα 5.5.2). Ως αποδεκτός, σταθμισμένος συντελεστής αξιοπιστίας 

για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας των μέτρων κάθε εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου, ορίστηκε το 0.7. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.9). 

 

Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα ελέγχου αξιοπιστίας (a του Cronbach)  
 

Επιχειρησιακοί Τομείς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  
Υπηρεσίες 
Φροντίδας 

& 
Διαχείρισης 
Ασθενών  

Υποστήριξη 
Κλινικών 
Τμημάτων 

Διοικητικό-
Οικονομικές 
Υπηρεσίες 

Συνολικός 
Συντελεστής 
(a) για κάθε 
Διάσταση 

Αυτοματοποιημένες  
Δραστηριότητες 

0,880(39)a 0,801(16) 0,803(20) 0,904(75) 

Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ και 
ένταση χρήσης  

0,795(26) 0,826 (11) 0,739(12) 0,882(49) 
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ς 
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&
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Σ

/
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Βαθμός Ολοκλήρωσης ΠΣ 0,882(7) 0,812(3) 0,807(4) 0,912(14) 

Συνολικός Συντελεστής (a) για όλες τις Διαστάσεις  0,941(138) 
a Αριθμός δεικτών μέτρησης 
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Οι πολύ υψηλές τιμές για τον συντελεστή αξιοπιστίας που λαμβάνουμε σε κάθε μία 

από τις παραπάνω περιπτώσεις, καταδεικνύουν δίχως αμφιβολία την ακρίβεια-συνέπεια, τόσο 

των αποτελεσμάτων της έρευνας όσο και του ίδιου του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται 

στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6.9), η συνολική τιμή του συντελεστή a του Cronbach για 

όλες τις διαστάσεις και τους επιμέρους δείκτες μέτρησης που προσδιορίζουν το βαθμό 

υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στους επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων είναι ίση με 0,941, ενώ ιδιαίτερα ικανοποιητικές είναι και οι συνολικές τιμές των 

συντελεστών αξιοπιστίας που αφορούν την κάθε διάσταση και επιμέρους υποκλίμακα του 

ερωτηματολογίου ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, οι τιμές του α ξεπέρασαν το 

συνιστώμενο για συγκρίσεις μεταξύ ομάδων όριο του 0.70, πιστοποιώντας έτσι την 

εσωτερική συνοχή του ερευνητικού εργαλείου και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας.  

6.7   Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκυρότητας (Validity Test)   

Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 (ενότητα 5.5.1), ο έλεγχος εγκυρότητας του 

εργαλείου έρευνας, και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής για την αξιολόγηση του βαθμού 

υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, συνίσταται στον έλεγχο 

εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) και στον έλεγχο συντρέχουσας 

εγκυρότητας (concurrent validity).   

 

Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής (construct validity) 

Σε ό,τι αφορά την εννοιολογική εγκυρότητα του εργαλείου έρευνας, το θεμελιώδες 

ερώτημα που μελετήθηκε είναι: αν και κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης που περιλαμβάνονται 

στο ερωτηματολόγιο σε κάθε επιχειρησιακό τομέα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (ενότητες Γ 

έως Ζ του ερωτηματολογίου), αντανακλούν και μετρούν επακριβώς τις βασικές διαστάσεις 

που συνθέτουν την εννοιολογική κατασκευή της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του εργαλείου έρευνας της παρούσας 

διατριβής μελετήθηκε με τον υπολογισμό των ενδοσυσχετίσεων ανάμεσα στις ενότητες κάθε 

διάστασης (interdimensions correlations), καθώς επίσης και με τον υπολογισμό των 

συσχετίσεων (correlations) ανάμεσα στις ενότητες κάθε διάστασης και σ’ ένα 
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προσαρμοσμένο συνολικό μέτρο (adjusted overall measure), το οποίο προκύπτει, σε κάθε 

περίπτωση, από την αφαίρεση της επίδρασης των μέτρων της εκάστοτε ενότητας από το 

σύνολο των μέτρων της διάστασης στην οποία ανήκουν (Πίνακας 6.10).  

 

 
Πίνακας 6.10: Αποτελέσματα ελέγχου εννοιολογικής εγκυρότητας (construct validity) 
 
  Υπηρεσίες 

Φροντίδας & 
Διαχείρισης 
Ασθενών 

Υποστήριξη 
Κλινικών 
Τμημάτων 

Διοικητικό-
Οικονομικές 
Υπηρεσίες 

Υποστήριξη 
Κλινικών Τμημάτων 0,590**   

Διοικητικό-
Οικονομικές 
Υπηρεσίες 

0,376** 0,246*  

Αυτοματοποιημένες 
Δραστηριότητες 

Προσαρμοσμένο 
Συνολικό Μέτρο 0,598** 0,514** 0,348** 

Υποστήριξη 
Κλινικών Τμημάτων 0,605**   

Διοικητικό-
Οικονομικές 
Υπηρεσίες 

0,490** 0,289*  

Διαθέσιμα 
ΠΣ/ΤΠ & 
Ένταση Χρήσης 

Προσαρμοσμένο 
Συνολικό Μέτρο 0,683** 0,535** 0,445** 

Υποστήριξη 
Κλινικών Τμημάτων 0,777**   

Διοικητικό-
Οικονομικές 
Υπηρεσίες 

0,716** 0,513**  

Δ
ια
στ
άσ
ει
ς 
Υ
ιο
θέ
τη
ση
ς 
κα

 Ε
ξέ
λι
ξη
ς 
Π
Σ

/
Τ
Π

 

Ολοκλήρωση 
ΠΣ/ΤΠ 

Προσαρμοσμένο 
Συνολικό Μέτρο 0,820** 0,716** 0,659** 

* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική με δίπλευρο έλεγχο σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
** Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική με δίπλευρο έλεγχο σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, παρατηρείται ότι οι ενότητες κάθε διάστασης 

συσχετίζονται θετικά, τόσο με τις υπόλοιπες, όσο και με τα αντίστοιχα προσαρμοσμένα 

συνολικά μέτρα. Επιπλέον, όλοι οι συντελεστές συσχέτισης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί 

με δίπλευρο έλεγχο σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 και 0,01. Το γεγονός αυτό από τη μία 
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μεριά καταδεικνύει ότι το εργαλείο έρευνας που αναπτύχθηκε, δηλαδή το ερωτηματολόγιο, 

είναι έγκυρο και μετρά επακριβώς αυτό που κατασκευάστηκε να μετρήσει. Από την άλλη 

μεριά, ουσιαστικά αποδεικνύει ότι η θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίζεται το 

προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT, η οποία υποστηρίζει τη διάσπαση της υιοθέτησης και 

εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ σε τέσσερις εξειδικευμένες διαστάσεις και την εφαρμογή αυτών στους 

τέσσερις επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (βλ. Σχήμα 4.1), είναι 

εννοιολογικά έγκυρη και επιπλέον, οι δείκτες μέτρησης που ενσωματώνονται στο 

προτεινόμενο μοντέλο για τη διεξοδική καταγραφή της διείσδυσης των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, αντανακλούν και μετρούν επακριβώς τις βασικές διαστάσεις του 

φαινομένου που κατασκευάστηκαν να μετρήσουν.  

 

Συντρέχουσα Εγκυρότητα (concurrent validity) 

Η συντρέχουσα εγκυρότητα, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5, επιχειρεί να 

διερευνήσει τη βάση της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ των μέτρων μιας αξιολογούμενης 

κλίμακας (π.χ. των μέτρων που μετρούν το βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης κλινικών ΠΣ) και 

ενός ή και περισσοτέρων αντικειμενικών κριτηρίων-χαρακτηριστικών (π.χ. το μέγεθος 

νοσοκομείου, τον αριθμό των εργαζομένων στο τμήμα πληροφορικής), προκειμένου να 

εδραιώσει τυχόν αιτιατές σχέσεις ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές (Cronbach 1990, 

Rogers 1995). Στην παρούσα έρευνα το θεμελιώδες ζήτημα που διερευνήθηκε είναι αν και 

κατά πόσο μία σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, που έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή 

δυναμικότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σχετίζονται με τις βασικές διαστάσεις της 

εννοιολογικής κατασκευής, δηλαδή με το βαθμό των επιχειρησιακών διαδικασιών που έχουν 

αυτοματοποιηθεί, το βαθμό διαθεσιμότητας και χρήσης ΠΣ/ΤΠ και το βαθμό 

ολοκλήρωσης των ΠΣ. Τα κριτήρια αυτά είναι:  (1) το μέγεθος του νοσοκομείου και 

συγκεκριμένα ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών, (2) το ετήσιο ποσοστό που δαπανάται 

για την αγορά ΠΣ και ΤΠ, (3) ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στο τμήμα 

πληροφορικής, (4) το επίπεδο εκπαίδευσης του προϊσταμένου πληροφορικής, (5) τα χρόνια 

εμπειρίας του προϊσταμένου πληροφορικής στη συγκεκριμένη θέση και (6) τα χρόνια 

εμπειρίας του προϊσταμένου πληροφορικής στη διαχείριση ΠΣ γενικότερα. Για τον 

υπολογισμό, λοιπόν, της συντρέχουσας εγκυρότητας (concurrent validity), υπολογίστηκαν 

οι συσχετίσεις των τιμών των τεσσάρων διαστάσεων και των παραπάνω 6 μεταβλητών 

(Πίνακας 6.11).  
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Πίνακας 6.11: Αποτελέσματα μελέτης συντρέχουσας εγκυρότητας 

 
* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική με δίπλευρο έλεγχο σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
** Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική με δίπλευρο έλεγχο σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 
 
 
 
 
 
 
 

 Αυτοματοποιημένες 
Δραστηριότητες 

Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ 
& 

Ένταση Χρήσης 
Ολοκλήρωση ΠΣ/ΤΠ Συνολικός Βαθμός 

Υιοθέτησης & Εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ 

Ποσοστό επένδυσης σε ΤΠΕ από τον 
ετήσιο προϋπολογισμό του 
νοσοκομείου 

0,283* 0,393** 0,281* 0.354** 

Χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου 
πληροφορικής στη διαχείριση Π.Σ. 0,275* 0,307** 0,237* 0.295* 

Αριθμός εξειδικευμένων ατόμων 
πληροφορικής που εργάζονται στην 
ομώνυμη μονάδα του νοσοκομείου 

0,326** 0,340** 0,267* 0.330** 

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών 0,410** 0,376** 0,278* 0.367** 
Χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου 
πληροφορικής  στη συγκεκριμένη 
θέση εργασίας 

0,092 0,092 0,139 0.106 

Χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου 
στο  συγκεκριμένο νοσοκομείο 0,176 0,175 0,123 0.171 

Επίπεδο εκπαίδευσης του 
προϊσταμένου πληροφορικής 0,25 0,065 0,030 0,50 
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Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συντρέχουσα εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, 

αναμένουμε ότι όσο περισσότερες ανεπτυγμένες κλίνες διαθέτει ένα νοσοκομείο, όσο 

περισσότερα είναι τα άτομα που εργάζονται στο τμήμα πληροφορικής και όσο μεγαλύτερο 

είναι το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται για την αγορά Π.Σ., τόσο 

υψηλότερος θα είναι και ο βαθμός υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ. Επίσης, αναμένουμε ο 

υπεύθυνος πληροφορικής κάθε νοσοκομείου να αποτελεί πρόσωπο κλειδί για το βαθμό 

διείσδυσης ΠΣ/ΤΠ.  

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

6.11), η συντρέχουσα εγκυρότητα του εργαλείου έρευνας επιβεβαιώνεται για τις μεταβλητές:  

• Ποσοστό επένδυσης σε ΤΠΕ από τον ετήσιο προϋπολογισμό του νοσοκομείου 

• Αριθμός εξειδικευμένων ατόμων πληροφορικής που εργάζονται στην ομώνυμη 

μονάδα του νοσοκομείου 

• Χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου πληροφορικής στη διαχείριση ΠΣ, καθώς και 

τη μεταβλητή  

• Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών 

 

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω μεταβλητές βρέθηκε ότι σχετίζονται θετικά τόσο με το 

συνολικό βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όσο και με τις 

επιμέρους διαστάσεις της εννοιολογικής κατασκευής. Επιπλέον, οι συσχετίσεις βρέθηκαν ότι 

είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 και 0,01. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει πως τα παραπάνω επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη 

δυναμικότητα των νοσοκομείων επηρεάζουν τον τελικό βαθμό διείσδυσης και χρήσης των 

συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Αντίθετα, ασθενής 

συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο», στο «Επίπεδο εκπαίδευσης του προϊσταμένου πληροφορικής» 

και στο «Συνολικό Βαθμό Υιοθέτησης και Εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ», γεγονός που καταδεικνύει ότι 

τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορεί μεν να επηρεάζουν την εφαρμογή συστημάτων 

πληροφορικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Τέλος, από τα 

αποτελέσματα συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα «χρόνια εμπειρίας του προϊσταμένου 

πληροφορικής  στη συγκεκριμένη θέση εργασίας» δεν επηρεάζουν το συνολικό βαθμό 

υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 
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Κεφάλαιο 7 

Συμπεράσματα  

Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στη σύνθεση των θεωρητικών και εμπειρικών ευρημάτων 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής, στην παρουσίαση της συμβολής αυτών στο 

ερευνητικό και εμπειρικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου, καθώς επίσης και στην 

καταγραφή συμπερασματικών προτάσεων και αναφορά σε μελλοντική έρευνα. Ειδικότερα, 

στην ενότητα 7.1 πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση της θεωρητικής προσέγγισης και η 

σύνοψη των σημαντικότερων ευρημάτων της ειδικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε σχέση 

με την υιοθέτηση , στην ενότητα 7.2 καταγράφονται τα σημαντικότερα ευρήματα και 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την πρωτογενή Πανελλαδική έρευνα, στην ενότητα 7.3 

παρουσιάζεται η συμβολή του προτεινόμενου μοντέλου στο επιστημονικό πεδίο της 

Έρευνας των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Research), καθώς επίσης 

και η δυνατότητα αξιοποίησης των εμπειρικών αποτελεσμάτων από τους φορείς λήψης 

αποφάσεων και τις λοιπές εμπλεκόμενες οντότητες στο χώρο της υγείας. Τέλος, το κεφάλαιο 

αυτό ολοκληρώνεται με την καταγραφή των περιορισμών της παρούσας έρευνας (ενότητα 

7.4) και την παρουσίαση προτάσεων για μελλοντική έρευνα (ενότητα 7.5.)   

 

7.1.  Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα Θεωρητικής Προσέγγισης  

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 

παρατηρείται ότι η επίγνωση της δυνητικής συνεισφοράς των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στην αναβάθμιση της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας έχει αυξηθεί 

σημαντικά. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι πολλά κυβερνητικά όργανα, υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικών στο χώρο της υγείας, διευθυντικά στελέχη και ακαδημαϊκοί, σε πολλές 

χώρες παγκοσμίως, προσπαθούν συστηματικά, μέσω εθνικών στρατηγικών πρωτοβουλιών, 

ερευνών, προγραμμάτων υλοποίησης και άλλων σημαντικών προσπαθειών να προωθήσουν 

την εισαγωγή ποικίλων εφαρμογών και  Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας σε διάφορα 

επίπεδα του τομέα της υγείας. Το σύνολο αυτών των πρωτοβουλιών έχει σηματοδοτήσει την 

έναρξη μιας νέας εποχής για τον τομέα της υγείας, η οποία είναι γνωστή ως εποχή της 

«ηλεκτρονικής υγείας» (e-health era).  
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Καθώς, λοιπόν, σε πολλές χώρες παγκοσμίως ο αριθμός των έργων πληροφορικής στο 

χώρο της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται και τα νοσοκομεία στρέφονται στις μέρες μας 

ολοένα και περισσότερο προς την υιοθέτηση νέων και καινοτομικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ) για την υποστήριξη των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, 

παράλληλα δημιουργείται και μία αναμφισβήτητη ανάγκη για αξιολόγηση της εν λόγω 

προόδου. Ειδικότερα, υπάρχει σημαντική ανάγκη να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση 

σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία, το επίπεδο 

εξέλιξής τους, το βαθμό χρήσης τους από τους τελικούς χρήστες, καθώς επίσης και να 

διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προαναφερθέντων δράσεων και να 

υποστηριχθεί η λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

 

Βάσει της ειδικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

ερευνητές χρησιμοποιούν ποικίλες διαστάσεις και δείκτες μέτρησης, υπό διαφορετική 

θεώρηση, με γνώμονα τη πληρέστερη καταγραφή του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των 

ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Κατά την προσπάθεια αυτή η πλειοψηφία των 

ερευνητών δεν ασχολείται καθόλου ή δίνει μικρή σημασία σε θέματα εννοιολογικού 

προσδιορισμού και οριοθέτησης των βασικών διαστάσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο μελέτης, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη λειτουργικότητα των 

εμπειρικών δεικτών μέτρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνητικά για την 

πραγματοποίηση της έρευνας. Ως εκ τούτου οι περισσότερες έρευνες παρέχουν μόνο 

εμπειρικές παρατηρήσεις του φαινομένου της υιοθέτησης και της εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ, μη 

συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία ενός σαφώς καθορισμένου εννοιολογικού μοντέλου ή 

θεωρητικού επιστημονικού υπόβαθρου. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των μελετών αυτών 

καταδεικνύουν ότι η έννοια της υιοθέτησης δεν είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένη και η 

πλειοψηφία των ερευνητών την προσεγγίζει από διαφορετικές οπτικές. Παρ’ όλα αυτά μέσα 

από τη λεπτομερή εξέταση των μελετών αυτών, διαφαίνεται ότι εμμέσως (implicitly) οι 

περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των παρακάτω έξι βασικών 

διαστάσεων:  

• Μηχανογραφημένες Δραστηριότητες (δραστηριότητες ή διαδικασίες που 

υποστηρίζονται με τη χρήση ΠΣ ή και ΤΠ) 

• Διαθέσιμα ΠΣ/ΤΠ (διερεύνηση της διαθεσιμότητας ή μη συγκεκριμένων 

ΠΣ/ΤΠ) 



 

Σελίδα | 316  
 

• Ένταση χρήσης ΠΣ/ΤΠ (αξιολόγηση της συχνότητας των εφαρμοζόμενων 

ΠΣ/ΤΠ από τους τελικούς χρήστες) 

• Ολοκλήρωση ΠΣ/ΤΠ (ύπαρξη διαλειτουργικότητας ανάμεσα μεταξύ των 

διαθέσιμων ΠΣ/ΤΠ) 

• Στάδιο Υλοποίησης (διερεύνηση για το αν το εκάστοτε σύστημα βρίσκεται σε 

πλήρη λειτουργική μορφή η έχει υλοποιηθεί μερικώς) 

• Δημιουργία Αξίας (διερεύνηση της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα) 

 

Επιπλέον, σε αρκετές εμπειρικές έρευνες το αντικείμενο της μελέτης επεκτείνεται στη 

διερεύνηση των ενδο- και εξω-επιχειρησιακών παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση 

των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και στην εξέταση πιθανών 

συσχετίσεων ανάμεσα στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 

στο βαθμό υιοθέτησης.  

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, βάσει της ανασκόπησης, της ανάλυσης και του 

συγκερασμού τόσο των θεωρητικών όσο και των εμπειρικών προσεγγίσεων που 

καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 

συγκριτικής αξιολόγησης (το μοντέλο HAD-ICT) το οποίο συνθέτει την υπάρχουσα γνώση 

στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο προσδιορίζοντας με ολιστικό τρόπο:  

• Τις κύριες διαστάσεις που προσδιορίζουν και αναλύουν τις έννοιες της 

«υιοθέτησης» και «εξέλιξης» των ΠΣ/ΤΠ στο περιβάλλον των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων  

• Τους κύριους παράγοντες και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

τη διάχυση των ΠΣ/ΤΠ στο περιβάλλον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς 

επίσης και 

• Τους σχετικούς δείκτες μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

διεξοδική καταγραφή και αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, σχετικά με τη 

διείσδυση των ΠΣ/ΤΠ σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων  
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7.2 Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα Εμπειρικής Προσέγγισης  

Η εμπειρική προσέγγιση της παρούσας διδακτορικής διατριβής, περιλαμβάνει τη 

διενέργεια Πανελλαδικής Διαδικτυακής Έρευνας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με τη χρήση του προτεινόμενου μοντέλου HAD-

ICT. Αναλυτικότερα, βάσει των διαστάσεων και των 224 δεικτών μέτρησης που 

ενσωματώνονται στο παραπάνω μοντέλο, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο έρευνας (δομημένο 

ερωτηματολόγιο) μέσα από το οποίο επιχειρήθηκε η διεξοδική επιμέτρηση του βαθμού 

υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στους βασικούς επιχειρησιακούς τομείς των δημόσιων νοσοκομείων, 

καθώς επίσης και η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή 

στους τομείς αυτούς.  

Ο στόχος της εμπειρικής αυτής προσέγγισης ήταν ουσιαστικά διττός. Ο πρώτος 

στόχος αποσκοπούσε στην αναλυτική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στα δημόσια 

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας και έμμεσα στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προφίλ 

(e-profile) για κάθε νοσοκομείο ως σημείο αναφοράς, ενώ ο δεύτερος στόχος 

επικεντρώνονταν στον έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας του προτεινόμενου μοντέλου, 

προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης 

του σε μελλοντικές έρευνες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση της Πανελλαδικής έρευνας με τη χρήση του 

διαδικτύου ως βασικού μέσου συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, το υψηλό ποσοστό 

ανταπόκρισης των νοσοκομείων στην έρευνα (65,5%), σε διάρκεια τριών μόλις μηνών με 

ουσιαστικά μηδαμινό χρηματικό κόστος, καταδεικνύει ότι οι σύγχρονες πλατφόρμες 

διαδικτυακών ερευνών (web survey platforms), όταν αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο 

μπορούν να αποτελέσουν εχέγγυο για την αποτελεσματική οργάνωση και άμεση συλλογή 

έγκυρων δεδομένων. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα που αποκομίστηκαν από τη χρήση του 

διαδικτύου για την πραγματοποίηση της έρευνας συνοψίζονται στα παρακάτω: επιτάχυνση 

της διαδικασίας υλοποίησης της έρευνας, περιορισμός της απαιτούμενης χρηματικής 

δαπάνης, πλήρης δυνατότητα παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας της έρευνας, 

εξάλειψη παραλειπόμενων ερωτήσεων και ελλειπουσών τιμών και αποφυγή λαθών κατά τη 

μεταφορά των δεδομένων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή.  

Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί η σύνοψη των κύριων ευρημάτων-συμπερασμάτων 

της εμπειρικής προσέγγισης ως προς την υιοθέτηση και εξέλιξη των ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια 

νοσοκομεία, τους επιδρώντες παράγοντες, και την εγκυρότητα (validity) του μοντέλου 

HAD-ICT.  

 



 

Σελίδα | 318  
 

7.2.1. Υιοθέτηση και Εξέλιξη ΠΣ/ΤΠ  

Τα ευρήματα από τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια 

ότι στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο 

χάσμα ανάμεσα στην υιοθέτηση διοικητικών και κλινικών συστημάτων πληροφορικής, καθώς 

επίσης και την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ανάμεσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα ως 

προς το βαθμό διείσδυσης των παραπάνω συστημάτων.  

Σε ό,τι αφορά τη διάσταση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν 

αυτοματοποιηθεί, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι στο διοικητικο-

οικονομικό τομέα και στον τομέα της διαχείρισης των ασθενών η πλειοψηφία των 

νοσοκομείων έχει μηχανογραφήσει ένα σημαντικό ποσοστό βασικών δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα μισά και πλέον νοσηλευτικά ιδρύματα διεξάγουν το 80% και 

το 70% των διαδικασιών του Διοικητικο-οικονομικού τομέα και της Διαχείρισης Ασθενών 

αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά συστήματα. Αντίθετα, στον τομέα των 

υπηρεσιών κλινικής φροντίδας των ασθενών (ιατρική και νοσηλευτική πράξη, επείγοντα 

περιστατικά και χειρουργεία), το 65% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων πραγματοποιεί όλες τις 

βασικές κλινικές διαδικασίες που διερευνήθηκαν αποκλειστικά και μόνο υπό έντυπη μορφή. 

Στο δε τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων (αιματολογικά εργαστήρια, 

ακτινολογικά εργαστήρια και φαρμακείο), το ποσοστό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

που έχουν μηχανογραφηθεί κυμαίνεται σε μέτρια έως και υψηλά επίπεδα, καθώς από τις 16 

συνολικά επιχειρησιακές διαδικασίες που διερευνήθηκαν μόνο οι 8 έχουν μηχανογραφηθεί 

από τα μισά και πλέον νοσηλευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα. Και οι 8 αυτές 

διαδικασίες ανήκουν στο Φαρμακείο και στα Αιματολογικά Εργαστήρια.  

Τα παραπάνω ευρήματα εναρμονίζονται με τα επιμέρους αποτελέσματα που αφορούν 

στις διαστάσεις της διαθεσιμότητας και χρήσης συγκεκριμένων ΠΣ/ΤΠ στους 

προαναφερθέντες τομείς των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, από τα διάφορα διοικητικο-

οικονομικά συστήματα που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως δομικά μέρη ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου, βρέθηκε ότι τα ΠΣ 

Λογιστηρίου, Οικονομικής Διαχείρισης, Χρέωσης Ασθενών, Διαχείρισης Ανθρώπινων 

Πόρων, Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Αποθηκών Υγειονομικού Υλικού έχουν υιοθετηθεί και 

χρησιμοποιούνται ευρέως από την πλειοψηφία (>63%) των συμμετεχόντων στην έρευνα 

νοσοκομείων. Εξαίρεση αποτελούν τα ΠΣ Διοικητικής Πληροφόρησης και 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο, που 

εφαρμόζονται μόνο στο 37,1% των νοσοκομείων που συμμετείχαν.  
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Υψηλά ποσοστά εφαρμογής καταγράφονται και στον τομέα της Διαχείρισης των 

Ασθενών, όπου το 80% και πλέον των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην 

έρευνα απάντησε πως έχει υιοθετήσει πληροφοριακά συστήματα, τόσο για τη διαχείριση των 

εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία (81,4%) όσο και για τη διαχείριση των 

εσωτερικών (νοσηλευόμενων) ασθενών που διεξάγεται από το γραφείο κίνησης (95,7%). Τα 

παραπάνω ευρήματα μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι από άποψη χρονικού ορίζοντα 

τα προαναφερθέντα συστήματα, αποκαλούμενα και ως συστήματα δεύτερης γενεάς (Chu, 

1993), έχουν εμφανιστεί και δοκιμαστεί εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα το κόστος 

τους με την πάροδο του χρόνου να έχει μειωθεί σημαντικά σε αποδεκτά επίπεδα, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα ακόμα και σε μικρότερα νοσοκομεία με χαμηλότερο προϋπολογισμό να 

τα αποκτήσουν. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

των Μονάδων Υγείας, βάσει του Π.Δ. 146/2003, εξανάγκασε ουσιαστικά τα νοσοκομεία να 

αναζητήσουν κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, έτσι ώστε να 

ευθυγραμμιστούν στις θεσμικές επιταγές και να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τις 

διαχειριστικές τους διαδικασίες.   

Από την άλλη μεριά, η υιοθέτηση και χρήση αμιγώς κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών (ιατρική και νοσηλευτική 

πράξη, χειρουργεία και τμήμα επειγόντων περιστατικών) είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, 

καθώς το 77% των νοσοκομείων του τελικού δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει υιοθετήσει 

κανένα από τα βασικά και ευρέως γνωστά κλινικά πληροφοριακά συστήματα που 

καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως για παράδειγμα: συστήματα Εισαγωγής 

Ιατρικών Εντολών, Ηλεκτρονικών Φακέλων Ασθενών (εσωτερικών και εξωτερικών), 

Νοσηλευτικής, καθώς επίσης και συστήματα Τηλεϊατρικής. Ακόμα, όμως, και στις 

περιπτώσεις όπου τα παραπάνω συστήματα εφαρμόζονται, ουσιαστικά είναι περιορισμένων 

δυνατοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στους σχετικούς ορισμούς και τις 

ευρύτερες λειτουργικές προδιαγραφές που παρουσιάστηκαν κατά τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του 2ου Κεφαλαίου της παρούσας διατριβής. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι 

μέχρι στιγμής τα δημόσια νοσοκομεία έχουν καθυστερήσει σημαντικά να κατανοήσουν τις 

δυνατότητες και τα επικείμενα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα κλινικά 

πληροφοριακά συστήματα. Ως εκ τούτου η αξιοποίηση και επιτυχής ενσωμάτωσή τους στις 

καθημερινές λειτουργίες των κλινικών τμημάτων δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στα 

περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος των προαναφερθέντων συστημάτων, λειτουργούν 

αποτρεπτικά για την υιοθέτησή τους.  
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Σε ότι αφορά τον τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Τμημάτων (αιματολογικά 

εργαστήρια, ακτινολογικά εργαστήρια και φαρμακείο), από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

φαίνεται πως - με εξαίρεση τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια - τα περισσότερα νοσοκομεία 

έχουν καταφέρει επιτυχώς να υιοθετήσουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα και 

εφαρμογές προκειμένου να μηχανογραφήσουν σε μεγάλο βαθμό τις βασικότερες 

δραστηριότητες που άπτονται στον τομέα των εργαστηρίων και του φαρμακείου. 

Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των φαρμάκων 

και των συνταγογραφήσεων από το φαρμακείο των νοσοκομείων, συγκέντρωσε το απόλυτο 

ποσοστό (100%). Ωστόσο, το παραπάνω εύρημα μετριάζεται από την περιορισμένη 

διαθεσιμότητα συστημάτων γραμμωτού κώδικα (bar-code) που χρησιμοποιούνται για την 

αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών και σχετίζονται με διαδικασίες ταυτοποίησης και 

καταγραφής των εισερχόμενων και εξερχόμενων φαρμάκων (11,4%). Επιπλέον, ένα αρκετά 

υψηλό ποσοστό νοσοκομείων (68,6%) έχει υιοθετήσει Εργαστηριακά Πληροφοριακά 

Συστήματα (LIS), τα οποία σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν 

καλύπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις τις βασικές διαδικασίες (π.χ. τη λήψη 

αποτελεσμάτων από τον αναλυτή, την καταγραφή εξετάσεων και αποτελεσμάτων, κτλ). 

Ωστόσο, η λήψη των παραπεμπτικών για εξετάσεις και αντίστοιχα η αποστολή 

/διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων προς τις κλινικές του νοσοκομείου διενεργείται 

ηλεκτρονικά μόνο από το 21,4% των νοσοκομείων του δείγματος. Συγκρίνοντας, στον 

τομέα των εργαστηρίων, το ποσοστό υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων LIS με το 

ποσοστό υιοθέτησης συστημάτων γραμμωτού κώδικα, παρατηρείται σημαντική υστέρηση 

στα τελευταία. Η υστέρηση αυτή καταδεικνύει μια σημαντική αδυναμία στα εργαστήρια, 

διότι τα συστήματα γραμμωτού κώδικα θεωρούνται υψίστης σημασίας για την ασφαλή 

ταυτοποίηση των δειγμάτων και την εξάλειψη τυχόν ανθρώπινων σφαλμάτων. Μάλιστα, σε 

πολλές χώρες του εξωτερικού, για λόγους ασφαλείας, τα συστήματα αυτά στα εργαστήρια 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έχουν επιβληθεί από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. 

Τέλος, η υιοθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων (PACS) 

στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, η οποία επί της ουσίας αποτελεί μια από τις πιο 

δαπανηρές επενδύσεις πληροφοριακών συστημάτων υγείας στα νοσοκομεία, βρίσκεται 

ακόμα σε ιδιαίτερα αρχικό στάδιο (8.6%).  

Ως προς το βαθμό ολοκλήρωσης (integration) των ΠΣ και ΤΠ που εφαρμόζονται 

στα νοσοκομεία, από τα συνολικά αποτελέσματα συνάγεται το συμπέρασμα ότι το επίπεδο 

διαλειτουργικότητας των διοικητικο-οικονομικών συστημάτων και των συστημάτων  

διαχείρισης ασθενών είναι μέτριο έως ικανοποιητικό. Αντίθετα, το επίπεδο 
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διαλειτουργικότητας των συστημάτων που εφαρμόζονται στους υπόλοιπους επιχειρησιακούς 

τομείς είναι περιορισμένο, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα συστήματα 

λειτουργούν κυρίως ως απομονωμένες νησίδες, με ελάχιστη ή μηδενική δυνατότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους. Τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να αποδοθούν στο 

γεγονός ότι στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα η υιοθέτηση διεθνών προτύπων (π.χ. ICD, 

HL7, DRGs) έχει καθυστερήσει σημαντικά έως σήμερα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 

ότι βάσει των αποτελεσμάτων, τo 17% των νοσοκομείων που δήλωσαν πως έχουν στραφεί 

στην υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), εμφανίζει 

μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης ανάμεσα στα εφαρμοζόμενα συστήματα σε σχέση με τα 

υπόλοιπα νοσοκομεία που στρέφονται προς την υιοθέτηση μεμονωμένων συστημάτων “best 

of breed”.  

Συνολικά, από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας διαπιστώνεται ότι παρόλο 

που ο συνολικός βαθμός υιοθέτησης και χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στα 

περισσότερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκεται ακόμα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, 

η γενικότερη εικόνα έχει αρχίσει να μεταβάλλεται σαφώς προς το καλύτερο (Kitsiou κ.ά. 

2010, Κίτσιου κ.ά. 2009). Το τεράστιο ψηφιακό χάσμα που υπήρχε παλαιότερα ανάμεσα 

στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και τα νοσηλευτικά ιδρύματα των λοιπών 

ανεπτυγμένων χωρών της Ε.Ε. έχει αρχίσει να μειώνεται σημαντικά σε αρκετούς τομείς. 

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αξιολόγηση, σε εθνικό επίπεδο, της διείσδυσης των ΤΠΕ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, μέσα από τη συλλογή έγκυρων στατιστικών δεδομένων βάσει ειδικών 

δεικτών μέτρησης, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας και επιτακτική ανάγκη για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων και την οριοθέτηση κατάλληλων δράσεων στο άμεσο μέλλον. 

7.2.2. Ανασταλτικοί Παράγοντες και Επίδραση Επιχειρησιακών Χαρακτηριστικών στην 
Υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ   
 

Στα πλαίσια της εμπειρικής έρευνας καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις των 

Προϊσταμένων/Διευθυντών των μονάδων πληροφορικής ως προς τους βασικούς παράγοντες 

που δρουν ανασταλτικά στην υιοθέτηση και διάχυση των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης που πραγματεύεται η 

παρούσα διατριβή, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τη σημαντικότητα 

διάφορων ενδο και έξω-επιχειρησιακών παραγόντων. Βάσει των συνολικών αποτελεσμάτων 

και μέσα από την ανάλυσή των απαντήσεων που δόθηκαν βρέθηκε ότι η χαμηλή στελέχωση 

των μονάδων πληροφορικής, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενδο-

επιχειρησιακούς ανασταλτικούς παράγοντες στην υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ στα δημόσια 
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νοσοκομεία. Σημειωτέον, ότι ο μέσος όρος των εργαζομένων στις συγκεκριμένες μονάδες 

στο τελικό δείγμα των 70 νοσηλευτικών ιδρυμάτων φθάνει μόλις τα 3 άτομα. Επιπλέον, η 

έλλειψη ενεργούς συμμετοχής από τους τελικούς χρήστες κατά την εφαρμογή των 

συστημάτων, η δυσκολία αποδοχής και το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης-εξοικείωσης του 

προσωπικού (κυρίως του κλινικού), η έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου από 

την πλευρά της ανώτατης διοίκησης των νοσοκομείων, καθώς επίσης και η δυσκολία 

εκτίμησης της απόδοσης των επενδύσεων σε ΤΠΕ (ROI), αποτελούν σημαντικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες του ενδο-επιχειρησιακού περιβάλλοντος των νοσοκομείων  στη 

διείσδυση των ΠΣ/ΤΠ.  

Από το σύνολο των εξω-επιχειρησιακών παραγόντων, ιδιαίτερα σημαντικοί σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των προϊσταμένων των μονάδων πληροφορικής, παρουσιάζονται: η 

έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακού πλάνου, καθώς και θεσμοθέτησης διεθνών 

προτύπων και κωδικοποιήσεων, σε εθνικό επίπεδο, από το Υπουργείο Υγείας και τους 

αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς.   

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε επιπλέον 

έλεγχος συσχετίσεων (σε επίπεδο διμεταβλητών) ανάμεσα στα επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά των νοσοκομείων και των διαστάσεων που αναλύουν την υιοθέτηση και 

εξέλιξη των ΠΣ/ΤΠ. Με βάση τα αποτελέσματα των συσχετίσεων βρέθηκε ότι το μέγεθος 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ο αριθμός των εργαζομένων στο τμήμα πληροφορικής, το 

ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού που δαπανάται ετησίως για τη απόκτηση ΤΠΕ, 

καθώς επίσης και τα χρόνια εμπειρίας των προϊσταμένων πληροφορικής στη διαχείριση ΠΣ, 

παρουσιάζουν σημαντική θετική συσχέτιση με το συνολικό βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης 

ΠΣ/ΤΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ευρήματα ευθυγραμμίζονται και με άλλες 

έρευνες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν σημαντικά την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ στα νοσοκομεία (π.χ. Jaana 

κ.ά., 2006, Pare και Sicotte, 2001).  

Μεταξύ των σημαντικών ευρημάτων της έρευνάς μας σημειώνεται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (77,1%) δαπανά σε ετήσια βάση μόλις 1% από το 

συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό για την αγορά νέων ΤΠΕ, ενώ ο συνολικός μέσος όρος 

επένδυσης σε ΤΠΕ στο συνολικό δείγμα ανέρχεται στο 1,2%. Ωστόσο, το φαινόμενο της 

χαμηλής επένδυσης σε ΤΠΕ στο χώρο των νοσηλευτικών συστημάτων, αποτελεί ένα 

υπαρκτό πρόβλημα όχι μόνο για τα νοσοκομεία της Ελλάδας, αλλά και για τα νοσοκομεία 

των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός  ότι ο 

συγκεκριμένος μέσος όρος που καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα βρίσκεται αρκετά κοντά 
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στον αντίστοιχο μέσο όρο (1,8%) που κατέγραψε ο οργανισμός Health Information 

Network Europe (HINE) σε παρόμοια έρευνα που διεξήχθη το 2006 σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα 15 χωρών της Ε.Ε.    

7.2.3 Εγκυρότητα Ερευνητικού Εργαλείου και Αξιοπιστία της Έρευνας  
 

Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας του εργαλείου έρευνας που αναπτύχθηκε με 

βάση το προτεινόμενο μοντέλο και χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των πρωτογενών 

δεδομένων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου (content validity) και 

έλεγχος εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής (construct validity), ενώ για τον έλεγχο 

αξιοπιστίας της μέτρησης υπολογίστηκε ο βασικός συντελεστής άλφα (α) του Cronbach. 

Ο έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου περιελάμβανε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με 

10 εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια και η ορθότητα των δεικτών 

μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της υιοθέτησης. Βάσει των 

συνεντεύξεων αυτών το ερωτηματολόγιο κρίθηκε ότι ήταν αντιπροσωπευτικό και επαρκές και 

οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις αξιοποιήθηκαν για την περαιτέρω 

βελτίωση του περιεχομένου του.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής του εργαλείου 

έρευνας (construct validity), επιβεβαιώνουν την ορθότητα της θεωρητικής προσέγγισης που 

ακολουθήθηκε ως προς τη δημιουργία των τεσσάρων διαστάσεων για την αναλυτική 

επιμέτρηση της υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι όλοι οι 

συντελεστές μέτρησης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί, ανάμεσα στις ενότητες του 

ερωτηματολογίου, καταδεικνύουν ότι τόσο οι δείκτες μέτρησης όσο και οι διαστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν αντανακλούν και μετρούν επακριβώς με έγκυρο τρόπο το βαθμό 

υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Τέλος, οι πολύ υψηλές συνολικές εκτιμήσεις για το συντελεστή a του Cronbach 

(0,941) πιστοποιούν τη συνοχή που διακρίνει την κλίμακα και κυρίως πιστοποιούν την 

αξιοπιστία της μέτρησης.  
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7.3.  Συμβολή της Παρούσας Διατριβής   

Η συμβολή της παρούσας διατριβής έγκειται αφενός στις δυνατότητες αξιοποίησης 

του προτεινόμενου μοντέλου HAD-ICT και αφετέρου στην ολιστική αποτύπωση και 

ανάλυση της παρούσας κατάστασης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ως προς το βαθμό 

υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ και ΤΠ, βάσει πρωτογενούς διαδικτυακής πανελλαδικής 

έρευνας.  

Ειδικότερα,  η συμβολή του προτεινόμενου μοντέλου συνίσταται στο γεγονός ότι 

προσθέτει νέες διαστάσεις και δεδομένα στην υπάρχουσα ακαδημαϊκή γνώση, σχετικά με 

την αξιολόγηση της υιοθέτησης των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, δίνοντας 

παράλληλα ώθηση στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου αξιολόγησης και 

εγκαθίδρυσης συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης για τη διεξαγωγή και άλλων αντίστοιχων 

ερευνών (π.χ. σε άλλες χώρες) και την παραγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά, 

το προτεινόμενο μοντέλο HAD-ICT μπορεί να αξιοποιηθεί  ως ένα διαγνωστικό εργαλείο 

συγκριτικής αξιολόγησης σε εμπειρικές έρευνες στο χώρο της υγείας για την αξιόπιστη και 

αναλυτική αποτίμηση του βαθμού διείσδυσης  των ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τη 

δημιουργία προφίλ εξέλιξης (sophistication profile) για κάθε νοσοκομείο, καθώς επίσης και 

για τη διεξαγωγή παράλληλων συγκρίσεων ανάμεσα σε νοσηλευτικά ιδρύματα τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 

της επιστημονικά τεκμηριωμένης μαρτυρίας και της λήψης στοχευμένων αποφάσεων για την 

αποτελεσματικότερη προώθηση και επιτάχυνση της εφαρμογής των ΠΣ/ΤΠ στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Η συμβολή της εμπειρικής έρευνας έγκειται στην παροχή πολύτιμων και αναλυτικών 

στατιστικών πληροφοριών σχετικά με το βαθμό διαθεσιμότητας, χρήσης, ολοκλήρωσης και 

λειτουργικής δυναμικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Υγείας στους παρακάτω 4 βασικούς επιχειρησιακούς τομείς των δημόσιων νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων της Ελλάδας:  

1. Στον τομέα της Διαχείρισης των Ασθενών  

2. Στον τομέα των Υπηρεσιών Φροντίδας των Ασθενών (όπου περιλαμβάνονται οι 

επιμέρους τομείς: της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Πράξης, του Τμήματος των 

Επειγόντων Περιστατικών και του τμήματος των  Χειρουργείων) 

3. Στον τομέα της Υποστήριξης των Κλινικών Υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι 

επιμέρους τομείς: του Αιματολογικού Εργαστηρίου, του Ακτινοδιαγνωστικού 

Εργαστηρίου και του Φαρμακείου)  
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4. Στον τομέα των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι 

επιμέρους τομείς: της Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Πόρων, της 

Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων και της Διαχείρισης των Υγειονομικών 

Υλικών). 

 

Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης μέσω της εμπειρικής αυτής έρευνας μπορεί 

να αποτελέσει αφετηρία και σημείο αναφοράς για: 

• Την παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των δημόσιων ελληνικών 

νοσοκομείων ως προς την υιοθέτηση ΠΣ/ΤΠ  

• Την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων υλοποίησης και των 

προγραμματικών δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα 

με σκοπό την προώθηση των νέων ΠΣ και ΤΠ Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα  

• Τη διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας με 

άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα διεθνώς  

 

Τέλος, το γεγονός ότι μέσα από την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας 

συγκεντρώθηκαν σε μία βάση δεδομένων όλα τα δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία 

επικοινωνίας  των μονάδων πληροφορικής των δημόσιων νοσοκομείων, μπορεί να 

υποστηρίξει μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.  

7.4  Περιορισμοί της Έρευνας  

Στην παρούσα έρευνα έγιναν συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες καθοδήγησαν και 

επηρέασαν την πορεία της εμπειρικής έρευνας και τα ευρήματά της.  Καταρχήν, για τη 

συλλογή των πρωτογενών δεδομένων επιλέχθηκαν ως αποδέκτες του ερωτηματολογίου 

αποκλειστικά και μόνο οι Προϊστάμενοι/Διευθυντές των Μονάδων Πληροφορικής. Το 

γεγονός αυτό λειτούργησε αφενός θετικά, αφού λόγω της τεχνικής τους κατάρτισης και 

εξοικείωσης με τη θεματική της έρευνας αποτέλεσαν ουσιαστική πηγή άντλησης 

εξειδικευμένων πληροφοριών που δεν θα μπορούσαν να είχαν συλλεχθεί από άλλες ομάδες 

εργαζομένων των νοσοκομείων (π.χ. ιατρούς, νοσηλεύτριες, διοικητικούς υπαλλήλους). Από 

την άλλη μεριά, όμως, ενδέχεται να δημιούργησε μία υποκειμενική εκτίμηση κυρίως ως 

προς το βαθμό χρήσης των εφαρμοζόμενων συστημάτων. Συγκεκριμένα, ο βαθμός χρήσης 

των εφαρμοζόμενων συστημάτων αποτυπώθηκε με βάση την αντίληψη και γνώση των 

προϊσταμένων πληροφορικής και όχι των εκάστοτε τελικών χρηστών που χρησιμοποιούν το 
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σύστημα στις καθημερινές συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ωστόσο, 

εκτιμάται ότι δεν θα μπορούσε να ακολουθηθεί κάποια εναλλακτική μέθοδος (π.χ. 

συνεντεύξεις ή μελέτη περιπτώσεων), εφόσον ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή 

εξειδικευμένων δεδομένων από έναν μεγάλο αριθμό νοσοκομείων, πανελλαδικά, για την 

καταγραφή της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη διείσδυση των ΠΣ/ΤΠ. Ως εκ τούτου 

η επιλογή του ερωτηματολογίου με αποδέκτες τους Προϊσταμένους Πληροφορικής 

αποτελούσε μονόδρομο, αφού η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων αποτελεί ουσιαστική και 

έγκυρη πηγή άντλησης σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας πληροφοριών.  

Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας εμπειρικής μελέτης η διαλειτουργικότητα των 

εφαρμοζόμενων ΠΣ εξετάστηκε μέσα από την αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης των 

επιμέρους τμημάτων του κάθε επιχειρησιακού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς του 

νοσοκομείου. Μία εναλλακτική προσέγγιση που εξετάστηκε κατά την αρχική φάση 

σχεδιασμού του εργαλείου έρευνας, για τη διεξοδικότερη αξιολόγηση της 

διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα εφαρμοζόμενα συστήματα, ήταν η δημιουργία μίας 

μήτρας μέσα από την οποία θα καταγράφονταν ο βαθμός ολοκλήρωσης ανάμεσα σε όλα τα 

διακριτά συστήματα  υπό μορφή σχέσεων 1:1. Ωστόσο, η παραπάνω προσέγγιση, όταν 

προτάθηκε στους εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν το ερωτηματολόγιο, κρίθηκε ως 

ιδιαίτερα πολύπλοκη προσέγγιση και αποφεύχθηκε διότι θεωρήθηκε ότι θα δυσκόλευε τους 

συμμετέχοντες κατά την απάντηση των ερωτηματολογίων και θα έθετε σε κίνδυνο την 

έρευνα.  

Τέλος, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανταπόκρισης που επιτεύχθηκε (65,5%) ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό, η έκταση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα για τη 

λεπτομερή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στα νοσοκομεία λειτούργησε σε κάποιες 

περιπτώσεις ανασταλτικά, καθώς αποθάρρυνε ορισμένους ερωτώμενους από τη συμπλήρωσή 

του. Η διαπίστωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της έρευνας, όταν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας παρακολουθήσαμε τη διακοπή συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και σε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους προϊσταμένους πληροφορικής του εκάστοτε νοσοκομείου 

μας γνωστοποιήθηκε ότι ο βασικός λόγος διακοπής συμπλήρωσης των απαντήσεων ήταν ο 

εκτενής αριθμός ερωτήσεων σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου από τη μεριά των 

συμμετεχόντων. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε ότι την ίδια χρονική περίοδο διεξάγονταν και 

άλλες έρευνες διαφορετικού αντικειμένου που είχαν ως αγορά-στόχο τους προϊσταμένους 

πληροφορικής. Θωρούμε ότι η συντονισμένη προσπάθεια και υποστήριξη μιας τέτοιας 

εμπειρικής έρευνας ευρείας κλίμακας από επίσημους φορείς, όπως για παράδειγμα το 

Υπουργείο Υγεία και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., θα 
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μπορούσε να συμβάλλει στην καθολική και απρόσκοπτη συμμετοχή των νοσοκομείων έτσι 

ώστε να επιτευχθεί το απόλυτο ποσοστό συμμετοχής.  

7.5   Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 Το μοντέλο που αναπτύχθηκε και τα ευρήματα που απορρέουν από την 

πραγματοποίηση της εμπειρικής μελέτης στα δημόσια νοσοκομεία μπορούν να αποτελέσουν 

τη βάση για περαιτέρω έρευνα.  

Στις εφαρμοζόμενες διαστάσεις και τους δείκτες μέτρησης του μοντέλου μπορούν να 

προσαρτηθούν νέα δεδομένα, τα οποία μπορούν να προσαρμόσουν το μοντέλο σε 

συγκεκριμένες ερευνητικές συνθήκες και απαιτήσεις, καθιστώντας το ακόμα πιο περιεκτικό 

και ευέλικτο. Συγκεκριμένα, εκτός από τις 4 διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου HAD-

ICT, που βάσει του συγκερασμού της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αποτελούν τις 

βασικότερες για την αναλυτική καταγραφή του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης ΠΣ/ΤΠ 

στα νοσοκομεία, μπορούν μελλοντικά να προσαρτηθούν και δύο νέες διαστάσεις 

προκειμένου να διερευνηθούν: η επίδραση των εφαρμοζόμενων συστημάτων στη δημιουργία 

αξίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας (value creation) και το στάδιο υλοποίησης /ανάπτυξης 

του κάθε συστήματος (stage of development) που θα αποτυπώνει αν το εκάστοτε σύστημα 

βρίσκεται σε πλήρη ή μερική λειτουργική μορφή. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι δείκτες μέτρησης 

που ενσωματώνονται στο προτεινόμενο μοντέλο και αποτελούν αμάλγαμα των υφιστάμενων 

διαδικασιών/δραστηριοτήτων των επιχειρησιακών τομέων των νοσοκομείων αλλά και της 

υπάρχουσας γνώσης των εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα σε 

διασυνοριακό επίπεδο, μπορούν μελλοντικά να αναπροσαρμοστούν στα πλαίσια της 

συνεχούς εξέλιξης του τομέα των υπηρεσιών υγείας και των αναπτυσσόμενων ΠΣ από τις 

εταιρείες πληροφορικής, έτσι ώστε να αντανακλούν κάθε φορά τις υποκείμενες διαστάσεις 

της υιοθέτησης και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.   

Επιπλέον, μία πιθανή σύνδεση ανάμεσα στις διαστάσεις και τους δείκτες μέτρησης της 

υιοθέτησης και της εξέλιξης των ΠΣ με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των νοσοκομείων, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η απόδοση των επενδύσεων σε ΤΠΕ και να μετρηθεί η επίδοση 

των νοσοκομείων, αποτελεί ενδιαφέρουσα προοπτική διασύνδεσης τεχνικών και οικονομικών 

μεγεθών για τη μέτρηση προστιθέμενης αξίας τόσο σε κλινικό όσο σε διοικητικο-οικονομικό 

επίπεδο. 
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Μία ακόμα ενδιαφέρουσα πρόταση στα πλαίσια της αξιολόγησης του βαθμού 

υιοθέτησης ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας και της αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής, είναι να αναπτυχθεί ένα Δικτυοκεντρικό 

Πληροφοριακό Σύστημα που θα ενσωματώνει τους δείκτες μέτρησης του μοντέλου HAD-

ICT και, σε συνδυασμό με την καθιέρωση επαναληπτικών μετρήσεων/αξιολογήσεων σε 

εθνικό επίπεδο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα επιτρέπει την ηλεκτρονική συλλογή, 

ανάλυση και εκτίμηση πρωτογενών στοιχείων από τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς επίσης και 

τη διάχυση αυτών τόσο στους εμπλεκόμενους φορείς λήψης αποφάσεων, όσο και στους 

λοιπούς ενδιαφερόμενους στο χώρο της υγείας. Βέβαια, η πραγματοποίηση των παραπάνω 

προϋποθέτει την ύπαρξη δέσμευσης από τα νοσοκομεία και τους αρμόδιους εμπλεκόμενους 

φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας και Αλληλεγγύης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.), καθώς 

επίσης και την ύπαρξη ενός κοινού οράματος για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού κέντρου 

πληροφόρησης που θα αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην τεκμηριωμένη 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.  

Τέλος, το μοντέλο HAD-ICT που αναπτύχθηκε μπορεί να αξιοποιηθεί σε συνεργασία 

με ερευνητές άλλων χωρών για την εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ανάμεσα σε δύο ή 

και περισσότερες χώρες σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών.  
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Προς:  
1) Προϊστάμενο/Διευθυντή Μονάδας Πληροφορικής του Νοσοκομείου 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι η λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων με επίκεντρο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης 
«ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health)», που θα προάγει σε εθνικό επίπεδο με 
τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό τρόπο τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να βασίζεται απαραιτήτως στην ύπαρξη 
ενός κατάλληλου ενημερωτικού πλαισίου που θα επιτρέπει τη συστηματική 
συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση ποικίλων δεδομένων από τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, σχετικά με το βαθμό υιοθέτησης (adoption) και εξέλιξης 
(sophistication) των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής (ΤΠ) που εφαρμόζουν.  Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση του 
βαθμού διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιτυχή τους εφαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον των 
νοσοκομείων, ως αντικείμενα μελέτης, έχουν απασχολήσει την τελευταία 
δεκαετία αρκετούς επιστήμονες και κυβερνητικούς φορείς στο χώρο της υγείας. 
Ωστόσο, στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, υπάρχει σημαντική έλλειψη 
αντίστοιχων εμπειρικών μελετών σε ότι αφορά τη διεξοδική αξιολόγηση και 
τεκμηριωμένη καταγραφή του βαθμού διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια 
νοσηλευτικά ιδρύματα. Αναμφισβήτητα, το γεγονός αυτό εμποδίζει την 
οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγωγής πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση αλλά και την αποτελεσματικότητα των όποιων εθνικών 
δράσεων.  
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καλύψει το κενό αυτό, μέσα από τη 
διεξαγωγή Πανελλαδικής Διαδικτυακής Έρευνας για τη διερεύνηση και 
καταγραφή της παρούσας κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, 
αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ/ΤΠ, καθώς επίσης και 
για την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν ανασταλτικά την 
εφαρμογή τους στο περιβάλλον των νοσοκομείων. Απώτερος σκοπός της 
παρούσας δράσης είναι η καθιέρωση, σε μελλοντική βάση, ενός αξιόπιστου 
παρατηρητηρίου παρακολούθησης τάσεων, απόψεων και εξελίξεων υιοθέτησης 
ΤΠΕ στα ελληνικά νοσοκομεία.    
 
Για τη συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου (web-based 
questionnaire) θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Βήμα 1ο Κάντε κλικ ή πληκτρολογήστε στον φυλλομετρητή του 
υπολογιστή σας (internet browser) την παρακάτω διεύθυνση 
http://www.hissurvey.uom.gr/opinio/s?s=5  

2. Βήμα 2ο Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης his2007 στο κενό πεδίο που 
εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να σας δοθεί 
πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο 
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Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από το νοσοκομείο ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορείτε να εισέλθετε ηλεκτρονικά στο 
ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω 
email χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω  
 
 
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι απολύτως εμπιστευτικές και μόνο τα 
μέλη της ερευνητικής ομάδας θα έχουν πρόσβαση σε αυτές. Καμία μεμονωμένη 
πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε νοσοκομείο δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, 
παρά μόνο τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας υπό μορφή συνοπτικών 
στατιστικών πινάκων.   

 
Η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα είναι σημαντική στην προσπάθεια αυτή.  

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων  
 
 
 
 
Κίτσιου Σπύρος 
Υποψήφιος Διδάκτορας 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τηλ.: 2310 891 728  
Fax: 2310 891 804 
Email επικοινωνίας για την έρευνα hissurvey@uom.gr    
 
 
Δρ. Μάνθου Βασιλική 
Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τηλ.: 2310 891 893  
Fax: 2310 891 804 
Email: manthou@uom.gr 
 
Δρ. Βλαχοπούλου Μάρω 
Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τηλ.: 2310 891 867  
Fax: 2310 891 804 
Email: mavla@uom.gr 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Στοιχεία Ταυτοποίησης Συμμετεχόντων 
 
Α1.  Παρακαλούμε αναγράψτε την επωνυμία του νοσοκομείου που εργάζεστε 

 
 

 
 
 
Α2. Παρακαλούμε επιλέξτε τη θέση εργασίας σας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο  
 

 
 
Α3. Εάν στην παραπάνω ερώτηση επιλέξατε ότι είστε προϊστάμενος ή 

υπάλληλος άλλου τμήματος που εκτελεί καθήκοντα μονάδας 
πληροφορικής, παρακαλούμε αναγράψτε παρακάτω την ονομασία του 
τμήματός σας. Διαφορετικά, συνεχίστε στην επόμενη ερώτηση.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Διευθυντής / Προϊστάμενος   Μονάδας Πληροφορικής  
   Προϊστάμενος άλλου τμήματος που εκτελεί καθήκοντα μονάδας 
πληροφορικής  

   Υπάλληλος Μονάδας Πληροφορικής 
  Υπάλληλος  άλλου τμήματος που εκτελεί καθήκοντα μονάδας 
πληροφορικής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Επιχειρησιακή Δυναμικότητα του Νοσοκομείου 
 

Β1. Δυναμικότητα Δομής  
 
Β1.1 Ποιός είναι ο αριθμός των οργανικών κλινών του νοσοκομείου σας;  

 
   _________ οργανικές κλίνες 
 

Β1.2 Ποιός είναι ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών του νοσοκομείου σας; 
 
  _________ ανεπτυγμένες κλίνες 

 
 
 
Β2. Οικονομική Δυναμικότητα Επένδυσης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & 
Επικοινωνίας 
 
Β2.1  Ποιο είναι κατά προσέγγιση το ετήσιο συνολικό ποσοστό που επενδύει το 

νοσοκομείο σας – από το συνολικό προϋπολογισμό που διαθέτει – για την 
αγορά, υλοποίηση και συντήρηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (π.χ. αγορά πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικών 
πακέτων, υπολογιστών, κτλ.);  

  
  __________% 

 
 
Β3. Δυναμικότητα Στελέχωσης Μονάδας Πληροφορικής  
 
Β3.1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στη Μονάδα 

Πληροφορικής του νοσοκομείου σας; (Εάν δεν υπάρχει αυτόνομη μονάδα 
πληροφορικής αλλά κάποιο άλλο τμήμα που την αντικαθιστά αναγράψτε 
τον αριθμό των εξειδικευμένων ατόμων πληροφορικής που εργάζονται στο 
συγκεκριμένο τμήμα) 

 
      __________ άτομα 
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Β4. Δυναμικότητα Ηγεσίας Μονάδας Πληροφορικής  
 
Β4.1 Παρακαλούμε επιλέξτε από τον παρακάτω πίνακα τον ανώτατο βαθμό 

εκπαίδευσής σας (Σε περίπτωση που δεν είστε προϊστάμενος/διευθυντής 
της μονάδας πληροφορικής, συμπληρώστε τον ανώτατο βαθμό 
εκπαίδευσης που κατέχει ο προϊστάμενός/διευθυντής σας) 

 
 

 
 
Β4.2 Πόσα χρόνια εργάζεστε στη θέση την οποία έχετε σήμερα; (Σε περίπτωση 

που δεν είστε προϊστάμενος/διευθυντής πληροφορικής, συμπληρώστε τα 
χρόνια που εργάζεται ο προϊστάμενος/διευθυντής της μονάδας 
πληροφορικής στη συγκεκριμένη θέση εργασίας) 

 
 ___________ χρόνια εργασίας  
 
 
 
Β4.3  Πόσα χρόνια εμπειρίας έχετε στη διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων 

και Τεχνολογιών Πληροφορικής; (Σε περίπτωση που δεν είστε 
προϊστάμενος/διευθυντής πληροφορικής, συμπληρώστε τα χρόνια που 
εργάζεται ο προϊστάμενος/διευθυντής της μονάδας πληροφορικής στη 
συγκεκριμένη θέση εργασίας) 

 
         ____________ Χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ΠΣ και ΤΠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Διδακτορικό    Πτυχίο ΤΕΙ 
   Πτυχίο Πανεπιστημίου   Απολυτήριο Λυκείου  
  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών   Άλλο (Προσδιορίστε): 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Διαχείριση Ασθενών 
 

Γ1.  Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες διαχείρισης ασθενών 
έχετε ήδη μηχανογραφήσει στο νοσοκομείο σας.  

 

 
 
Γ2. Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή όχι 

τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής στο 
νοσοκομείο σας και την ένταση με την οποία αυτά χρησιμοποιούνται από το 
αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό (τους τελικούς χρήστες).  

 

 
 Εισιτήρια ασθενών σε κλινική 

  

 
  Διαχείριση ραντεβού εξωτερικών και 
απογευματινών ιατρείων 

 Εξιτήρια ασθενών από κλινική    Διαχείριση διαθεσιμότητας κλινών  
 Εισιτήρια τακτικής εισαγωγής     Διαχείριση λίστας αναμονής 

(εσωτερικών κλινών) 
 Κίνηση εσωτερικών 
ασθενών/Διακομιδές  (π.χ. από μία 
κλινική σε μία άλλη, από ένα 
νοσοκομείο προς άλλο 
νοσοκομείο) 

   Αριθμός Μητρώου και Δημογραφικά 
στοιχεία ασθενών (Patient Index) 

 Φύλλο ασθενούς στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)  

  Διαχείριση λίστας αναμονής στο 
ΤΕΠ 

  Άλλο:  

 
 
 

Δεν 
Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Κίνησης Εσωτερικών Ασθενών 
(Admission –Discharge -Transfer 
System)    

 
 

1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία 
 

 

 
1          2           3          4          5          6          7 

                                        

 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ) 
 

 

 
1          2           3          4          5          6          7 

                                        

 
Σύστημα Γραμμωτού Κώδικα (Bar 
Coding) για την Ταυτοποίηση των 
Ιατρικών Φακέλων 

 

 
1          2           3          4          5          6          7 
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Γ3. Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που έχουν 
υιοθετηθεί στο νοσοκομείο σας για τη διαχείριση των ασθενών (π.χ. ΠΣ 
Διαχείρισης Ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία, ΠΣ Διαχείρισης Εσωτερικών 
Ασθενών, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών ΤΕΠ). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
Γ4. Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που έχουν 
υιοθετηθεί για τη διαχείριση των ασθενών και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου σας (π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, Κλινικά ΠΣ)  

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σύστημα  Γραμμωτού Κώδικα (Bar 
Coding) στα βραχιολάκια 
ταυτοποίησης των νοσηλευόμενων 
ασθενών   

 
 
 

 

 
1          2           3          4          5          6          7 

                                        

 
Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) για 
την ταυτοποίηση των ασθενών  

 
 

1          2           3          4          5          6          7 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Υπηρεσίες Φροντίδας Ασθενών 
 

Δ1. Ιατρική Πράξη 
 
Δ1.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες ιατρικής πράξης, 

που σχετίζονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών, 
έχετε ήδη μηχανογραφήσει στο νοσοκομείο σας.  

 
  Παραπεμπτικά Αιματολογικών 
Εξετάσεων   

  Ενημέρωση Μητρώου Ιατρείων (Ιατρικές 
Εντολές - Λογοδοσία) 

  Παραπεμπτικά Απεικονιστικών 
Εξετάσεων   

  Ιατρικά Πρωτόκολλα 

 Παραπεμπτικά Παθολογοανατομικών 
Εξετάσεων   

  Κλινικές σημειώσεις στον Ιατρικό Φάκελο 
των εσωτερικών ασθενών 

 Παραπεμπτικά Χειρουργικών 
Επεμβάσεων 

  Κλινικές σημειώσεις στον Ιατρικό Φάκελο 
των εξωτερικών ασθενών 

   Συνταγογράφηση Φαρμάκων    Καταγραφή διαγνώσεων και 
Κωδικοποιήσεων ασθενειών (π.χ. ICD-10 
SNOMED ή αυτοτελές σύστημα χρήσης 
κωδικοποιήσεων του νοσοκομείου) 

   Ιατρικά πορίσματα/Γνωματεύσεις 
Εξιτηρίων  (Discharge Summaries) 

  Άλλο: 

 
Δ1.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την οποία αυτά χρησιμοποιούνται 
από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό (τους τελικούς χρήστες). 

 

 Δεν 
Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ιατρικών Φακέλων Εσωτερικών 
Ασθενών (Inpatient EMR) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ιατρικών Φακέλων Εξωτερικών 
Ασθενών (Ambulatory EMR) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Πληροφοριακό Σύστημα Εισαγωγής 
Ιατρικών Εντολών (CPOE) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Τηλεϊατρικής / Τηλεσυμ-
βούλεσης για απομακρυσμένες 
περιοχές  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Τηλεϊατρικής για την 
αποστολή και λήψη διαγνωστικών 
εικόνων 
 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
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Δ1.3 Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που έχουν 
υιοθετηθεί στο νοσοκομείο σας για την υποστήριξη της Ιατρικής Πράξης 
(π.χ. ΠΣ Ιατρικών Φακέλων, ΠΣ Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών, Συστήματα 
Τηλεϊατρικής). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
Δ1.4 Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που έχουν 
υιοθετηθεί για την υποστήριξη της Ιατρικής Πράξης και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Χρέωσης 
Αθσενών). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικτυακή σύνδεση με εξωτερικές 
βάσεις ιατρικές βάσεις δεδομένων 
(π.χ. MEDLINE) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Πληροφοριακό Σύστημα Στήριξης 
Ιατρικών Αποφάσεων (Clinical DSS) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Ηχητικά Αρχεία στον Ιατρικό 
Φάκελο των Ασθενών 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
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Δ2. Νοσηλευτική Πράξη 
 
Δ2.1  Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες νοσηλευτικής 

πράξης, που σχετίζονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας των 
ασθενών, έχετε ήδη μηχανογραφήσει στο νοσοκομείο σας.  

 
  Πρόγραμμα εργασίας νοσηλευτικού 

προσωπικού (π.χ. βάρδιες, εφημερίες) 
   Δελτία νοσηλευτικής κίνησης - λογοδοσία 

  Καταγραφή της πορείας/εξέλιξης του 
ασθενούς- nursing charts 

   Χορήγηση φαρμάκων  

  Καταγραφή ζωτικών λειτουργιών  
ασθενούς (π.χ. πίεση, σφυγμοί) 

  Διαχείριση διαιτολογίου 

  Νοσηλευτικό ιστορικό ασθενούς    Άλλο: 
 
Δ2.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την οποία αυτά χρησιμοποιούνται 
από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό (τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Νοσηλευτικό Πληροφοριακό 
Σύστημα 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Στήριξης Νοσηλευτικών 
Αποφάσεων  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Τερματικά Υπολογιστών (PCs) στη 
γραμματεία νοσηλευτικής 
υπηρεσίας 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Φορητές συσκευές και τερματικά 
(π.χ. laptops, Palm tops, κτλ.) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
 
Δ2.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που 
έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη της Νοσηλευτικής Πράξης και τα 
υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ 
Χρέωσης Αθσενών). 

 
 

                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 
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Δ3. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
 

Δ3.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες έχετε ήδη 
μηχανογραφήσει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου 
σας.  

 

 
 
Δ3.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την οποία αυτά χρησιμοποιούνται 
από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό (τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Τερματικά Υπολογιστών (PCs) στη 
γραμματεία της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Φορητές συσκευές και τερματικά 
(π.χ. laptops, palm tops) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα τηλεειδοποίησης των 
ιατρών (π.χ. μέσω κινητού 
τηλεφώνου, βομβητών, κτλ) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
 
Δ3.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που 
έχουν υιοθετηθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα υπόλοιπα 
ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Εργαστηρίων, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Χρέωσης 
Αθσενών). 

 
 

                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
 
 

  Παραπεμπτικά Εξετάσεων   Καταγραφή κλινικών σημειώσεων στον 
ιατρικό φάκελο του ασθενή  

  Λήψη αποτελεσμάτων εξετάσεων    Προγραμματισμός εργασίας ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού (βάρδιες, κτλ) 

   Άλλο: 



 

Σελίδα | 363  
 

Δ4. Χειρουργικός Τομέας 
 
Δ4.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες έχετε ήδη 

μηχανογραφήσει στο χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου σας.  
 

 
Δ4.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την οποία αυτά χρησιμοποιούνται 
από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό (τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Χειρουργείων  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα μαγνητοφώνησης για την 
καταγραφή μετεγχειρητικών 
αναφορών  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα αναγνώρισης φωνής 
(voice recognition) για την 
καταγραφή μετεγχειρητικών 
αναφορών  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Γραμμωτού Κώδικα (bar 
coding) για την καταγραφή χρήσης 
χειρουργικού υλικού 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Φορητές συσκευές και τερματικά 
(π.χ. laptops, palm tops) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
Δ3.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που 
έχουν υιοθετηθεί στον τομέα των Χειρουργείων και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Εργαστηρίων, 
ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Διαχείρισης Υλικών). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

  Διαχείριση προγράμματος 
χειρουργείων   

  Καταγραφή ασθενοκεντρικών σημειώσεων 
αναισθησιολόγου 

  Προγραμματισμός εργασιών 
προσωπικού  

  Καταγραφή  ασθενοκεντρικών σημειώσεων 
ιατρού (π.χ. προεγχειρητική και 
μετεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς) 

  Διαχείριση χειρουργικού υλικού    Κοστολόγηση χειρουργικού υλικού - case 
costing 

   Πρακτικά Χειρουργικών Επεμβάσεων    Άλλο: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Υποστήριξη Κλινικών Τμημάτων 
 
Ε1. Αιματολογικά Εργαστήρια 
 
Ε1.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες έχετε ήδη 

μηχανογραφήσει στα αιματολογικά εργαστήρια του νοσοκομείου σας.  
 

 
 
E1.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στο αιματολογικό εργαστήριο του νοσοκομείο σας και την ένταση με την 
οποία αυτά χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό 
(τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα 
Εργαστηρίου  (Laboratory 
Information System) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Web interface/middleware για την 
ηλεκτρονική λήψη παραπεμπτικών 
από τις εσωτερικές μονάδες του 
νοσοκομείου 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Web interface/middleware για τη 
διαθεσιμότητα/αποστολή των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων 
στις εσωτερικές μονάδες του 
νοσοκομείου 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Γραμμωτού Κώδικα (bar 
coding) για ταυτοποίηση 
δειγμάτων 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
Ε1.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που 
έχουν υιοθετηθεί στα Αιματολογικά Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ του 

  Εγγραφή ασθενών για εξετάσεις    Διαχείριση τράπεζας αίματος 
  Προγραμματισμός εργασιών 
προσωπικού 

  Αρχειοθέτηση δειγμάτων 

  Λήψη αποτελεσμάτων από τον 
αναλυτή 

  Διαχείριση επαναλαμβανόμενων εξετάσεων 

   Άλλο: 
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νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης 
Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
Ε2. Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια 
 
Ε2.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες έχετε ήδη 

μηχανογραφήσει στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια του νοσοκομείου 
σας.  

 

 
E2.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια του νοσοκομείο σας και την ένταση με 
την οποία αυτά χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό 
(τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Ακτινολογικό Πληροφοριακό Σύστημα 
Εργαστηρίου (Radiology Information 
System) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Αρχειοθέτησης και Μεταφοράς 
Ιατρικών Εικόνων (PACS) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα γραμμωτού κώδικα (bar coding) 
για ταυτοποίηση των εξετάσεων 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
 
Ε2.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα συστήματα που 
έχουν υιοθετηθεί στα Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια και τα υπόλοιπα ΠΣ 
του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ 
Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

  Εγγραφή ασθενών και 
προγραμματισμός εξετάσεων  

  Λήψη αποτελεσμάτων (π.χ. από 
ακτινοσκόπηση, υπερηχογράφο, κτλ.) 

  Έκδοση ετικετών για την 
ταυτοποίηση των εξετάσεων  

  Προγραμματισμός εργασιών προσωπικού 

   Άλλο: 
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Ε3. Φαρμακείο 
 
Ε3.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες έχετε ήδη 

μηχανογραφήσει στα εργαστήρια του νοσοκομείου σας. 
 

 
 
E3.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
στο φαρμακείο του νοσοκομείο σας και την ένταση με την οποία αυτά 
χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό (τους τελικούς 
χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα Φαρμακείου  

 
  1          2           3          4          5          6          7 

                                        
EDI συνδέσεις με προμηθευτές 
φαρμάκων 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Extranet συνδέσεις με προμηθευτές 
φαρμάκων  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Γραμμωτού Κώδικα για τη 
βέλτιστη διαχείριση/ταυτοποίηση των 
φαρμάκων  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
 
Ε2.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στο ΠΣ Φαρμακείου και 
τα υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής 
Πράξης, ΠΣ Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ 
Λογιστηρίου, ΠΣ Διαχείρισης Προμηθειών). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
 
 
 

   Διαχείριση και οργάνωση φαρμάκων    Έλεγχος αλληλεπίδρασης φαρμάκων 
   Παραλαβή συνταγολογίων   Αναζήτηση στοιχείων/προφίλ φαρμάκου 
  Αγορά φαρμάκων   Αποθέματα φαρμάκων σε κλινικές 
   Άλλο: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Διοικητικο-Οικονομικές Υπηρεσίες 
 
Ζ1. Διαχείριση Οικονομικών Πόρων 
 
Ζ1.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες διαχείρισης 

οικονομικών πόρων έχετε ήδη μηχανογραφήσει στο νοσοκομείο σας.  
 

 
Z1.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
διαχείρισης οικονομικών πόρων στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την 
οποία αυτά χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό 
(τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου 
(Accounting IS)  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής 
Διαχείρισης (Financial IS) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Πληροφοριακό Σύστημα Χρέωσης 
Ασθενών (Patient billing IS) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης 
(Management Information System) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
Z1.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα  στα Πληροφοριακά 
Συστήματα που έχουν υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Οικονομικών 
Πόρων του νοσοκομείου σας (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Οικονομικό ΠΣ, ΠΣ 
Χρέωσης Ασθενών, ΠΣ Μισθοδοσίας). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
Z1.4  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα στα ΠΣ που έχουν 
υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Οικονομικών Πόρων και τα υπόλοιπα ΠΣ 

  Γενική Λογιστική    Διαχείριση καθυστερημένων οφειλών  
  Αναλυτική Λογιστική    Προϋπολογιστικός σχεδιασμός 
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί    Προϋπολογιστικός έλεγχος 
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί    Διαχείριση ταμειακών ροών νοσοκομείου 
   Χρεώσεις Ασθενών/Νοσήλια   Άλλο: 



 

Σελίδα | 368  
 

του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Ιατρικής & Νοσηλευτικής Πράξης, ΠΣ 
Διαχείρισης Ασθενών, ΠΣ Φαρμακείου, ΠΣ Χειρουργείων). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
Ζ2. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 
 
Ζ2.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες διαχείρισης 

ανθρωπίνων πόρων έχετε ήδη μηχανογραφήσει στο νοσοκομείο σας. 
 

 
Z2.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
διαχείρισης οικονομικών πόρων στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την 
οποία αυτά χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό 
(τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Μισθοδοσίας 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα απευθείας καταχώρησης 
χρόνων εργασίας από το προσωπικό 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα αυτόματης καταγραφής 
χρόνων εργασίας μέσω καρτών 
σάρωσης (swipe cards) 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
Z2.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα  στα ΠΣ που έχουν 
υιοθετηθεί για τη Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων και τα υπόλοιπα ΠΣ 
του νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, Νοσηλευτικό ΠΣ). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 

  Αρχεία εργαζομένων     Καταγραφή ωραρίων/υπερωρίες  
  Διαχείριση μισθοδοσίας     Προγραμματισμός προσωπικού    
  Άλλο: 
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Ζ3. Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού 
 
Ζ3.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες που σχετίζονται με 

τη διαχείριση υγειονομικού υλικού έχετε ήδη μηχανογραφήσει στο 
νοσοκομείο σας.  

 

 
Z3.2  Σημειώστε με (X) την απάντηση που καταδεικνύει εάν έχετε υιοθετήσει ή 

όχι τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα/τεχνολογίες πληροφορικής 
διαχείρισης υγειονομικού υλικού στο νοσοκομείο σας και την ένταση με την 
οποία αυτά χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό 
(τους τελικούς χρήστες). 

 
 Δεν 

Υπάρχει 

 
Υπάρχει και Χρησιμοποιείται 

Σπάνια                                                       Ευρέως 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Αποθηκών και Αποθεμάτων 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Σύστημα Γραμμωτού Κώδικα (bar 
coding) για την ταυτοποίηση του 
υγειονομικού υλικού  

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

Web interface/middleware για την 
ηλεκτρονική τοποθέτηση παραγγελιών 
υλικού από τις κλινικές 

 
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

EDI συνδέσεις με προμηθευτές  
 

  1          2           3          4          5          6          7 
                                        

 
Z3.3  Επιλέξτε την απάντηση που καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό 

ολοκλήρωσης-διαλειτουργικότητας (ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών)  που υπάρχει ανάμεσα  στα ΠΣ που έχουν 
υιοθετηθεί για τη Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού και τα υπόλοιπα ΠΣ του 
νοσοκομείου (π.χ. ΠΣ Λογιστηρίου, ΠΣ Χειρουργείων, ΠΣ Ιατρικής και 
Νοσηλευτικής Πράξης). 

 
                 1    2    3    4     5    6    7 
Καθόλου               Υψηλό 

 
 
 

  Παραγγελίες προμηθειών (Π.Π)    Διαχείριση εσωτερικής κατανομής υλικού 
στις μονάδες του νοσοκομείου   

  Παραγγελίες Προμηθειών (Π.Π.) και 
ταύτιση αποδείξεων  

   Προβλέψεις νέων παραγγελιών   

  Διαχείριση αποθεμάτων      Διαχείριση καθυστερημένων παραγγελιών 
  Διαχείριση παραλαβών      Άλλο: 
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ENOTHTA Η: Δικτυακή Υποδομή και Υιοθέτηση Συστημάτων ERP 
 
Η1. Τεχνολογίες Δικτυακής Υποδομής 
 
Η1.1 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες μετάδοσης 

δεδομένων έχετε εγκαταστήσει στο νοσοκομείο σας. 
 

 
 Local Area Network (LAN)   Ασύρματο Δίκτυο Wi-Fi    
 ISDN     Wide Area Network (WAN) 
 Modem    Υπέρυθρες συνδέσεις ή και Bluetooth  
 DSL (Digital Subscriber Line)   Άλλο     

             
 
Η1.2 Σημειώστε με (X) ποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες χρησιμοποιείτε στο 

νοσοκομείο σας. 
 

 Ιστοσελίδα Νοσοκομείου   Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
 Intranet εφαρμογές     Extranet εφαρμογές  
 Άλλο: 

 
Η2. Υιοθέτηση Συστημάτων ERP  
 
Η2.1 Έχετε εγκαταστήσει στο νοσοκομείο σας κάποιο πληροφοριακό σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – ERP, όπως για παράδειγμα SAP R/3? 
 

 Ναι  
 Όχι  
 Βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης  

 
(Εάν επιλέξατε ΝΑΙ στην προηγούμενη ερώτηση προχωρήστε στην ερώτηση Η2.1, 
αλλιώς προχωρήστε στην ενότητα Θ) 
 
Η2.1  Παρακαλούμε επιλέξτε ποια από τα παρακάτω υποσυστήματα 

υποστηρίζονται από το σύστημα ERP που έχετε εγκαταστήσει στο 
νοσοκομείο σας 

 
 

  Ιατρικό υποσύστημα 
 

   Νοσηλευτικό Υποσύστημα 
  Υποσύστημα Επειγόντων περιστατικών     Υποσύστημα Εργαστηρίων 
  Ακτινολογικό Υποσύστημα     Υποσύστημα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων  
  Υποσύστημα Διαχείρισης Αποθηκών και 
Προμηθειών 

    Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών 

 Υποσύστημα Φαρμακείου                                         Οικονομικό Υποσύστημα 
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ENOTHTA Θ: Επιδρώντες Παράγοντες στην Υιοθέτηση ΠΣ & ΤΠ  
 
Θ1. Ενδοεπιχειρησιακοί  Παράγοντες 
 
Θ1.1 Παρακαλούμε επιλέξτε για κάθε περίπτωση την απάντηση που 

καταδεικνύει, κατά την προσωπική σας άποψη, με τον καλύτερο τρόπο, 
το  βαθμό με τον οποίο οι παρακάτω ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες 
επηρεάζουν ανασταλτικά την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
και νέων τεχνολογιών στο νοσοκομείο σας. 

Έλλειψη διαθεσιμότητας οικονομικών 
πόρων και ανεπάρκεια οικονομικής 
στήριξης από τη διοίκηση του 
νοσοκομείου για την αγορά ΠΣ και ΤΠ 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              
 

Δυσκολίες εκτίμησης της επερχόμενης 
ωφέλειας σε συνάρτηση με το 
αντίστοιχο κόστος εφαρμογής των ΠΣ 
και ΤΠ (Return on Investment – ROI) 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Έλλειψη δέσμευσης και στήριξης από 
τη διοίκηση του νοσοκομείου 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
         1            2              3            4               5             6               7 
                                                        

Έλλειψη στρατηγικής και 
επιχειρησιακού πλάνου από τη 
διοίκηση του νοσοκομείου για την 
υιοθέτηση ΠΣ και ΤΠ 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Υποστελέχωση των μονάδων 
πληροφορικής στα νοσοκομεία 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των 
στελεχών της μονάδας πληροφορικής 
σε θέματα υλοποίησης ΠΣ και ΤΠ στο 
εργασιακό περιβάλλον των 
νοσοκομείων 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των 
εμπλεκομένων σχετικά με θέματα 
διαχείρισης αλλαγών και 
επανασχεδιασμού επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Δυσκολία αποδοχής των νέων ΠΣ και 
ΤΠ από τους τελικούς χρήστες 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Έλλειψη ενεργούς συμμετοχής από 
τους τελικούς χρήστες κατά την 
εφαρμογή νέων ΠΣ και ΤΠ 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              
 



 

Σελίδα | 372  
 

Xαμηλό επίπεδο κατάρτισης 
/εξοικείωσης του κλινικού προσωπικού 
στη χρήση νέων ΤΠΕ 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης/ 
εξοικείωσης του διοικητικού 
προσωπικού στη χρήση νέων ΤΠΕ 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

 
Θ2. Εξωεπιχειρησιακοί  Παράγοντες 
 
Θ2.1 Παρακαλούμε επιλέξτε για κάθε περίπτωση την απάντηση που 

καταδεικνύει, κατά την προσωπική σας άποψη, με τον καλύτερο τρόπο, 
το  βαθμό με τον οποίο οι παρακάτω εξωεπιχειρησιακοί παράγοντες 
επηρεάζουν ανασταλτικά την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
και νέων τεχνολογιών στο νοσοκομείο σας. 

 
Έλλειψη στρατηγικής και 
επιχειρησιακού πλάνου από το 
Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους 
εμπλεκόμενους φορείς ως προς τη 
δημιουργία κινήτρων για την υιοθέτηση 
νέων ΠΣ και ΤΠ στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Έλλειψη θεσμοθέτησης διεθνών 
προτύπων και κωδικοποιήσεων, σε 
εθνικό επίπεδο, από το Υπουργείο 
Υγείας και τους αρμόδιους 
εμπλεκόμενους φορείς 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Αδυναμία των εταιρειών 
πληροφορικής να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
αναπτύσσοντας αποτελεσματικά και 
επαρκή συστήματα πληροφορικής 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

Αδυναμία των εταιρειών 
πληροφορικής να αναπτύξουν 
πληροφοριακά συστήματα τα οποία 
ενσωματώνουν αποτελεσματικά τα 
υπάρχοντα διεθνή πρότυπα 
διαλειτουργικότητας 

Καθόλου    Πολύ    Λίγο    Μέτρια    Αρκετά    Πολύ    Πάρα Πολύ 
                    Λίγο                                  
       1            2              3            4               5             6                7 
                                                              

 
 

Σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε  
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