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Περίληψη 

Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριακών συστημάτων στη 

λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ελάττωση 

των λαθών, στη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας περίθαλψης και στον περιορισμό 

του κόστους λειτουργίας τους. Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, 

ως το δεύτερο τη τάξει στρατιωτικό νοσοκομείο, παρότι πρόσφατα μεταφέρθηκε σε 

νεόδμητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, παρουσιάζει χαμηλή υιοθέτηση πληροφοριακών 

συστημάτων. Η παρούσα έρευνα θέτει ως σκοπό την καταγραφή των διαδικασιών που 

ακολουθούνται στο νοσοκομείο και την υποστήριξη ή μη των διαδικασιών αυτών από 

πληροφοριακά συστήματα. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι λόγοι 

για τους οποίους το νοσοκομείο δεν έχει υποστηρίξει τη λειτουργία του με 

πληροφοριακά συστήματα, καθώς και τρόποι που θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση και 

απρόσκοπτη εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η μελέτη 

περίπτωσης και ως κύριο ερευνητικό εργαλείο οι συνεντεύξεις με εργαζόμενους στο 

νοσοκομείο. Η έρευνα επαληθεύει την αρχική υπόθεση ότι το νοσοκομείο παρουσιάζει 

χαμηλή υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα. Οι κυριότεροι λόγοι που 

διαμόρφωσαν την παρούσα κατάσταση είναι ανθρώπινης – εργασιακής και 

οργανωσιακής φύσεως, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει εξίσου και 

χρηματοοικονομικοί παράγοντες. Σε κάποιο βαθμό έχει επηρεάσει και ο στρατιωτικός 

χαρακτήρας του νοσοκομείου. Ως μέτρα αναστροφής της υπάρχουσας κατάστασης, 

προτείνονται από τους ερωτώμενους τα συνεχή αιτήματα προς τη διοίκηση για 

υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων, οι ομαδικές προσπάθειες και η συμμετοχή του 

προσωπικού στο σχεδιασμό και εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στο ρόλο της διοίκησης, η οποία πρέπει όχι μόνο να συντονίζει τις 

ενέργειες, αλλά και να επιβάλλει τη χρήση των νέων συστημάτων. 
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1.Εισαγωγή 

Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο 

της υγείας έχει αποβεί ευεργετική στην αναβάθμιση της λειτουργίας των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων. Ενδεικτικά οφέλη που συνδέονται με τη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων (ΠΣ) είναι ο περιορισμός των ιατρικών λαθών, η βελτίωση της ποιότητας 

περίθαλψης και η ελάττωση του κόστους περίθαλψης. 

Ωστόσο, η απόφαση για εγκατάσταση κάποιου ΠΣ σε ένα οργανισμό υγείας 

πρέπει να λαμβάνεται έπειτα από ενδελεχή εξέταση πολλών παραγόντων, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς. Επιπλέον 

μια τέτοια απόφαση συνεπάγεται και ένα σημαντικό κόστος για ένα νοσηλευτικό 

ίδρυμα, οπότε γίνεται κατανοητό ότι η ύπαρξη ενός αρχικού σχεδιασμού είναι 

απαραίτητη. 

Αυτό που χρειάζεται σε πρώτη φάση είναι να καταγραφούν οι υπάρχουσες 

πολιτικές και διαδικασίες, να εντοπιστούν εμπόδια που παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν 

την εγκατάσταση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και να διατυπωθούν 

οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει 

απρόσκοπτα έπειτα από την εφαρμογή του. Με αυτά τα θέματα θα ασχοληθεί και η 

παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή. 

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ως χώρος μελέτης το 424 Γενικό Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο Εκπαίδευσης (424 ΓΣΝΕ) στη Θεσσαλονίκη. Ως σύγχρονο νοσηλευτικό 

ίδρυμα με λίγα χρόνια λειτουργίας και ως το δεύτερο σε μέγεθος στρατιωτικό 

νοσοκομείο,  το 424 ΓΣΝΕ παρουσιάζει μικρό βαθμό υιοθέτησης κλινικών 

πληροφοριακών συστημάτων, παρόλο που οι δυνατότητες του και ο ρόλος του 

παρέχουν πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή μοντέρνων τεχνολογιών. 
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1.1  Στόχος της εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα 

Στην παρούσα εργασία, το φαινόμενο του χαμηλού βαθμού υιοθέτησης ΠΣ στο 

424 ΓΣΝΕ θα εξεταστεί από γενικότερη σκοπιά, καταγράφοντας το βαθμό εφαρμογής 

τους στο σύνολο του νοσοκομείου. Θα γίνει όμως προσπάθεια εστίασης στα κλινικά 

πληροφοριακά συστήματα που συνδέονται με την εισαγωγή και εσωτερική διακίνηση 

των ιατρικών εντολών και την εσωτερική διακίνηση και χορήγηση της φαρμακευτικής 

αγωγής. Αυτά αφορούν συστήματα ηλεκτρονικής εισαγωγής ιατρικής εντολής, 

αυτόματης μεταφοράς της εντολής προς το φαρμακείο, φαρμακευτικά πληροφοριακά 

συστήματα και τεχνολογίες χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με τη βοήθεια barcode 

και ηλεκτρονικής καταγραφής ιστορικού χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.  

Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι κατηγορίες ΠΣ είναι διότι είτε απουσιάζουν 

από τις καθημερινές πρακτικές του νοσοκομείου (π.χ. συστήματα εισαγωγής ιατρικών 

εντολών)  ή παρουσιάζουν ελλιπή – περιορισμένο βαθμό εφαρμογής (πληροφοριακά 

συστήματα φαρμακείου) . Στόχος είναι να εντοπιστούν οι λόγοι που συμβαίνει αυτό 

αλλά και το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει 

προσπάθεια να απαντηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 

 Ε1: Ποιες είναι οι υπάρχουσες πρακτικές και διαδικασίες που 

ακολουθούνται στο 424 ΓΣΝΕ και αφορούν την ιατρική και νοσηλευτική 

πράξη, τη λειτουργία του φαρμακείου και των εργαστηριακών τμημάτων 

και τη μεταφορά υλικών και πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων; 

 Ε2: Ποια πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να 

υποστηριχθούν οι πρακτικές και διαδικασίες αυτές; 

 Ε3: Γιατί παρατηρείται χαμηλός βαθμός υιοθέτησης των εξεταζόμενων 

πληροφοριακών συστημάτων στο 424 ΓΣΝΕ; Ποιοι παράγοντες και για 
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ποιους λόγους οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τροχοπέδη στην 

εγκατάσταση των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων; 

 Ε4: Πως θα μπορούσε να αναστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και να 

ληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη 

υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών; 

 Ε5: Με ποιους τρόπους θεωρεί το προσωπικό του νοσοκομείου ότι τα 

ΠΣ μπορούν να αποβούν ή έχουν αποβεί ωφέλιμα για το νοσοκομείο και 

το τμήμα τους;  

 

1.2 Μεθοδολογία 

Ως ερευνητική μέθοδος για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 

επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης. Οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή 

υπαγορεύθηκαν σε πρώτη φάση από τη φύση των ερωτημάτων της εργασίας, τα οποία 

εστιάζονται στην περιγραφή και αναζήτηση αιτιών και λύσεων σύγχρονων (όχι 

παρελθόντων) φαινομένων. Επίσης, στην επιλογή της ερευνητικής μεθόδου συνέβαλε 

το γεγονός ότι η εργασία θα επικεντρωνόταν στη συλλογή μέσω συνεντεύξεων καθαρά 

ποιοτικών δεδομένων.  

Η ακριβής μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, υιοθετεί τα κυριότερα στοιχεία της 

από τη μεθοδολογία που προτείνει ο Yin (2009). Η μεθοδολογία αναφέρεται στις 

ακόλουθες ενότητες, όπως προτείνονται από τον Yin: 

 Σχεδιασμός μελέτης περίπτωσης, ο οποίος αφορά στη σύνταξη σχεδίου έρευνας. 

 Προετοιμασία για τη συλλογή δεδομένων, με τη σύνταξη ερευνητικού 

πρωτόκολλου. 

 Συλλογή δεδομένων, με κύρια πηγή άντλησης τους, τις συνεντεύξεις. 

 Ανάλυση δεδομένων και κατανομή των ευρημάτων στα ερευνητικά ερωτήματα. 

 Σύνταξη τελικής αναφοράς 
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1.3 Δομή της εργασίας 

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της εργασίας, η δομή της στη συνέχεια  

είναι η ακόλουθη: 

Αρχικά στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στη βιβλιογραφία για τρεις 

τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται άμεσα με την εισαγωγή και 

εσωτερική διακίνηση των ιατρικών εντολών και την εσωτερική μεταφορά και 

χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτές είναι : 

 τα συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών ή CPOE (Computer Physician 

Order Entry),  

 τα Πληροφοριακά Συστήματα Φαρμακείου ή Pharmacy Information Systems 

και  

 τα συστήματα BCMA/eMAR ( Χορήγησης Φαρμακευτικής Αγωγής με Βοήθεια 

Συσκευών Ανάγνωσης Γραμμωτού Κώδικα ή Bar Code Medication 

Administration / Ηλεκτρονικής Καταγραφής Χορήγησης Φαρμακευτικής 

Αγωγής ή electronic Medication Administration Record).  

Για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες δίνεται η γενική περιγραφή της και γίνεται 

αναφορά στα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, στα εμπόδια στην υιοθέτησή τους, 

στην επίδραση τους στο προσωπικό και στις προϋποθέσεις για ομαλή εφαρμογή τους. 

Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 

την εκπόνηση της εργασίας. Αναλύεται η μέθοδος που επιλέχθηκε, τα ερωτήματα και οι 

προτάσεις που μελετώνται, οι πηγές  συλλογής των δεδομένων, τα εργαλεία και οι 

μέθοδοι συλλογής των δεδομένων, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ανάλυση των 

δεδομένων και εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Στο κεφάλαιο 4, ακολουθεί η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας και στη 

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση – ερμηνεία τους, με σκοπό να δοθούν συγκεκριμένες 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. 
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Τέλος η εργασία θα ολοκληρωθεί στο κεφάλαιο 5 όπου παρατίθενται τα τελικά 

συμπεράσματα και προτάσεις της μελέτης, αναφέρονται τα αδύναμα σημεία της αλλά 

και δίνονται κατευθύνσεις και προτάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε η παρούσα 

έρευνα να επεκταθεί και να ενισχυθεί. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1. Συστήματα Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (Computer Physician 

Order Entry – CPOE) 

2.1.1. Ορισμός 

Τα συστήματα CPOE (Computerized Physician/Provider Order Entry) μπορούν 

να οριστούν ως «ηλεκτρονικές εφαρμογές με τις οποίες οι ιατροί εισάγουν άμεσα 

εντολές για φαρμακευτική αγωγή, διαγνωστικές εξετάσεις και βοηθητικές υπηρεσίες» 

(Poon et al, 2004). Κοινό χαρακτηριστικό των εφαρμογών αυτών είναι ότι 

αυτοματοποιούν τη διαδικασία ιατρικών εντολών και εξασφαλίζουν τυποποιημένες 

(standardized) , ευανάγνωστες (legible) και πλήρεις εντολές (Kaushal et al 2003). 

 

2.1.2. Δυνατότητες – οφέλη 

Τα οφέλη και οι δυνατότητες των συστημάτων CPOE έχουν μελετηθεί 

εκτεταμένα από την απαρχή της εμφάνισης τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες 

μελέτες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα CPOE μπορούν να 

επηρεάσουν θετικά τη διαδικασία περίθαλψης. 

Σύμφωνα με τον Bates (2000), τέσσερις είναι οι λόγοι για τους οποίους η 

αυτοματοποίηση των ιατρικών εντολών πλεονεκτεί όσον αφορά την ασφάλεια του 

ασθενή σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο συγγραφής στο χαρτί: Η πληρότητα δομής 

των ηλεκτρονικών εντολών (δόση, οδός χορήγησης, συχνότητα χορήγησης), το 

ευανάγνωστο των ηλεκτρονικών εντολών, οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο 

εντολέας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και οι δυνατότητες υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων. 
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Ένας από τους βασικότερους τομείς τους οποίους επηρεάζουν τα CPOE 

συστήματα είναι η ποιότητα της περίθαλψης. Μια έκφανση της ποιότητας περίθαλψης 

είναι ο περιορισμός των ιατρικών λαθών που οδηγούν σε δυσμενή φαρμακευτικά 

περιστατικά (Adverse Drug Events ή ADEs). Σε έρευνα των Bates et al (1998), 

μελετήθηκε η ικανότητα των CPOE να περιορίσουν τα ιατρικά λάθη χρησιμοποιώντας 

ως μεταβλητές: 1) τα αποτρέψιμα ADEs, 2) δυνητικά ADEs τα οποία δεν 

παρεμποδίστηκαν να φτάσουν στους ασθενείς αλλά για κάποιο λόγο δεν οδήγησαν σε 

επιπτώσεις και 3) τα λάθη σε διάφορες φάσεις της θεραπευτικής διαδικασίας 

(συνταγογράφηση, διάθεση, χορήγηση).  

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, πριν και έπειτα την 

εγκατάσταση του CPOE συστήματος. Ειδικά στη δεύτερη φάση μελετήθηκε η απόδοση 

του   CPOE συστήματος, τόσο μεμονωμένα όσο και με παρέμβαση από ανθρώπινη 

ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα ήταν: μη στατιστικά σημαντική μείωση 17% στα 

αποτρέψιμα ADEs, μείωση 84% στα δυνητικά ADEs και μείωση 55% στα λάθη σε 

διάφορες φάσεις. Επιπλέον η ενίσχυση της λειτουργίας του CPOE με ανθρώπινη ομάδα 

ελέγχου δεν βρέθηκε να προσφέρει επιπλέον όφελος. 

Άλλη έρευνα (Bates et al, 1999) στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα  κατέληξε σε 

παρόμοια αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκε σε τρεις μονάδες του νοσοκομείου για 

τεσσεράμισι χρόνια και σε τέσσερις φάσεις (περίοδος βάσης(προ-CPOE) και περίοδοι 1 

έως 3). Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν ήταν 1) ιατρικά λάθη τα οποία όμως δεν 

οφείλονταν σε παράλειψη χορήγησης δόσης 2) αποτρέψιμα ADEs και 3) δυνητικά 

ADEs τα οποία δεν παρεμποδίστηκαν να φτάσουν στους ασθενείς αλλά για κάποιο 

λόγο δεν οδήγησαν σε επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα ήταν : η μεταβλητή 1 παρουσίασε 

ελάττωση 81%, συνδυαστικά οι μεταβλητές 2 και 3 παρουσίασαν μείωση 86%, αν και 

τα αποτρέψιμα ADE παρουσίασαν αύξηση στην περίοδο 1 σε σχέση με την περίοδο 

βάσης, αλλά μειώθηκαν στη συνέχεια. 
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Στη μελέτη των Mekhjian et al. (2002) εξετάστηκε ένας αριθμός μεταβλητών 

πριν και έπειτα τη λειτουργία ενός CPOE συστήματος. Βρέθηκε μείωση 64 % στο 

χρόνο ολοκλήρωσης χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, δηλαδή στο χρόνο από τη 

σύνταξη της ιατρικής εντολής μέχρι τη χορήγηση του φαρμάκου. Επίσης 43 % 

ελάττωση στο χρόνο τοποθέτησης εντολής για ακτινοδιαγνωστική εξέταση μέχρι την 

πραγματοποίησή της και 25% μείωση στο χρόνο από την τοποθέτηση αιτήματος για 

εργαστηριακές εξετάσεις μέχρι την αναφορά των αποτελεσμάτων της εξέτασης. 

Παρατηρήθηκε ότι τα λάθη στην αντιγραφή συνταγών (11,3% πριν το CPOE) 

εξαλείφθηκαν, αφού αυτό το στάδιο καταργήθηκε με την έλευση του CPOE. Τέλος, η 

εργασία είχε και χρηματοοικονομική  έκφανση καθώς μελετούσε τη μεταβολή στο 

χρόνο διαμονής και το συνολικό κόστος ασθενή. Βρέθηκε ότι το κόστος ανά εισαγωγή 

ασθενή παρέμεινε αμετάβλητο έπειτα από την παρέμβαση του CPOE, εντούτοις σε 

ορισμένες μονάδες παρουσίασε κάποια ελάττωση. 

Σε μελέτη των Bobb et al. ( 2004) η οποία πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο 

χωρίς CPOE σύστημα, έγινε προσπάθεια καταγραφής της συχνότητας και του τύπου 

των λαθών, του αντίκτυπού τους, της αιτιολογίας τους και της φάσης στην οποία 

συνέβησαν. Συμπληρωματικά, η εργασία διερεύνησε την πιθανότητα τα λάθη αυτά να 

είχαν αποτραπεί με την εφαρμογή συστήματος CPOE. Η ικανότητα του CPOE στην 

αποτροπή λαθών εκτιμήθηκε με μελέτη της βιβλιογραφίας. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι το 66% των λαθών που καταγράφηκαν θα μπορούσαν να έχουν 

αποτραπεί με ένα σύστημα CPOE και το 22% πιθανότατα θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί ανάλογα με τις δυνατότητες του CPOE. Τονίζουν, όμως, ότι η πλειονότητα 

των λαθών που θα αποφεύγονταν θα αφορούσαν κυρίως λάθη τα οποία δεν θα 

κατέληγαν σε τραυματισμό του ασθενή και λιγότερο σε σοβαρά για την υγεία λάθη. 

Σε άλλη έρευνα (Franklin et al., 2007) μελετήθηκε η επίδραση ενός συστήματος 

CPOE και eMAR. Η μελέτη του τμήματος CPOE αφορούσε τα λάθη συνταγογράφησης 
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και το χρόνο συνταγογράφησης, 3-6 μήνες πριν την εφαρμογή του συστήματος και 6-12 

μήνες μετά την εφαρμογή. Παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού λαθών (από 3,8% σε 

2%) αλλά και αύξηση του μέσου χρόνου συνταγογράφησης από 15 sec σε 39 sec, 

γεγονός που συνεπάγεται καθημερινά την αύξηση του χρόνου που διατίθεται σε 

συνταγογράφηση κατά 68-98 min  ανά ιατρό. 

Μια ξεκάθαρη και πρόσφατη εικόνα της ικανότητας των εφαρμογών CPOE 

στην αναβάθμιση της ποιότητας περίθαλψης προσφέρει η μελέτη των Yu et al. (2009). 

Σε αυτή μελετήθηκαν είκοσι  δείκτες ενδεικτικοί της ποιότητας περίθαλψης σε 3364 

νοσοκομεία (264 εκ των οποίων είχαν συστήματα CPOE σε πλήρη χρήση δηλαδή όλες 

οι ιατρικές εντολές εκτελούταν μέσω του CPOE). Η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα νοσοκομεία που είχαν σύστημα 

CPOE παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική καλύτερη επίδοση σε 5 από τους 11 δείκτες 

που είχαν  σχέση με τη συνταγογράφηση φαρμάκων και μόλις σε 1 από τους 9 δείκτες 

που δεν είχαν σχέση με τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Ως μεταβλητές ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκαν ο τύπος ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, ο αριθμός κλινών και αν το 

νοσοκομείο ήταν ακαδημαϊκό. 

Έρευνα σε νοσοκομείο από τους Stone et al. (2009) δεν συμπέρανε κάποια 

βελτίωση στον τομέα του περιορισμού των λαθών, κυρίως λόγω του ότι ανιχνεύθηκε 

μικρός αριθμός λαθών, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του CPOE (0,16-0,21%). 

Βρίσκει όμως σημαντικά οφέλη σε μια διαφορετική παράμετρο, το χρόνο 

πραγματοποίησης ιατρικής εντολής, ο οποίος ορίστηκε ως ο χρόνος που απαιτείται από 

τη στιγμή έναρξης μιας ιατρικής εντολής μέχρι να είναι αυτή διαθέσιμη στην κλινική, 

το εργαστήριο ή το ακτινολογικό. Καταγράφηκε δραματική μείωση χρόνου, από 41,2 

λεπτά ανά εντολή με το γραπτό σύστημα σε μόλις 27 δευτερόλεπτα με το CPOE. Αυτό 

αποδόθηκε στα στάδια που απαλείφθηκαν με την εφαρμογή του CPOE, δηλαδή τα 
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στάδια αναζήτησης του ιατρικού φακέλου του ασθενή και της αντιγραφής της ιατρικής 

εντολής από τη γραμματέα.   

Πέρα από τα οφέλη στην ποιότητα περίθαλψης, ένας αριθμός μελετών εξέτασε 

τα χρηματοοικονομικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι οργανισμοί υγείας από 

τη λειτουργία ενός συστήματος CPOE. Η εσωτερική ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι 

πιο οικονομικά προσιτή λύση σε σχέση με την εγκατάσταση μιας εμπορικής 

εφαρμογής, ενώ το κόστος εγκατάστασης συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων 

είναι μικρό σε σχέση με το συνολικό κόστος (Kaushal et al. 2003). Για να υπάρχει 

οικονομικό όφελος από ένα σύστημα CPOE πρέπει τα εφάπαξ και ετήσια κόστη 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης να καλυφθούν από τα έσοδα που 

συνεπάγεται η χρήση του συστήματος. 

Τα κόστη και τα χρηματοοικονομικά οφέλη των συστημάτων CPOE αναλύονται 

σε εργασία των Kuperman et al. (2003). Τα κόστη κατηγοριοποιούνται σε τρεις 

κατηγορίες: 1)τεχνικά (υλικό, λογισμικό, τεχνική υποστήριξη, ενοποίηση με τα 

υπάρχοντα ΠΣ) 2) κόστη ανασχεδιασμού διαδικασιών και 3) κόστη εφαρμογής και 

υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι (προ-)απαιτείται η ύπαρξη αξιόπιστου εσωτερικού 

δικτύου. Τονίζεται ότι το κόστος είναι ανάλογο του μεγέθους του νοσοκομείου και 

γίνεται αναφορά στο κόστος εκπαίδευσης και υποστήριξης. Τα χρηματοοικονομικά 

οφέλη κατά τους ερευνητές μπορούν να εκφραστούν με βάση το μειωμένο κόστος 

νοσηλείας και το μειωμένο χρόνο διαμονής ασθενή.    

  Στην έρευνα τους οι Kaushal et al. (2006) κατέγραψαν το κόστος αλλά και τα 

χρηματοοικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση συστήματος CPOE σε νοσοκομείο το 

1993 και για 10 χρόνια λειτουργίας. Στο κόστος πέραν του εφάπαξ ποσού της 

εγκατάστασης, προστέθηκαν και τα κόστη λειτουργίας, συντήρησης, εκπαίδευσης κ.α. 

Τα χρηματοοικονομικά οφέλη υπολογίστηκαν από παράγοντες όπως ο περιορισμός των 

ADEs, η ορθολογική συνταγογράφηση των φαρμάκων, ο περιορισμός των εργαστηρια- 
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Εργασία 

Οφέλη 

Περιορισμός λαθών – 

ασφάλεια ασθενή 
Εξοικονόμηση χρόνου 

Χρηματοοικονομικά 

οφέλη 

Υποστήριξη λήψης 

αποφάσεων 

Βελτίωση απόδοσης 

νοσηλευτικού 

ιδρύματος 

Bates (2000)      

Bates et al. (1998)      

Bates et al (1999)      

Mekhjian et al. (2002)      

Bobb et al ( 2004)      

Franklin et al. (2007)      

Yu et al. (2009)      

Stone et al. (2009)      

Kuperman et al. (2003)      

Kaushal et al. (2006)      

Stone et al. (2009)      

Πίνακας 1: Οφέλη των CPOE συστημάτων 
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κών εξετάσεων, των απεικονιστικών εξετάσεων, η βελτιωμένη ροή εργασίας και 

επίδοση του προσωπικού. Το συνολικό κόστος υπολογίστηκε σε 11,8 εκ. $ και τα κέρδη 

28,5 εκ. $, ενώ τα  έσοδα αντιστάθμισαν τα έξοδα έπειτα από 6 περίπου χρόνια 

λειτουργίας του συστήματος. 

Στη μελέτη των Stone et al. (2009) αναφέρεται ότι η εφαρμογή συστήματος 

CPOE είχε σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 445.000 $ ετησίως από ανακατανομή 

προσωπικού (από κατάργηση πόστων). Ωστόσο δεν αναφέρονται άλλα 

χρηματοοικονομικά οφέλη ή κόστη. 

Συνοπτικά τα οφέλη των CPΟΕ συστημάτων φαίνονται στον πίνακα 1. 

 

2.1.3. Κλινικά Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Clinical 

Decision Support Systems – CDSS) 

Η αξιοπιστία και αποδοτικότητα των συστημάτων CPOE μπορεί να ενισχυθεί αν 

η λειτουργία τους ενισχύεται με κλινικό σύστημα υποστήριξης λήψης  αποφάσεων 

(CDSS- Clinical Decision Support System). Το CDSS παρέχει υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα όπως: έλεγχος αλλεργιών, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, έλεγχος 

διπλοσυνταγογράφησης, δοσολογίας με βάση το βάρος και επιλογή οδού χορήγησης 

(Mekhjan et al 2002). Στις Η.Π.Α μέχρι το τέλος του 2007 το 67,2% των νοσοκομείων 

που χρησιμοποιούν CPOE σύστημα το έχουν ενισχύσει με CDSS (Pedersen and 

Gumpper, 2008). Μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν μελετήσει τα οφέλη του 

συνδυασμού CPOE-CDSS (Bates ,2000;Kaushal et al., 2003; Bobb et al., 2004; Forni et 

al, 2010) ή του CDSS ως ανεξάρτητου συστήματος (Hunt et al, 1998). Σε άλλες 

εργασίες γίνεται λόγος για τα χρηματοοικονομικά οφέλη των CDSS (Kaushal et al. 

2006) και για τη δυνατότητα που παρέχουν για ευθυγράμμιση της συνταγογράφησης με 

βάση την πολιτική του νοσοκομείου. 
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Πιο χαρακτηριστική είναι η εργασία των Bates et al. (1998) όπου γίνεται 

σύγκριση ενός CPOE συστήματος πριν και έπειτα την ένταξη δυνατοτήτων CDSS. 

Αποδεικνύεται ότι η εισαγωγή απλών δυνατοτήτων CDS (έλεγχος αλλεργιών και 

αλληλεπιδράσεων, κανόνες χορήγησης χλωριούχου καλίου) είχε ευεργετικά 

αποτελέσματα στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, στον περαιτέρω 

περιορισμό των λαθών και τον περιορισμό των αδυναμιών του CPOE. 

  

2.1.4. Αδυναμίες – σφάλματα CPOE 

Τα συστήματα CPOE παρά τη θετική τους συμβολή  στον περιορισμό των 

ιατρικών λαθών, με τη σειρά τους θεωρούνται υπεύθυνα για την εμφάνιση και τη 

διόγκωση νέων λαθών, διαφορετικής φύσης, τα οποία οφείλονται στις ιδιαιτερότητες 

της λειτουργίας τους. 

Σε έρευνα (Kaushal et al. 2003) γίνεται αναφορά σε ορισμένα τέτοια σφάλματα. 

Τέτοιο είναι η λανθασμένη προτεινόμενη δοσολογία ή οδός χορήγησης από το 

σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση λόγω υπερβολικής εμπιστοσύνης στο σύστημα και 

δημιουργίας πλασματικού κλίματος ασφάλειας είναι δυνατόν κάποιες ασυνέπειες  να 

μην προσεχθούν. Επίσης αν το σύστημα CPOE δεν διασυνδέεται με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα πχ με το ΠΣ του φαρμακείου, τότε απαιτούνται επιπλέον 

βήματα για τη μεταφορά της εντολής από το ένα σύστημα στο άλλο, γεγονός που 

διευκολύνει την εμφάνιση λαθών. Αναφορά γίνεται και στις υπεράριθμες 

προειδοποιήσεις που μπορεί να παράγει το σύστημα και να μην λαμβάνονται τελικά 

υπόψη. Τέλος αναφέρεται και το γεγονός ότι μπορεί η συνταγογράφηση να γίνει στο 

φάκελο λανθασμένου ασθενή. 

Σύμφωνα με τους Ash et al. (2004) τα σφάλματα που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία εισαγωγής ή ανάκτησης πληροφοριών σε ένα ΠΣ υγειονομικής περίθαλψης 

μπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: 1) σε σφάλματα τα οποία 
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οφείλονται σε ΠΣ τα οποία έχουν σχεδιασμό ακατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με 

πολλές παρεμβολές και 2) σε σφάλματα που προκαλούνται από την άκαμπτη δομή των 

συστημάτων κατά την εισαγωγή ή ανάκτηση δεδομένων. Τα σφάλματα της πρώτης 

κατηγορίας οφείλονται σε γεγονότα που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του 

ιατρού κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης και να οδηγήσουν σε λάθος επιλογές 

φαρμάκου, μορφής ή ασθενή, κάτι που δεν θα συνέβαινε με τη συνταγογράφηση σε 

χαρτί. Σε αυτό συμβάλλει πολλές φορές και ο κακός σχεδιασμός των εφαρμογών με την 

τοποθέτηση παρόμοιων στοιχείων σε κοντινές θέσεις. Τα σφάλματα της δεύτερης 

κατηγορίας πηγάζουν από το γεγονός ότι τα κλινικά ΠΣ είναι άκαμπτα, απαιτούν την 

εισαγωγή στοιχείων με αυστηρά συγκεκριμένο τρόπο, καταναλώνουν περισσότερο 

χρόνο για τη συνταγογράφηση ενώ πολλές φορές δεν είναι φιλικά προς το χρήστη π.χ. 

παρέχοντας διάσπαρτες πληροφορίες σε πολλές οθόνες με αποτέλεσμα να χάνεται η 

γενική εικόνα του ασθενή. 

Οι Koppel et al. (2005) έπειτα από έρευνα σε νοσοκομείο που είχε 

εγκατεστημένη ευρέως χρησιμοποιούμενη εμπορική εφαρμογή CPOE, εντόπισαν 22 

νέα είδη κινδύνων στο σύστημα. Τους ταξινόμησαν σε δύο κατηγορίες: 1) λάθη στην 

πληροφορία που προκαλούνται από κατάτμηση δεδομένων και την αδυναμία 

ενοποίησης των ΠΣ του νοσοκομείου και 2)  αδυναμίες στη διάδραση ή αλληλεπίδραση 

ανθρώπου – μηχανήματος (Human – Computer Interaction) που αντικατοπτρίζουν  

κανόνες του συστήματος που δεν ανταποκρίνονται στην οργάνωση της εργασίας ή τις 

συνήθεις συμπεριφορές. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει σφάλματα που οδηγούν σε 

διακοπή ή αδυναμία διακοπής θεραπείας, σε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 

διαφορετικών ΠΣ και σε σφάλματα εξαιτίας ανεπαρκούς παροχής πληροφορίας. Στη 

δεύτερη κατηγορία εντοπίστηκαν λάθη που οφείλονται στο μη λειτουργικό  και 

άκαμπτο σχεδιασμό του συστήματος, σε περιπτώσεις μη λειτουργίας του CPOE και 
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όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φιλοσοφία του CPOE και την καθημερινή 

πρακτική. 

Οι Horsky et al. (2005) δίνουν ένα παράδειγμα του πως μπορεί ένα CPOE 

σύστημα να οδηγήσει σε σφάλμα υπερβολικής δοσολογίας. Συγκεκριμένα περιγράφουν 

με χρονολογική σειρά τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στη χορήγηση υπερβολικής 

ποσότητας χλωριούχου καλίου σε ένα ασθενή. Η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού, 

οι πολύπλοκες οθόνες πληροφοριών που προκαλούν σύγχυση αλλά και η αδυναμία του 

συστήματος CPOE να παράγει προειδοποίηση για το επερχόμενο λάθος θεωρήθηκαν 

από τους ερευνητές ως οι αιτίες για την εμφάνιση του προβλήματος. 

Σε άλλη εργασία ( Fitzherny et al., 2007), οι ερευνητές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι ένα CPOE σύστημα, παρά τα οφέλη του, αποτυγχάνει να ελαττώσει τις 

ασυνέπειες στο χρόνο χορήγησης των δόσεων φαρμάκων. Συγκεκριμένα το σύστημα 

που μελέτησαν περιελάμβανε εφαρμογή CPOE, αλλά όχι και eMAR σύστημα. 

Απαιτούνταν δηλαδή αντιγραφή της ιατρικής εντολής στο φάκελο του ασθενή. Αυτό 

είχε ως συνέπεια  μέση χρονική απόκλιση 27 λεπτών από το χρόνο αναμενόμενης 

χορήγησης της δόσης. 

   Οι Singh et al. (2009) ασχολήθηκαν με λάθη που οφείλονται στη μεταφορά 

ελλιπούς πληροφορίας προς το φαρμακείο με ένα CPOE σύστημα. Συγκεκριμένα 

πολλές φορές υπάρχουν ασυνέπειες και αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία μέσα στην ίδια 

εντολή. Αυτό π.χ. συμβαίνει όταν η εφαρμογή CPOE παρέχει πεδίο εισαγωγής 

συμπληρωματικών στοιχείων – σχολίων. Αν δε το σχήμα χορήγησης είναι πολύπλοκο 

και με δεδομένη την αδυναμία των άκαμπτων CPOE συστημάτων να ανταποκριθούν 

στην αποτύπωση τέτοιων θεραπειών, τότε η πιθανότητα παρερμήνευσης της εντολής 

αυξάνεται. Οι ερευνητές συγκεκριμένα εντόπισαν σφάλματα ασυνέπειας επικοινωνίας 

στο 1% των εντολών που εξέτασαν. Από αυτά τα σφάλματα το 20% θα μπορούσαν να 

έχουν οδηγήσει σε μέτριο ως σοβαρό τραυματισμό. 
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2.1.5. Υιοθέτηση και εμπόδια στην εφαρμογή των CPOE συστημάτων 

Το ποσοστό υιοθέτησης συστημάτων CPOE είναι αρκετά χαμηλό καθώς σε 

έρευνα (Pedersen and Gumpper,2008) αναφέρεται ότι εκτιμάται πως μέχρι το τέλος του 

2007 το 17,8% των νοσοκομείων στις Η.Π.Α. έχουν εγκαταστήσει κάποιο σύστημα 

CPOE και από αυτά τα νοσοκομεία μόνο το 56,1% χρησιμοποιεί το CPOE σε ποσοστό 

>75%.  

Ό χαμηλός βαθμός υιοθέτησης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που δρουν 

ανασταλτικά και αποθαρρύνουν την εγκατάσταση συστημάτων CPOE. Σε έρευνα των 

Doolan και Bates (2002) αναφέρονται ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες. Πρώτος 

είναι οι αλλαγές που προκαλούνται στον τρόπο εργασίας των ιατρών καθώς ένα 

σύστημα CPOE απαιτεί αυξημένο χρόνο για τη συνταγογράφηση, δέσμευση και 

προσπάθεια. Έπειτα οι ερευνητές θεώρησαν ότι το επίπεδο τεχνολογίας της εποχής στο 

χώρο της υγείας ήταν είτε παρωχημένο είτε υποβαθμισμένο. Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουν και για την ωριμότητα των εμπορικών εφαρμογών. Σημαντικότερο 

παράγοντα όμως θεωρούν την έλλειψη εμπειρικών μελετών που αποδεικνύουν τα 

χρηματοοικονομικά οφέλη τα οποία θα πρέπει να υποσκελίσουν το τεράστιο κόστος 

ενός CPOE συστήματος. Ως παράγοντες που θα μπορούσαν να άρουν τα εμπόδια αυτά 

προτείνουν την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων από την πολιτεία, την ενίσχυση 

της έρευνας που θα αποδεικνύει τα οφέλη του CPOE και τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας (critical success factors), την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την 

εγκατάσταση CPOE συστημάτων και τη καθιέρωση προτύπων για τη μέτρηση της 

επίδρασης του CPOE. 

Σύμφωνα με τους Poon et al. (2004) τα εμπόδια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε τρεις κατηγορίες: 1) Στην αντίσταση στην αλλαγή από τους ιατρούς και τους 

οργανισμούς που φτάνει τα όρια της πλήρης απόρριψης εξαιτίας του αυξημένου χρόνου 

που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, τουλάχιστο μέχρι να εξοικειωθούν με 
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το σύστημα. Ως λύση προτείνουν την ισχυρή και δεσμευμένη για το σκοπό ηγεσία, τη 

συνδρομή «ηγετικών προσώπων», δηλαδή ατόμων η γνώμη των οποίων έχει υψηλό 

αντίκτυπο ενώ παράλληλα είναι και ένθερμοι υποστηρικτές και γνώστες του CPOE, την 

παραμετροποίηση των εμπορικών εφαρμογών ώστε να ευθυγραμμίζονται με τη ροή 

εργασίας του προσωπικού και τη συμβολή νεότερων μελών του προσωπικού που έχουν 

μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία. 2) Στο υψηλό κόστος και την αβεβαιότητα 

που συνοδεύει την εγκατάσταση ενός CPOE συστήματος. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο 

προτείνουν την ευθυγράμμιση με πολιτικές ασφάλειας των ασθενών, τη μέτρηση της 

αποδοτικότητας του συστήματος CPOE από τα πρώτα στάδια της εγκατάστασης του, τη 

βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων του νοσοκομείου και τη 

συμμετοχή τρίτων (π.χ. ασφαλιστικών εταιρειών) στο κόστος του CPOE.  3) Στην 

ανωριμότητα των εμπορικών εφαρμογών που είναι δύσκαμπτές, αργές και δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη 

η προσεκτική επιλογή του προμηθευτή. 

Σύμφωνα με τον Karsh (2004),για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των αντιδράσεων 

του προσωπικού πρέπει η εφαρμογή του συστήματος CPOE να ικανοποιεί τους χρήστες 

(σε περιπτώσεις που η χρήση του CPOE επιβάλλεται από τη διοίκηση) ή να τους δίνει 

κίνητρο να το εφαρμόσουν (σε περιπτώσεις που η χρήση του συστήματος θα είναι 

εθελοντική). Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι σημαντικοί παράγοντες για την 

υιοθέτηση του συστήματος είναι  οργανωσιακής φύσεως (ομαλή ενσωμάτωση του 

CPOE με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, τη ροή εργασίας, το περιβάλλον εργασίας και τα 

κοινωνικά συστήματα), τεχνολογικής ( ταχύτητα απόκρισης συστήματος, ευχρηστία, 

σταθερότητα), εργασιακής (αλλαγές στους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο 

εργασίας) και παράγοντες που αφορούν τα χαρακτηριστικά του ατόμου,  όπως ηλικία 

και φύλο και επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του ατόμου ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει 

επιτυχώς το νέο σύστημα. 
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Τέλος, πρόσθετοι παράγοντες, όπως αυτοί που παρατίθενται στην εργασία των 

Subramanian et al. (2007), οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την υιοθέτηση και 

επιτυχία ενός CPOE συστήματος, είναι: Η λειτουργικότητα - ευχρηστία του 

συστήματος, οι αναπάντεχες επιδράσεις του συστήματος, κυρίως εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας και του απρόσμενου της διαδικασίας περίθαλψης, η συμβατότητα, 

συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα του CPOE με τα υπόλοιπα ΠΣ του 

νοσοκομείου. Επίσης πρώιμη υιοθέτηση συστημάτων CPOE, πριν προλάβουν να 

«ωριμάσουν» και να είναι σταθερά σε λειτουργία, οδηγεί  σε αυξημένο κόστος 

εγκατάστασης και λειτουργίας, και πιθανή αποτυχία ή απόρριψη του συστήματος. 

 

2.1.6. Επίδραση στο προσωπικό και τη ροή εργασίας 

Ο τρόπος λειτουργίας μιας εφαρμογής CPOE έρχεται πολλές φορές σε αντίθεση 

με τις υπάρχουσες πρακτικές στην εργασία και προκαλεί την αντίδραση του 

προσωπικού. Σύμφωνα με τη μελέτη των Aarts et al (2006) αυτό συμβαίνει γιατί τα 

συστήματα CPOE έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα να εξυπηρετούν τις αποφάσεις ενός 

ατόμου (αυτού που συνταγογραφεί) και ανταποκρίνονται σε μια τυποποιημένη 

γραμμική ροή εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς η διαδικασία περίθαλψης δεν 

αφορά μόνο τη συνταγογράφηση, αλλά και τα υπόλοιπα στάδια π.χ. διανομή, χορήγηση 

και δεν είναι αποκλειστική ευθύνη ενός ατόμου (του ιατρού), αλλά περισσότερων 

(άλλοι ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσοκόμες, συγγενείς). Επίσης η ροή εργασίας σπάνια 

είναι γραμμική και τυποποιημένη. Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτό που απαιτείται για 

να ενσωματωθούν στη ροή εργασίας τα CPOE συστήματα είναι να μην θεωρούνται 

ξεκομμένα, αλλά αναπόσπαστο μέρος του συστήματος.  

Στην έρευνα των Ash et al. (2004) προσδιορίζονται ιδιαιτερότητες των CPOE 

εφαρμογών που επηρεάζουν τη ροή της εργασίας. Έτσι η έλλειψη ευελιξίας των CPOE 

δημιουργεί προβλήματα σε περιπτώσεις αλλαγής δόσολογιών, έκτακτων περιστατικών, 
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μεταφοράς ασθενή σε άλλο τμήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προσωπικό αλλάζει τον 

τρόπο εργασίας του και επινοεί μεθόδους για να παρακάμψει το σύστημα 

(workarounds). Επισημαίνεται ακόμη ότι οι αλλαγές που προκαλούνται από τη 

λειτουργία του CPOE έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται η επικοινωνία και 

πληροφόρηση όσων εμπλέκονται στη διαδικασία περίθαλψης και να μειώνεται η 

ικανότητα εντοπισμού σφαλμάτων. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός νοσοκομείου όπου η εγκατάσταση 

ενός συστήματος CPOE είχε αρνητικό αντίκτυπο, λόγω της οργανωσιακής κουλτούρας 

και συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού (Massaro, 1993). Παρότι το νοσοκομείο 

κατόρθωσε τελικά να ενσωματώσει στην καθημερινή του λειτουργία το CPOE, 

εντούτοις αυτό έγινε με πολλαπλάσιο χρηματικό κόστος εξαιτίας της άμεσης επίδρασης 

του συστήματος στη φυσική ροή των καθημερινών διαδικασιών του προσωπικού.  

 Ως κύριο αίτιο θεωρεί το γεγονός ότι επιβλήθηκαν αλλαγές στις πρακτικές στην 

εργασία οι οποίες εξυπηρετούσαν το CPOE και όχι τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα 

να συναντήσουν αντιδράσεις. Η έλλειψη ευελιξίας οδηγούσε το προσωπικό σε εύρεση 

τρόπων παράκαμψης του συστήματος. Επίσης δεν υπήρχαν διακριτές πολιτικές 

διακυβέρνησης που να ορίζουν τα όρια της αρμοδιότητας των ατόμων και των 

τμημάτων. Αυτό επηρέασε και την εγκατάσταση του CPOE καθώς δεν αναλάμβανε 

κάποιος την ευθύνη για την ομαλή ένταξη του συστήματος στη ροή εργασίας. Τέλος η 

αδυναμία κατανόησης από τους ιατρούς των μακροχρόνιων οφελών του CPOE  

συνέβαλε επίσης αρνητικά. 

Στη μελέτη των Asaro et al. (2008) η επίδραση στη ροή εργασίας εκτιμάται 

βάσει των αλλαγών στο χρόνο που αφιερώνουν σε διάφορες εργασίες οι ιατροί, έπειτα 

από τη λειτουργία του CPOE. Οι ερευνητές κατέγραψαν μια μετατόπιση του χρόνου 

που αφιερώνεται από ιατρούς σε χειρόγραφη εργασία (μείωση από 13,1% σε 9,6%) 

προς  χρόνο σε εργασία σε χαρτί και ταυτόχρονη χρήση υπολογιστή (αύξηση από 1,6%  
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Πίνακας 2: Παράγοντες χαμηλής υιοθέτησης ή αποτυχίας εφαρμογής CPOE 

Εργασία 

Λόγοι χαμηλής υιοθέτησης ή αποτυχίας εφαρμογής CPOE 

Αντιδράσεις - 

απόρριψη ή 

παράκαμψη 

Προβλήματα 

υλικού 

Αμφισβήτηση 

οφελών 

Κόστος 

εγκατάστασης 

Μειωμένη ευχρηστία / 

περιορισμός ευελιξίας 

Οργανωσιακά 

ζητήματα 

Επίδραση στη ροή 

εργασίας 

Doolan & Bates (2002)        

Poon et al. (2004)        

Karsh (2004)        

Subramanian et al. (2007)        

Aarts et al. (2006)        

Ash et al. (2004)        

Massaro (1993)        

Campbell et al. (2009)        
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σε 4,3%). Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου που καταναλώνεται σε εργασία σε  

υπολογιστή και/ή χαρτί (από 30% σε 38,9%). Αυτή η αύξηση αντισταθμίζεται με την 

κατανάλωση λιγότερου χρόνου για επαφή με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους  

ασθενείς. Επισημαίνεται, όμως, ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στον αυξημένο χρόνο 

που διαθέτουν οι ιατροί για την ανάκτηση δεδομένων για τον ασθενή μέσω του νέου 

συστήματος. 

Στην έρευνα των Campbell et al. (2009) αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά 

των CPOE που επηρεάζουν τη ροή εργασίας: 1)Προβλήματα που δημιουργούνται από 

την αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή. Η έλλειψη ευχρηστίας των CPOE μπορεί 

να επηρεάσει την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των ιατρών. Το ίδιο μπορεί να 

συμβεί και από την ακαταλληλότητα της πληροφοριακής υποδομής του νοσοκομείου 

(IT infrastructure) να ενσωματώσει νέα συστήματα και από την έλλειψη αρκετών 

σταθμών εργασίας. 2) Το CPOE αλλάζει το ρυθμό εργασίας και περιορίζει τις 

ελευθερίες του χρήστη. Η χρήση συντομογραφιών στη συνταγογράφηση για οικονομία 

χρόνου δεν επιτρέπεται ενώ επιβάλλεται χρονικά αυστηρός σχεδιασμός  χορήγησης 

φαρμακευτικής αγωγής και διεξαγωγής εξετάσεων. 3) Πολλές λειτουργίες των CPOE 

συστημάτων έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των ιατρών ενώ είναι ανώφελες 

π.χ. στις νοσηλεύτριες με αποτέλεσμα να χάνουν χρόνο και να αποσπώνται. 4) Η χρήση 

του CPOE ελαττώνει την ανθρώπινη επικοινωνία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να γίνει σωστή εκτίμηση του επείγοντος ενός περιστατικού. Αντίθετα μπορεί να 

υπερεκτιμηθεί κάποιο άλλο πιο ασήμαντο γεγονός. 5) Στην προσπάθεια να 

τυποποιηθούν οι διάφορες διαδικασίες και πολιτικές με ένα σύστημα CPOE 

καταλήγουμε να επιβαρύνεται το προσωπικό με επιπλέον αχρείαστη εργασία. 

Στην έρευνα των Pirnejad et al. (2008) καταγράφηκε η επίδραση που είχε για το 

νοσηλευτικό προσωπικό η μετάβαση από ένα χειρόγραφο σύστημα σε ένα σύστημα 

CPOE. Η ανάλυση των δεδομένων (ερωτηματολόγια) κατέδειξε ότι το νοσηλευτικό 
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προσωπικό πίστευε ότι τόσο το σύστημα σε χαρτί, όσο και το CPOE υποστήριζαν την 

εργασία τους (ποσοστά αποδοχής 60,5% και 68,5%). Αυτό που διέφερε ήταν οι λόγοι 

καθώς στην πρώτη περίπτωση ως θετικά σημεία κρίθηκαν η ταυτόχρονη δυνατότητα 

πρόσβασης τόσο σε δεδομένα συνταγογράφησης όσο και σε φακέλους χορήγησης 

φαρμάκων, και η ξεκάθαρη γενική εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενή. Στην 

περίπτωση του CPOE εκτιμήθηκε το ευανάγνωστο των συνταγών και η ξεκάθαρη 

συνολική εικόνα της αγωγής του ασθενή. 

Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται χαμηλή υιοθέτηση ή αποτυχία στην 

εφαρμογή των CPOE συστημάτων καταγράφονται συνοπτικά στον πίνακα 2. 

 

2.1.7. Ομαλή ενσωμάτωση και λειτουργία των CPOE συστημάτων 

Η απόφαση για εγκατάσταση συστήματος CPOE από ένα νοσηλευτικό ίδρυμα 

πρέπει να λαμβάνεται έπειτα από προσεκτική μελέτη και σχεδιασμό. Είναι πολύ εύκολο 

τα πλεονεκτήματα του CPOE να μετατραπούν σε προβλήματα, αντιδράσεις του 

προσωπικού, αποτυχία του συστήματος και εμφάνιση λαθών.  

Πρώτο στάδιο στην ομαλή ενσωμάτωση ενός CPOE συστήματος αποτελεί ο 

προσεκτικός και ενδελεχής σχεδιασμός του έργου. Σύμφωνα με τον Karsh (2004), οι 

βασικές αρχές σχεδιασμού ενός συστήματος CPOE είναι: η δέσμευση της διοίκησης, η 

επίδειξη υπευθυνότητας ως ένδειξη της σημαντικότητας του έργου, η ύπαρξη 

δομημένου προγράμματος και η πρόνοια για εκπαίδευση που θα ελαττώσουν το κλίμα 

αβεβαιότητας, η εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος για την ανάδειξη προβλημάτων 

του συστήματος, η ύπαρξη δίαυλων επικοινωνίας και ανατροφοδότησης, προγράμματα 

εξομοίωσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή και η συμμετοχή των 

τελικών χρηστών. 

Σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα και τη συμβολή του στην ομαλή 

υιοθέτηση των CPOE συστημάτων, η εργασία των  Ash  et  al. (2003)  αναφέρει  ότι  τα   



23 
 

Εργασία 

Παράγοντες 

Σωστός 

σχεδιασμός 

Συμμετοχή -

υποστήριξη  

από προσωπικό 

Στήριξη από 

διοίκηση 

Εκπαίδευση 

προσωπικού 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

συστήματος 

Οργανωσιακά θέματα 

 (διαδικασίες, πρακτικές, 

δίαυλοι επικοινωνίας) 

Ευχρηστία 

συστήματος - 

υποστήριξη 

εργασίας 

Συμβατότητα 

με τα λοιπά ΠΣ 

του 

νοσοκομείου 

Karsh (2004)         

Ash et al. (2003)         

Koppel et al. (2005)         

Horsky et al. (2005)         

Kaushal et al. (2006)         

Aarts et al. (2007)         

Campbell et al. 

(2009) 

        

Πίνακας 3 :Παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένη υιοθέτηση των CPOE συστημάτων
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ακόλουθα επίπεδα στα οποία πρέπει να γίνει εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού 

είναι το διοικητικό (αφοσίωση, όραμα, οργάνωση, προσήλωση) και το κλινικό 

(πρωταθλητές δηλαδή ιατροί ενθουσιώδεις υπέρμαχοι του συστήματος, επιρροή 

συναδέλφων, καλύτερη κατανόηση προβλημάτων, επιτροπές). Τέλος αναφέρεται και η 

προσφορά ατόμων που μπορούν να «γεφυρώσουν» το κλινικό επίπεδο με την 

τεχνολογία.  

Οι Koppel et al. (2005) προτείνουν να δοθεί βάρος σε οργανωσιακούς 

παράγοντες και συμβουλεύουν να δίνεται βάρος στην οργάνωση της εργασίας και όχι 

στην τεχνολογία, να ελέγχεται η τεχνολογία του συστήματος και να επιδιορθώνεται / 

αντικαθίσταται αν είναι αντιπαραγωγική και να γίνεται συνεχής επανεκτίμηση. 

Οι Horsky et al. (2005) εστιάζονται σε δύο σημεία: 1) στη βελτιστοποίηση των 

στοιχείων και του τρόπου που προσφέρονται από το σύστημα ώστε να μην είναι 

αποπροσανατολιστικά και 2) στην εκπαίδευση των χρηστών. 

Οι Kaushal et al. (2006) θεωρούν ότι η πλήρης χρήση του συστήματος, η 

ύπαρξη αναπτυγμένων CDSS στοιχείων και η συμβατότητα και επικοινωνία με τα 

υπόλοιπα ΠΣ του νοσοκομείου, είναι τα στοιχεία τα οποία αυξάνουν την 

αποδοτικότητα του συστήματος. 

Οι Aarts, Ash και Berg (2007) προτείνουν μια συνολική αλλαγή στη φιλοσοφία 

σχεδιασμού των CPOE. Πρέπει να ευνοούν και να προάγουν τη συνεργασία του 

προσωπικού και να είναι ευέλικτα και ευπροσάρμοστα σε οποιεσδήποτε καταστάσεις. 

Οι Campbell et al. (2009) αναφέρονται σε ζητήματα ευχρηστίας του 

συστήματος, στην εισαγωγή σεναρίων ροής εργασίας στο σύστημα που ξεφεύγουν από 

τα καθιερωμένα, στο σχεδιασμό του συστήματος ώστε να εξυπηρετεί όλο το προσωπικό 

που εμπλέκεται και όχι μόνο τους ιατρούς. Επίσης πρέπει να δίνεται προσοχή να μην 

χαθούν τα πλεονεκτήματα της ανθρώπινης ανταλλαγής πληροφοριών και να εξετάζεται 

ενδελεχώς η ενσωμάτωση στο σύστημα  πολιτικών από τη διοίκηση. 



25 
 

Συνοπτικά οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένη υιοθέτηση 

των CPOE συστημάτων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

 

2.2. Πληροφοριακά συστήματα φαρμακείου (Pharmacy Information 

Systems - PHIS) 

2.2.1. Ορισμός – Γενικά στοιχεία 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα αρμακείου (PHarmacy Information Systems - 

PHIS) υποστηρίζουν τις λειτουργίες της διαχείρισης και διανομής φαρμάκων. Οι 

κεντρικές λειτουργίες του νοσοκομείου που εξυπηρετούν είναι δύο (Mitchell et al., 

2009):  

1) Η διαχείριση των φαρμάκων (medication management) που περιλαμβάνει την 

επιλογή, έλεγχο αποθέματος, προμήθεια και αποθήκευση φαρμάκων.  

2) Η χορήγηση φαρμάκων (medication delivery). Στη διαδικασία αυτή ο ρόλος 

των PHIS είναι να εξασφαλίζουν τη σωστή μεταφορά της ιατρικής εντολής και όσων 

πληροφοριών χρειάζονται στο φαρμακείο και να παρέχουν δυνατότητες ελέγχου της 

ιατρικής εντολής και διόρθωσης λαθών. Επιπλέον να παρέχουν πληροφορίες ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή προετοιμασία και διανομή φαρμάκου όπου θα έχουν 

πραγματοποιηθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ταυτοποίησης της αγωγής (όνομα 

φαρμάκου, ασθενής, ένδειξη, φαρμακευτική μορφή, περιεκτικότητα, δοσολογικό 

σχήμα, οδηγίες χορήγησης) και θα έχουν ελεγχθεί τυχόν αντενδείξεις ή 

αλληλεπιδράσεις. 

Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι το κέντρο των PHIS αποτελεί μια κεντρική 

βάση δεδομένων η οποία συνδέεται με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του 

νοσοκομείου με διασυνδετικές διατάξεις (interfaces). Οι συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα και στις δυνατότητες υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Υποστηρίζουν ότι 
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πρέπει να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κλινική εικόνα του  

ασθενή ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των μέγιστων ορίων δόσεων, η ανίχνευση 

αλλεργιών και φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων και  η αποφυγή διπλής 

συνταγογράφησης. 

 

Εργασία Δυνατότητες – χαρακτηριστικά - Τεχνολογίες 

Mitchell et a. (2009) 

 Διαχείριση φαρμάκων 

 Χορήγηση φαρμάκων 

 Υποστήριξη λήψης αποφάσεων 

Trojano (1999) 

 Μεταφορά ιατρικής εντολής προς φαρμακείο 

 Έλεγχος ιατρικής εντολής 

 Διαχείριση φαρμάκων 

 Χορήγηση φαρμάκων 

 Υποστήριξη λήψης αποφάσεων 

 Υποστήριξη διαδικασιών ανάμιξης φαρμάκων 

Bates (2000) 

 Ρομποτικά συστήματα 

 Σαρωτές bar code 

 Αυτόματες καμπίνες διανομής φαρμάκων 

Πίνακας 4 : Δυνατότητες, τεχνολογίες και χαρακτηριστικά των PHIS 
 

Σύμφωνα με τον Troiano (1999), μεταξύ των λειτουργιών που πρέπει να 

υποστηρίζουν τα PHIS περιλαμβάνονται η μεταφορά προς το φαρμακείο της ιατρικής 

εντολής και η δυνατότητα ελέγχου της, η διαχείριση διανομής φαρμάκων, ο έλεγχος 

αποθεμάτων, η δημιουργία αναφορών σχετικά με θέματα εργασιακού φόρτου, 

χρηματοοικονομικά και σωστής εκμετάλλευσης συστημάτων και πόρων,  η 

παρακολούθηση κλινικής εικόνας των ασθενών για να εντοπίζονται αλληλεπιδράσεις, 
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αλλεργίες και επιπλοκές. Επίσης τα PHIS πρέπει να παρέχουν υποστήριξη και στις 

διαδικασίες παρασκευής και ανάμιξης σκευασμάτων που επιτελούνται στο φαρμακείο. 

Άλλες τεχνολογίες πληροφορικής και αυτοματισμού που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δυνητικά  στο φαρμακείο αλλά και στις κλινικές ενός νοσοκομείου 

για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων στους 

ασθενείς είναι τα Συστήματα Αυτοματοποιημένης Διανομής (Automated Dispensing 

Systems) τα οποία περιλαμβάνουν (Bates 2000):  

 συστήματα ρομποτικής - ρομπότ για την εκτέλεση συνταγών – ιατρικών 

εντολών, 

 αυτόματα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης φαρμάκων (carousel), 

 αυτόματες καμπίνες διανομής - Automated Dispensing Cabinets ή ADCs - που 

βρίσκονται στις κλινικές και διανέμουν φάρμακα για συγκεκριμένους ασθενείς 

την κατάλληλη ώρα για τη χορήγηση τους. 

  συσκευές ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (bar coding systems) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε με συστήματα eMAR είτε με συστήματα ADCs για την 

ταυτοποίηση των φαρμάκων τόσο πριν όσο και κατά τη χορήγησή τους στους 

ασθενείς.   

 

Συγκεντρωτικά, οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών 

συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής φαρμακείου φαίνονται στον πίνακα 4. 

Τα PHIS αποτελούν τα πρωταρχικά πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία αφού περιγράφηκαν πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 

στη δεκαετία του 1970. Γι αυτό το λόγο οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί έχουν 

αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό οικειότητα με τα συστήματα αυτά, όντας το επάγγελμα 

υγείας που χρησιμοποιεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πληροφοριακά συστήματα. 
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(Sanborn, 2007). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα PHIS να θεωρούνται ώριμα συστήματα 

στα οποία οι δυνατότητες και οι αδυναμίες τους έχουν διατυπωθεί εκτεταμένα.  

Ο υψηλός βαθμός υιοθέτησης των PHIS στα νοσοκομεία αποτυπώνεται στην 

έρευνα των Pedersen και Gumpper (2008) για τα νοσοκομεία των Η.Π.Α κατά το 2007. 

Αναφέρεται ότι μόνο το 2,7% των νοσοκομείων δεν διαθέτουν κάποιο σύστημα 

υπολογιστή στο φαρμακείο. Επιπλέον η προμήθεια φαρμάκων από τους προμηθευτές 

γίνεται αυτόματα στο 95,6% των νοσοκομείων ενώ ο έλεγχος των παραλαβών και των 

αποθεμάτων πραγματοποιείται με bar code στο 29,9% των περιπτώσεων και με RFID 

στο 2%. Όσον αφορά τη διανομή φαρμάκων, αυτή πραγματοποιείται είτε κεντρικά στο 

φαρμακείο με συστήματα robot (10,1%) ή με αυτόματα συστήματα αποθήκευσης και 

ανάκτησης φαρμάκων carousel (12,7%), είτε στις κλινικές με τη χρήση ADCs  σε 

ποσοστό 82,8%.  

 

2.2.2. Λάθη στη διανομή φαρμάκων και τα οφέλη της 

αυτοματοποίησης 

Η διανομή φαρμάκων από το φαρμακείο προς τις κλινικές αποτελεί μια 

διαδικασία η οποία έχει σχετιστεί με λάθη και την πρόκληση δυσμενών περιστατικών 

(ADEs). Στην έρευνα των Bohand et al. (2009) εντοπίστηκαν, έπειτα από έλεγχο από 

φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, λάθη στην πλήρωση φαρμακευτικών κασετινών για 

ασθενείς σε ποσοστό 2,5%.  Η μελέτη των Anacleto et al. (2007), παρουσιάζει μια πιο 

απογοητευτική εικόνα σχετικά με την αξιοπιστία των παραδοσιακών μεθόδων 

διανομής, καθώς εντοπίστηκαν λάθη σε ποσοστό 81,8 % κατά τη διανομή προς τις 

κλινικές 2143 φαρμάκων που αντιστοιχούσαν σε 422 ιατρικές εντολές. Κυριότερο 

λάθος ήταν η παράλειψη χορήγησης δόσης φαρμάκου προς την κλινική. 

Ως αιτίες για την ύπαρξη των λαθών αυτών στην εργασία των Anacleto et al., 

(2005) αναφέρονται προβλήματα επικοινωνίας (δυσανάγνωστες (illegible) συνταγές, 
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ομοιότητες στην ονομασία και τη συσκευασία των φαρμάκων), οι εργασιακές συνθήκες 

(παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας, φόρτος εργασίας, έλλειψη εκπαίδευσης 

και επίβλεψης) και η έλλειψη γνώσεων σχετικά με την ασφαλή χρήση των νέων 

φαρμάκων. 

Η εργασία των Cina et al. (2006) επικεντρώνεται σε νοσοκομείο στο οποίο 

υπήρχε μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας διανομής φαρμάκων προς τις κλινικές. 

Συγκεκριμένα ενώ στις κλινικές υπήρχαν ADCs (Automated Dispensing Cabinets ή 

ερμάρια αυτόματης διανομής φαρμάκων), η πλήρωση τους γινόταν χωρίς τη χρήση bar 

code. Επίσης και η χορήγηση φαρμάκων τα οποία δεν προορίζονταν για τα ADCs 

πραγματοποιούνταν χωρίς τη χρήση bar code αναγνώρισης. Η έρευνα κατέγραψε λάθη 

διανομής σε ποσοστό 3,6%. Από αυτό το ποσοστό ανιχνεύθηκε από τους 

φαρμακοποιούς που έκαναν τον τελικό έλεγχο πριν την παράδοση στις κλινικές, το 79% 

των περιστατικών. Συνεπώς το 0,75% των δόσεων προς διανομή συνδέθηκαν με λάθη 

τα οποία τελικά έφτασαν στους ασθενείς και μερικά από τα οποία ταξινομήθηκαν από 

σοβαρά ως επικίνδυνα για τη ζωή του ασθενή. 

Η εισαγωγή του ελέγχου με τη χρήση τεχνολογιών γραμμωτού κώδικα (bar code 

technology) στη λειτουργία της διανομής φαρμάκων και οι ευεργετικές επιδράσεις της 

μελετήθηκαν από τους Poon et al (2006). Βρέθηκε ότι η εφαρμογή του συστήματος 

ελέγχου με bar code σάρωση κατά την προμήθεια και τη διανομή φαρμάκων είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση κατά 85% των λαθών που αναμένονταν ότι το σύστημα 

μπορούσε να αποτρέψει και κατά 60% των συνολικών ADEs που οφείλονταν σε λάθη 

στη διανομή. Σημαντικό είναι ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος μπορούσε να 

αυξηθεί ακόμη περισσότερο αν αποφεύγονταν το φαινόμενο της σάρωσης μόνο μιας 

δόσης κατά τη διανομή μεγάλου αριθμού δόσεων του ίδιου φάρμακου. 

Η εργασία των Chapuis et al. (2010) ερευνά την επίδραση μιας ADC συσκευής 

που εγκαταστάθηκε σε μια κλινική νοσοκομείου, στον περιορισμό των λαθών που 
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σχετίζονται με τη διανομή φαρμάκων. Η σύγκριση έγινε για δύο κλινικές, η μια εκ των 

οποίων ήταν αυτή στην οποία εγκαταστάθηκε η ADC (study unit), ενώ στη δεύτερη 

παρέμεινε το προηγούμενο σύστημα (control unit). Έλεγχοι για λάθη έγιναν και στις 

δύο κλινικές, τόσο πριν όσο και έπειτα της εγκατάστασης της ADC. Βρέθηκε ότι τα 

λάθη στην study unit μειώθηκαν από 20,4% πριν την εγκατάσταση της ADC σε 13,5% 

έπειτα από τη χρήση της ADC. Επίσης έπειτα από την εγκατάσταση της ADC τα λάθη 

στην control unit αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 18,6% ενώ στην study unit σε 13,5%. 

 Όπως αναφέρουν οι Bepko et al. (2009), η χρήση robot σε νοσοκομείο το οποίο 

αναλάμβανε την ανάκτηση αποθηκευμένων φαρμάκων και στη συνέχεια τη διανομή 

τους σε αμαξίδια τα οποία προορίζονταν για τις κλινικές, είχε ως αποτέλεσμα την 

ολοκληρωτική εξάλειψη των λαθών για το χρονικό διάστημα που μελετήθηκε η 

λειτουργία του. Πριν τη χρήση του robot, τα μέσα ημερήσια λάθη διανομής 

αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 2,9% . 

Οι Maviglia et al. (2007), μελέτησαν το θέμα από χρηματοοικονομικής άποψης. 

Συγκεκριμένα αντιστοίχησαν κάθε λάθος που απέτρεπε το σύστημα σε χρηματικό 

κέρδος για το νοσοκομείο. Στη συνέχεια μελέτησαν το σύστημα bar code του 

νοσοκομείου σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε πλήρως 

στο 3ο έτος του χρονικού διαστήματος που μελετήθηκε. Υπολογίστηκε ότι το κόστος 

(εφάπαξ και ετήσιο) για το νοσοκομείο ήταν 2,24 εκ $ ενώ τα ετήσια έσοδα 

(ξεκινώντας από το 3ο έτος) 2,2 εκ $. Το κέρδος από τη χρήση του bar code 

συστήματος στην πενταετία ήταν 3,49 εκ $ ενώ τα έσοδα ξεπέρασαν τα έξοδα έπειτα 

από ένα χρόνο χρήσης του συστήματος. 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα οφέλη των PHIS. Παρατηρούμε ότι το 

κυριότερο όφελος είναι ο περιορισμός των λαθών. 
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Εργασία 

Οφέλη 

Περιορισμός λαθών – 

ADE 

Χρηματοοικονομικά 

οφέλη 

Poon et al. (2006)   

Chapuis et al. (2010)   

Bepko et al. (2009)   

Maviglia et al. (2007)   

Πίνακας 5 : Οφέλη των PHIS 
 

2.2.3. Εμπόδια στην υιοθέτηση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Φαρμακείου 

Παρά την ευρεία αποδοχή και υιοθέτηση των PHIS, έχουν καταγραφεί διάφορα 

εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή ενσωμάτωση τους στη λειτουργία του 

νοσοκομείου. Σε έρευνα με ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκε από τους Warner 

et al. (2005), ως κυριότερα εμπόδια αναφέρθηκαν το κόστος, η ανικανότητα των 

προμηθευτών εμπορικών εφαρμογών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νοσοκομείου, 

η αντίσταση του προσωπικού και η έλλειψη κοινών προτύπων δεδομένων (data 

standards) για διασύνδεση των διάφορων ΠΣ. 

Πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση των εμποδίων βρίσκεται στην εργασία των 

Nanji et al. (2009). Αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες εμποδίων: 1) η έλλειψη 

εκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα όσων δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία. 

Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του συστήματος. 

2) Προβλήματα στη ροή των λειτουργιών του φαρμακείου που απαιτούν τον 

επανασχεδιασμό της ροής εργασίας. 3) Προβλήματα που αφορούν την τεχνολογία. 

Παραδείγματα είναι η αδυναμία σάρωσης με bar code συσκευή εξαιτίας ελαττώματος ή 
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λανθασμένης χρήσης και η λανθασμένη τοποθέτηση ετικετών  bar code στα φάρμακα. 

4) Η αντίσταση του προσωπικού. Αυτή οφείλεται σε τρεις παράγοντες: σε προβλήματα 

επικοινωνίας σχετικά με το ρόλο του συστήματος, στην αλλαγή των ρόλων του 

προσωπικού που θα χρειαστεί να εγκαταλείψει πρακτικές με τις οποίες είναι 

εξοικειωμένο και στην αρνητική αντιμετώπιση του προσωπικού προς την τεχνολογία 

καθώς τη συνδέει με υπερεξάρτηση της εργασίας του από αυτή, αύξηση πιθανότητας 

για βλάβη του ασθενή και υποχρέωση αυξημένης παρακολούθησης της απόδοσης του 

συστήματος.   

 

2.2.4. Επίδραση στο προσωπικό και αλλαγές ρόλων 

Η εργασία των Serafim et al. (2010), η οποία πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο 

που εγκατέστησε πληροφοριακό σύστημα διανομής φαρμάκων με bar code, κατέγραψε 

τις αντιδράσεις από τη λειτουργία του συστήματος, τόσο του φαρμακευτικού όσο και 

του νοσηλευτικού προσωπικού. Η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού θεώρησε 

το σύστημα εύχρηστο, ασφαλές και εύκολο στη μάθηση. Επίσης ότι ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις τους και παρέχει τις πληροφορίες που θέλουν ευανάγνωστα και 

λειτουργικά. Αυτό προφανώς πηγάζει από την ωριμότητα και τη μακροχρόνια χρήση 

τέτοιων συστημάτων που έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλης γνωσιολογικής 

βάσης, η οποία είναι ανεκτίμητη για την ομαλή εφαρμογή τους. Ωστόσο 

αναγνωρίστηκε ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε το προσωπικό, το οποίο δεν αφορούσε 

το σύστημα αλλά ήταν παράπλευρο. Συγκεκριμένα ορισμένα σκευάσματα δεν διέθεταν 

bar code με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον εργασία για την κωδικοποίησή τους και 

την τοποθέτηση της αντίστοιχης ετικέτας. 

Ο Novek (2000) αναφέρεται στην αλλαγή των ρόλων των φαρμακοποιών και 

των βοηθών φαρμακείου που προκαλεί η εφαρμογή των PHIS, η οποία δεν είναι όμως 

πάντα η αναμενόμενη. Στην εργασία αναφέρεται ότι ένας από τους λόγους που 
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υιοθετούνται τα συστήματα αυτόματης διανομής είναι για να απεμπλακούν οι 

φαρμακοποιοί από τη διαδικασία αυτή και να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στο ρόλο τους ως κλινικοί φαρμακοποιοί και σύμβουλοι. Ωστόσο έπειτα από 

έρευνα σε τρία νοσοκομεία που είχαν εγκαταστήσει σύστημα αυτόματης διαχείρισης 

ιατρικών εντολών και διανομής φαρμάκων ο συγγραφέας κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι φαρμακοποιοί αντιστέκονται στην πλήρη απεμπλοκή τους από διεργασίες όπως ο 

έλεγχος ιατρικών εντολών και ο έλεγχος εγκυρότητας της εργασίας των βοηθών 

φαρμακείου. Οι φαρμακοποιοί θεωρούσαν ότι το αυτόματο σύστημα διανομής δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και ούτε ότι οι βοηθοί 

φαρμακείου διαθέτουν τα προσόντα να αναλάβουν τον έλεγχο του συστήματος. Αυτό 

που ζητείται από τους φαρμακοποιούς είναι να έχουν ισχυρή παρουσία και στους δύο 

ρόλους, κλινικό και ελέγχου διαδικασίας διανομής φαρμάκων. 

Οι δε βοηθοί φαρμακείου εξέφρασαν αμφιταλαντευόμενες απόψεις. Από τη μία 

αισθάνονταν ικανοποίηση γιατί θεωρούσαν ότι ο ρόλος τους αναβαθμίστηκε, είχαν τη 

δυνατότητα να βελτιώσουν τις ικανότητες τους, απολάμβαναν να εργάζονται με την 

τεχνολογία και πίστευαν ότι η χρήση του συστήματος έδινε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

χρώμα στη μονότονη και επαναλαμβανόμενη εργασία τους. Από την άλλη 

αντιμετώπισαν το σύστημα ως απειλή για τη δουλειά τους καθώς με την 

αυτοματοποίηση  θα ελαττώνονταν ο αριθμός των εργαζομένων ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις εξέφρασαν δυσφορία εξαιτίας του αυξημένου φόρτου εργασίας που 

αποδόθηκε στη χρήση του συστήματος. 

Εργασία 

Παράγοντες αποτυχίας 

Χαμηλό 

επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Οργάνωση 

λειτουργίας 

φαρμακείου 

Τεχνολογικές 

- 

σχεδιαστικές 

αδυναμίες 

Αντιδράσεις 

προσωπικού 
Κόστος 

Warner et al.      
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(2005) 

Nanji et al. 

(2009) 
     

Novek (2000)      

Πίνακας 6 : Λόγοι αποτυχίας εφαρμογής PHIS 
Συγκεντρωτικά, οι λόγοι αποτυχίας εφαρμογής των PHIS παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6. 

 

2.2.5. Ομαλή ενσωμάτωση και λειτουργία των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Φαρμακείου 

Ο Sanborn (2007) θεωρεί ότι πρώτο βήμα για την ανάπτυξη δομής που θα 

υποστηρίζει τα PHIS αποτελεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του νοσοκομείου και να λαμβάνει υπόψη τους 

διαθέσιμους πόρους. Ο σωστός σχεδιασμός θα βοηθήσει να δοθούν οι σωστές 

προτεραιότητες  και να διαδοθούν οι στόχοι του τμήματος σχετικά με τα πληροφοριακά 

συστήματα. Στη συνέχεια αναφέρει ότι η διεύθυνση του φαρμακείου πρέπει να έχει 

ενεργό ρόλο και να είναι αναπόσπαστο τμήμα τόσο στην επιλογή και το σχεδιασμό του 

συστήματος, όσο και στην εφαρμογή και βελτιστοποίησή του. Τέλος ο συγγραφέας 

αναφέρεται στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι φαρμακοποιοί εξαιτίας της 

καλής σχέσης και της εξοικείωσης με την τεχνολογία που διαθέτουν. Σε αυτά τα 

πλαίσια θεωρεί ότι  την οργάνωση και την πλήρη εποπτεία του ΙΤ τμήματος του 

φαρμακείου μπορεί να την αναλάβει φαρμακοποιός. 

Ο ίδιος σε άλλο άρθρο του (Sanborn, 2006) ασχολείται  με τα κριτήρια που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν αντικατασταθεί ένα παραδοσιακό σύστημα με ένα 

αυτοματοποιημένο. Και αυτό γιατί πρόκειται για μια δαπανηρή διεργασία, όπου θα 

πρέπει να δικαιολογηθούν τα οφέλη της. Συνεπώς πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα 

σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και τη δέσμευση 
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πόρων για την εξασφάλιση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας του συστήματος. 

Επιπλέον χρειάζεται να γίνουν συγκρίσεις κόστους και ασφάλειας μεταξύ του 

παραδοσιακού και του νέου συστήματος και να αναζητηθούν περιπτώσεις άλλων 

νοσοκομείων που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά τη ζητούμενη τεχνολογία. 

Τα PHIS κατέχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και οργάνωση της διαδικασίας 

ιατρικής περίθαλψης και χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής. Γι αυτό το λόγο δεν 

πρέπει να είναι αποκομμένα από τα υπόλοιπα συστήματα του νοσοκομείου, αλλά 

αντιθέτως να είναι διασυνδεδεμένα με τρόπο αποτελεσματικό και σταθερό. Οι Chaffee 

και Bonasso (2004) αναφέρουν με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η διασύνδεση 

των PHIS με τα CPOE συστήματα. Ένας τρόπος είναι οι λύσεις όλα-σε-ένα (all-in-one), 

στις οποίες το PHIS είναι ενσωματωμένο και αποτελεί προέκταση του CPOE 

συστήματος. Αυτή η περίπτωση είναι ιδανική για νοσοκομεία τα οποία εγκαθιστούν 

πρώτη φορά PHIS. Νοσοκομεία που διαθέτουν ήδη PHIS μπορούν να επιλέξουν ένα 

άλλο τρόπο διασύνδεσης με το CPOE σύστημα, μέσω διασυνδετικών διατάξεων 

(interfaces) μονής ή διπλής κατεύθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα μπορεί 

να είναι οι διαφορετικού τύπου βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν τα δύο 

συστήματα και που πιθανότατα να είναι ασύμβατες. Τέλος αναφέρεται και η περίπτωση 

όπου δεν γίνεται διασύνδεση των δύο συστημάτων αλλά η μεταφορά της πληροφορίας 

από το ένα σύστημα στο άλλο πραγματοποιείται χειροκίνητα. 

Οι ίδιοι συγγραφείς στην επέκταση της προηγούμενης εργασίας τους (Chaffee 

and Bonasso, 2004), αναφέρονται στους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

πριν τη διασύνδεση των CPOE και PHIS. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι το πλαίσιο της 

εργασίας. Έτσι ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών, τον τύπο και το περιεχόμενο των 

ιατρικών εντολών και  τον τύπο και το περιεχόμενο των πληροφοριών που χρειάζεται 

να ανταλλάσσονται μεταξύ των συστημάτων (πληροφορίες για αλλεργίες, για διάγνωση 

ασθενή, για χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και τη χρέωση των υπηρεσιών), 
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επηρεάζεται η πολυπλοκότητα του συστήματος διασύνδεσης, απαιτούνται νέα εργαλεία 

επικοινωνίας και είναι αναγκαίο να αποφασιστεί ποιες πληροφορίες θα ανταλλάσσονται 

και με ποιον τρόπο. 

Συγκεντρωτικά, οι προϋποθέσεις για την ομαλή ενσωμάτων των PHIS στη 

λειτουργία του φαρμακείου και του νοσοκομείου γενικότερα, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7: 

Εργασία 

Προϋποθέσεις 

Σωστός 

σχεδιασμός 

Συμμετοχή -

υποστήριξη  

από προσωπικό 

Στήριξη 

από 

διοίκηση 

Οργανωσιακά θέματα 

 (διαδικασίες, 

πρακτικές, δίαυλοι 

επικοινωνίας 

Συμβατότητα 

με τα λοιπά 

ΠΣ 

Sanborn 

(2007) 
   

  

Sanborn 

(2006) 
 

  
 

 

Chaffee et 

al. (2004) 
 

   
 

Πίνακας 7 : Προϋποθέσεις για ομαλή εφαρμογή των PHIS 
 

2.3. Συστήματα Γραμμωτού Κώδικα για τη Χορήγηση Φαρμάκων (Bar 

Code Medication Administration – BCMA) / : Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Χορήγησης Φαρμάκων (Electronic Medication Administration Record 

– eMAR) 

2.3.1. Ορισμός - αρχή λειτουργίας 

Με το συνδυασμό των τεχνολογιών BCMA (Bar Code Medication 

Administration ) και eMAR  (electronic Medication Administration Record) 

διασφαλίζεται η εγκυρότητα πέντε παραγόντων κατά τη χορήγηση της φαρμακευτικής 

αγωγής σε ένα ασθενή: το σωστό φάρμακο,  στη σωστή δόση, στη σωστή μορφή, στο 

σωστό χρόνο και στο σωστό ασθενή. (Englebright and Franklin,2005).    
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Η αρχή λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στο γεγονός ότι τα φάρμακα που 

χορηγούνται διαθέτουν μοναδικούς κωδικούς με μορφή bar code. Το ίδιο ισχύει και για 

τον ασθενή ο οποίος φέρει τον κωδικό του σε ειδικό βραχιόλι που τοποθετείται στον 

καρπό του. Πριν τη χορήγηση γίνεται σάρωση (scanning) των κωδικών φαρμάκων και 

ασθενή με τη βοήθεια συσκευής ανάγνωσης bar code ( bar code reader). Τα στοιχεία 

αυτά εισάγονται αυτόματα στην αντίστοιχη εγγραφή του ηλεκτρονικού φακέλου 

χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής (eMAR) όπου και γίνεται αυτόματη ταυτοποίηση 

των στοιχείων που καταγράφηκαν με τη συσκευή ανάγνωσης bar code με αυτά που 

είναι ήδη αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική εγγραφή του ασθενή. Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των πέντε παραγόντων. Σε αντίθετη περίπτωση παράγεται 

προειδοποιητικό μήνυμα ή/και ήχος.(Patterson et al., 2002; Coyle et al. 2005, 

Englebright and Franklin 2005; Cochran et al.2007) 

 

2.3.2. Οφέλη 

Η εξασφάλιση της εγκυρότητας των πέντε παραγόντων κατά τη χορήγηση της 

φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Στην 

εργασία των Coyle και Heinen (2005) αναφέρεται ότι έπειτα από την εφαρμογή του 

BCMA συστήματος σε ένα νοσοκομείο παρατηρήθηκε μείωση των λαθών σε ποσοστό 

23% κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και κατά 66% έπειτα από πέντε χρόνια 

λειτουργίας. 

Πιο αναλυτική είναι η εργασία των Cochran et al. (2007), οι οποίοι 

παρουσιάζουν 70 αναφορές από 65 νοσοκομεία σχετικά με λάθη τα οποία αποτράπηκαν 

με την τεχνολογία BCMA στις φάσεις διανομής και χορήγησης της φαρμακευτικής 

αγωγής. Αυτές αφορούσαν κυρίως λανθασμένα φάρμακα, λανθασμένες δόσεις, 

σφάλματα σε αποθηκευμένα φάρμακα σε συσκευές διανομής και προειδοποιήσεις για 

πρόωρη χορήγηση. 
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Σε μελέτη των Poon et al. (2010) ερευνήθηκε η επίδραση συστήματος 

BCMA/eMAR τόσο στη φάση της μετεγγραφής της ιατρικής εντολής (δηλαδή της 

καταχώρησής του ατομικού συνταγολογίου από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή στο 

σύστημα) όσο και στη φάση της χορήγησης των φαρμάκων. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη των λαθών πριν και μετά την εφαρμογή του 

συστήματος. Τα λάθη στη χορήγηση διακρίθηκαν σε λάθη σχετικά με το χρόνο ( 

αφορούσαν χορηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν 1 ώρα νωρίτερα ή έπειτα από το 

σωστό χρόνο χορήγησης) και λάθη μη σχετιζόμενα με το χρόνο (περιλαμβάνει όλες τις 

άλλες κατηγορίες).  

Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η λειτουργία του BCMA/eMAR 

συστήματος είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 41,4% των μη σχετικών με το χρόνο 

λαθών και τη μείωση των ADEs που δεν σχετίζονται με το χρόνο κατά 50,8%. 

Επιπλέον τα σχετικά με το χρόνο λάθη ελαττώθηκαν κατά 27,3% ενώ τα σχετικά με το 

χρόνο ADEs δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά. Τέλος τα λάθη στη μεταγραφή των 

ιατρικών εντολών ,από 6,1 % πριν το σύστημα, εξαλείφθηκαν εντελώς καθώς η 

μετεγγραφή πλέον γίνεται αυτόματα από το CPOE σύστημα στo BCMA/eMAR. 

Η εργασία των Tsai, Sun και Taur (2010) ασχολείται με την επίδραση του 

BCMA/eMAR συστήματος στο χρόνο που αφιερώνεται κατά τη διάρκεια της από του 

στόματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής. Η σύγκριση γίνεται στο ίδιο νοσοκομείο, 

πριν και έπειτα τη λειτουργία του συστήματος. Οι ερευνητές κατανέμουν το χρόνο που 

αφιερώνεται για τη διαδικασία της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε τέσσερις 

υποκατηγορίες: στο χρόνο που απαιτείται για τη μετεγγραφή της συνταγής, στο χρόνο 

ελέγχου εγκυρότητας της αγωγής, στο χρόνο χορήγησης της αγωγής και στο χρόνο που 

χρειάζεται για την ανανέωση της εντολής. 

Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι υπήρξε μείωση στον απαιτούμενο χρόνο 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα από 36,49 sec (εξαιρώντας το 
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χρόνο για την ανανέωση της εντολής) σε 18,42 sec. Λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο 

ανανέωσης της εντολής η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα από 259,72 

sec σε 18,42 sec. Η μεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι με την εφαρμογή 

του BCMA/eMAR συστήματος τα στάδια μεταγραφής, ελέγχου και ανανέωσης 

καταργήθηκαν. Ωστόσο αν συγκριθεί μόνο ο χρόνος πραγματικής χορήγησης του 

φαρμάκου, παρατηρήθηκε αύξηση από 6,24 sec σε 18,42 sec. Συνεπώς το όφελος 

προέρχεται από την αυτοματοποίηση λειτουργιών και την κατάργηση σταδίων και όχι 

από την ελάττωση του χρόνου πραγματικής χορήγησης.  

Στη μελέτη των Franklin et al. (2007) αναφέρεται ότι η λειτουργία του 

BCMA/eMAR είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση του αριθμού των λαθών στη 

χορήγηση από 8,6% σε 4,4%, ή χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ενδοφλέβιες χορηγήσεις, 

από 7% σε 4,3%. Επιπλέον μελετήθηκε και η επίδραση του συστήματος στο χρόνο 

χορήγησης. Παρατηρήθηκε μείωση του χρόνου σε κάθε κύκλο χορήγησης από 50 min 

σε 40 min. Εντούτοις ο χρόνος που αφιερώνεται από το νοσηλευτικό προσωπικό σε 

εργασίες εκτός του κύκλου χορήγησης αυξήθηκε. 

Τέλος, οι Mekhjan et al. (2002) μελέτησαν τη συνδυαστική επίδραση των 

συστημάτων CPOE και eMAR. Βρέθηκε ότι ο συνδυασμός τους ελάττωσε κατά 64% το 

χρόνο που απαιτείται από την έναρξη της εισαγωγής ιατρικής εντολής μέχρι τη 

χορήγηση του φαρμάκου. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι εξαλείφθηκαν παντελώς τα λάθη 

κατά τη μεταγραφή της ιατρικής εντολής, τα οποία πριν την εφαρμογή του συστήματος 

έφταναν το 11,3% του συνολικού αριθμού εντολών. 

Εργασία 

Οφέλη 

Περιορισμός λαθών 
Μείωση χρόνου 

εκτέλεσης εργασιών 

Coyle et al. (2005)   

Poon et al. (2010)   
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Tsai et al. (2010)   

Franklin et al. (2007)   

Mekhjan et al. (2002)   

Πίνακας 8 : Οφέλη των BCMA/eMAR συστημάτων 
Επιγραμματικά, τα οφέλη των BCMA/eMAR συστημάτων φαίνονται στον 

πίνακα 8. 

 

2.3.3. Αδυναμίες – σφάλματα 

Παρά τα πολυάριθμα παραδείγματα της βιβλιογραφίας που καταδεικνύουν ότι 

οι τεχνολογίες BCMA/eMAR μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στον 

περιορισμό των λαθών χορήγησης, αντίστοιχα αρκετές φορές θεωρούνται υπεύθυνες 

για την εμφάνιση νέων σφαλμάτων και την επιδείνωση των υπαρχόντων λαθών. Στην 

έρευνα των Cochran et al. (2007) από την εξέταση αναφορών από 65 νοσοκομεία, 

γίνεται λόγος για 445 αναφορές για λάθη τα οποία προκλήθηκαν ή σχετίστηκαν με τη 

λειτουργία συστημάτων BCMA/eMAR. Από τις 445 αυτές αναφορές, η πλειονότητα 

(64%) αφορούσε λάθη τα οποία έγιναν αντιληπτά από το νοσηλευτικό προσωπικό και 

διορθώθηκαν πριν φτάσουν στους ασθενείς. Αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις 

λανθασμένης ετικέτας bar code στη συσκευασία του φάρμακου, έλλειψη bar code και  

αδυναμία σάρωσης της ετικέτας bar code. Το 36% των σφαλμάτων στις αναφορές 

έφτασε στους ασθενείς, αλλά δεν προκάλεσε κάποια αρνητική συνέπεια. Αφορούσαν 

κυρίως περιπτώσεις λανθασμένης ετικέτας bar code στη συσκευασία του φάρμακου, 

παράκαμψη προειδοποίησης του συστήματος, αμέλεια σάρωσης ετικέτας bar code και 

κυρίως την ύπαρξη τακτικών παράκαμψης του συστήματος. Τέλος αναφέρθηκε και μια 

περίπτωση η οποία οδήγησε σε μόνιμο τραυματισμό ασθενή και προκλήθηκε από 

παράκαμψη προειδοποίησης από το σύστημα. 
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Στην εργασία του ο McDonald (2006) αναφέρεται σε ένα περιστατικό 

λανθασμένης καταχώρησης ασθενή. Συγκεκριμένα σε ασθενή ο οποίος έπασχε από 

πνευμονία, τοποθετήθηκε βραχιόλι με τα στοιχεία άλλου ασθενή ο οποίος έπασχε από 

διαβήτη. Όταν ένας ιατρός ζήτησε έλεγχο επιπέδου γλυκόζης του ασθενή με το 

διαβήτη, η υπεύθυνη νοσοκόμα για την πραγματοποίηση του ελέγχου σάρωσε το 

βραχιόλι με τα στοιχεία του ασθενή ο οποίος έπασχε από πνευμονία. Αποτέλεσμα ήταν 

να καταχωρηθούν υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο φάκελο του ασθενή με την πνευμονία 

και να διαταχθεί η χορήγηση ινσουλίνης σε ποσότητες που θα ήταν θανάσιμες για ένα 

φυσιολογικό άτομο αφού θα προκαλούταν σοβαρή υπογλυκαιμία. Τελικά η 

παρατηρητικότητα ενός ιατρού έσωσε το φυσιολογικό ασθενή από τη λανθασμένη 

χορήγηση, ωστόσο καταδείχθηκε μια αδυναμία των BCMA/eMAR συστημάτων.  

Η μελέτη των Patterson et al. (2002) προσπαθεί να βρει τα αίτια αυτών των 

λαθών και να τα κατηγοριοποιήσει. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι τα λάθη που 

προκαλούνται από την τεχνολογία BCMA/eMAR , οφείλονται σε πέντε κατηγορίες 

παραγόντων: 1) στην έκπληξη και τη σύγχυση που προκαλούν ορισμένες 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες των BCMA/eMAR συστημάτων π.χ. η αυτόματη 

αφαίρεση φαρμακευτικής αγωγής μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις 

παράληψης χορήγησης, 2) στον ελαττωμένο συντονισμό μεταξύ ιατρών και 

νοσηλευτικού προσωπικού εξαιτίας του χαμηλού βαθμού επικοινωνίας τους και της 

ατελούς γνώσης χρήσης του συστήματος που μπορεί να οδηγήσει σε παράλειψη 

χρήσιμων πληροφοριών, 3) στην τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να παρακάμπτει 

το σύστημα ιδίως σε περιπτώσεις εργασιακού φόρτου ή σε περιστατικά όπου το 

σύστημα δεν λειτουργεί όπως πρέπει π.χ. αν δεν μπορεί να γίνει σάρωση, 4) στην τάση 

που παρουσιάζεται στο νοσηλευτικό προσωπικό μετά την εφαρμογή του συστήματος 

BCMA/eMAR και το ωθεί να δίνει προτεραιότητα στην έγκαιρη χορήγηση της αγωγής 

(αφού πλέον το σύστημα καταγράφει το χρόνο χορήγησης) και να αμελεί ή να 
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καθυστερεί άλλες εργασίες και 5) στην ελαττωμένη ικανότητα να μεταβάλλεται η ροή 

εργασίας από αυτή που επιβάλλει το σύστημα. 

 

2.3.4. Παράκαμψη του συστήματος (workarounds) 

Γενικότερα, σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνών έχει ασχοληθεί με τις πρακτικές 

παράκαμψης σταδίων και προβλεπόμενων διαδικασιών (workarounds) κατά τη χρήση 

των BCMA/eMAR συστημάτων. Οι πρακτικές παράκαμψης θεωρούνται γενεσιουργός 

αιτία πολλών σφαλμάτων χορήγησης και είναι επισφαλείς για την ασφάλεια των 

ασθενών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Vogelsmeier et al (2008), οι παρακάμψεις 

συμβάλλουν αρνητικά στο να ανιχνευθούν και να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια 

των προβλημάτων και απλώς προσφέρουν στο προσωπικό τρόπους για να 

ολοκληρώσουν την εργασία τους. 

Στη μελέτη των Koppel et al. (2008) καταγράφονται 15 τύποι παρακάμψεων 

συστήματος που ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 1) σε παραλείψεις βημάτων της 

διαδικασίας π.χ. αδυναμία σάρωσης ετικέτας bar code, 2) στην εκτέλεση βημάτων 

εκτός της προβλεπόμενης διαδοχικής σειράς π.χ. καταγραφή αγωγής ως χορηγηθείσας, 

χωρίς όμως να έχει γίνει η χορήγηση ή χορήγηση της αγωγής και καταγραφή της 

χορήγησης μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και 3) σε μη εξουσιοδοτημένα βήματα 

στη διαδικασία όπως π.χ. η απενεργοποίηση των συναγερμών του συστήματος, η 

επανασάρωση της ίδιας συσκευασίας φαρμάκου, η απομάκρυνση του σαρωτή από το 

αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής που παράγει τις προειδοποιήσεις. 

Τις παρακάμψεις αυτές τις αποδίδουν σε 35 αίτια τα οποία διακρίνουν στις εξής 

πέντε κατηγορίες: 1) Αίτια σχετικά με την τεχνολογία που οφείλονται σε προβλήματα 

υλικού και λογισμικού (αποφόρτιση μπαταριών, παρόμοιες ακουστικά ηχητικές 

προειδοποιήσεις). 2) Αίτια σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου του 

νοσηλευτικού προσωπικού,  ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχύτητα και οδηγεί 
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σε παράκαμψη σταδίων. 3) Οργανωτικά αίτια όπου εξαιτίας της κακής οργάνωσης 

μπορεί να υπάρχει ανεπαρκής εκπαίδευση, ανεπάρκεια προσωπικού και μη κατανόηση 

του ρόλου του BCMA/eMAR συστήματος στην ασφάλεια του ασθενή. 4) Αίτια 

σχετιζόμενα με τον ασθενή π.χ. άρνηση ασθενούς ή αδυναμία λόγω της κατάστασης 

του να γίνει σάρωση του bar code κωδικού του. 5) Περιβαλλοντικά αίτια που 

οφείλονται στην κτηριακή δομή του νοσοκομείου π.χ. αδυναμία προσέγγισης 

αμαξιδίου, περιοχές χωρίς κάλυψη ασύρματου δικτύου. 

Στην εργασία των Vogelsmeier et al. (2008), οι παρακάμψεις ταξινομούνται σε 

δύο κατηγορίες: 1) Σε παρακάμψεις που οφείλονται στην εφαρμογή της τεχνολογίας, οι 

οποίες είναι συνέπεια εμποδίων που εμφανίζονται στη ροή εργασίας του νοσηλευτικού 

προσωπικού. Τα εμπόδια αυτά υπάρχουν είτε εσκεμμένα για να ενισχύσουν 

περισσότερο την ασφάλεια του ασθενή (π.χ. ο υποχρεωτικός έλεγχος των ζωτικών 

σημείων του ασθενή πριν τη χορήγηση του φάρμακου) είτε οφείλονται σε ανεπαρκή 

τεχνολογικό σχεδιασμό. 2) Σε παρακάμψεις που εμφανίζονται εξαιτίας του ανεπαρκούς 

σχεδιασμού των διαδικασιών και της δυσφορίας και καθυστέρησης που προκαλεί ο 

ανεπαρκής σχεδιασμός στην εργασία του προσωπικού. 

Οι Patterson et al. (2006) μελέτησαν κατά πόσο το νοσηλευτικό προσωπικό 

είναι συνεπές στην εφαρμογή των βημάτων κατά τη χρήση του BCMA/eMAR 

συστήματος και κατά πόσο καταφεύγουν σε workarounds. Η ερευνά τους έλαβε υπόψη 

δυο κριτήρια: 1) τη σάρωση του bar code του ασθενή και 2) τη συνέπεια στη σάρωση 

του φάρμακου με ταυτόχρονη χορήγηση του. Μελετήθηκαν νοσοκομεία διαφορετικού 

μεγέθους (μικρού – μεσαίου – μεγάλου) και επιπλέον έγινε διάκριση στις νοσοκόμες 

που παρατηρήθηκαν σε νοσοκόμες που εργάζονταν σε μονάδες μακροχρόνιας 

θεραπείας και σε αυτές που εργάζονταν σε μονάδες οξέων περιστατικών. Οι ερευνητές 

κατέγραψαν αποκλίσεις από το προβλεπόμενο και στα δύο κριτήρια. Αυτό που έχει 

όμως σημασία είναι ότι αυτές οι αποκλίσεις ήταν πολύ πιο συχνές στις μονάδες 
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μακροχρόνιας θεραπείας. Το φαινόμενο αυτό αποδόθηκε σε μια σειρά φαινομένων 

χαρακτηριστικών των μονάδων μακροχρόνιας θεραπείας όπως τα πιο ογκώδη αμαξίδια 

τα οποία παρουσίαζαν δυσκολία πρόσβασης σε κάποια τμήματα του νοσοκομείου, την 

αποφυγή χρήσης ασύρματων συσκευών εξαιτίας του φόβου εξάντλησης των μπαταριών 

εξαιτίας του αυξημένης διάρκειας κύκλου χορηγήσεων, του μεγαλύτερου χρόνου τον 

οποίο παρέμεναν οι ασθενείς με αποτέλεσμα τη φθορά των βραχιολιών τους αλλά και 

την ευκολότερη οπτική αναγνώρισή τους από το νοσηλευτικό προσωπικό. 

Οι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν ή παρακάμπτονται τα BCMA/eMAR 

συστήματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 

Εργασία 

Λόγοι αποτυχίας ή παράκαμψης 

Τεχνολογικές – 

σχεδιαστικές αδυναμίες 

συστήματος 

Οργανωσιακά 

θέματα 

 (διαδικασίες, 

πρακτικές, δίαυλοι 

επικοινωνίας) 

Εμφάνιση 

εμποδίων στη ροή 

εργασίας 

Αντιδράσεις 

προσωπικού 

Patterson et al. 

(2002) 
   

 

Koppel et al. 

(2008) 
   

 

Vogelsmeier et 

al. (2008) 
    

Patterson et al. 

(2006)   
 

 

Πίνακας 9 :Λόγοι αποτυχίας ή παράκαμψης BCMA/eMAR συστημάτων 
 

2.3.5. Επίδραση στο προσωπικό και τη ροή εργασίας 

Ήδη έχει γίνει αναφορά σε αριθμό μελετών (Mekhjan et al., 2002; Franklin et 

al.,  2007; Tsai et al., 2010), οι οποίες διαπιστώνουν ότι η λειτουργία ενός συστήματος 
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BCMA/eMAR ελαττώνει το χρόνο που αφιερώνεται από το προσωπικό στη διαδικασία 

χορήγησης φαρμάκων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει πολλά στάδια όπως της 

μεταγραφής της εντολής, του ελέγχου ασθενή και αγωγής, της χορήγησης του 

φαρμάκου, της καταγραφής της χορήγησης κ.α. Οι προαναφερθείσες μελέτες αποδίδουν 

την ελάττωση του χρόνου της διαδικασίας κυρίως στην εξάλειψη κάποιων σταδίων 

όπως π.χ. της μεταγραφής της εντολής. Αντίθετα διαπιστώνεται αύξηση του  χρόνου 

πραγματικής χορήγησης κυρίως εξαιτίας του χρόνου που καταναλώνεται για τη 

σάρωση φαρμάκου και ασθενή. 

Η εργασία των Patterson et al. (2002) συνοψίζει την επίδραση των 

BCMA/eMAR συστημάτων στη ροή της εργασίας και το προσωπικό σε στοιχεία όπως: 

η πρόκληση σύγχυσης στο προσωπικό, η μειωμένη αλληλεπίδραση ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, η αλλαγή προτεραιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού 

που δίνει βάρος στην έγκαιρη χορήγηση και η αδυναμία ευελιξίας σε περιπτώσεις που 

ξεφεύγουν από το συνήθη τρόπο εργασίας. 

Στην έρευνα των Hurley et al. (2007) ζητήθηκε η γνώμη του νοσηλευτικού 

προσωπικού σχετικά με την τεχνολογία BCMA/eMAR, κατά πόσο έχει επηρεάσει τον 

τρόπο με τον οποίο εργάζονται και το επίπεδο ικανοποίησης τους. Οι απόψεις 

συνέκλιναν στο ότι το BCMA/eMAR είναι πιο χρονοβόρο σύστημα αλλά κατανοούσαν 

ότι αυτό γίνεται για την ασφάλεια του ασθενή. Καταγράφηκε γενική εκτίμηση του 

γεγονότος ότι το σύστημα απάλλασσε από εργασίες όπως η μεταγραφή της ιατρικής 

εντολής αλλά και ότι τους παρείχε ένα δίκτυ ασφάλειας κατά τη χορήγηση φαρμάκων. 

Στα θετικά του συστήματος, όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, αναφέρθηκε και 

η διευκόλυνση στην άντληση πληροφοριών.  
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2.3.6. Ομαλή ενσωμάτωση και λειτουργία των συστημάτων  

BCMA/eMAR  

Όπως αναφέρουν οι Englebright και Franklin (2005), σημείο κλειδί για την 

επιτυχία ενός BCMA/eMAR συστήματος αποτελεί η κατανόηση της σημαντικότητας  

του, από το προσωπικό που πραγματοποιεί τις χορηγήσεις φαρμάκων. Να γίνει 

κατανοητό ότι η συμμόρφωση με το σύστημα, όχι μόνο προάγει την ασφάλεια του 

ασθενή, αλλά προσθέτει και ένα επιπλέον δίχτυ ασφάλειας για το νοσηλευτικό 

προσωπικό. Οι συγγραφείς δίνουν βάρος στη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία 

πρέπει να εμφυσήσει πνεύμα υπευθυνότητας για την ασφάλεια του ασθενή. Είναι 

απαραίτητο να δίνεται στο προσωπικό  ολοκληρωμένη εικόνα των λαθών που 

αποτράπηκαν ή μπορούν να αποφευχθούν με το σύστημα για να εκτιμήσουν την αξία 

του και να αποφεύγουν να το παρακάμπτουν. 

Επιπροσθέτως οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή του προσωπικού 

δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων για 

τη λειτουργία του συστήματος, αλλά να υπάρχει και συμμετοχή στη διαδικασία 

σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου εγκατάστασης ενός BCMA/eMAR συστήματος. 

Η συμμετοχή του προσωπικού δεν σταματά με την εγκατάσταση του συστήματος, αλλά 

πρέπει να είναι συνεχής.  

Οι Coyle και Heinen (2005) περιγράφουν στην εργασία τους τη συνεισφορά του 

νοσηλευτικού προσωπικού στη βελτίωση του ήδη εγκατεστημένου σε νοσοκομείο 

BCMA/eMAR συστήματος, με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την ανάπτυξη 

βελτιώσεων και αλλαγών αλλά και με την αναφορά των αδυναμιών του συστήματος. 

Αποτέλεσμα ήταν με τις αναβαθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν το σύστημα να γίνει 

αποδεκτό από το προσωπικό,  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους και να μην 

αποτελεί εμπόδιο στη ροή της εργασίας. 



47 
 

Παρομοίως στην εργασία του McDonald (2006) επισημαίνεται η σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα και η αποφυγή του υπερβολικού αισθήματος ασφάλειας, 

απόρροια της αυτοματοποίησης. Έτσι στην εργασία αναφέρεται το παράδειγμα της 

παρατηρητικότητας ενός ιατρού που έσωσε τη ζωή ενός ασθενή από ένα σφάλμα που 

το BCMA/eMAR σύστημα όχι μόνο δεν θα μπορούσε να αποτρέψει, αλλά ήταν και η 

αιτία εμφάνισης του. 

 

Οι Patterson et al. (2004) προτείνουν από την εμπειρία τους σε νοσοκομείο, 15 

συμβουλές για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του BCMA/eMAR. Αυτές 

περιλαμβάνουν θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, επικοινωνίας προβλημάτων, 

συντήρηση-καθαριότητα-αντικατάσταση εξοπλισμού καθώς και πρακτικά και 

οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος. 

Ο Yates (2007) αναφέρει ότι η σωστή υιοθέτηση ενός συστήματος 

BCMA/eMAR ξεκινά από την αναγνώριση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του 

νοσοκομείου (με τη συμβολή του προσωπικού) που θα οδηγήσει και στην επιλογή της 

κατάλληλης λύσης. Έπειτα από την εγκατάσταση του συστήματος, ζητήματα όπως η 

κωδικοποίηση των φαρμάκων, η εκπαίδευση του προσωπικού, η διαχείριση του 

εξοπλισμού και  η καταγραφή της αποτελεσματικότητας του συστήματος, 

απασχόλησαν τους υπεύθυνους. 

Σύμφωνα με τους Patterson et al. (2006) η εκπαίδευση, οι τιμωρίες, οι 

υποχρεωτικές πολιτικές και διαδικασίες λίγο μπορούν να συμβάλλουν στη 

συμμόρφωση του προσωπικού με ένα σύστημα BCMA/eMAR από τη στιγμή που το 

πρόβλημα είναι οι ανεπαρκείς διαθέσιμοι χρονικοί πόροι για τη φροντίδα του ασθενή. 

Για αυτό το λόγο οι Patterson et al. (2002) συνιστούν την εφαρμογή πρακτικών και τον 

ανασχεδιασμό   συστημάτων   ώστε   να   επιτευχθεί   αποσυμφόρηση   του  εργασιακού 
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Εργασία 

Παράγοντες 

Σωστός σχεδιασμός 

Συμμετοχή 

-

υποστήριξη  

από 

προσωπικό 

Στήριξη 

από 

διοίκηση 

Εκπαίδευση 

προσωπικού 

Οργανωσιακά 

θέματα 

 (διαδικασίες, 

πρακτικές, 

δίαυλοι 

επικοινωνίας 

Ευχρηστία 

συστήματος 

Υποστήριξη 

εργασίας 

Φροντίδα 

εξοπλισμού 

Englebright et al. 

(2005) 
    

   

Coyle et al. (2005) 
 

 
     

McDonald (2006) 
 

 
     

Patterson et al. 

(2004)    
  

 
 

Yates (2007)   
 

  
 

 

Patterson et al. 

(2002)     
  

 

Πίνακας 10 : Παράγοντες ομαλής υιοθέτησης BCMA/eMAR συστημάτων 
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φόρτου. Προτείνονται η εξάλειψη περιττών βημάτων, ο σχεδιασμός των συστημάτων 

που θα συνάδει με τη φυσική ροή εργασίας και η ευχρηστία του συστήματος. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην ομαλή εφαρμογή των 

BCMA/eMAR συστημάτων φαίνονται στον πίνακα 10. 

 

 

2.4. Συμπεράσματα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας 

Οι τεχνολογίες ΠΣ που μελετήθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, 

αναπτύχθηκαν με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και την υποστήριξη 

του κλινικού έργου. Αυτό φαίνεται και από τα καταγεγραμμένα οφέλη της 

λειτουργίας τους που αφορούν κυρίως τον περιορισμό των λαθών, τα 

χρηματοοικονομικά οφέλη και τη μείωση χρόνου επιτέλεσης των εργασιών. 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δεν υπήρξε 

επιτυχής. Επίσης ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες παρουσιάζουν μικρό βαθμό 

υιοθέτησης από τα νοσηλευτικά ιδρύματα π.χ. CPOE. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτά 

τα φαινόμενα αφορούν αντιδράσεις προσωπικού, τεχνολογικές – σχεδιαστικές 

αδυναμίες των συστημάτων, αλλά και προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας των 

τμημάτων / νοσοκομείων. 

Η βιβλιογραφική έρευνα κατέδειξε διάφορους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα εφαρμογής των ΠΣ. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: ο σωστός σχεδιασμός, η συμμετοχή – υποστήριξη του προσωπικού, η 

στήριξη της ηγεσίας και η εκπαίδευση του προσωπικού. 
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3. Μεθοδολογία 

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση 

και την παρουσίαση της έρευνας, είναι η μελέτη περίπτωσης. Ειδικότερα 

ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που προτείνει ο Yin (2009). Σύμφωνα με το 

συγγραφέα οι λόγοι επιλογής της μελέτης περίπτωσης για διεξαγωγή έρευνας 

συνοψίζονται στους εξής: 

 Όταν τα ερευνητικά ερωτήματα μιας εργασίας ανήκουν στις κατηγορίες 

«πως» ή «γιατί», δηλαδή αναζητούνται λόγοι, αιτίες, και λύσεις, και όχι απλά 

η συχνότητα ή η επικράτηση κάποιων γεγονότων, τότε ενδείκνυται η μελέτη 

περίπτωσης. Τα περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής αυτής, 

ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. 

 Η εξέταση σύγχρονων (όχι παρελθόντων) γεγονότων στα οποία ο ερευνητής 

δεν μπορεί να έχει επίδραση ή έλεγχο. Η μελέτη αυτή εστιάζεται στα 

γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σήμερα στο νοσοκομείο και στα οποία ο 

ερευνητής δεν έχει δυνατότητα ελέγχου για απομόνωση ή πειραματική 

επεξεργασία τους. 

Για τους λόγους αυτούς, η μελέτη περίπτωσης κρίθηκε η πλέον κατάλληλη και 

πιο ευπροσάρμοστη μέθοδος για τις ερευνητικές ανάγκες της παρούσας διατριβής. 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η μεθοδολογία που προτείνει ο Yin και η προσαρμογή της 

για την πραγματοποίηση της έρευνας στο 424 ΓΣΝΕ. Συγκεκριμένα, θα 

παρουσιαστούν οι ακόλουθες ενότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτές που 

περιέχονται στο βιβλίο: 

 Σχεδιασμός μελέτης περίπτωσης 

 Προετοιμασία για τη συλλογή δεδομένων 

 Συλλογή δεδομένων 
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 Ανάλυση δεδομένων 

 Σύνταξη τελικής αναφοράς 

 

3.1 Σχεδιασμός μελέτης περίπτωσης 

Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σχεδίου έρευνας. 

Σκοπός είναι να αναγνωριστεί η λογική αλληλουχία που θα συνδέσει τα εμπειρικά 

δεδομένα με τα ερευνητικά ερωτήματα. Το σχέδιο έρευνας παρουσιάζεται στον 

παράρτημα «Α» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα  

 Τους τομείς εστίασης και τις μονάδες των τομέων που θα αναλυθούν 

 Τον τρόπο σύνδεσης των εμπειρικών δεδομένων με τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σχολιάζοντας το σχέδιο εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα , όπως 

παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή της παρούσας διατριβής είναι: 

 Ε1: Ποιες είναι οι υπάρχουσες πρακτικές και διαδικασίες που 

ακολουθούνται στο 424 ΓΣΝΕ και αφορούν την ιατρική και νοσηλευτική 

πράξη, τη λειτουργία του φαρμακείου και των εργαστηριακών τμημάτων 

και τη μεταφορά υλικών και πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων; 

 Ε2: Ποια πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να 

υποστηριχθούν οι πρακτικές και διαδικασίες αυτές; 

 Ε3: Γιατί παρατηρείται χαμηλός βαθμός υιοθέτησης των εξεταζόμενων 

πληροφοριακών συστημάτων στο 424 ΓΣΝΕ; Ποιοι παράγοντες και για 

ποιους λόγους οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τροχοπέδη στην 

εγκατάσταση των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων; 
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 Ε4: Πως θα μπορούσε να αναστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και να 

ληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη 

υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών; 

 Ε5: Με ποιους τρόπους θεωρεί το προσωπικό του νοσοκομείου ότι τα ΠΣ 

μπορούν να αποβούν ή έχουν αποβεί ωφέλιμα για το νοσοκομείο και το 

τμήμα τους;  

 

 Στη συνέχεια κάθε ερώτημα εξετάζεται σε καθένα από τους τομείς εστίασης. 

Επιλέχθηκαν τρεις τομείς εστίασης, καθώς κρίθηκε σκόπιμη η συμμετοχή, πλέον των 

αμιγώς ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών, και  των τμημάτων του νοσοκομείου που 

ασχολούνται με τη διαχείριση των ασθενών και την υποστήριξη των κλινικών 

τμημάτων, καθώς παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό υιοθέτησης ΠΣ και επομένως η 

εμπειρία τους με αυτά αποτελούσε σημαντική πηγή δεδομένων, έστω και αν το 

αντικείμενό τους αφορά διαφορετική κατηγορία από αυτή των κλινικών ΠΣ που 

εξετάζονται στην παρούσα μελέτη. Αναλυτικά οι τομείς εστίασης είναι: 

 η διαχείριση ασθενών που περιλαμβάνει το γραφείο κίνησης και τα 

τμήματά του, τα οποία επιλέχθηκαν ως πιθανές μονάδες ανάλυσης: 

o γραφείο εισερχομένων (εισιτήρια) 

o γραφείο εξερχομένων (εξιτήρια) 

o γραφείο περίθαλψης τρίτων (ΓΡΑΠΕΤ). Αυτό είναι υπεύθυνο για 

την κοστολόγηση της νοσηλείας μη στρατιωτικών π.χ. των μελών 

της οικογένειας τους. 

 Οι κλινικές – ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για τα τμήματα 

(κλινικές, χειρουργεία κ.α.) που παρέχουν αμιγώς ιατρονοσηλευτική 

υπηρεσία. Χαρακτηριστικό αυτού του τομέα εστίασης είναι ότι ως 
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μονάδες ανάλυσης δεν επιλέχθηκαν κάποια συγκεκριμένα τμήματα ή 

κλινικές, αλλά η ιατρική και η νοσηλευτική πράξη, καθώς αποτελούν 

τομείς εστίασης και εφαρμογής των συστημάτων CPOE και 

BCMA/eMAR, αντίστοιχα. Η επιλογή συγκεκριμένων μόνο κλινικών, ως 

μονάδα ανάλυσης, θα δυσχέραινε το έργο συλλογής και αξιοποίησης των 

δεδομένων για δύο λόγους: 

o Θα υπήρχε απώλεια του σκοπού της εργασία καθώς δεν θα 

μπορούσε να γίνει η διάκριση μεταξύ ιατρικού – νοσηλευτικού 

έργου και των αντίστοιχων ΠΣ που τα υποστηρίζουν. 

o Οι πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό ομοιότητας μεταξύ των κλινικών, οπότε η μελέτη 

τους σε μια κλινική αντικατοπτρίζει την εικόνα που επικρατεί και 

στις υπόλοιπες κλινικές. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά 

τη διενέργεια της μελέτης. 

 Η υποστήριξη κλινικών τμημάτων με μονάδες ανάλυσης τα εξής 

τμήματα: 

o Φαρμακείο 

o Μικροβιολογικό εργαστήριο 

o Ακτινολογικό εργαστήριο 

o Τοξικολογικό εργαστήριο 

o Εργαστήριο σύνθεσης παρεντερικών διαλυμάτων 
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3.2 Η προετοιμασία για τη συλλογή δεδομένων 

Στο στάδιο αυτό, έχοντας ως πρότυπο το σχέδιο έρευνας και πριν τη 

διεξαγωγή της συλλογής των δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα ερευνητικό 

πρωτόκολλο. Οι σκοποί που εξυπηρετεί  είναι η οργάνωση της έρευνας, η 

καθοδήγηση του ερευνητή, η διατήρηση της εστίασης στους στόχους της έρευνας, η 

αποφυγή παρεκκλίσεων και η αύξηση της αξιοπιστίας της μελέτης. Περιέχει στοιχεία 

όπως: τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, γενικούς κανόνες και διαδικασίες που 

ακολουθούνται. Τα κύρια συστατικά του είναι: 

 Η επισκόπηση του θέματος – προβλήματος: Περιέχει τη βασική 

πληροφόρηση για το θέμα, τους στόχους και ζητήματα σχετικά με το θέμα. 

 Διαδικασίες πεδίου: Το τμήμα αυτό αποσκοπεί στη σύνδεση των γεγονότων 

τα οποία συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο και στα οποία ο ερευνητής δεν 

έχει έλεγχο, με τις ανάγκες συλλογής των δεδομένων. Στοιχεία που περιέχει 

είναι: 

o Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί ή πρόσβαση σε στοιχεία, 

τμήματα, άτομα. 

o Οι πόροι που απαιτούνται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας π.χ. γραφική 

ύλη, συσκευές ηχογράφησης κ.α. 

o Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων οι οποίες αναμένεται να 

ολοκληρωθούν σε ορισμένες χρονικές περιόδους.  

 Ερωτήματα μελέτης περίπτωσης: Δεν πρόκειται για τις ερωτήσεις που θα 

τεθούν στους συνεντευξιαζόμενους, αλλά για τα ερωτήματα και τις πτυχές 

τους, που πρέπει να έχει ο ερευνητής υπόψη, ώστε η έρευνα να μην 

παρεκκλίνει του στόχου της. 
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 Οδηγός για τη σύνταξη της τελικής αναφοράς: Περιέχει το περίγραμμα της 

αναφοράς, τη διαμόρφωση της, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, κ.α. 

Το πρωτόκολλο που συντάχθηκε για την παρούσα έκθεση παρουσιάζεται στο 

παράρτημα «Β».  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας στο 424 ΓΣΝΕ απαιτείται ειδική άδεια η οποία 

επιτρέπει την πρόσβαση σε τμήματα, άτομα και διαδικασίες. Το αίτημα  έγινε το 

Νοέμβρη του 2010 και η άδεια εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2011. Το νεκρό αυτό 

χρονικό διάστημα των τριών μηνών αφιερώθηκε στην επιλογή και προετοιμασία των 

τμημάτων για τη διεξαγωγή της έρευνας 

Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τα τμήματα (μονάδες ανάλυσης) για να 

γίνει ενημέρωση για τη διεξαγωγή της έρευνας και να καθοριστούν ποια τμήματα θα 

συμμετέχουν στην έρευνα και τα άτομα που θα λάβουν μέρος. Ιδιαιτερότητα 

αποτέλεσε ο τομέας εστίασης κλινικών – ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών όπου 

εξετάστηκαν άτομα και όχι τμήματα, οπότε η επικοινωνία έγινε απευθείας με τα 

άτομα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα αντίστοιχα τμήματα για να 

καθοριστεί ο τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα (χρόνος συνέντευξης, πρόσβαση σε 

έγγραφα και αρχειακό υλικό) και να οργανωθεί ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας 

(χώρος συνέντευξης, εντοπισμός ωρών χαμηλού εργασιακού φόρτου και ατόμων που 

είναι θετικοί στο να συμμετέχουν).  

 

3.3 Συλλογή δεδομένων 

Η αναζήτηση και συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε ορισμένες 

μονάδες ανάλυσης όλων των τομέων εστίασης, όπως αναγνωρίστηκαν στο σχέδιο 

έρευνας. Οι απαιτήσεις της εργασίας, δεν προϋπέθεταν τη διεξαγωγή πειραματικής 
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διαδικασίας, οπότε η συλλογή των δεδομένων έγινε σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας 

των τμημάτων που εξετάστηκαν.  

Ως κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν  οι συνεντεύξεις με 

επιλεγμένα άτομα. Ο τύπος της συνέντευξης που επιλέχθηκε περιελάμβανε ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου. Το περίγραμμα της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο 

παράρτημα Γ. Η συνέντευξη χωρίστηκε σε πέντε ενότητες ερωτήσεων. Η δεύτερη 

ενότητα περιείχε και μια ενότητα με ερωτήσεις που απευθύνονται μόνο σε τμήματα 

που διαθέτουν εξειδικευμένο ΠΣ. 

Ως υποστηρικτικές πηγές χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα, αρχειακό υλικό αλλά 

και άμεση παρατήρηση γεγονότων, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα και να αυξηθεί η αξιοπιστία της μελέτης. Υποδείγματα εντύπων βρίσκονται 

στο παράρτημα Δ. 

Για τη συλλογή των δεδομένων τέθηκαν οι ακόλουθοι περιορισμοί – 

προϋποθέσεις (περιελήφθησαν και στο ερευνητικό πρωτόκολλο): 

 Χρόνος: Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 

εργάσιμων ωρών. Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης δεν ξεπερνά την 1 ώρα, 

για λόγους περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου των εργαζομένων που 

συμμετείχαν και για να μην αποθαρρύνονται να συμμετέχουν. Ως ελάχιστος 

χρόνος για την απάντηση των ερωτημάτων, θεωρήθηκε ότι αρκούν τα 30 

λεπτά. 

 Εξοπλισμός: Η ύπαρξη εντύπου συνέντευξης (Παράρτημα «Γ») ήταν 

απαραίτητη. Για την καταγραφή του συνόλου των πληροφοριών, 

χρησιμοποιήθηκε συσκευή ηχογράφησης. Ωστόσο απαραίτητη ήταν και η 

ύπαρξη σημειωματάριου για τυχόν σημειώσεις ή παρατηρήσεις. Επίσης 
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έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή φωτοτυπίας εγγράφων, 

αρχειακού υλικού κ.α., λήψης screenshots ή φωτογραφιών από οθόνες Η/Υ. 

 Τόπος: Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε απομονωμένο χώρο, χωρίς θορύβους, 

παρεμβολές και χωρίς παρουσία άλλων ατόμων. Επειδή οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν στις εργάσιμες ώρες, ο χώρος διεξαγωγής τους ήταν ο 

χώρος εργασίας των συνεντευξιαζόμενων. 

 Άτομα: Σε κάθε συνέντευξη ήταν παρόντες ο ερευνητής και ο 

συνεντευξιαζόμενος. 

 Ως μέγιστο χρονικό όριο για την συλλογή των δεδομένων  τέθηκε το 

τέλος Οκτώβρη 2011, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για τις ακόλουθες 

δραστηριότητες. Ωστόσο λόγω μη διαθεσιμότητας κάποιων ατόμων και απρόσμενων 

παραγόντων, το διάστημα αυτό επεκτάθηκε ως το Νοέμβριο 2011. Χρονική 

προτεραιότητα δόθηκε στους τομείς εστίασης της υποστήριξης κλινικών τμημάτων 

και διαχείρισης ασθενών κυρίως για το λόγο ότι χρησιμοποιούν εξειδικευμένα ΠΣ και 

οι εμπειρίες τους έπρεπε να καταγραφούν σε πρώιμο στάδιο, ούτως ώστε να 

ενισχύσουν το κύριο μέρος της έρευνας που αφορά τα κλινικά ΠΣ. Το χρονικό 

διάστημα που αφιερώθηκε για αυτούς τους δύο τομείς εστίασης εκτείνονταν από τα 

μέσα Φεβρουαρίου ως και τα τέλη Απρίλη 2011. Το ίδιο χρονικό διάστημα 

πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με άτομο από το Γραφείο Έρευνας Πληροφορικής 

(ΓΕΠ) του νοσοκομείου, το οποίο συμπεριελήφθη στον τομέα εστίασης υποστήριξης 

κλινικών τμημάτων. Ο τομέας των κλινικών – ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών 

εξετάστηκε το χρονικό διάστημα Οκτώβρη έως και τέλος Νοέμβρη 2011. 

 Συνολικά, οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 
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Τομέας εστίασης 
Χρονικό 

διάστημα 

Μονάδα(-ες) 

Ανάλυσης 

Αριθμός 

ατόμων 
Βαθμός 

Εμπειρία 

(έτη ή 

μήνες) 

Χρόνος 

συνέντευ

ξης (min) 

Διαχείριση 

Ασθενών 

Φεβ-Απρ 

2011 

 

 Γραφείο 

Περίθαλψης Τρίτων 

(ΓΡΑΠΕΤ) 

1 Στέλεχος Α 1 έτος 41 

Υποστήριξη 

κλινικών 

τμημάτων 

 Φαρμακείο 

 Μικροβιολογικό 

 Τοξικολογικό 

εργαστήριο 

 Εργαστήριο 

διάλυσης 

παρεντερικών 

διαλυμάτων 

 Γραφείο 

Έρευνας-

Πληροφορικής 

6 

Εργαστηριακός 

Ιατρός  Β 

10 έτη ως 

διευθυντής 
40 

Φαρμακοποιός Γ 1 έτος 66 

Φαρμακοποιός Δ 6 μήνες 30 

Φαρμακοποιός Ε 6 έτη 40 

Βοηθός 

Φαρμακείου ΣΤ 
10 έτη 49 

Πολιτικό 

προσωπικό Ζ 
1 έτος 50 

Κλινικές – 

ιατρονοσηλευτικές 

υπηρεσίες 

Οκτ. – 

Νοέμ. 

2011 

Ιατρική πράξη 

(κλινικές: 

ουρολογική, 

ογκολογική, ΩΡΛ, 

β’ παθολογική) 

4 

Επιμελητής 

ιατρός Η 
1 έτος 45 

Επιμελητής 

ιατρός  Θ 
3 έτη 41 

Ειδικευόμενος 

ιατρός  Ι 
1 έτος 37 

Ειδικευόμενος 

ιατρός Κ 
1 έτος 30 

Νοσηλευτική πράξη 

(κλινικές: 

ουρολογική, 

χειρουργεία) 

2 

Προϊσταμένη Λ 19έτη 41 

Νοσηλεύτρια Μ 3 έτη 35 

Σύνολα – μέσοι 

όροι 

  
13  4,42 έτη 41,92  

Πίνακας 11 : Κατανομή συνεντεύξεων 
 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 συνεντεύξεις, οι οποίες, όπως φαίνεται από 

τον πίνακα, περιλαμβάνουν όλες τις περιοχές εστίασης, ευρύ φάσμα βαθμών, 

στρατιωτικό και μη προσωπικό, με εμπειρία από λίγους μήνες έως δεκαετίες και 

χρόνους συνέντευξης εντός των ορίων που αναφέρονται στο ερευνητικό πρωτόκολλο.  
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3.4 Ανάλυση των δεδομένων 

Την ολοκλήρωση του σταδίου συλλογής των εμπειρικών δεδομένων 

επακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων όπου τα δεδομένα συνδέθηκαν με τα 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Οι καταγραφείσες πληροφορίες επεξεργάστηκαν, 

για να απορριφθούν όσες δεν εξυπηρετούσαν το σκοπό της έρευνας και έγινε 

κατανομή των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα ακολούθησε η 

εξαγωγή των συμπερασμάτων της ανάλυσης.  

 

3.5 Σύνταξη της τελικής αναφοράς 

Η σύνταξη της τελικής αναφοράς πραγματοποιήθηκε με βάση τις 

κατευθύνσεις του ερευνητικού πρωτόκολλου. Η δομή που επιλέχθηκε είναι η 

γραμμική – αναλυτική και ανταποκρίνεται στις οδηγίες του οδηγού συγγραφής όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα περιεχομένων. Ιδιαιτερότητα αποτελεί ότι η εργασία 

απευθύνεται σε δύο ετερογενή κοινά: το ακαδημαϊκό κοινό και τον προϊστάμενο 

σχηματισμό του νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό η γλώσσα και η παρουσίαση της 

εργασίας έπρεπε να προσαρμοστούν στις ανάγκες και των δύο κοινών. Έτσι στα 

κεφάλαια της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της ανάλυσης μεθοδολογίας 

χρησιμοποιούνται εκτεταμένα βιβλιογραφικές παραπομπές, ορολογίες, αναλύσεις, 

επεξηγήσεις και αιτιολογήσεις, απαραίτητα συστατικά μιας ακαδημαϊκής εργασίας. 

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία τους επιλέχθηκε η 

εκτεταμένη χρήση πινάκων για πιο άμεση και εύληπτη μετάδοση των πληροφοριών, 

γεγονός που εξυπηρετεί τις ανάγκες και των δύο κοινών, χωρίς σε καμία περίπτωση 

να υποβαθμίζεται η  χρήση των απαιτούμενων παραπομπών και επιστημονικών όρων, 

η επιστημονική φύση και ο σκοπός της διατριβής .
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4. Παρουσίαση – ανάλυση ευρημάτων 

4.1. Γενικά στοιχεία για το 424 ΓΣΝΕ 

Βασικός στόχος του 424 ΓΣΝΕ είναι η παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών υψηλού 

επιστημονικού επιπέδου και η όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση του προσωπικού. 

Παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη στο προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων, στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και σε κατηγορίες ιδιωτών που 

καθορίζουν αποφάσεις του ΥΕΘΑ. 

Το Νοσοκομείο συγκροτήθηκε το 1912, ως Γ΄ Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 

εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο «ΚΩΤΤΑ», όπου λειτούργησε μέχρι την 25 Αυγ. 2007.  

Στις 25 Ιουλίου 1948 μετονομάσθηκε σε 424 Γ.Σ.Ν.Ε.. Στις 25 Αυγ. 2007 

μεταστάθμευσε στις νέες εγκαταστάσεις , όπου λειτουργεί έως σήμερα. Βρίσκεται στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη επί της περιφερειακής οδού βορειοανατολικά του πρώην 

Στρατοπέδου “ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ”. Έχει λειτουργική επιφάνεια 100.000 τ.μ. με 2 

ελικοδρόμια  και 1200 θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων. 

Διαθέτει πληθώρα τμημάτων – νοσηλευτικών μονάδων - εργαστηρίων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών και την εκπλήρωση του ρόλου του, και τα 

οποία είναι : 

 Μικτές Χειρουργικές: (ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργικό, Θωρακοχειρουργικό, 

Πλαστικής Χειρουργικής, Γυναικολογικό, Οφθαλμολογικό) 

 Μικτές Παθολογικές: (Νευρολογική, Πνευμονολογική Μονάδα Βρογχικού 

Άσθματος, Καρδιολογική, Οφθαλμολογική, Δερματολογική, Λοιμωδών 

Νοσημάτων, Νεφρολογικό, Ενδοκρινολογικό, Γαστρεντερολογικό, 

Ρευματολογικό, Παιδιατρικό) 

 Ορθοπεδική 

 Ουρολογική 
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 Νευροχειρουργική 

 Ψυχιατρική 

 Ογκολογικό – Αιματολογικό Τμήμα 

 Στεφανιαία μονάδα 

 Μονάδα εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

 Μονάδα Τεχνητού νεφρού 

 Τμήματα Εισερχομένων - Εξερχομένων - ΚΑΒΣ 

 Χειρουργεία 

 Αναισθησιολογικό τμήμα 

 Τμήμα Ανανήψεως - Αιμοδοσίας 

 Γναθοπροσωπικό - χειρουργικό τμήμα 

 Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

 Ακτινολογικό εργαστήριο 

 Μικροβιολογικό εργαστήριο 

 Παθολογοανατομικό εργαστήριο 

 Οδοντιατρείο 

 Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσσαλονίκης 

 Φαρμακείο 

 Φαρμακείο Φρουράς Θεσσαλονίκης 
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4.2. Ακολουθούμενες διαδικασίες – πρακτικές 

4.2.1. Διαχείριση ασθενών  

4.2.1.1. ΓΡΑΠΕΤ 

Το ΓΡΑΠΕΤ (ΓΡΑφείο ΠΕρίθαλψης Τρίτων) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

ασθενών που δεν ανήκουν στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ασχολείται 

τόσο με τους ασθενείς που έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο, αλλά και με τους ασθενείς 

των εξωτερικών ιατρείων. Η διαδικασία για τους ασθενείς που εισάγονται στο 

νοσοκομείο φαίνεται στον πίνακα 12. Ενώ η επικοινωνία από και προς τα άλλα 

τμήματα πραγματοποιείται με έντυπα μέσα, οι εσωτερικές διαδικασίες στο ΓΡΑΠΕΤ 

(στάδια 3,4 και 8) πραγματοποιούνται σε Η/Υ με εξειδικευμένη εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε από το ΓΕΠ (Γραφείο Έρευνας Πληροφορικής) του νοσοκομείου. 

 

4.2.2. Κλινικές – ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες 

4.2.2.1. Ιατρική πράξη (ειδικοί ιατροί) 

Η ιατρική πράξη, σε ότι αφορά τους ειδικούς ιατρούς στις κλινικές, περιορίζεται 

στο καθαρά κλινικό κομμάτι (Πίνακας 13). Οι εντολές που δίνονται προφορικά, 

καταγράφονται από το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ειδικευόμενους ιατρούς. 

Επίσης η ενημέρωση των ιατρών γίνεται είτε προφορικά, είτε μέσω εντύπων. Δεν 

υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των ιατρικών 

εντολών. 
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1. Συμπλήρωση εντύπου «αναγγελίας εισαγωγής» από τον ιατρό στην κλινική 

 
2. Μεταφορά του εντύπου «αναγγελίας εισαγωγής» στο ΓΡΑΠΕΤ. 

 
3. Εισαγωγή στοιχείων ασθενή στον Η/Υ 

 
4. Έκδοση εντύπου «εντολής εισαγωγής» από το ΓΡΑΠΕΤ 

 
5. Μεταφορά του εντύπου «εισαγωγής εντολής» στη κλινική 

 
6. Υπολογισμός κόστους πραγματοποιείται από τα τμήματα π.χ. φαρμακείο, 

κλινικές :(ημέρες νοσηλείας Χ (ημερήσιο νοσήλιο + πόσο που χρεώνει το 
νοσοκομείο ))+υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (χειρουργικό υλικό, φάρμακα 

κτλ) 

 
7. Μεταφορά με έντυπα μέσα από τα τμήματα των επιμέρους κοστών από τη 

νοσηλεία του ασθενή στο ΓΡΑΠΕΤ. 
 

 
8. Εισαγωγή των στοιχείων που συλλέχθηκαν στον Η/Υ για υπολογισμό 

συνολικού κόστους. 
Πίνακας 12 : Ροή διαδικασιών στο ΓΡΑΠΕΤ 

 

4.2.2.2. Ιατρική πράξη (ειδικευόμενοι ιατροί)  

 Προσκείμενη στην εκπαίδευση και την επικουρική συνδρομή των 

ειδικευόμενων ιατρών στο ιατρικό έργο, είναι η υποχρέωση συμπλήρωσης καθώς και 

μεταφοράς ή παραλαβής κάποιων εντύπων (Υποδείγματα εντύπων στο παράρτημα Δ) . 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 14, οι ειδικευόμενοι ιατροί είναι υπεύθυνοι για την 

παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων, την καταγραφή ιατρικών εντολών για εξετάσεις, 
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τη συμπλήρωση εντύπων και τη μεταφορά παραπεμπτικών για εξετάσεις σε αρμόδια 

τμήματα. Η κλινική τους δραστηριότητα αφορά την περίοδο της επίσκεψης, τα 

εξωτερικά ιατρεία και τα χειρουργεία, όπου συνεπικουρούν το έργο των ειδικών 

ιατρών. 

 

 
1. Έλεγχος της πορείας των ασθενών (νέες εισαγωγές, πορεία υγείας ήδη 

εισαχθέντων περιστατικών) 

 
2. Επίσκεψη με τις ειδικευόμενους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό τις 

θαλάμους των ασθενών. 

 
3. Εντολές προς το νοσηλευτικό προσωπικό  σχετικά με την εκτέλεση 

νοσηλευτικών πράξεων και τη χορήγηση φαρμάκων.  

 
4. Εντολές προς τους ειδικευόμενους ιατρούς σχετικά με τις εργαστηριακές και 

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν 

 
5. Μεταβίβαση ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία – χειρουργεία  - τμήματα στα 

οποία είναι υπεύθυνοι π.χ. γεωγραφική ιατρική 
 

Πίνακας 13 : Ροή διαδικασιών ιατρικής πράξης (ειδικών ιατρών) 
 

4.2.2.3. Νοσηλευτική πράξη 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 15, η καταγραφή των ιατρικών εντολών που 

αφορούν τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και την εκτέλεση της νοσηλευτικής 

πράξης είναι αρμοδιότητα του νοσηλευτικού προσωπικού. Η καταγραφή των ιατρικών 

εντολών γίνεται σε ειδικό τριπλό έντυπο για κάθε ασθενή (κάρτεξ), αλλά και σε 

ξεχωριστό έντυπο για την κλινική συνολικά (Υποδείγματα εντύπων στο παράρτημα Δ). 

Άλλες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την εκτέλεση της νοσηλευτικής πράξης, την 
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παρακολούθηση των αποθεμάτων της κλινικής και την παραγγελία υλικών από το 

φαρμακείο και τη διαχείριση υλικού του νοσοκομείου ή από το εμπόριο.  

 

 

1. Παραλαβή απεικονιστικών (σε φιλμ ή CD) και εργαστηριακών (σε έντυπη 
μορφή) εξετάσεων 

 
2. Πρώτος έλεγχος εξετάσεων – σύγκριση με παλαιότερα αποτελέσματα 

 
3. Παράδοση απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων στους ειδικούς 

ιατρούς. 

 
4. Επίσκεψη με τους ειδικούς ιατρούς στα δωμάτια των ασθενών 

 
5. Καταγραφή σε έντυπα εντολών ιατρών για επιπλέον εξετάσεις, εξετάσεις 

προεγχειρητικού ελέγχου κτλ. 

 
6. Συμπλήρωση εντύπων (εξιτήρια, παραπεμπτικά για απεικονιστικές εξετάσεις, 

συμπλήρωση βιβλίων χειρουργείου) 

 
7. Μεταφορά παραπεμπτικών για εξετάσεις στα αντίστοιχα τμήματα. 

 
8. Μεταβίβαση στα εξωτερικά ιατρεία ή στα χειρουργεία 

Πίνακας 14 : Ροή διαδικασιών ιατρικής πράξης (ειδικευόμενων ιατρών) 
 

4.2.3. Υποστήριξη κλινικών τμημάτων 

4.2.3.1 Φαρμακείο 

 Η ροή εκτέλεσης των εργασιών στο νοσοκομειακό φαρμακείο φαίνεται 

στον πίνακα 16.  
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Πίνακας 15 : Ροή διαδικασιών νοσηλευτικής πράξης 
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Πίνακας 16: Ροή διαδικασιών φαρμακείου 
 

Αυτές αφορούν τέσσερις κύριες αρμοδιότητες: την εκτέλεση εντολών από τις 

κλινικές για χορήγηση φαρμάκων, την εκτέλεση συνταγών για ασθενείς στρατιώτες ή 

μαθητές της ΣΣΑΣ (Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων) που εξετάστηκαν 

στα εξωτερικά ιατρεία, τον έλεγχο και την αναπλήρωση αποθεμάτων και τη λογιστική 

τακτοποίηση όπου ο υπεύθυνος φαρμακοποιός χρεώνεται το φαρμακευτικό υλικό που 

προμηθεύτηκε το νοσοκομείο και αποχρεώνεται το υλικό που χορηγήθηκε σε ασθενείς 

ή στα τμήματα.  
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 Από τις κύριες αρμοδιότητες του φαρμακείου, εξειδικευμένο ΠΣ 

χρησιμοποιείται μόνο για τη λογιστική τακτοποίηση. Οι υπόλοιπες διαδικασίες 

πραγματοποιούνται μέσω εντύπων (χειρόγραφων συνταγών και ατομικού 

συνταγολογίου). Επίσης ο έλεγχος και η αναπλήρωση των αποθεμάτων γίνεται 

εμπειρικά.  

1. Παραλαβή δειγμάτων και παραπεμπτικών 

 
2. Καταχώρηση στοιχείων ασθενή σε LIS (πληροφοριακό σύστημα 

εργαστηρίου) 

 
3. Έκδοση barcode από το LIS 

 

 
4. Επικόλληση barcode στο δείγμα 

 
5. Ανάλυση δείγματος στον αναλυτή 

 
6. Εκτύπωση αποτελεσμάτων 

 
7. Αν το δείγμα είναι θετικό τότε γίνεται επιβεβαίωση με δεύτερη εξέταση σε 

φασματογράφο μάζας 

 

 
8. Επικοινωνία με τα τμήματα για παραλαβή των αποτελεσμάτων 

Πίνακας 17 : Ροή διαδικασιών εργαστηρίου τοξικολογίας 
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4.2.3.2 Εργαστήριο τοξικολογίας 

Κύριες αρμοδιότητες του εργαστηρίου είναι η ανάλυση βιολογικών δειγμάτων 

για εξαρτησιογόνες ουσίες και ο έλεγχος επίπεδου τιμών φαρμάκων στο αίμα, κυρίως 

για ασθενείς στα επείγοντα. Αν και η επικοινωνία με τα άλλα τμήματα γίνεται με 

έντυπα μέσα (παραπεμπτικά, τυπωμένα αποτελέσματα ελέγχου), το εργαστήριο 

διαθέτει εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου (Laboratory Information 

System ή LIS). Αναλυτικά η ροή διαδικασιών του εργαστηρίου τοξικολογίας φαίνεται 

στον πίνακα 17. 

 

Α. Ετοιμασία σχημάτων χημειοθεραπείας 

1. Παραλαβή πρωτοκόλλων χημειοθεραπείας μέσω πνευματικού ταχυδρομείου 

 

2. Προετοιμασία και καταχώρηση υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 

 

3. Ετοιμασία σχήματος χημειοθεραπείας 

 

4. Αποστολή σχήματος για χορήγηση 

Β. Κοστολόγηση  

1. Παραλαβή στοιχείων από κλινικές  

 

2. Καταχώρηση στοιχείων σε Η/Υ 

 

3. Υπολογισμός χρέωσης ασφαλιστικού ταμείου ή ασθενή 

Πίνακας 18 : Ροή διαδικασιών εργαστήριου σύνθεσης παρεντερικών διαλυμάτων 
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4.2.3.3 Εργαστήριο σύνθεσης παρεντερικών διαλυμάτων 

 Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση παρεντερικών 

διαλυμάτων για καρκινοπαθείς, αλλά και για την κοστολόγηση της θεραπείας (Πίνακας 

18). Οι διαδικασίες υποστηρίζονται από εξειδικευμένο ΠΣ. 

1. Παραλαβή των παραπεμπτικών από τη γραμματεία  

 

2. Καταγραφή στοιχείων ασθενή σε Η/Υ και έκδοση barcode 

 

3. Πραγματοποίηση αιμοληψίας 

 

4. Μεταφορά δειγμάτων και barcode στα εργαστήρια 

 

5. Ανάλυση των δειγμάτων σε αναλυτές 

 

6. Αυτόματη καταχώρηση αποτελεσμάτων στο ΠΣ του μικροβιολογικού 

εργαστηρίου 

 

7. Έλεγχος των αποτελεσμάτων από τους ιατρούς μέσω διασυνδεδεμένων Η/Υ 

με το  ΠΣ 

 

8. Online αποστολή αποτελεσμάτων στη γραμματεία για εκτύπωση 

Πίνακας 19 : Ροή διαδικασιών μικροβιολογικού εργαστηρίου
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Κλινικές – ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες 

Υποστήριξη κλινικών 

τμημάτων Εργαστήριο 

Τοξικολογίας  
 
 

Νοσηλευτικές μονάδες 

 
 
ΓΡΑΠΕΤ 

Φαρμακείο 

Εργαστήριο σύνθεσης 

παρεντερικών 

διαλυμάτων 

Μικροβιολογικό 

εργαστήριο 

Ροή πληροφοριών:  
           Ροή υλικού: 

 

Πίνακας 20 : Ροή πληροφοριών και υλικών μεταξύ των εξεταζόμενων τμημάτων 
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4.2.3.4. Μικροβιολογικό εργαστήριο 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο δέχεται δείγματα από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ασθενείς που έχουν παραπεμπτικό (200 δείγματα την ήμερα που 

αντιστοιχούν σε 2000 εξετάσεις). Η όλη διαδικασία φαίνεται στον πίνακα 19. 

Αποτελείται από οκτώ τμήματα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, στο καθένα από 

τα οποία υπάρχει υπεύθυνος ιατρός και βοηθοί εργαστηρίων. Είναι από τα πρώτα 

τμήματα του νοσοκομείου που έχουν αποκτήσει εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μεταφέρονται στα τμήματα ή παραδίδονται 

στους ασθενείς σε έντυπη μορφή. 

 

4.2.4. Διατμηματική ροή πληροφοριών και υλικών 

Η λειτουργία καθενός από τα τμήματα που περιγράφηκαν στις ενότητες 4.2.1 

έως και 4.2.3, δεν είναι εντελώς αυτόνομη και ανεξάρτητη, αλλά βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην υποστήριξη και τη μεταφορά πληροφοριών και υλικών από τα υπόλοιπα 

τμήματα. Διαγραμματικά, η ροή πληροφοριών και υλικών μεταξύ των τμημάτων που 

μελετώνται παρουσιάζεται στον πίνακα 20. 
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4.3. Υποστήριξη από ΠΣ 

4.3.1. Διαχείριση ασθενών 

4.3.1.1 ΓΡΑΠΕΤ 

Το ΓΡΑΠΕΤ αποτελεί το πιο πρόσφατο τμήμα του νοσοκομείου που 

εκσυγχρονίστηκε με την υιοθέτηση εξειδικευμένης εφαρμογής για τη διαχείριση 

ασθενών και τον υπολογισμό του  κόστους νοσηλείας (Πίνακας 21). Η εφαρμογή του 

ΓΡΑΠΕΤ αναπτύχθηκε εσωτερικά από το ΓΕΠ, με σκοπό τη συνένωση όλων των 

τμημάτων που ασχολούνται με τη διαχείριση ασθενών (εισιτήρια, εξιτήρια, ΓΡΑΠΕΤ) 

τόσο μεταξύ τους όσο και με το ΤΕΠ. Παρέχονται δυνατότητες εισαγωγής στοιχείων 

του ασθενή (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο, διεύθυνση), υπολογισμού 

κόστους ασθενή, στατιστικών στοιχείων και διαμοιρασμού των πληροφοριών αυτών 

μεταξύ των τμημάτων που έχουν διασυνδεθεί. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της 

έρευνας η εφαρμογή διαχείρισης ασθενών δεν είχε ολοκληρωθεί και κάποιες 

δυνατότητες δεν ήταν διαθέσιμες. Πλήρως λειτουργική ήταν η δυνατότητα εισαγωγής 

στοιχείων ασθενή. 

Η πρωτοβουλία ανήκει σε στέλεχος το οποίο αφού κατέγραψε τις ανάγκες του 

προσωπικού του τμήματος απευθύνθηκε στο ΓΕΠ και ζήτησε την ανάπτυξη της 

εφαρμογής. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το ΓΕΠ για τη βελτίωση της εφαρμογής 

και την επίλυση προβλημάτων. 

Αν και υπήρχε η διάθεση για διασύνδεση και άλλων τμημάτων (π.χ. φαρμακείο) 

αλλά υπάρχουν δυσκολίες καθώς πρόκειται για εφαρμογή που αναπτύχθηκε με 

Microsoft Access και υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό Η/Υ που μπορούν να 

διασυνδεθούν. Εξάλλου το φαρμακείο δεν έχει ακόμη συνδεθεί με το εσωτερικό δίκτυο 

του νοσοκομείου. 
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Τμήμα 

Εργασίες που 

επιτελούνται με 

χρήση Η/Υ 

Ύπαρξη 

εξειδικευμένου ΠΣ 
Δυνατότητες ΠΣ 

ΓΡΑΠΕΤ 

 Εκτύπωση 

εντύπων – 

καταστάσεων 

 

Πληροφοριακό 

Σύστημα 

Διαχείρισης 

Ασθενών 

 Εισαγωγή στοιχείων 

ασθενή 

 Στατιστικά στοιχεία 

 Υπολογισμός κόστους 

 Διασύνδεση με εισιτήρια, 

εξιτήρια και επείγοντα 

Πίνακας 21 : Υποστήριξη από ΠΣ στο ΓΡΑΠΕΤ 
 

4.3.2. Κλινικές – ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες 

4.3.2.1 Ιατρική πράξη 

 Η εργασία των ειδικών ιατρών δεν υποστηρίζεται σχεδόν καθόλου από 

σύγχρονα μέσα. Αν και στις κλινικές υπάρχει στοιχειώδης χρήση Η/Υ αυτή δεν αφορά 

του ειδικούς ιατρούς, αλλά τους ειδικευόμενους ιατρούς και το νοσηλευτικό 

προσωπικό. Οι ειδικοί ιατροί δίνουν εντολές προφορικά και ενημερώνονται είτε 

προφορικά, είτε μέσω εντύπων. Οπότε εκτός από τις περιπτώσεις κάποιων 

απεικονιστικών εξετάσεων που είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή κάποιων διαγνωστικών 

συσκευών που είναι συνδεδεμένοι με Η/Υ, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας απουσιάζει. 

Σε ότι αφορά τους ειδικευόμενους ιατρούς, παρατηρείται μεγαλύτερη χρήση 

Η/Υ στην καθημερινή τους εργασία. Από τη στιγμή που οι ειδικευόμενοι ιατροί είναι 

επιφορτισμένοι με την περαίωση μέρους των γραφειοκρατικών διαδικασιών των 

κλινικών, ο ρόλος των Η/Υ περιορίζεται στην εκτύπωση εντύπων για τις διαδικασίες 

αυτές.  

Εξειδικευμένη κλινική εφαρμογή δεν υπάρχει πλέον, αλλά αναφέρθηκε από τον 

Επιμελητή ιατρό Θ ότι, όταν ήταν στη Β’ παθολογική κλινική ως ειδικευόμενος ιατρός 
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υπήρχε εξειδικευμένη εφαρμογή υποτυπώδους ιατρικού φακέλου όπου καταγράφονταν 

κάποια στοιχεία π.χ. κλινική πορεία – εικόνα του ασθενή, αποτελέσματα εξετάσεων. 

Αυτή η εφαρμογή δεν υπάρχει σήμερα και ούτε είναι γνωστό πότε σταμάτησε η χρήση 

της, καθώς ο Επιμελητής Θ μεταφέρθηκε σε άλλη κλινική και δε γνωρίζει τι συνέβη. 

 

Πράξη 
Εργασίες που επιτελούνται 

με χρήση Η/Υ 

Ύπαρξη 

εξειδικευμένου 

ΠΣ 

Δυνατότητες ΠΣ 

Ιατρική 

πράξη  

 Εκτύπωση εντύπων 

 Προβολή απεικονιστικών 

εξετάσεων 

 Λειτουργία 

διαγνωστικών συσκευών 

συνδεδεμένων με Η/Υ 

 Ιατρικά βιβλία σε 

ηλεκτρονική μορφή 

 Ηλεκτρονικό 

συνταγολόγιο 

 Αρχείο Access με 

στοιχεία ασθενών 

(προσωπικά – 

δημογραφικά και 

κλινικά) στην 

ουρολογική κλινική 

 Αρχείο Excel στην 

ογκολογική κλινική με τα 

στοιχεία επικοινωνίας 

και τα δοσολογικά 

σχήματα εξωτερικών 

χρόνια ασθενών 

(Εφαρμογή 

ιατρικού 

φάκελου η οποία 

χρησιμοποιήθηκε 

στο παρελθόν 

και δεν υπάρχει 

σήμερα) 

 (Εισαγωγή 

στοιχείων 

ασθενή 

 Παρακολούθηση 

εξέλιξης πορείας 

υγείας 

 Καταγραφή 

αποτελεσμάτων 

εξετάσεων) 

Νοσηλευτική 

πράξη 
 Εκτύπωση εντύπων - - 

Πίνακας 22 : Υποστήριξη από ΠΣ στις κλινικές – ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες 
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Επίσης καταγράφηκε και η ύπαρξη αρχείου Access στην ουρολογική κλινική 

για καταγραφή των στοιχείων των ασθενών και κάποιων κλινικών πληροφοριών γι 

αυτούς. Αντίστοιχο αρχείο σε Excel υπάρχει και στην ογκολογική, το οποίο περιέχει τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τα δοσολογικά σχήματα εξωτερικών χρόνια ασθενών. Οι 

υπόλοιπες χρήσεις των Η/Υ που έχουν σχέση με το κλινικό έργο και την εκπαίδευση – 

ενημέρωση των ιατρών φαίνονται στον πίνακα 22. 

 

4.3.2.2 Νοσηλευτική πράξη 

Και στην περίπτωση της νοσηλευτικής πράξης, η σύγχρονη τεχνολογία δεν 

εφαρμόζεται σε κανένα σημείο του κλινικού έργου του προσωπικού. Όλες οι 

διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω εντύπων, κάποια από τα οποία τυπώνονται μέσω 

υπολογιστή (Πίνακας 22). 

 

4.3.3 Υποστήριξη κλινικών τμημάτων 

4.3.3.1 Φαρμακείο 

Στο φαρμακείο καταγράφηκαν δύο περιπτώσεις χρήσης Η/Υ (πίνακας 23). Η 

πρώτη αφορά ένα αρχείο Excel, το οποίο περιέχει τις φαρμακευτικές εταιρείες που 

προμηθεύουν το νοσοκομείο, τα φάρμακα τα οποία διαθέτει η καθεμία, τις παραγγελίες 

που πραγματοποιήθηκαν. Στις παραγγελίες καταγράφονται τόσο οι ημερομηνίες που 

πραγματοποιήθηκαν, όσο και οι ποσότητες που παραγγέλθηκαν, ώστε να υπάρχει μια 

γενική εικόνα της κίνησης των φαρμάκων. 

Η δεύτερη αντιστοιχεί στην ύπαρξη εξειδικευμένης εφαρμογής φαρμακείου, με 

περιορισμένες όμως δυνατότητες. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από οπλίτη το 2004 για 

κάλυψη των αναγκών στρατιωτικής αποθήκης υγειονομικού υλικού. Αργότερα 
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ζητήθηκε από τον ίδιο (και αφού είχε ολοκληρώσει τη θητεία του) να προσαρμόσει, επ’ 

αμοιβή, την εφαρμογή και για το νοσοκομείο.  

 

Τμήμα 
Εργασίες που επιτελούνται 

με χρήση Η/Υ 

Ύπαρξη 

εξειδικευμένου 

ΠΣ 

Δυνατότητες ΠΣ 

Φαρμακείο 

 Excel με εταιρείες, 

φάρμακα που προμηθεύει 

η καθεμία, παραγγελίες 

που πραγματοποιήθηκαν 

(ημερομηνίες, 

ποσότητες) 

 

PΗIS 

 Λογιστική 

τακτοποίηση 

(χρέωση – 

αποχρέωση) 

 Εκτύπωση 

λογιστικών 

εγγράφων 

 Λογιστικός 

έλεγχος 

υπολοίπων 

Πίνακας 23 : Υποστήριξη από ΠΣ στο φαρμακείο 
 

Η εφαρμογή ωστόσο παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες. Καταρχήν, καλύπτει μόνο 

το λογιστικό τμήμα της εργασίας (χρέωση – αποχρέωση φαρμάκων). Αποτέλεσμα, τα 

υπόλοιπα φαρμάκων που παρουσιάζονται στην εφαρμογή να μην αντιστοιχούν με τα 

πραγματικά, καθώς η λογιστική τακτοποίηση πραγματοποιείται 2 έως 3 μήνες μετά την 

προμήθεια ή χορήγηση τους. Επίσης άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι: 

προβλήματα παραμετροποίησης φορμών εκτύπωσης, μη ανταπόκριση της εφαρμογής 

λόγω του όγκου δεδομένων (η βάση δεδομένων είναι σε Microsoft Access), έλλειψη 

στατιστικών στοιχείων. 

Κυριότερο πρόβλημα ωστόσο αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει τεχνική 

υποστήριξη για την εφαρμογή, καθώς ο κατασκευαστής δεν πληρώνεται για να 

πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή επιδιορθώσεις. 
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4.3.3.2 Εργαστήριο τοξικολογίας 

Το εργαστήριο τοξικολογίας (πίνακας 24) διαθέτει εξειδικευμένη εφαρμογή 

εργαστηρίου (LIS). Το LIS εφαρμόστηκε το 2008 και είναι συνδεδεμένο με τον 

αναλυτή δειγμάτων. Εισάγονται τα στοιχεία του ασθενή και  εκτυπώνεται barcode όπου 

επικολλάται στο δείγμα για ταυτοποίηση των δειγμάτων από τον αναλυτή. Επιπλέον, το 

σύστημα παρέχει στο χρήστη σημαντικά στατιστικά στοιχεία π.χ. αριθμό εξετάσεων, 

αριθμό θετικών δειγμάτων. Το LIS δεν είναι συνδεδεμένο με το φασματογράφο μάζας, 

ο οποίος χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση σε περιπτώσεις θετικών αποτελεσμάτων 

ανίχνευσης ουσιών. Ωστόσο λόγω του πολύ μικρού αριθμού θετικών δειγμάτων, αυτό 

δε δημιουργεί πρόβλημα. 

 

Τμήμα 

Εργασίες που 

επιτελούνται 

με χρήση Η/Υ 

Ύπαρξη 

εξειδικευμένου ΠΣ 
Δυνατότητες ΠΣ 

Εργαστήριο 

τοξικολογίας 

Εκτυπώσεις 

εγγράφων και 

αποτελεσμάτων 

LIS 

 Εισαγωγή στοιχείων 

ασθενή 

 έκδοση barcode 

 σύνδεση με αναλυτή 

δειγμάτων 

 εξαγωγή στατιστικών 

στοιχείων 

Πίνακας 24 : Υποστήριξη από ΠΣ στο εργαστήριο τοξικολογίας 
 

4.3.3.3 Εργαστήριο σύνθεσης παρεντερικών διαλυμάτων 

Το εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένη εφαρμογή, η ύπαρξη της οποίας 

οφείλεται σε πρωτοβουλία προγενέστερου φαρμακοποιού. Την ανάπτυξη την ανέλαβε 

το ΓΕΠ του νοσοκομείου. Το ΠΣ υποστηρίζει αρκετές από τις εσωτερικές λειτουργίες 
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και παρέχει γενικότερη εικόνα των ασθενών και των δοσολογικών σχημάτων που έχουν 

χορηγηθεί ή έχουν ακυρωθεί. Οι δυνατότητες της εφαρμογής φαίνονται στον πίνακα 25. 

 

Τμήμα 

Εργασίες που 

επιτελούνται 

με χρήση Η/Υ 

Ύπαρξη 

εξειδικευμένου ΠΣ 
Δυνατότητες ΠΣ 

Εργαστήριο 

τοξικολογίας 

Εκτύπωση 

εντύπων 

Εφαρμογή 

εργαστηρίου 

παρεντερικών 

διαλυμάτων  

 Εισαγωγή στοιχείων 

ασθενή 

 Υπολογισμός κόστους 

θεραπείας 

 Δοσολογικά σχήματα που 

έχουν χορηγηθεί 

 Δοσολογικά σχήματα που 

έχουν ακυρωθεί 

 Στατιστικά στοιχεία 

Πίνακας 25 : Υποστήριξη από ΠΣ στο εργαστήριο σύνθεσης παρεντερικών διαλυμάτων 
 

4.3.3.4 Μικροβιολογικό εργαστήριο 

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο (Πίνακας 26) υπάρχει εξειδικευμένο LIS που 

εγκαταστάθηκε πριν από 10 χρονιά και αναβαθμίστηκε πριν από 2 χρονιά. Η 

πρωτοβουλία ανήκε στον τωρινό διευθυντή και η εφαρμογή αγοράστηκε από εταιρεία 

μικροβιολογικών υλικών.  Η εταιρεία έχει αναλάβει το κόστος της εγκατάστασης και 

συντήρησης του ΠΣ. 

 Υπάρχει Η/Υ σε κάθε τμήμα (αιματολογικό, πήξη, βιοχημικό, ιολογικό, 

οργανολογικό, ουροχημικό, καλλιέργειες, αιμοδοσία) όπου περνούν τα αποτελέσματα. 

Οι Η/Υ είναι συνδεδεμένοι σε εσωτερικό δίκτυο και παρέχεται η δυνατότητα 

διαμοιρασμού της πληροφορίας από οποιονδήποτε Η/Υ του τμήματος. Όλοι οι Η/Υ του 

τμήματος συνδέονται σε κεντρικό σέρβερ. 
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Τμήμα 

Εργασίες που 

επιτελούνται 

με χρήση Η/Υ 

Ύπαρξη 

εξειδικευμένου 

ΠΣ 

Δυνατότητες ΠΣ 

Μικροβιολογικό  LIS 

 Εισαγωγή στοιχείων 

ασθενή 

 Έκδοση barcode που 

συνοδεύει τα δείγματα 

 Αποθήκευση 

αποτελεσμάτων 

εξετάσεων 

 Στατιστικά στοιχεία 

 Εκτύπωση 

αποτελεσμάτων 

 Δημιουργία αρχείου 

εξετάσεων. 

 Διαμοιρασμός των 

πληροφοριών σε όλα τα 

τμήματα του εργαστηρίου 

Πίνακας 26 : Υποστήριξη από ΠΣ στο μικροβιολογικό εργαστήριο 
 

4.3.4. Διατμηματική ροή πληροφοριών και υλικών 

Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η ροή πληροφοριών και υλικών μεταξύ 

των τμημάτων του νοσοκομείου περιλαμβάνουν έντυπα μέσα, πνευματικό ταχυδρομείο, 

τηλεφωνική επικοινωνία. Αναλυτικά, φαίνονται στον πίνακα 27. Η πρώτη στήλη του 

πίνακα περιέχει τους πιθανούς αποστολείς της πληροφορίας ή του υλικού και η πρώτη 

γραμμή τους πιθανούς παραλήπτες. 
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                              Προς 

    Από 

ΓΡΑΠΕΤ Μονάδες 

Νοσηλείας 

Φαρμακείο Μικροβιολογικό 

εργαστήριο 

Εργαστήριο 

τοξικολογίας 

Εργαστήριο σύνθεσης  

παρεντερικών 

διαλυμάτων 

ΓΡΑΠΕΤ  Ε,Τ Ε,Τ Ε,Τ Ε,Τ Ε,Τ 

Μονάδες Νοσηλείας Ε,Τ Π,Ε,Τ Π,Ε,Τ Π,Ε,Τ Π,Ε,Τ Π,Ε,Τ 

Φαρμακείο Ε,Τ Π,Δ   Δ Δ 

Εργαστήριο τοξικολογίας Ε,Τ Π,Ε,Τ Ε    

Μικροβιολογικό 

εργαστήριο 

Ε,Τ Π,Ε,Τ     

Εργαστήριο σύνθεσης  

παρεντερικών διαλυμάτων 

Ε,Τ Δ     

Ε:  Έντυπα μέσα  

Π: Πνευματικό ταχυδρομείο 

Τ: Τηλεφωνική επικοινωνία 

Δ: Δέσμευση ατόμου από προσωπικό για μεταφορά υλικών 

   : Ροή πληροφοριών 

   : Ροή υλικών 

   : Μη ανταλλαγή πληροφοριών ή υλικών μεταξύ των τμημάτων 

 

Πίνακας 27 : Τρόποι επίτευξης ροής πληροφοριών και υλικών μεταξύ των εξεταζόμενων τμημάτων 
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4.4. Λόγοι για τους οποίους υπάρχει μικρός βαθμός υιοθέτησης ΠΣ 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με 

τους λόγους για τους οποίους το 424 ΓΣΝΕ παρουσιάζει μικρό βαθμό υιοθέτησης 

κλινικών ΠΣ. Οι λόγοι αυτοί ταξινομήθηκαν στις κατηγορίες του πίνακα 28: 

Κατηγορία Τι περιλαμβάνει 

Οργανωσιακοί παράγοντες 

Θέματα που αφορούν αρμοδιότητες, 
διαδικασίες και πρακτικές, ρόλος της 
διεύθυνσης, αλλαγές πόστων 
προσωπικού, τρόποι επικοινωνίας και 
μεταφοράς πληροφοριών 

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες 
Αδυναμία διάθεσης – εξεύρεσης  
χρηματικών πόρων  

Υλικοτεχνικοί παράγοντες 
Έλλειψη Η/Υ, internet, εσωτερικού 
δικτύου και ότι άλλο αφορά 
τεχνολογικό/τεχνικό  υλικό  

Ανθρώπινοι - εργασιακοί παράγοντες 

Αντιδράσεις, αδιαφορία, φόβος  
ανάληψης έργου, εξοικείωση με την 
τεχνολογία, επίπεδο γνώσης χρήσης Η/Υ, 
φόρτος εργασίας, εξοικείωση με το 
υπάρχον σύστημα, επιδράσεις ΠΣ στη 
ροή εργασίας 

Εξωνοσοκομειακοί παράγοντες 

εξάρτηση από ανώτερα κλιμάκια και/ή 
παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει το 
νοσοκομείο, επίδραση γενικότερου 
πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού 
κλίματος 

Στρατιωτικός χαρακτήρας νοσοκομείου 
Μεταθέσεις, πειθαρχία, περιορισμοί στις 
δράσεις και τις πρωτοβουλίες, 
περιορισμοί από διαταγές,  

Πίνακας 28 : Κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση ΠΣ 
 

Στον πίνακα 29, παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι χαμηλής εφαρμογής 

σύγχρονων τεχνολογιών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Αναλυτικά οι λόγοι αυτοί θα σχολιαστούν στην ενότητα της ανάλυσης ευρημάτων.
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Εξεταζόμενος 

Παράγοντες 

Οργανωσιακοί Χρηματοοικονομικοί Υλικοτεχνικοί Ανθρώπινοι - εργασιακοί Εξωνοσοκομειακοί 
Στρατιωτική 

φύση 
νοσοκομείου 

Στέλεχος Α 

 Αδιαφορία διοίκησης  Επηρεάζει και το 
οικονομικό αλλά δεν 
είναι το κύριο 
πρόβλημα 

 Ανεπαρκής 
αριθμός Η/Υ 

 Φόβος ανάληψης ευθύνης 
 Αποθάρρυνση του προσωπικού 
 Γενικότερη αδιαφορία 
 Αδιαφορία – άγνοια προσωπικού 

 Μελλοντική 
εφαρμογή ΠΣ 
«Φίλιππος» 

 Υπερβολική 
προσκόλληση σε 
διαταγές – 
κανονισμούς 

Εργαστηριακός 
ιατρός Β 

 Έλλειψη σχεδιασμού για όλο το 
νοσοκομείο 

 Τα ΠΣ δεν είναι προτεραιότητα 
για τη διοίκηση 

  Μη 
πρόσβαση 
στο internet 

 Μη εξοικείωση με ΠΣ, κυρίως οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία 

 Εξοικείωση με την υπάρχουσα 
κατάσταση 

 Η δουλειά βγαίνει 

  Γραφειοκρατία – 
ακαμψία 
στρατού 

Φαρμακοποιός  Γ 

 Δεν υπάρχει ενασχόληση από 
ανώτερα στελέχη του τμήματος / 
νοσοκομείου 

 Υποστελέχωση ΓΕΠ 

 Έλλειψη κονδυλίων  Μη σύνδεση 
με εσωτερικό 
δίκτυο 

 

 Μεγάλος φόρτος εργασίας δεν 
επιτρέπει ενασχόληση / πρωτοβουλίες 
για τα ΠΣ 

 Φόβος επίρριψης ευθυνών σε 
περίπτωση που το ΠΣ αποτύχει 

 Προτίμηση χειρογραφικού τρόπου 
εργασίας 

 Φόβος για επιπλέον φόρτο εργασίας 

 Μελλοντική 
εφαρμογή ΠΣ 
«Φίλιππος» 

 Χρονοβόρα και 
δύσκαμπτη 
διαδικασία 
έγκρισης 

 Συχνές 
μεταθέσεις 
προσωπικού σε 
θέσεις κλειδί. 

Φαρμακοποιός  Δ 

 Συχνές αλλαγές πόστων εντός 
νοσοκομείου 

 Ύπαρξη πιο βασικών 
οργανωσιακών προβλημάτων δεν 
επιτρέπουν εφαρμογή ΠΣ 

   Ύπαρξη σοβαρών εργασιακών 
προβλημάτων στον τομέα ευθύνης 
του ρίχνουν τα ΠΣ σε δεύτερη μοίρα 

  Συχνές 
μεταθέσεις 
προσωπικού 

Φαρμακοποιός Ε 

 Υποστελέχωση ΓΕΠ 
 Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός 
 Προχειρότητα με την οποία 

αντιμετωπίζονται καταστάσεις 
και προβλήματα 

 Έλλειψη δέσμευσης ηγεσίας 
 Έλλειψη προγραμμάτων 

εκπαίδευσης 

 Έλλειψη οικονομικών 
πόρων 

  Μη εξοικείωση με τεχνολογία, ιδίως 
των μεγαλυτέρων 

 Αποφυγή επιπλέον φόρτου εργασίας 
 Υπερβολικός φόρτος εργασίας δεν 

επιτρέπει στο προσωπικό να αναλάβει 
πρωτοβουλίες 

 Μη ενασχόληση πέρα από τα βασικά 

  Αλλαγές – 
μεταφορές 
μονάδων 

 Συχνές αλλαγές 
υψηλόβαθμων 
στελεχών 

Πίνακας 29: Λόγοι χαμηλής εφαρμογής ΠΣ στο 424 ΓΣΝΕ  (συνέχεια στην επόμενη) 
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Εξεταζόμενος 
Παράγοντες 

Οργανωσιακοί Χρηματοοικονομικοί Υλικοτεχνικοί Ανθρώπινοι - εργασιακοί Εξωνοσοκομειακοί Στρατιωτική φύση  
νοσοκομείου 

Βοηθός 
φαρμακείου ΣΤ 

 Μη κατανόηση από τη διοίκηση 
των δυσκολιών από την έλλειψη 
ΠΣ 

 Δεν υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση 
αρμοδιοτήτων 

 

 Έλλειψη χρηματικών 
πόρων 

 Δεν υπάρχει 
Η/Υ στο τμήμα 
της 

 Η δουλειά έστω και δύσκολα 
βγαίνει 

 Εφησυχασμός – αδιαφορία 
 Έλλειψη πρωτοβουλιών από το 

προσωπικό 
 Μεγάλος φόρτος εργασίας δεν 

επιτρέπει ενασχόληση με το 
ζήτημα 

  Συχνές αλλαγές 
προσωπικού 

Πολιτικό 
προσωπικό Ζ 

 Υποστελέχωση ΓΕΠ 
 Έλλειψη προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σε νέες 
τεχνολογίες 

 Έλλειψη ατόμων ειδικευμένων 
στο management 

 Προτεραιότητα σε εξυπηρέτηση 
άμεσων κλινικών αναγκών 
νοσοκομείου  

 Χρηματοδότηση 
έργου το βασικό 
πρόβλημα 

 Δεν υπάρχει 
εσωτερικό 
δίκτυο σε όλο το 
νοσοκομείο 

 Φόβος ανάληψης ευθύνης έργου ή 
επίρριψης αποτυχίας 

 Οι ιατροί ενδιαφέρονται μόνο για 
το κλινικό τους έργο 

 Συνήθεια σε χειρογραφικό 
σύστημα 

 Μη εξοικείωση των πιο 
ηλικιωμένων με τεχνολογία 

 Πολιτική απόφαση η 
εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου ΠΣ 

 Μειωμένη ευελιξία 
ενεργειών / 
πρωτοβουλιών 

 Απαιτείται έγκριση 
από ανώτερο 
κλιμάκιο 

 Ο κατώτερος δεν 
μπορεί να ασκήσει 
πίεση / διεκδικήσει 

Επιμελητής 
Ιατρός Η 

 Υπάρχουν βασικά οργανωσιακά 
ζητήματα που πρέπει να λυθούν 
π.χ. υποστελέχωση τμημάτων 

 Εσωτερικές αλλαγές 
προσωπικού μεταξύ των 
τμημάτων 

 

  Ανεπαρκής 
αριθμός Η/Υ 

 Έλλειψη internet 
 Έλλειψη εσωτ. 

δικτύου στο 
τμήμα 

 Συνήθεια τρόπου εργασίας 
 Το ΠΣ θα προκαλέσει επιπλέον 

φόρτο εργασίας 
 Νοοτροπία ότι το νοσοκομείο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
 Έλλειψη κινήτρων για το κάτι 

παραπάνω 

  Συχνές αλλαγές - 
μεταθέσεις 

Επιμελητής 
Ιατρός Θ 

 Εσωτερικές αλλαγές 
προσωπικού μεταξύ των 
τμημάτων 

 Δεν υπάρχουν τυποποιημένες 
διαδικασίες και πρωτόκολλα. 

 Οικονομική κρίση σε 
κάποιο βαθμό 

 Ανεπαρκής 
αριθμός Η/Υ 

 Έλλειψη εσωτ. 
δικτύου στο 
τμήμα 

 Δεν υπάρχουν ομαδικές, μόνο 
ατομικές προσπάθειες 

 Φόβος για τεχνολογία 
 Νοοτροπία να κάνουμε τα άκρως 

απαραίτητα 
 Οι ειδικοί ιατροί θέλουν να 

ασχολούνται μόνο με την 
ειδικότητά τους 

  Συχνές αλλαγές 
υψηλόβαθμων  

Πίνακας 29: Λόγοι χαμηλής εφαρμογής ΠΣ στο 424 ΓΣΝΕ  (συνέχεια στην επόμενη) 
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Πίνακας 29: Λόγοι χαμηλής εφαρμογής ΠΣ στο 424 ΓΣΝΕ 

Εξεταζόμενος 

Παράγοντες 

Οργανωσιακοί Χρηματοοικονομικοί Υλικοτεχνικοί Ανθρώπινοι - εργασιακοί Εξωνοσοκομειακοί 
Στρατιωτική 

φύση 
νοσοκομείου 

Ειδικευόμενος 
Ιατρός Ι 

 Έλλειψη υποστήριξης της 
διεύθυνσης 

 Δεν υπάρχουν κριτήρια 
μέτρησης της αποδοτικότητας 

 Δεν υπάρχουν στόχοι που 
πρέπει να μετρηθούν και θα 
απαιτούσαν την ύπαρξη ΠΣ 

  Έλλειψη 
σύνδεσης με το 
εσωτερικό 
δίκτυο 

 Έλλειψη 
σύνδεσης 
internet 

 Αντιδράσεις από την επιβολή 
αλλαγών 

 Ορισμένοι προτιμούν να μην 
επιβαρυνθεί η εργασία, παρά τη 
βελτίωση διαδικασιών 

 Πεποίθηση ότι το νοσοκομείο 
λειτουργεί καλά ως έχει 

 Οι ειδικοί ιατροί δίνουν βάρος στο 
ιδιωτικό τους ιατρείο 

  

Ειδικευόμενος 
Ιατρός Κ 

 Υποστελέχωση τμημάτων δεν 
επιτρέπει ενασχόληση με ΠΣ 

 Το οικονομικό είναι 
το σπουδαιότερο 
πρόβλημα 

  Άγνοια για τα ΠΣ, κυρίως από τους 
μεγαλύτερους 

 Αντίδραση στην αλλαγή 
 Μεγάλος φόρτος εργασίας δεν 

επιτρέπει ενασχόληση με το ζήτημα 
 

 Μείωση μισθών 
επηρέασε αρνητικά 

 Μεταθέσεις 
αφήνουν 
ημιτελείς 
προσπάθειες 

Προϊσταμένη 
Λ 

 Διαφορετικές πρακτικές – 
διαδικασίες μεταξύ των 
τμημάτων 

 Διοίκηση ασχολείται με άλλα 
ζητήματα 

 Προτάσεις που υποβάλλονται δε 
φθάνουν στη διεύθυνση 

 Έλλειψη χρηματικών 
πόρων 

 Υπάρχουν 
τμήματα στα 
οποία δεν 
υπάρχουν Η/Υ 

 Αδιαφορία για τα ΠΣ  Μείωση μισθών 
 Περιορισμός 

εκπαίδευσης 
προσωπικού εκτός 
νοσοκομείου 

 

Νοσηλεύτρια 

Μ 

 Η διεύθυνση δε γνωρίζει τις 
ανάγκες 

 Οι προτάσεις «κολλάνε» στην 
ιεραρχία 

 Οι προσπάθειες αφορούν τις 
κλινικές και όχι το σύνολο του 
νοσοκομείου 

 Διαφορετικές διαδικασίες 
μεταξύ των τμημάτων 

 Εσωτερικές αλλαγές 
προσωπικού μεταξύ των 
τμημάτων 

 Τα τελευταία χρόνια 
είναι πρόβλημα και τα 
χρήματα 

  Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το «πως 
γίνεται μια δουλεία» 

 Συνήθεια υπάρχουσας κατάστασης 
 Νοοτροπία ότι «η δουλεία βγαίνει» 
 Μικρή εξοικείωση μεγαλυτέρων 

στα ΠΣ 
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4.5. Αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης και ομαλή ενσωμάτωση 

των ΠΣ 

Για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης και την αύξηση της υιοθέτησης 

ΠΣ, απαιτούνται μια σειρά από προϋποθέσεις, ενέργειες και μέτρα. Οι απαντήσεις των 

ατόμων που ερωτήθηκαν για το συγκεκριμένο ζήτημα κατηγοριοποιήθηκαν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Αρχικός σχεδιασμός 

 Οργανωσιακές αλλαγές – προϋποθέσεις 

 Αντιμετώπιση προβλήματος οικονομικών πόρων 

 Ρόλος Διοίκησης 

 Ρόλος προσωπικού 

 Ρόλος ΓΕΠ 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες 

στον πίνακα 30. 

Πέρα των μέτρων που προτάθηκαν για αύξηση της χρήσης ΠΣ, ζητήθηκε από τους 

ερωτώμενους να προτείνουν ορισμένα χαρακτηριστικά, δυνατότητες και προϋποθέσεις 

του συστήματος που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Ζητούμενο ήταν, αφού ληφθεί η 

απόφαση και προχωρήσει το νοσοκομείο σε αγορά – ανάπτυξη – προσαρμογή ΠΣ, πώς 

μπορεί να εξασφαλιστεί η ομαλή ενσωμάτωσή τους στη ροή εργασίας του 

νοσοκομείου, να μετριαστούν / αποφευχθούν οι αντιδράσεις του προσωπικού και να 

ανταποκριθεί το σύστημα στις απαιτήσεις του προσωπικού. Οι απαντήσεις  φαίνονται 

στον πίνακα 31. 
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Εξεταζόμενο άτομο 
Κατηγορία 

Αρχικός Σχεδιασμός Οργανωσιακές αλλαγές 
-προϋποθέσεις 

Αντιμετώπιση έλλειψης 
οικονομικών πόρων Ρόλος Διοίκησης Ρόλος προσωπικού Ρόλος ΓΕΠ 

Στέλεχος Α 

 Καταγραφή αναγκών     Συνεργασία με το ΓΕΠ 
για σχεδιασμό και 
αντιμετώπιση 
προβλημάτων 

 Ανάπτυξη εφαρμογών 

Εργαστηριακός ιατρός Β 

 Σχεδιασμός για όλο το 
νοσοκομείο 

 Καταγραφή αναγκών  
 Αναζήτηση εμπορικής 

λύσης 

 Παντελής κατάργηση 
χαρτιού και μολυβιού 

    

Φαρμακοποιός Γ 

 Υιοθέτηση συστήματος 
που έχει εφαρμοστεί 
επιτυχημένα και αλλού  

   Αν επιβάλλει η 
διοίκηση το ΠΣ, θα 
υιοθετηθεί 

 Υπάρχουν ικανά άτομα 
στο τμήμα του, τα 
οποία θα μπορούσαν να 
αναπτύξουν εφαρμογές 

 Ανάπτυξη εφαρμογών 

Φαρμακοποιός Δ 

 Καταγραφή αναγκών  Επίλυση σε πρώτη 
φάση προβλημάτων στη 
λειτουργία του 
τμήματος 

   Συνεχή αιτήματα προς 
τη διοίκηση 

 

Φαρμακοποιός Ε 

 Καταγραφή αναγκών 
 Απαραίτητος ο καλός 

αρχικός σχεδιασμός για 
επιτυχία και χαμηλό 
κόστος 

 Ανάθεση έργου σε 
εταιρεία 

 Οργάνωση σεμιναρίων 
για κατανόηση οφελών 
ΠΣ 

 Ίδρυση – σύσταση 
αρχών εντός 
νοσοκομείου που θα 
αναλάβουν το έργο 

 Αφού δεν υπάρχουν 
χρήματα, να 
επικεντρωθούμε στον 
καλό σχεδιασμό 

 Έξυπνες και 
οικονομικές αγορές 

 Επιβολή εφαρμογής ΠΣ  Συμμετοχή μόνο 
έμπειρων ατόμων 

 Ενίσχυση του ρόλου 
του 

 Ευελιξία κινήσεων 

Βοηθός φαρμακείου ΣΤ 

 Καταγραφή αναγκών     Υποβολή προτάσεων 
 Γνώση όλων των 

διαδικασιών και όχι 
μόνο του κομματιού της 
εργασίας τους 

 

Πολιτικό προσωπικό Ζ 

 Καταγραφή αναγκών και 
τρόπου λειτουργίας 
τμημάτων 

 Αναζήτηση έτοιμης 
εμπορικής λύσης 

     

Πίνακας 30 : Προϋποθέσεις, ενέργειες και μέτρα για αλλαγή της κατάστασης (συνέχεια στην επόμενη) 
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Εξεταζόμενο άτομο 

Κατηγορία 

Αρχικός Σχεδιασμός Οργανωσιακές αλλαγές 
-προϋποθέσεις 

Αντιμετώπιση 
έλλειψης οικονομικών 

πόρων 
Ρόλος Διοίκησης Ρόλος προσωπικού Ρόλος ΓΕΠ 

Επιμελητής Ιατρός Η 

 Καταγραφή αναγκών 
τμημάτων 

 Εστίαση στην επίλυση 
απλών καθημερινών 
προβλημάτων 

 Στελέχωση με 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό στα ΠΣ 

 Προγράμματα 
εκπαίδευσης ΠΣ 

 Απλές λύσεις με μικρό 
κόστος 

  Συμμετοχή στο σχεδιασμό 
από όσους θα  
χρησιμοποιήσουν το ΠΣ 

 

Επιμελητής Ιατρός Θ 

 Μελέτη κόστους, χρόνου, 
επηρεασμού ροής 
εργασίας, πιθανών 
προβλημάτων, οφελών 

 Ύπαρξη 
τυποποιημένων 
διαδικασιών και 
πρωτοκόλλων  

 Σταθερότητα διοίκησης 
και υποστηρικτών των 
ΠΣ 

 
 

 Εκμετάλλευση 
χορηγιών εταιρειών 

 Ανάληψη πρωτοβουλίας 
και επιβολή του ΠΣ 

 Συντονισμός ενεργειών 
 Δημιουργία ομάδων που 

θα αναλάβουν το έργο 

 Κοινή πλεύση για προώθηση 
αιτημάτων και μετρίαση 
αντιδράσεων 

 Καλή επικοινωνία μελών 
ομάδων που συμμετέχουν στο 
έργο 

 Συμμετοχή όλων των 
κατηγοριών προσωπικού 

 Πρωτοστάτες τα άτομα που 
έχουν εμπειρία στη λειτουργία 
του νοσοκομείου 

 Καθαρά τεχνικός 

Ειδικευόμενος Ιατρός Ι 

  Ενίσχυση στελέχωσης 
για λειτουργία του ΠΣ 

 Καλλιέργεια κλίματος 
για ΠΣ 

 Ύπαρξη μετρήσιμων 
στόχων ευνοεί την 
υιοθέτηση ΠΣ 

   Ομαδικές και όχι ατομικές 
προσπάθειες 

 

Ειδικευόμενος Ιατρός Κ 

 Σύγκριση με άλλα 
νοσοκομεία 

 Συνεργασία προσωπικού 
για έρευνα, σχεδιασμό 

 Προγράμματα 
εκπαίδευσης 
προσωπικού 

 Βασικότερο να 
εξασφαλιστούν 
οικονομικοί πόροι 

  Προτάσεις στη διοίκηση από 
άτομα που έχουν επιρροή σε 
αυτή 

 Προτάσεις προς τη διοίκηση 
που θα παρουσιάζουν τα 
οφέλη  

 

Πίνακας 30: Προϋποθέσεις, ενέργειες και μέτρα για αλλαγή της κατάστασης (συνέχεια στην επόμενη) 
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Εξεταζόμενο άτομο 

Κατηγορία 

Αρχικός Σχεδιασμός Οργανωσιακές αλλαγές 
-προϋποθέσεις 

Αντιμετώπιση 
έλλειψης οικονομικών 

πόρων 
Ρόλος Διοίκησης Ρόλος προσωπικού Ρόλος ΓΕΠ 

Προϊσταμένη Λ 

 Δημιουργία ομάδων που 
θα αναλάβουν το έργο 

 Κοινές διαδικασίες – 
οργάνωση στα τμήματα 

 Καλλιέργεια 
νοοτροπίας συνεχούς 
βελτίωσης 

  Να δείξει εμπιστοσύνη 
σε νέα άτομα και τις 
δυνατότητες τους 

 Συμμετοχή σε ομάδες 
 Υποβολή προτάσεων 
 Αλληλοστήριξη 

 
 

 Πρωτοστάτης στη 
δημιουργία 
ομάδων με 
συμμετοχή του 
υπόλοιπου 
προσωπικού του 
νοσοκομείου 

 Υποβολή 
προτάσεων 

Νοσηλεύτρια Μ 

 Καταγραφή αναγκών 
τμημάτων πριν την έρευνα 
αγοράς 

 Αναζήτηση – ανάπτυξη 
εφαρμογής 
προσαρμοσμένης στον 
τρόπο λειτουργίας των 
τμημάτων 

 Εκμετάλλευση εμπειρίας 
τεχνικών εταιρείας που θα 
αναλάβει το έργο 

   Επιβολή της χρήσης των 
ΠΣ 

 Ομαδική προσπάθεια 
 Υποβολή προτάσεων  
 Συνεχείς ενοχλήσεις για το 

ζήτημα 

 

Πίνακας 30: Προϋποθέσεις, ενέργειες και μέτρα για αλλαγή της κατάστασης  
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Εξεταζόμενο άτομο Προτεινόμενα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ΠΣ 
Στέλεχος Α - 

Εργαστηριακός ιατρός Β  Διαβαθμίσεις ασφαλείας – περιορισμός στα επίπεδα 
πρόσβασης με χρήση password 

Φαρμακοποιός Γ 

 Δυνατότητα παρακολούθησης αποθεμάτων σε άλλα 
τμήματα 

 Σύνδεση με το ΓΡΑΠΕΤ 
 Πιλοτική εφαρμογή συστήματος 

Φαρμακοποιός Δ 
 Διασύνδεση με ΓΡΑΠΕΤ  
 Εκτύπωση barcodes, ετικέττων 
 Πρόσβαση στα στοιχεία ασθενή 

Φαρμακοποιός Ε 

 Διασύνδεση και εκτός νοσοκομείου π.χ. με μονάδες 
εφοδιασμού 

 Βασικό το CPOE σύστημα 
 Ρομποτικά συστήματα για το φαρμακείο 

Βοηθός Φαρμακείου ΣΤ  Διασύνδεση με ΓΡΑΠΕΤ 
Πολιτικό προσωπικό Ζ - 

Επιμελητής Ιατρός Η 

 Διασύνδεση κλινικής με άλλα τμήματα για ανταλλαγή 
πληροφοριών 

 Διασύνδεση με εργαστήρια για λήψη αποτελεσμάτων 
εξετάσεων και απεικονιστικών εξετάσεων 

 Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
 Το CPOE δεν είναι τόσο απαραίτητο όσο η διασύνδεση 

για λήψη αποτελεσμάτων 
 

Επιμελητής Ιατρός Θ 

 Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή που θα περιέχει 
ενοποιημένη την ιατρική και νοσηλευτική πράξη 

 Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας  
 Υιοθέτηση τεχνολογίας touch-pad για φορητότητα και 

ευχρηστία 
 Διαβαθμίσεις ασφαλείας – περιορισμός στα επίπεδα 

πρόσβασης με χρήση password 
 Αξιοπιστία συστήματος 
 Ταχύτητα συστήματος – να μην παρουσιάζει 

καθυστερήσεις στη λειτουργία  
 Φωτεινές και ηχητικές υπενθυμίσεις 
 Δυνατότητα εισαγωγής εντολών από ιατρούς 
 Προσαρμογή συστήματος στις απαιτήσεις του στρ. 

νοσοκομείου (διαβαθμισμένα έγγραφα, αναρρωτικές 
άδειες κτλ) 

 Διασύνδεση τμημάτων 

Ειδικευόμενος ιατρός Ι 

 Διασύνδεση τμημάτων 
 Όλα τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή 
 Το CPOE δεν είναι τόσο απαραίτητο όσο η διασύνδεση 

για λήψη αποτελεσμάτων 

Ειδικευόμενος ιατρός Κ 
 Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον 
 Εισαγωγή ιατρικών εντολών με palm-tops 

Προϊσταμένη Λ 
 Σύνδεση με άλλα τμήματα 
 Έλεγχος αποθεμάτων σε όλο το νοσοκομείο 

Νοσηλεύτρια Μ  Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων 
 Συνολική εικόνα αποθεμάτων στο νοσοκομείο 

Πίνακας 31 : Προτεινόμενα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ΠΣ 
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4.6. Οφέλη από την εφαρμογή ΠΣ  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να 

αναφέρουν πιθανά οφέλη που θα είχε η υιοθέτηση ΠΣ στο τμήμα τους και/ή στο 

νοσοκομείο. Από τμήματα που διέθεταν ΠΣ, ζητήθηκαν τα οφέλη που αποδίδονται στη 

λειτουργία του ΠΣ. Επίσης, τους ζητήθηκε να αναφέρουν και συγκεκριμένα 

προβλήματα που αφορούν την εργασία και το τμήμα τους, και τα οποία οφείλονται 

στην απουσία εξειδικευμένων ΠΣ ή επιτείνονται εξαιτίας της απουσίας τους. Ως όφελος 

καταγράφηκε η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.  

Τα οφέλη που καταγράφηκαν, κατανεμήθηκαν στις κατηγορίες του πίνακα 32. 

Συνοπτικά παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα στον πίνακα 33. Σημειώνεται ότι 

κάποιες απαντήσεις κατανεμήθηκαν σε περισσότερες από μια κατηγορίες. 

Κατηγορία Τι περιλαμβάνει 

Χρηματοοικονομικά οφέλη 

Εξοικονόμηση χρημάτων, περιορισμό ή 

εξορθολογισμό σπατάλης 

 

Οργάνωση εργασίας 

Δημιουργία αρχείου, ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ τμημάτων, εξάλειψη 

εντύπων, βελτίωση διαδικασιών, καλύτερος 

έλεγχος και εικόνα της κατάστασης 

τμήματος 

Εξοικονόμηση χρόνου 

Από ταχύτερη εκτέλεση εργασιών, αποφυγή 

επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και 

μετακινήσεων 

Ασφάλεια – υποστήριξη έργου 

προσωπικού 

Υποστήριξη αποφάσεων, κατοχύρωση σε 

περίπτωση λάθους 

Ασφάλεια ασθενή – ποιότητα 

περίθαλψης 

Περιορισμός λαθών, ταχύτερη και 

ασφαλέστερη νοσηλεία 

Πίνακας 32 : Κατηγορίες οφελών από εφαρμογή ΠΣ 
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Εξεταζόμενο άτομο 
Κατηγορία 

Χρηματοοικονομικά Οργάνωση εργασίας Εξοικονόμηση χρόνου Ασφάλεια – υποστήριξη 
έργου προσωπικού 

Ασφάλεια ασθενή – ποιότητα 
περίθαλψης 

Στέλεχος Α 

  Εξάλειψη δυσανάγνωστων 
εγγράφων 

 Επίτευξη καλύτερης κατανομής 
/αξιοποίησης προσωπικού  

 Διαμοιρασμός στοιχείων 

 Απαλοιφή σταδίων 
 

 Φαίνεται το όνομα του 
χρήστη / εντολέα σε 
κάθε έγγραφο που 
τυπώνεται από το ΠΣ 

 

Εργαστηριακός ιατρός Β 

  Δημιουργία αρχείου 
αποτελεσμάτων τελευταίων 
δέκα ετών 

 Δεν χάνονται εξετάσεις 

 Ταχύτερα αποτελέσματα  Διαφάνεια στις 
διαδικασίες 

 Αξιοπιστία αποτελεσμάτων 
εξετάσεων 

 Με το barcode επιτυγχάνεται 
η αντιστοίχηση εξέτασης – 
ασθενή 

 Ταχύτερα αποτελέσματα 

Φαρμακοποιός Γ 
 Ελάττωση κόστους από 

καλύτερο έλεγχο 
αποθεμάτων 

 Εικόνα αποθεμάτων στα 
τμήματα 

 Κατάργηση 
επαναλαμβανόμενων ενεργειών 

  

Φαρμακοποιός Δ 

  Καλύτερη επικοινωνία με 
τμήματα 

 Μείωση γραφειοκρατίας 
 Μείωση μετακινήσεων 

 Οι ιατροί θα έχουν πιο 
γρήγορη πρόσβαση σε  
περισσότερες 
πληροφορίες 

 

Φαρμακοποιός Ε 

 Εξορθολογισμός δαπάνης 
από καλύτερη διαχείριση 
αποθεμάτων 

 Εικόνα αποθεμάτων σε όλο το 
νοσοκομείο ανά πάσα στιγμή 

 Οι πληροφορίες δεν θα είναι 
διαθέσιμες αναρμόδιους. 

 Αυτόματη μεταφορά εντολών 
από κλινικές στο φαρμακείο 

 Εξοικονόμηση εργατοωρών για 
άλλες εργασίες 

 Περιορισμός λάθους στη 
διανομή φαρμάκων προς 
τις κλινικές 

 Περιορισμός λάθους στη 
διανομή φαρμάκων προς τις 
κλινικές 

Βοηθός φαρμακείου ΣΤ 

 Ακρίβεια στον υπολογισμό 
κόστους 

  Απλοποίηση διαδικασιών 
 Ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των τμημάτων 
 Άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες 
 

 Εξάλειψη περιττών ενεργειών 
 Αυτοματοποίηση του ελέγχου 
 Εξοικονόμηση εργατοωρών για 

άλλες εργασίες 
 Λιγότερες μετακινήσεις 
 Άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες 

 Διαφάνεια και αποφυγή 
μεταφοράς ευθυνών 

 Άμεση πρόσβαση σε 
πληροφορίες 

 Άμεση πρόσβαση σε 
πληροφορίες 

Πίνακας 33 : Οφέλη χρήσης ΠΣ (συνέχεια στην επόμενη) 
 



93 
 

Εξεταζόμενο άτομο 
Κατηγορία 

Χρηματοοικονομικά Οργάνωση εργασίας Εξοικονόμηση χρόνου Ασφάλεια – υποστήριξη έργου 
προσωπικού 

Ασφάλεια ασθενή – 
ποιότητα περίθαλψης 

Επιμελητής Ιατρός Η 

 Περιορισμός σπατάλης 
 Ελάττωση χρήσης 

χαρτιού 

 Απρόσκοπτη ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων 

 Δημιουργία αρχείου 
 Εξάλειψη δυσανάγνωστων 

εγγράφων 
 Πιο τακτοποιημένη εργασία 

 Απεμπλοκή από 
γραφειοκρατικές ενέργειες 
και περισσότερος χρόνος για 
κλινικό κομμάτι - 
εκπαίδευση 

 Αυτόματη πρόσβαση σε 
αποτελέσματα εξετάσεων 
και απεικονιστικές 
εξετάσεις 

 Καλύτερος έλεγχος πορείας 
ασθενή (αποτελέσματα 
εξετάσεων, υπενθυμίσεις, 
εκκρεμότητες) 

 Ο καθένας είναι υπόλογος για 
τις πράξεις του 

 Πρόσβαση σε προηγούμενες 
εξετάσεις 

 Καλύτερος έλεγχος πορείας 
ασθενή 

 Αυτόματη πρόσβαση σε 
αποτελέσματα εξετάσεων 
και απεικονιστικές 
εξετάσεις 

Επιμελητής Ιατρός Θ 

 Περιορισμός σπατάλης 
από καλύτερη 
διαχείριση υλικού 

 Δημιουργία αρχείου για κάθε 
ασθενή και περιστατικό 

 Στατιστικά στοιχεία 
 Επικοινωνία μεταξύ τμημάτων 
 Τυποποίηση στις φόρμες 
 Εξάλειψη γραφειοκρατίας 

 Εξάλειψη σταδίων  Επιβεβαίωση εκτέλεσης 
εντολών 

 Υπενθυμίσεις για παραλείψεις 
 Πρόληψη λαθών 

(αλληλεπιδράσεις, πολλαπλές 
χορηγήσεις) 

 Απόδοση ευθυνών στο σωστό 
άτομο 

 Παρακολούθηση πορείας 
ασθενή 

 Επιβεβαίωση εκτέλεσης 
εντολών 

 Υπενθυμίσεις για 
παραλείψεις 

 Πρόληψη λαθών 
(αλληλεπιδράσεις, 
πολλαπλές χορηγήσεις) 

 Παρακολούθηση πορείας 
ασθενή 

Ειδικευόμενος Ιατρός Ι 

  Δημιουργία αρχείου για κάθε 
ασθενή 

 Δεν θα χάνονται έγγραφα 
 Θα μπορούν να μετρώνται στόχοι 

 Εξάλειψη μετακινήσεων για 
μεταφορά ιατρικών εντολών 
στα τμήματα 

 Εξάλειψη μετακινήσεων για 
παραλαβή αποτελεσμάτων 

 Περισσότερος χρόνος για 
κλινική εκπαίδευση 

  Δεν θα αναβάλλονται 
χειρουργεία επειδή δεν 
έγινε εγκαίρως 
προεγχειρητικός έλεγχος  

Πίνακας 33: Οφέλη χρήσης ΠΣ (συνέχεια στην επόμενη) 
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Εξεταζόμενο άτομο 
Κατηγορία 

Χρηματοοικονομικά Οργάνωση εργασίας Εξοικονόμηση χρόνου Ασφάλεια – υποστήριξη έργου 
προσωπικού 

Ασφάλεια ασθενή – 
ποιότητα περίθαλψης 

Ειδικευόμενος Ιατρός Κ 

 Οικονομία από τη 
μείωση χρήσης 
χαρτιού 

 Δημιουργία αρχείου 
 Περιορισμός γραφειοκρατίας 
 Κέρδος σε χώρο που 

καταλαμβάνεται από αρχειακό 
υλικό 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των τμημάτων 

 Περισσότερος χρόνος για 
εκπαίδευση 

 Ταχύτερη λήψη 
αποτελεσμάτων 

  Ταχύτερη λήψη 
αποτελεσμάτων 

Προϊσταμένη Λ 

 Καλύτερη διαχείριση 
αποθεμάτων 

 Λιγότερο χαρτί 

 Αρχειοθέτηση 
 Αντιστοιχία χρέωσης σε ασθενή και 

χορήγησης φαρμάκου στον ίδιο 
ασθενή 

 Εικόνα των αποθεμάτων σε όλο το 
νοσοκομείο 

 Ταχύτερη επιτέλεση 
διεργασιών 

 Σπατάλη σε χρόνο κατά τη 
συμπλήρωση εντύπων 

 Δεν θα επιρρίπτονται ευθύνες 
σε άτομα που δεν ευθύνονται 

 Επιβεβαίωση εκτέλεσης 
εντολής 

 

 Με το BCMA θα 
αυξάνεται η ασφάλεια κατά 
τις χορηγήσεις  

 Έλεγχος για 
αλληλεπιδράσεις, 
αλλεργίες 

 Περιορισμός λαθών από 
καταγραφή προφορικών 
εντολών  

Νοσηλεύτρια Μ 

 Περιορισμός σπατάλης 
από καλύτερη 
διαχείριση αποθεμάτων 

 Δημιουργία αρχείου 
 Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

τμημάτων 
 Δεν θα χάνονται έγγραφα 
 Περιορισμός γραφειοκρατίας 
 Εικόνα αποθεμάτων σε όλο το 

νοσοκομείο 

 Από την καλύτερη 
οργάνωση της εργασίας 

 Περισσότερος χρόνος για το 
κλινικό κομμάτι 

  Περιορισμός λαθών 

Πίνακας 33: Οφέλη χρήσης ΠΣ 
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4.7. Συγκεντρωτικοί πίνακες ερευνητικών ευρημάτων  

Συνοπτικά τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, όπως εξάχθηκαν από τη 

συχνότητα εμφάνισής τους,  παρουσιάζονται στους πίνακες 34, 35 και 36. 

Κατηγορία 
παραγόντων 

Παράγοντες 
 

Αριθμός 
αναφορών 

Οργανωσιακοί 

 Έλλειψη υποστήριξης από την διοίκηση 8 
 Υποστελέχωση τμημάτων 5 
 Εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού 4 
 Έλλειψη πρωτοκόλλων και κοινών 

διαδικασιών 
3 

 Έλλειψη προγραμμάτων εκπαίδευσης 2 

Χρηματοοικονομικοί 

 Ως βασικότερο πρόβλημα 2 
 Επηρεάζουν αλλά όχι το βασικότερο 

πρόβλημα 
7 

 Καμία αναφορά 4 

Υλικοτεχνικοί 

 Ανεπαρκής αριθμός Η/Υ 5 
 Έλλειψη διασύνδεσης με το εσωτερικό 

δίκτυο 
5 

 Έλλειψη πρόσβασης στο internet 3 

Ανθρώπινοι 
εργασιακοί 

 Άγνοια, αδιαφορία, φοβία, μη εξοικείωση 
με τεχνολογία 

9 

 Συνήθεια υπάρχοντος τρόπου εργασίας 5 
 Μεγάλος φόρτος εργασίας δεν επιτρέπει 

ενασχόληση με ΠΣ 
4 

 Φόβος για επιβάρυνση εργασίας 4 
 Μικρός φόρτος εργασίας, η δουλεία 

"βγαίνει" 
4 

 Φόβος ανάληψης ευθύνης έργου 3 
 Αντιδράσεις προσωπικού στις αλλαγές 2 

Εξωνοσοκομειακοί 
 Μελλοντική εφαρμογή ΠΣ "Φίλιππος" 2 
 Μείωση μισθών 2 

Στρατιωτική φύση 
νοσοκομείου 

 Μεταθέσεις 7 
 Άκαμπτες στρατιωτικές διαδικασίες, 

προσκόλληση σε διαταγές 
4 

Πίνακας 34: Συγκεντρωτικός πίνακας λόγων χαμηλής εφαρμογής ΠΣ στο 424 ΓΣΝΕ 
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Κατηγορία 

προϋποθέσεων - 

ενεργειών - μέτρων 

Προϋποθέσεις - μέτρα - ενέργειες 
Αριθμός 

αναφορών 

Αρχικός σχεδιασμός 

 Καταγραφή αναγκών 8 

 Αναζήτηση εμπορικής λύσης που έχει 

εφαρμοστεί και προσαρμογή της για το 

νοσοκομείο 

5 

 Δημιουργία ομάδων για σχεδιασμό και 

έρευνα αγοράς 
2 

Οργανωσιακές αλλαγές 

- προϋποθέσεις 

 Εκπαίδευση - ενημέρωση στα ΠΣ, 

καλλιέργεια κλίματος αποδοχής ΠΣ 
5 

 Κοινές διαδικασίες και πρακτικές στα 

τμήματα 
2 

 Στελέχωση τμημάτων με εκπαιδευμένο 

προσωπικό 
2 

Αντιμετώπιση έλλειψης 

οικονομικών πόρων 

 Απλές λύσεις με μικρό κόστος 2 

 Εκμετάλλευση χορηγιών από εταιρείες 1 

 Επικέντρωση στο σχεδιασμό μέχρι να 

βρεθούν χρήματα 
1 

Ρόλος διοίκησης 

 Επιβολή χρήσης ΠΣ 4 

 Συντονισμός ενεργειών 1 

 Εμπιστοσύνη στα νέα άτομα 1 

Ρόλος προσωπικού 

 Συνεχή αιτήματα - πιέσεις προς τη 

διοίκηση 
6 

 Σχηματισμός ομάδων 4 

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας 

του ΠΣ 

4 

Ρόλος ΓΕΠ 

 Καθαρά τεχνικός - υποστηρικτικός 3 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών - ενίσχυση του 

ρόλου του 
2 

Πίνακας 35: Συγκεντρωτικός πίνακας προϋποθέσεων, ενεργειών και μέτρων για 
αλλαγή της κατάστασης 
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Κατηγορία οφελών Οφέλη 
Αριθμός 

αναφορών 

Χρηματοοικονομικά 

 Ελάττωση κόστους από καλύτερο 

έλεγχο αποθεμάτων 
5 

 Ελάττωση κόστους από εξάλειψη 

χαρτιού 
3 

Οργάνωση εργασίας 

 Επικοινωνία τμημάτων - διαμοιρασμός 

στοιχείων 
7 

 Καλύτερη αρχειοθέτηση και αναζήτηση 6 

 Εξάλειψη δυσανάγνωστων εγγράφων - 

γραφειοκρατίας 
5 

 Εικόνα αποθεμάτων 4 

 Δεν θα χάνονται έγγραφα - 

αποτελέσματα κτλ 
3 

Εξοικονόμηση χρόνου 

 Περισσότερος χρόνος για κλινικό 

κομμάτι - εκπαίδευση - άλλες εργασίες 
6 

 Κατάργηση περιττών - 

επαναλαμβανόμενων διαδικασιών 
4 

 Ταχύτερη λήψη αποτελεσμάτων 4 

 Εξάλειψη μετακινήσεων 3 

 Εξάλειψη γραφειοκρατίας 3 

Ασφάλεια - υποστήριξη 

έργου προσωπικού 

 Διαφάνεια στις διαδικασίες - ευθύνες 

στους πραγματικά υπεύθυνους 
6 

 Υποστήριξη έργου προσωπικού 5 

 Περιορισμός λαθών 2 

Ασφάλεια ασθενή - 

ποιότητα περίθαλψης 

 Πρόσβαση σε περισσότερες 

πληροφορίες σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα 

5 

 Περιορισμός λαθών 3 

Πίνακας 36 : Συγκεντρωτικός πίνακας οφελών από τη χρήση ΠΣ 
 

 



98 
 

4.8. Ανάλυση ευρημάτων – σύνδεση με ερευνητικά ερωτήματα 

Ε1: « Ποιες είναι οι υπάρχουσες πρακτικές και διαδικασίες που 

ακολουθούνται στο 424 ΓΣΝΕ και αφορούν την ιατρική και νοσηλευτική πράξη, 

τη λειτουργία του φαρμακείου και των εργαστηριακών τμημάτων και τη 

μεταφορά υλικών και πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων;» 

 

 Οι ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές των τμημάτων που 

εξετάστηκαν, παρουσιάζονται διαγραμματικά στους πίνακες 12 έως 19. Μελετώντας 

τους πίνακες συμπεραίνουμε ότι υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία και νοοτροπία στον 

τρόπο επιτέλεσης των διαδικασιών μεταξύ αμιγώς κλινικών και υποστηρικτικών 

τμημάτων. Τα μεν πρώτα, κατά κύριο λόγο δεν ακολουθούν τυποποιημένες 

διαδικασίες και πρωτόκολλα, αλλά ο τρόπος λειτουργίας τους βασίζεται στη συνεχή 

προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των περιστατικών. Στα δε 

υποστηρικτικά τμήματα, οι εργασίες είναι πιο τυποποιημένες και η ροή λειτουργίας 

σε μεγάλο βαθμό καθορισμένη με ελάχιστες αποκλίσεις και εξαιρέσεις. 

Η ροή διαδικασιών στις νοσηλευτικές μονάδες, όπως παρουσιάζεται στους 

πίνακες 13 έως και 15, είναι ενδεικτική και πολλές φορές υπάρχουν παρεκκλίσεις 

ανάλογα με τις ημερήσιες απαιτήσεις της εργασίας. «Είναι απροσδιόριστο πόσα 

έκτακτα περιστατικά θα σε απασχολήσουν, από ένα ήσσονος σημασίας πρόβλημα ως 

ένα πολύ σημαντικό», αναφέρει ο Επιμελητής Ιατρός Η. Επίσης υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες μεταξύ των τμημάτων «Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε 

κάρτεξ, σε άλλες κλινικές υπάρχει ακόμη η λογοδοσία», επισημαίνει η Προϊσταμένη 

Λ. 

Η ροή πληροφοριών στις νοσηλευτικές μονάδες πραγματοποιείται με 

προφορικές εντολές των ειδικών ιατρών προς τους ειδικευόμενους ιατρούς και το 
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νοσηλευτικό προσωπικό. Οι τελευταίοι πρέπει να μεταφέρουν τις εντολές των 

ειδικών ιατρών χειρόγραφα σε ειδικά προτυπωμένα έντυπα. Επίσης η ενημέρωση των 

ειδικών ιατρών γίνεται προφορικά από το υπόλοιπο προσωπικό, μέσω έντυπων (π.χ. 

αποτελέσματα εξετάσεων) ή ψηφιακών μέσων (π.χ. απεικονιστικές εξετάσεις σε CD). 

Η αναζήτηση αποτελεσμάτων προηγούμενων εξετάσεων αφορά το ψάξιμό τους σε 

ογκώδες αρχειακό υλικό, ταξινομημένο σε φακέλους που περιέχουν δυσανάγνωστα 

έντυπα. «Υστερούμε στον τομέα της καταγραφής. Οι ιατρικοί φάκελοι δεν μπορούν 

να διαβαστούν από ‘τρίτο’ μάτι», σχολιάζει  ο Επιμελητής Ιατρός Η.  

Η γραφειοκρατία που χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό εγγράφων προς 

συμπλήρωση και το ατέρμονο κυνήγι συλλογής υπογραφών από επιτροπές, τα μέλη 

των οποίων βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, αποτελεί 

τροχοπέδη στη λειτουργία των τμημάτων και επιβαρύνει με επιπλέον εργασιακό 

φόρτο, που αποσπά το προσωπικό από το κλινικό κομμάτι της εργασίας του. Ειδικά 

οι ειδικευόμενοι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι επιφορτισμένοι με αυτό 

το κομμάτι της εργασίας. Οι πρώτοι με τη συμπλήρωση εγγράφων προς άλλα 

τμήματα (παραπεμπτικά για εξετάσεις στο μικροβιολογικό εργαστήριο, εξιτήρια κτλ) 

ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό με τα έντυπα για τις παραγγελίες φαρμάκων και 

υγειονομικών υλικών από τα αρμόδια τμήματα του νοσοκομείου (φαρμακείο, 

διαχείριση υγειονομικού υλικού) ή από το εμπόριο. 

Οι απόψεις για το υπάρχον σύστημα διαδικασιών είναι κυρίως αρνητικές. «Το 

σύστημα λειτουργεί με τη φιλοτιμία του προσωπικού», σύμφωνα με τον Επιμελητή 

Ιατρό Θ.  

Η εικόνα στα υποστηρικτικά τμήματα (φαρμακείο, εργαστήρια, διαχείριση 

ασθενών) είναι διαφορετική. Παρόλο που οι εργασίες είναι πιο τυποποιημένες σε 

σχέση με τα κλινικά τμήματα, δεν λείπουν περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. Τις 
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περισσότερες φορές τα έκτακτα περιστατικά στα υποστηρικτικά τμήματα 

προκαλούνται από τις διακυμάνσεις στη λειτουργία των κλινικών τμημάτων. «Τη μία 

μέρα μπορεί να έλθουν έξι σχήματα, την άλλη δεκαεπτά.», παρατηρεί η 

φαρμακοποιός Δ. Από ότι φαίνεται όμως έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες και 

πρωτόκολλα, τα οποία συνήθως δεν είναι καταγεγραμμένα αλλά απόρροια της 

εμπειρίας του προσωπικού, που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις έκτακτων 

περιστατικών.  

Γενικά, η ροή των εργασιών στα υποστηρικτικά τμήματα  ακολουθεί μια 

συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών, η οποία παρουσιάζεται στους πίνακες 12 και 15 

έως 19, και η οποία ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καθημερινή άσκηση 

του έργου τους. Αυτό οφείλεται τόσο στον επαναλαμβανόμενο και τυποποιημένο 

χαρακτήρα του έργου τους, όσο και στην υποστήριξη της εργασίας από ΠΣ.  

Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων αφορά τη μεταφορά πληροφοριών, 

εντολών και υλικών μεταξύ τους και παρουσιάζεται στον πίνακα 20. Παρατηρούμε 

ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση σχεδόν όλων των τμημάτων. Οι μέθοδοι με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία φαίνονται στον πίνακα 27.  

Σε κάθε περίπτωση για τη μεταφορά εντολών και πληροφοριών 

χρησιμοποιούνται έντυπα ή προφορικά μέσα. Το μόνο που διαφέρει είναι ο τρόπος 

που γίνεται η μεταφορά της προφορικής ή γραπτής πληροφορίας. Στην πρώτη 

περίπτωση χρησιμοποιείται η τηλεφωνική επικοινωνία ή ο απευθείας διάλογος σε 

περιπτώσεις τμημάτων που βρίσκονται κοντά π.χ. φαρμακείο και τοξικολογικό 

εργαστήριο. Στη δεύτερη περίπτωση είτε δεσμεύεται κάποιο άτομο από το τμήμα για 

να μεταφέρει τα έντυπα, είτε χρησιμοποιείται το πνευματικό ταχυδρομείο, ένα 

σύστημα σωληνώσεων μέσω του οποίου μεταφέρονται έγγραφα με τη βοήθεια 

οβίδων, στα τμήματα που συνδέονται με το σύστημα αυτό. Πρόκειται για ένα 
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αξιόπιστο και εύχρηστο σύστημα το οποίο τυγχάνει μεγάλης αποδοχής. Δυστυχώς, 

κάποια τμήματα π.χ. ΓΡΑΠΕΤ δεν διαθέτουν το σύστημα αυτό.  

Η μεταφορά υλικών π.χ. φαρμάκων από το φαρμακείο πραγματοποιείται είτε 

με δέσμευση ατόμου από το τμήμα στο οποίο απευθύνονται τα υλικά, είτε μέσω του 

πνευματικού ταχυδρομείου, εφόσον ο όγκος και η μορφή του υλικού το επιτρέπουν. 

Έτσι ογκώδη ή υγρά υλικά δεν μπορούν να μεταφερθούν με οβίδες του πνευματικού 

ταχυδρομείου. 

 

Ε2: «Ποια πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να 

υποστηριχθούν οι πρακτικές και διαδικασίες αυτές;» 

 

 Οι διαδικασίες στο ΓΡΑΠΕΤ λίγους μήνες πριν τη διεξαγωγή της 

έρευνας πραγματοποιούνταν με χειρόγραφα μέσα. Με πρωτοβουλία στελέχους 

καταγράφηκαν οι ανάγκες του τμήματος και υπήρξε συνεργασία με το ΓΕΠ για 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής η οποία αντικατέστησε το χειρόγραφο σύστημα. Η 

εφαρμογή που αναπτύχθηκε δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες του ΓΡΑΠΕΤ αλλά όλου 

του τομέα διαχείρισης των ασθενών (εισιτήρια, εξιτήρια, ΓΡΑΠΕΤ) ενώ υπάρχει και 

διασύνδεση με το τμήμα επειγόντων, όπου και εκεί γίνεται διαχείριση ασθενών. Οι 

δυνατότητες της εφαρμογής φαίνονται στον πίνακα 21. 

Πλέον, τα στοιχεία των ασθενών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ασφαλιστικός 

φορέας, ΑΜΚΑ κτλ) καταγράφονται στα εισιτήρια ή στο ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών) κατά την εισαγωγή του περιστατικού στο νοσοκομείο και η 

πληροφορία είναι διαθέσιμη σε όλα τα τμήματα της διαχείρισης ασθενών, και κατ’ 

επέκταση στο ΓΡΑΠΕΤ. «Γλυτώσαμε πολλή χειρόγραφη εργασία. Στα εξιτήρια 
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έπρεπε να συμπληρώνουν με παρόμοια στοιχεία, τρία βιβλία για κάθε ασθενή», 

αναφέρει το Στέλεχος Α.  

Το ΓΡΑΠΕΤ ασχολείται κυρίως με τον υπολογισμό του  κόστους περίθαλψης 

και λιγότερο με τη διαχείριση των ασθενών. Γι αυτό χρειάζεται πληροφορίες από τα 

τμήματα σχετικά με τα κόστη περίθαλψης, υλικών, φαρμάκων και εξετάσεων. Η 

μεταφορά αυτών των πληροφοριών δεν υποστηρίζεται από κάποιο ΠΣ, αλλά έντυπα 

τα οποία φθάνουν από τα τμήματα με δέσμευση ατόμου. Θα μπορούσε να σκεφτεί 

κάποιος ότι η εφαρμογή της διαχείρισης ασθενών θα μπορούσε να επεκταθεί και να 

περιλάβει και άλλα τμήματα, καταργώντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μεταφορά 

εγγράφων. Σύμφωνα όμως με το πολιτικό προσωπικό Ζ, «για λόγους γρήγορης 

ανάπτυξης, η εφαρμογή του ΓΡΑΠΕΤ αναπτύχθηκε σε Access και γι αυτό δεν μπορεί 

να υποστηρίξει τη διασύνδεση μεγαλύτερου αριθμού Η/Υ».  

Ειδικά το φαρμακείο υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της διασύνδεσης με το 

ΓΡΑΠΕΤ, καθώς ο υπολογισμός του κόστους κάποιων φαρμάκων που χρειάζεται ως 

πληροφορία το ΓΡΑΠΕΤ, πραγματοποιείται από το φαρμακείο. Στόχος ήταν η 

διασύνδεση της εφαρμογής του φαρμακείου με αυτή του ΓΡΑΠΕΤ για αυτόματη 

ενημέρωση του τελευταίου με τις πιο πρόσφατες τιμές φαρμάκων ή την αυτόματη 

ενημέρωση του φαρμακείου με στοιχεία ασθενών. Το εγχείρημα δεν ήταν δυνατό για 

διάφορους λόγους. Πρωτίστως, λόγω της αδυναμίας επέκτασης της εφαρμογής του 

ΓΡΑΠΕΤ που ήδη αναφέρθηκε. Συνέτεινε όμως και η ασυμβατότητα της εφαρμογής 

του φαρμακείου με αυτής του ΓΡΑΠΕΤ και το γεγονός ότι το ΓΕΠ δεν είχε δικαίωμα 

να τροποποιήσει την εφαρμογή του φαρμακείου και να την καταστήσει συμβατή. 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι από τα πρώτα τμήματα του νοσοκομείου 

που επέλεξε να ακολουθήσει το δρόμο της αυτοματοποίησης και της υποστήριξης 

από ολοκληρωμένο σύστημα εργαστηρίου (LIS). Το σύστημα υπήρξε πρωτοβουλία 
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του διευθυντή πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν και ζητήθηκε από εταιρεία 

αναλυτών για μικροβιολογικά εργαστήρια, τους αναλυτές της οποίας χρησιμοποιεί το 

μικροβιολογικό, να συνδράμει για την εγκατάσταση και υποστήριξη ενός 

ολοκληρωμένου ΠΣ. Έτσι η εταιρεία αναλυτών ανέθεσε σε άλλη εταιρεία την 

εγκατάσταση του ΠΣ.  Πριν από δύο χρόνια το LIS αναβαθμίστηκε, ενώ την τεχνική 

υποστήριξη και συντήρησή του την έχει αναλάβει η εταιρεία που εγκατέστησε την 

εφαρμογή. 

«Στο εργαστήριο τα ΠΣ είναι πρωτεύον ζήτημα γιατί όλα τα μηχανήματα 

ανάλυσης στηρίζονται σε  πληροφοριακά συστήματα. Όλη η διαδικασία χρησιμοποιεί 

ΠΣ. Από το ξεκίνημα με το barcode, με τα ρομποτικά συστήματα που παίρνουν 

δείγματα, το διαμοιρασμό της πληροφορίας και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων». 

Αυτή η φράση του εργαστηριακού ιατρού Β, συνοψίζει τις λειτουργίες που επιτελεί 

το LIS και οι οποίες φαίνονται και στον πίνακα 26.  

Παρότι το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, δεν 

υπάρχει διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική διασύνδεση με τα υπόλοιπα τμήματα 

του νοσοκομείου. Η εντολή για διεξαγωγή εξετάσεων (παραπεμπτικό) έρχεται 

εγγράφως, είτε μέσω ειδικευόμενου ιατρού από την κλινική που ζητά τις εξετάσεις ή 

με τον ίδιο τον ασθενή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα δείγμα που συνοδεύεται από 

το αντίστοιχο παραπεμπτικό, τα οποία παραλαμβάνονται από τη γραμματεία. Δεν 

υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με τον τομέα διαχείρισης ασθενών, που θα εξάλειφε 

το στάδιο εισαγωγής στοιχείων του ασθενή, για λόγους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. 

Το LIS του τοξικολογικού εργαστηρίου εγκαταστάθηκε το 2008. Είναι 

συνδεδεμένο με τον αναλυτή δειγμάτων, ο οποίος διεξάγει την ανάλυση για την 

εύρεση του επιπέδου ουσιών στο αίμα. Στο τμήμα υπάρχει και φασματογράφος 
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μάζας, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με το LIS. Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση 

του αποτελέσματος, σε περιπτώσεις που η ανάλυση στον αναλυτή δειγμάτων 

εντοπίσει κάποιο θετικό δείγμα. 

Το LIS του τοξικολογικού παρέχει ως δυνατότητες την εισαγωγή των 

στοιχείων του ασθενή και την εκτύπωση barcode που επικολλάται στο σωληνάριο του 

δείγματος για ταυτοποίηση του. Επίσης παρέχει στατιστικά στοιχεία (αριθμό 

εξετάσεων, αριθμό θετικών δειγμάτων) καθώς και ιστορικό προηγούμενων 

αποτελεσμάτων. 

Η επικοινωνία με άλλα τμήματα γίνεται με μεταφορά με άτομο του 

νοσηλευτικού προσωπικού, του δείγματος και του παραπεμπτικού στο χώρο του 

εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορούν να σταλούν μέσω του 

πνευματικού ταχυδρομείου του φαρμακείου, με το οποίο συνορεύει. 

Το εργαστήριο σύνθεσης παρεντερικών διαλυμάτων διαθέτει εξειδικευμένη 

εφαρμογή η οποία υποστηρίζει αρκετές από τις διεργασίες του τμήματος.  Η 

πρωτοβουλία ήταν πρόσφατη και ανήκει σε φαρμακοποιό, προκάτοχο της θέσης, ο 

οποίος επικοινώνησε με το ΓΕΠ και ζήτησε την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η 

εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται ως υποστηρικτική της διαδικασίας σύνθεσης των 

διαλυμάτων. Παρέχει όμως άλλες ευκολίες, όπως: εισαγωγή στοιχείων ασθενών, 

ιστορικό σχημάτων που έχει λάβει ο κάθε ασθενής, και δοσολογικά σχήματα που 

έχουν ακυρωθεί. Επίσης υποστηρίζει το λογιστικό κομμάτι της εργασίας,  βοηθώντας 

στον υπολογισμό κόστους της θεραπείας.  

Οι εντολές για σύνθεση διαλυμάτων έρχονται μέσω του πνευματικού 

ταχυδρομείου που βρίσκεται στο χώρο του φαρμακείου. Η παραλαβή των έτοιμων 

διαλυμάτων γίνεται από προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων. 
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Το φαρμακείο αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση τμήματος, στο οποίο ενώ 

υπάρχει υποστήριξη από εξειδικευμένο σύστημα, αυτή είναι ανισομερής. 

Συγκεκριμένα το υπάρχον ΠΣ, υποστηρίζει τις διαδικασίες που αντιστοιχούν στο 

λογιστικό τμήμα του έργου του φαρμακείου. Οι υπόλοιπες διαδικασίες 

πραγματοποιούνται με παραδοσιακά μέσα. Συγκεκριμένα το ΠΣ του φαρμακείου έχει 

αναπτυχθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση του λογιστικού συστήματος του στρατού. Η 

ενημέρωση του συστήματος γίνεται κάθε 2 έως 3 μήνες, με την καταχώρηση 

στοιχείων για τα φάρμακα που αγοράστηκαν/προμηθεύτηκαν  ή χορηγήθηκαν στο 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια εκτυπώνονται τα αντίστοιχα λογιστικά 

έγγραφα, με σκοπό την λογιστική τακτοποίηση. 

Αυτό σημαίνει ότι το καθημερινό έργο των φαρμακοποιών δεν υποστηρίζεται 

καθόλου, αφού από τα στοιχεία του πίνακα 4 που περιέχει τις δυνατότητες των 

φαρμακευτικών ΠΣ, στο φαρμακείο του νοσοκομείου απαντάται μόνο η διαχείριση 

φαρμάκων. Δεν υπάρχει αυτόματη μεταφορά εντολών προς το φαρμακείο, εικόνα για 

τα αποθέματα και την κίνηση των φαρμάκων, σύστημα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων. Επόμενο είναι η χορήγηση των φαρμάκων να μην υποστηρίζεται από 

barcode ή RFID τεχνολογίες. Οι δυνατότητες και αδυναμίες του συστήματος 

περιγράφονται και στην ενότητα 4.3.3.1 

Για να υπάρχει εικόνα της κίνησης των φαρμάκων, έχει δημιουργηθεί ένα 

αρχείο σε Excel το οποίο περιλαμβάνει τους προμηθευτές φαρμάκων, τα φάρμακα τα 

οποία προμηθεύει ο κάθε προμηθευτής, τις παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί 

και τις ημερομηνίες των παραγγελιών.  

Οι εντολές από τις κλινικές φθάνουν στο φαρμακείο σε έντυπη μορφή μέσω 

πνευματικού ταχυδρομείου ενώ τα υλικά παραλαμβάνονται είτε από το νοσηλευτικό 
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προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων, είτε μέσω πνευματικού ταχυδρομείου 

εφόσον ο όγκος και η μορφή του φαρμάκου το επιτρέπει. 

Περνώντας στον τομέα των κλινικών – ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών, η 

έρευνα κατέδειξε ότι το κλινικό έργο δεν υποστηρίζεται από εξειδικευμένα ΠΣ. Οι 

ελάχιστες εφαρμογές της τεχνολογίας, όπως αναφέρονται στον πίνακα 22, αφορούν 

κυρίως αρχεία Excel ή Access, πρότυπα εγγράφων ή ηλεκτρονικά βιβλία. Η άποψη 

του Επιμελητή ιατρού Θ, «οι υπολογιστές παίζουν το ρόλο γραφομηχανής 

πολυτελείας», αντικατοπτρίζει πλήρως το ρόλο και την αντιμετώπιση της τεχνολογίας 

στις νοσηλευτικές μονάδες.  

Οι αμιγώς κλινικές λειτουργίες που υποστηρίζονται με χρήση Η/Υ είναι η 

προβολή ψηφιοποιημένων απεικονιστικών εξετάσεων, η διασύνδεση διαγνωστικών 

συσκευών με Η/Υ, τα ιατρικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή και το ηλεκτρονικό 

συνταγολόγιο. Γενικά, αν η χρήση της τεχνολογίας στο κλινικό τμήμα της εργασίας 

δεν είναι αναπόφευκτη, τότε είναι απούσα. Οι υπόλοιπες δυνατότητες (εκτύπωση 

εντύπων, εισαγωγή στοιχείων ασθενή) αφορούν το γραφειοκρατικό κομμάτι της 

εργασίας και τη διαχείριση των ασθενών, με την οποία θα μπορούσε να ασχολείται 

αποκλειστικά το αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου. 

Όσον αφορά τις εντολές των ιατρών, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα εισαγωγής 

ιατρικών εντολών. Οι ειδικοί ιατροί μεταφέρουν προφορικά τις εντολές τους για 

διεξαγωγή εξετάσεων στους ειδικευόμενους ιατρούς και για χορήγηση φαρμάκων ή 

εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων στο νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνέχεια γίνεται 

η καταγραφή της εντολής σε έντυπα και η μεταφορά των εντύπων στα τμήματα. 

Συνέπεια είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ιατρικών εντολών, 

γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία του τμήματος. «Κάποια χειρουργεία 

αναβλήθηκαν γιατί δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος», 
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αναφέρει σχετικά ο ειδικευόμενος ιατρός Ι. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο σύστημα για 

τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της χορήγησης των φαρμάκων από το νοσηλευτικό 

προσωπικό. «Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το αν εκτελέστηκε η νοσηλεία», 

σημειώνει  η Προϊσταμένη Λ.  

Η επικοινωνία με τα άλλα τμήματα γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με έντυπα, 

μέσω πνευματικού ταχυδρομείου ή δέσμευσης ατόμου από το προσωπικό της 

κλινικής για μεταφορά του εντύπου. 

 

Ε3: « Γιατί παρατηρείται χαμηλός βαθμός υιοθέτησης των εξεταζόμενων 

πληροφοριακών συστημάτων στο 424 ΓΣΝΕ; Ποιοι παράγοντες και για ποιους 

λόγους οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τροχοπέδη στην εγκατάσταση των 

προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων;» 

 

Στον πίνακα 29 φαίνεται η ποικιλομορφία των ετερόκλητων παραγόντων, οι 

οποίοι, κατά την άποψη των ατόμων που ερωτήθηκαν, είναι υπεύθυνοι για τη 

διαμόρφωση και τη συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τη χαμηλή 

ενσωμάτωση ΠΣ στη λειτουργία του νοσοκομείου. 

Η κατηγορία που αναφέρθηκαν οι περισσότεροι παράγοντες και στην οποία 

υπήρχε μεγάλη σύμπνοια απόψεων, ήταν αυτή των ανθρώπινων – εργασιακών 

παραγόντων. 

Το ζήτημα του εφησυχασμού και της αδιαφορίας τονίστηκε έντονα σε αρκετές 

συνεντεύξεις. Οι απαντήσεις για τα αναλυτικότερα τα αίτια αυτών των φαινομένων 

ήταν ποικίλες. «Ίσως κάποιοι να αρκούνται από την καταβολή της ελάχιστης δυνατής 

προσπάθειας στην εργασία τους και να συντηρούν αυτή την κατάσταση…» 

παρατηρεί ο εργαστηριακός ιατρός Β. Και όντως σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε 



108 
 

ότι ο φόρτος εργασίας του νοσοκομείου είναι τέτοιος που έχει συμβάλλει στην 

εξάπλωση της αντίληψης ότι το νοσοκομείο ανταποκρίνεται πλήρως στο ρόλο του και 

ικανοποιεί τις ανάγκες, τόσο τις δικές του όσο και των ασθενών. Επιπλέον σύμφωνα 

με τον Επιμελητή ιατρό Η, υπάρχει σύνδεση και με το γεγονός ότι η εργασία δεν δίνει 

κίνητρα («όχι μόνο οικονομικά», όπως αναφέρει) και προκλήσεις για το κάτι 

παραπάνω. Έτσι κάποιοι αρκούνται στα βασικά. «Ορισμένοι έχουν τη νοοτροπία να 

κάνουν τα ελάχιστα δυνατά, τα άκρως απαραίτητα», συμπληρώνει ο Επιμελητής 

ιατρός Θ.  

Σε αρκετές περιπτώσεις των ανθρώπινων – εργασιακών παραγόντων 

αναφέρθηκε ως αίτιο η γενικότερη αδυναμία λήψης πρωτοβουλιών, που ισχύει για 

διάφορα θέματα, όχι μόνο για τα ΠΣ. «Βάζουν τρικλοποδιές στις προσπάθειες», 

σύμφωνα με το Στέλεχος Α, εννοώντας ότι έχουν γίνει προσπάθειες για διάφορες 

αλλαγές, χωρίς αντίκρισμα όμως. «Έχουν αποτύχει προσπάθειες για απλά πράγματα. 

Τα αιτήματα που υποβάλλονται κολλάνε σε κάποιο σημείο της ιεραρχίας», 

υποστηρίζει η νοσηλεύτρια Μ. 

Για κάποια θέματα που αναφέρθηκαν στις απαντήσεις, υπήρχαν εκ διαμέτρου 

αντίθετες απόψεις. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα του εργασιακού φόρτου. Για 

ορισμένους ο φόρτος εργασίας είναι μικρός και εν μέρει δικαιολογεί την καλλιέργεια 

κλίματος αδιαφορίας, επηρεάζοντας ακόμη και νέα άτομα. «Έρχονται νέα άτομα και 

δεν προσπαθούν να δώσουν αξία στην εργασία τους, αλλά να εκπληρώσουν μόνο τις 

βασικές εργασιακές τους υποχρεώσεις», αναφέρει σχετικά η βοηθός φαρμακείου ΣΤ. 

Για άλλους ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος σε βαθμό που να μην επιτρέπει την 

ενασχόληση με θέματα πέρα των ήδη επιβαρυμένων και εκτεταμένων αρμοδιοτήτων 

τους. «Αν γίνει κάτι αυτό είναι έπειτα από προσωπικές πρωτοβουλίες. Και αυτές 

όμως μειώνονται καθώς τα στελέχη αναλαμβάνουν ποικίλα καθήκοντα και 
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κουράζονται ή δεν προλαβαίνουν», σύμφωνα με το φαρμακοποιό Ε. Τις διαφορετικές 

απόψεις γεφυρώνει η επισήμανση του Επιμελητή ιατρού Ι: «η επιβάρυνση της 

εργασίας αφορά τους μικρότερους σε βαθμό».  

Πράγματι, κατά την εξέταση των ακολουθούμενων πρακτικών στις κλινικές, 

διαπιστώθηκε ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν ευρείες αρμοδιότητες αφού 

πέραν της ευθύνης της υποστήριξης του κλινικού έργου των ειδικών ιατρών, 

αναλαμβάνουν την επιτέλεση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του τμήματος και τη 

μεταφορά εγγράφων και δειγμάτων σε άλλα τμήματα. Προσθέτοντας στα παραπάνω 

τις υποχρεώσεις τους σε ζητήματα εκπαίδευσης, γίνεται κατανοητό ότι σηκώνουν 

μεγάλο βάρος της λειτουργίας της κάθε κλινικής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και 

οι δύο ειδικευόμενοι ιατροί που ρωτήθηκαν, ανέφεραν ως αντικίνητρο για 

ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες, το μεγάλο φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά. Έτσι αποθαρρύνεται από τη λήψη πρωτοβουλιών, ίσως το πιο δυναμικό 

και καινοτόμο τμήμα του προσωπικού. Αποκλείονται και οι ειδικοί ιατροί όμως διότι 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι πρέπει να ασχολούνται μόνο με το κλινικό τους έργο. 

Σύμφωνα με τον Επιμελητή ιατρό Θ: «Οι ιατροί όταν ειδικεύονται θέλουν να 

ασχοληθούν με την ειδικότητά τους επειδή τα προηγούμενα χρονιά δεν είχαν τη 

δυνατότητα λόγω της γραφειοκρατικής εργασίας που είχαν αναλάβει». 

Ο φόβος αποτέλεσε ένα άλλο θέμα το οποίο συνδυάστηκε με τη χαμηλή 

εφαρμογή των ΠΣ. Και σε αυτή την περίπτωση διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις. 

Έτσι σύμφωνα με τον φαρμακοποιό Γ: «αν κάποιος πρωτοστατήσει στην 

εγκατάσταση κάποιου ΠΣ θα λογοδοτεί για τις αδυναμίες του συστήματος». Δηλαδή, 

ο φόβος συνδέεται με την επίρριψη ευθυνών σε αυτόν που θα αναλάβει είτε την 

πρωτοβουλία, είτε την εκτέλεση του έργου. Σύμφωνα με άλλες απόψεις, ο φόβος 

προέρχεται από τη χαμηλή εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία. «Οι Έλληνες δεν 
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είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την πληροφορική», επισημαίνει ο φαρμακοποιός 

Ε.  

Ωστόσο, οι περισσότερες μαρτυρίες συνηγορούν ότι το προσωπικό του 

νοσοκομείου, κυρίως λόγω ηλικίας, είναι εξοικειωμένο με τις σύγχρονες τεχνολογίες. 

Ιδιαίτερα, οι ειδικοί ιατροί έχουν υιοθετήσει σύγχρονα ΠΣ στο ιατρείο τους. Ο λόγος 

σύμφωνα με τον Επιμελητή ιατρό Η είναι ότι στα εξωτερικά ιατρεία μπορούν να 

οργανώσουν τη δουλεία τους όπως θέλουν οι ίδιοι. Αντίθετα, στο νοσοκομείο 

έρχονται αντιμέτωποι με δύσκαμπτες διαδικασίες που μειώνουν το ενδιαφέρον για 

πρωτοβουλίες.  

Η χαμηλή εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες συνδέεται με το μεγαλύτερο 

σε ηλικία προσωπικό, στο οποίο εντάσσονται και οι διευθυντές των τμημάτων. Αυτό 

αποτελεί και εμπόδιο στην εφαρμογή ΠΣ, καθώς σύμφωνα με πολλές απόψεις, οι 

πρωτοβουλίες θα έπρεπε να ξεκινούν από τους διευθυντές των κλινικών. 

Αναγνωρίζεται ωστόσο, ότι το επίπεδο εξοικείωσης των μεγαλύτερων ηλικιακά 

στελεχών και εργαζομένων του νοσοκομείου, είναι αρκετά μεγάλο. «Ακόμη και οι 

διευθυντές έχουν μικρό μέσο όρο ηλικίας σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα», 

αναφέρει ο Επιμελητής ιατρός Η. 

Ο μεγάλος βαθμός στον οποίο οι ανθρώπινοι – εργασιακοί παράγοντες 

επηρεάζουν αρνητικά την υιοθέτηση ΠΣ, ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (πίνακες 2,6,9) όπου στις περισσότερες 

εμπειρικές μελέτες αναγνωρίζονται ως σημαντικά εμπόδια. Η μεγάλη διαφορά 

εντοπίζεται στον τομέα των αντιδράσεων του προσωπικού, τον οποίο η βιβλιογραφία 

κατέδειξε από τους σημαντικότερους σε ότι αφορά τη χαμηλή υιοθέτηση ή την 

αποτυχία εφαρμογής των ΠΣ που ερευνήθηκαν. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων το φαινόμενο των αντιδράσεων του προσωπικού είτε δεν αναφερόταν 
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καθόλου, είτε υποβαθμίστηκε σε παράγοντα που ελάχιστα μπορεί να επηρεάσει. Αυτό 

συνδέθηκε με το στρατιωτικό χαρακτήρα του νοσοκομείου. «Η αντίδραση του 

προσωπικού δεν είναι σημαντικός λόγος. Αν κάτι επιβληθεί από τη διοίκηση, θα 

περάσει», υποστηρίζει σχετικά η νοσηλεύτρια Μ. 

Οι οργανωσιακοί παράγοντες αναγνωρίστηκαν από αρκετούς από τους 

ερωτώμενους ως οι πλέον βασικοί για τη διαμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Αν και βρέθηκε ότι οι ανθρώπινοι παράγοντες επηρεάζουν, συνήθως αφορούν τα 

στενά όρια των κλινικών – τμημάτων. Οι οργανωσιακοί παράγοντες, κατά κύριο 

λόγο, συνδέονται με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου ως σύνολο 

και το πώς αντιμετωπίζονται σφαιρικά τα ΠΣ.  

Ένα οργανωσιακό θέμα που τέθηκε σε πολλές περιπτώσεις, ήταν αυτό της 

ασθενούς υποστήριξης της διάδοσης των ΠΣ από τη διοίκηση. Αυτό αφορούσε είτε 

τη διεύθυνση του νοσοκομείου, είτε τη διεύθυνση των τμημάτων και σε μερικές 

περιπτώσεις τους προϊστάμενους σχηματισμούς του νοσοκομείου. Και σε αυτή την 

περίπτωση η αναζήτηση των αιτίων κατέδειξε μεγάλη διασπορά στις απόψεις. 

Ορισμένοι απέδωσαν τη χαμηλή προτεραιότητα  που δίνει η διοίκηση στα ΠΣ, στην 

έλλειψη ενημέρωσης σε ζητήματα τεχνολογίας και οφελών τους, καθώς οι 

διευθυντές, όντας μεγαλύτερης ηλικίας, δεν έχουν εξοικειωθεί με σύγχρονες 

εφαρμογές ΠΣ. Υπήρχαν όμως και αντίθετες απόψεις. «Σίγουρα όταν κάποιος έχει 

προσόντα να γίνει Αντιστράτηγος ή Αρχηγός έχει κατανοήσει ποια είναι η αξία των 

ΠΣ», επισημαίνει ο εργαστηριακός ιατρός Β.  Στο εύλογο ερώτημα γιατί, ακόμη και 

αν η διοίκηση έχει θετική άποψη και γνώση για τα ΠΣ, δεν παρατηρείται αυξημένη 

ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του νοσοκομείου, η Προϊσταμένη Λ αναφέρει: «Η 

διοίκηση μπορεί να ασχολείται με θέματα πιο σοβαρά γι αυτήν, τα οποία εμείς δεν 

μπορούμε να κατανοήσουμε». 



112 
 

Αρκετές οργανωσιακές προϋποθέσεις που θα ευνοούσαν ή θα διευκόλυναν 

την υιοθέτηση ΠΣ, απουσιάζουν. Σε αυτά τα πλαίσια αναφέρθηκε ο ελλιπής ως 

ανύπαρκτος σχεδιασμός, η υποστελέχωση των τμημάτων και του ΓΕΠ, η μη 

ξεκάθαρη διάκριση αρμοδιοτήτων, η έλλειψη προγραμμάτων εκπαίδευσης, η έλλειψη 

κριτήριων μέτρησης της αποδοτικότητας και στόχων.  «Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός, και όχι μόνο εντός στρατού», υποστηρίζει ο φαρμακοποιός Ε. «Μια 

οργανωμένη προσπάθεια θα απαιτούσε χρόνο από αυτούς που θα ασχοληθούν 

(αναφέρεται στους ειδικευόμενους ιατρούς) και το νοσοκομείο είναι 

υποστελεχωμένο», αναφέρει ο ειδικευόμενος ιατρός Κ. «Δεν υπάρχουν στόχοι π.χ. 

χαμηλού κόστους, αριθμού ασθενών για να βελτιωθούν οι διαδικασίες», είναι η 

άποψη του ειδικευόμενου ιατρού Ι. 

Εξέχουσα σημασία, μεταξύ των οργανωσιακών προβλημάτων, δόθηκε στο 

ζήτημα των πρακτικών – διαδικασιών που ακολουθούνται στα τμήματα. «Τα τμήματα 

και τα άτομα ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές και διαδικασίες. Π.χ. εμείς εδώ 

χρησιμοποιούμε το κάρτεξ, σε άλλες κλινικές υπάρχει ακόμη η λογοδοσία», αναφέρει 

η Προϊσταμένη Λ. «Δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες και πρωτόκολλα» 

σύμφωνα με τον επιμελητή ιατρό Θ, ο οποίος θεωρεί την ύπαρξη τους απαραίτητη 

προϋπόθεση πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε ΠΣ.  

Συνηθισμένη πρακτική στο νοσοκομείο αποτελεί η αλλαγή πόστων του 

προσωπικού και η μετακίνησή του σε διαφορετικά τμήματα, με σκοπό την αλλαγή 

παραστάσεων, εικόνων και τη συγκέντρωση εργασιακών εμπειριών. Η έλλειψη, 

όμως, κοινών πρακτικών μεταξύ των τμημάτων έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό να 

πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό είναι ισχυρό 

αντικίνητρο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σχετικών με την ανάπτυξη ΠΣ. «Με τις 
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εσωτερικές αλλαγές στα πόστα δε δημιουργείται δέσμευση και ενδιαφέρον για να 

ασχοληθεί κάποιος με τη βελτίωση της εργασίας», συμπεραίνει η νοσηλεύτρια Μ. 

Συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας (πίνακες 

2,6,9), παρατηρούμε μεγάλο βαθμό ταύτισης, καθώς αρκετές έρευνες αναφέρουν τα 

προβλήματα σε θέματα οργάνωσης ως εμπόδια για την υιοθέτηση των ΠΣ που 

μελετούν.  

Αν οι ανθρώπινοι – εργασιακοί και οργανωσιακοί παράγοντες 

αναγνωρίζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως αυτοί με τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα, οι απόψεις για τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες διίστανται. Για 

ορισμένους, το πρόβλημα εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την κάλυψη ενός 

πολυδάπανου έργου, είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο το νοσοκομείο δεν 

έχει εξελιχθεί σε ότι αφορά τα ΠΣ. Σε αυτό συνεπικουρεί και η γενικότερη 

οικονομική κατάσταση της χώρας. «Το οικονομικό είναι το σπουδαιότερο 

πρόβλημα», για τον ειδικευόμενο ιατρό Κ, «δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τα 

βασικά, πόσο μάλλον για ΠΣ», σύμφωνα με το πολιτικό προσωπικό Ζ.  

Παλαιότερα στελέχη του νοσοκομείου δε συμφωνούν με αυτή την άποψη. 

Πιστεύουν ότι η εξεύρεση οικονομικών πόρων είναι πρόβλημα, αλλά όχι το 

σημαντικότερο. Για τον  εργαστηριακό ιατρό Β «το θέμα δεν είναι οικονομικό. Και 

αν είναι, είναι μόνο τον τελευταίο 1.5 χρόνο». Σημειώνει δε, ότι σε περιόδους 

οικονομικά εύρωστες, δεν έγινε καμία κίνηση για τον εκσυγχρονισμό του 

νοσοκομείου. 

Ανάμεσα στις δύο αυτές απόψεις, βρίσκεται εκείνη του Επιμελητή ιατρού Η, 

ο οποίος θεωρεί ότι η δαπάνη για το έργο μπορεί να περιοριστεί με επιλογή λύσεων 

χαμηλού κόστους, σε βαθμό που το κόστος να μην αποτελεί πρόβλημα.  
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Το οικονομικό αναγνωρίζεται ως πρόβλημα και σε κάποιες επιστημονικές 

εργασίες, όπως προκύπτει από τους πίνακες 2 και 6. Αναφέρεται πάντως λιγότερες 

φορές σε σχέση με τους ανθρώπινους – εργασιακούς και τους οργανωσιακούς 

παράγοντες, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι τόσο κρίσιμος 

παράγοντας για την υιοθέτηση ΠΣ.  

Η έρευνα κατέδειξε και μια σειρά υλικοτεχνικών αδυναμιών, οι οποίες πάντως 

κρίθηκε από τους ερωτώμενους ότι μπορούν εύκολα και με μικρό κόστος να 

εξαλειφθούν. Αναφέρθηκε  ανεπαρκής αριθμός ή απουσία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Η/Υ) σε κάποια τμήματα. «Δεν υπάρχει Η/Υ. Όλα γίνονται στο χέρι» 

αναφέρει η βοηθός φαρμακείου ΣΤ για το κομμάτι της εργασίας της. «Υπάρχουν 

μόνο δύο Η/Υ στην κλινική», παρατηρεί ο ειδικευόμενος ιατρός Κ. Δε λείπει και το 

πρόβλημα της ανισομερούς κατανομής των υπαρχόντων Η/Υ. «Ενώ χρειαζόμαστε 

Η/Υ, υπάρχουν άλλα γραφεία με παραπανίσιους Η/Υ», υπογραμμίζει το Στέλεχος Α.  

Το νοσοκομείο διαθέτει καλωδίωση για σύνδεση σε εσωτερικό δίκτυο σε όλα 

τα τμήματά του. Ωστόσο δεν έχουν όλα τα τμήματα πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο. 

Η μαρτυρία του πολιτικού προσωπικού Ζ είναι χαρακτηριστική: «Καλωδίωση 

υπάρχει σε όλο το νοσοκομείο. Αλλά δεν υπάρχουν αρκετά switch για να καλυφθεί 

όλο το νοσοκομείο. Από τα 35 σημεία στα οποία πρέπει να μπουν switch αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν στα 12. Καλύπτονται ισόγειο 1ος και 2ος όροφος. Υπόγειο και 

άλλοι όροφοι δεν καλύπτονται». 

Κανένα τμήμα δεν έχει απευθείας. πρόσβαση στο internet. Υπάρχει ένας 

χώρος στο ΓΕΠ, όπου βρίσκονται δύο Η/Υ που διαθέτουν σύνδεση στο internet. 

Ενδεικτικό του πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα είναι η αναφορά του εργαστηριακού 

ιατρού Β : «Ζητήσαμε γραμμή internet για το τμήμα και μας είπαν όχι γιατί θα 

παίζουμε παιχνίδια». 
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Η υλικοτεχνική ανεπάρκεια έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό εμπόδιο σε 

πολλές επιστημονικές εργασίες όπως φαίνεται στους πίνακες 2,6 και 9, γεγονός που 

συμφωνεί με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. 

Η έρευνα κατέδειξε αριθμό παραγόντων που σχετίζονται με το στρατιωτικό 

χαρακτήρα του νοσοκομείου και οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν κατά τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας. Τέτοιοι είναι η υπερβολική προσκόλληση σε διαταγές, η 

γραφειοκρατία και η ακαμψία του στρατού, η χρονοβόρα και δύσκαμπτη διαδικασία 

έγκρισης για την εγκατάσταση ΠΣ, οι μεταφορές μονάδων, η μειωμένη ευελιξία 

ενεργειών και πρωτοβουλιών, η μικρή δυνατότητα των χαμηλόβαθμων άσκησης 

πίεσης για αλλαγές και οι μεταθέσεις προσωπικού. Περίοπτη θέση καταλαμβάνει ο 

τελευταίος παράγοντας, αφού αναφέρθηκε σε πολλές περιπτώσεις. «Γενικά τα άτομα 

στην ιεραρχία, και δη τα υψηλόβαθμα, αλλάζουν πολύ συχνά με αποτέλεσμα να μην 

εφαρμόζονται κάποια προγράμματα», καταλήγει ο φαρμακοποιός Ε. «Το στρατιωτικό 

προσωπικό υπόκειται σε μεταθέσεις και κυρίως οι υψηλόβαθμοι που αλλάζουν πολύ 

συχνά. Οι μεταθέσεις δεν αποθαρρύνουν αλλά μπορεί να μην ολοκληρωθούν οι 

προσπάθειες», είναι η άποψη του ειδικευόμενου ιατρού Κ. 

Τέλος σε μικρότερη συχνότητα απαντώνται απόψεις για παράγοντες εκτός 

επιρροής του νοσοκομείου. Αναφέρονται ενδεικτικά η μείωση μισθών, το γεγονός ότι 

η εγκατάσταση ΠΣ είναι καθαρά πολιτική απόφαση και η πρόβλεψη για εγκατάσταση 

ήδη υπάρχοντος ΠΣ σε άλλα στρατιωτικά νοσοκομεία. Το σύστημα αυτό, το οποίο 

ονομάζεται «Φίλιππος», φημολογείται ότι θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να 

υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα και σχεδιασμός. Υπήρξαν απόψεις ότι αυτό επιδρά 

αρνητικά στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου, καθώς θεωρείται 

δεδομένο ότι θα εγκατασταθεί μελλοντικά και θα αντικαταστήσει κάθε προϋπάρχον 

σύστημα. 
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Ε4: «Πως θα μπορούσε να αναστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και να 

ληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη 

υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών;» 

 

Με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες, ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους 

να εκφράσουν την άποψη τους σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει η 

τωρινή κατάσταση, να προσαρμοστεί η στρατηγική του νοσοκομείου και να 

ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες του προσωπικού για στήριξη της εργασίας του με 

σύγχρονα ΠΣ (Πίνακες 30 και 31). Σε δεύτερο στάδιο, τι ενέργειες πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για να εξασφαλιστεί ότι τα ΠΣ που θα αναπτυχθούν, θα 

μπορέσουν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στη λειτουργία του νοσοκομείου και θα 

συναντήσουν τις ελάχιστες δυνατές αντιδράσεις από το προσωπικό. 

Οι απαντήσεις του προσωπικού κινήθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: στις 

οργανωσιακές προϋποθέσεις, στο ρόλο του προσωπικού και στα χαρακτηριστικά του 

ΠΣ που θα συνάδουν με τη ροή εργασίας των τμημάτων. Επιπλέον καταγράφηκαν 

απόψεις σχετικά με το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός αλλά 

και πως θα επιλυθεί το πρόβλημα εύρεσης των απαιτούμενων χρηματικών πόρων για 

ένα πολυδάπανο έργο. 

Σε ότι αφορά τον αρχικό σχεδιασμό, αυτό που τονίστηκε από τους 

περισσότερους είναι ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με την καταγραφή των 

αναγκών των τμημάτων. Αυτό αφορά καταρχήν την κάλυψη των εργασιακών 

αναγκών. «Θα έπρεπε να ερωτηθούν όλα τα άτομα για τις ανάγκες τους, για το πώς 

θα διευκολυνθεί η δουλεία τους, ποιες είναι οι προτάσεις τους», αναφέρει η βοηθός 

φαρμακείου ΣΤ». Κατά την άποψη του εργαστηριακού ιατρού Β, η καταγραφή των 

αναγκών αποσκοπεί στο να δημιουργήσει δέσμευση του προσωπικού για το σύστημα: 
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«Να ερωτηθούν οι ενδιαφερόμενοι (εννοεί τα τμήματα), ώστε να γίνουν 

συνυπεύθυνοι. Ειδάλλως εξ αρχής θα υπάρχει αρνητικό κλίμα για το ΠΣ». 

Στην καταγραφή των αναγκών, εξάλλου, εντάσσεται και η καταγραφή των 

ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές. «Δεν έχει γίνει καταγραφή του εξοπλισμού 

στα τμήματα, αλλά σίγουρα χρειάζονται Η/Υ στα γραφεία και στις κλινικές  Πρέπει 

να γίνει καταγραφή εφαρμογών και Η/Υ στα τμήματα και των αναγκών των 

τμημάτων που θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη μηχανογράφηση», επισημαίνει το 

πολιτικό προσωπικό Ζ. 

Σε ότι αφορά τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει ο σχεδιασμός ,επικρατεί 

η άποψη ότι το ιδανικό θα ήταν να εστιαστούμε σε εμπορικές λύσεις που έχουν 

εφαρμοστεί επιτυχημένα και σε άλλα νοσοκομεία και να ανατεθεί η εγκατάσταση και 

συντήρηση του συστήματος σε εξειδικευμένη εταιρεία. Σκοπός είναι η λειτουργία 

ενός ολοκληρωμένου ΠΣ που θα ενώνει  όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. 

Υπήρξε και η αντίθετη άποψη, από τον επιμελητή ιατρό Η, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι πρέπει να εστιάσουμε στην χρήση της τεχνολογίας για να επιλυθούν 

καθημερινά λειτουργικά προβλήματα, όπως π.χ. η διασύνδεση των κλινικών με το 

μικροβιολογικό εργαστήριο, για απευθείας λήψη αποτελεσμάτων. Στα πλαίσια αυτά 

δε θεωρεί ότι ένα σύστημα CPOE είναι χρήσιμο και λειτουργικό για το νοσοκομείο. 

Περνώντας σε θέματα καθαρά οργανωσιακών προϋποθέσεων και αλλαγών, 

καταγράφηκαν διάφορες απόψεις. Το ζήτημα της στελέχωσης με άτομα εκπαιδευμένα 

πάνω στη χρήση του ΠΣ σχολιάστηκε αρκετές φορές. Γενικότερα υποστηρίχθηκε η 

άποψη ότι όλο το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί και να ενημερωθεί για τα οφέλη 

των ΠΣ. «Να παρουσιαστούν τα οφέλη του ΠΣ για να μετριαστούν οι αντιδράσεις», 

θεωρεί ως απαραίτητο η νοσηλεύτρια Μ. «Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού 
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ώστε να φύγει η νοοτροπία του "δεν θέλω" ή "δεν μπορώ"», είναι η πρόταση του 

ειδικευόμενου ιατρού Κ.  

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση οποιουδήποτε ΠΣ και την 

επιτυχία λειτουργίας του, αναφέρθηκε η εξάλειψη των διαφορών στις πρακτικές και 

διαδικασίες στη λειτουργία των τμημάτων. «Πρέπει να υπάρχει τυποποίηση των 

διαδικασιών και πρωτόκολλα πριν την εφαρμογή ΠΣ», αναφέρει ο Επιμελητής ιατρός 

Θ.  

Υπήρξαν και άλλες απόψεις που διατυπώθηκαν μεμονωμένα και αφορούσαν 

τις οργανωσιακές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον φαρμακοποιό Ε «Πρέπει να 

συσταθούν ανεξάρτητες αρχές - γραφεία που είναι πιο χαμηλά στην κλίμακα 

ιεραρχίας και να αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και εφαρμογή κάποιων προγραμμάτων. 

Και αυτό γιατί οι υψηλόβαθμοι αλλάζουν συνέχεια και δεν μπορεί να υπάρξει 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός». Η σταθερότητα διοίκησης και υποστηρικτών των ΠΣ 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σύμφωνα με τον Επιμελητή ιατρό Θ. Σε επίλυση 

λειτουργικών προβλημάτων του τμήματος εστιάζει η φαρμακοποιός Δ. «Η ύπαρξη 

στόχων π.χ. κόστους, αριθμού ασθενών θα οδηγούσε σε υιοθέτηση ΠΣ», υποστηρίζει 

ο ειδικευόμενος ιατρός Ι. 

Αρκετά μέτρα προτάθηκαν με σκοπό την επίλυση του προβλήματος της 

εξεύρεσης οικονομικών πόρων. «Αφού δεν υπάρχουν χρήματα, ας επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες στο σχεδιασμό του συστήματος», προτείνει ο φαρμακοποιός Ε και 

αργότερα προσθέτει «Να γίνουν  "έξυπνες αγορές" εξοπλισμού και όχι σπατάλες και 

περιττές πολυτέλειες», θεωρώντας ότι η σωστή καταγραφή των αναγκών θα 

συμβάλλει δραστικά στη μείωση του κόστους. Ο Επιμελητής ιατρός Η θεωρεί ότι 

πρέπει να καταφύγουμε σε απλές λύσεις με μικρό κόστος που θα καλύπτουν απλά 
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καθημερινά λειτουργικά προβλήματα. Την ενεργοποίηση χορηγιών από εταιρείες 

προτείνει ο Επιμελητής ιατρός Θ. 

Όσον αφορά τη συμβολή του προσωπικού, αυτή μπορεί να είναι 

πολυδιάστατη. Καταρχήν απαραίτητη κρίθηκε η συμμετοχή του προσωπικού στον 

αρχικό σχεδιασμό με την έκφραση αναγκών και την υποβολή προτάσεων. Ο ρόλος 

του προσωπικού δεν πρέπει να είναι μόνο παθητικός, αλλά μπορεί να αποτελέσει την 

κινητήριο δύναμη που θα επιφέρει τις αλλαγές. Αυτό συνοψίζεται στην άποψη του 

Επιμελητή ιατρού Θ: «Θα πρέπει να υπάρχει κοινή πλεύση στο ζήτημα των ΠΣ για να 

προωθηθούν τα αιτήματα και να πειστούν να συμμετέχουν και όσοι είναι αρνητικοί 

με τα ΠΣ. Πρωτοστάτες πρέπει να είναι οι ιατροί "πρώτης γραμμής", αυτοί που έχουν 

εμπειρία από τη λειτουργία του νοσοκομείου».  

Η συνεχής υποβολή αιτημάτων προς τη διοίκηση με θέμα την υιοθέτηση 

σύγχρονων τεχνολογιών, θεωρείται ότι μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. «Πρέπει 

να υπάρχει συνεχής ενόχληση για το ζήτημα», αναφέρει η νοσηλεύτρια Μ. «Αν 

παρουσιαστούν τα οφέλη της πρότασης, η διοίκηση θα τα αποδεχτεί», θεωρεί ο 

ειδικευόμενος ιατρός Κ. 

Ο φαρμακοποιός Β σχολιάζει ότι «υπάρχουν άτομα (εννοώντας 

φαρμακοποιούς) οι οποίοι έχουν τις γνώσεις, τόσο για την ανάπτυξη κάποιου ΠΣ όσο 

και για την εργασία στο φαρμακείο». Πιστεύει, συνεπώς, ότι υπάρχουν άτομα στο 

προσωπικό που μπορούν να «παντρέψουν» το εργασιακό κομμάτι με το καθαρά 

τεχνολογικό. 

Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζεται ότι το βασικό είναι οι προσπάθειες πρέπει 

να είναι ομαδικές. «Υπάρχουν παραδείγματα υποβολής προτάσεων για διάφορα 

θέματα που έχουν γίνει από μεμονωμένα άτομα και δεν προχώρησαν», σημειώνει η 
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Προϊσταμένη Λ. «Πρέπει να  καθιερωθεί μια νοοτροπία στο σύνολο του προσωπικού 

και να μη γίνονται ατομικές προσπάθειες», είναι η άποψη του ειδικευόμενου ιατρού Ι. 

Σε ότι αφορά το ρόλο της διεύθυνσης των τμημάτων και / ή του νοσοκομείου, 

αυτός ταυτίζεται με εκείνον της επιβολής του συστήματος σε περίπτωση που ληφθεί 

απόφαση για εγκατάσταση κάποιου ΠΣ, με σκοπό την επιτυχία εφαρμογής του. «Στο 

στρατό είμαστε. Η εφαρμογή ΠΣ πρέπει να επιβληθεί, αφού πρώτα έχει γίνει σωστός 

σχεδιασμός», είναι η θέση του φαρμακοποιού Ε. Ωστόσο υπάρχουν και απόψεις που 

προεκτείνουν το ρόλο των διευθυντών. Ο ρόλος της διοίκησης για τον Επιμελητή 

ιατρό Θ είναι: «ο συντονισμός και η δημιουργία ομάδων που θα αναλάβουν το έργο 

άλλα και η επιβολή της χρήσης του συστήματος και δημιουργίας άξιας της χρήσης 

του συστήματος». «Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στα νέα άτομα τα οποία 

γνωρίζουν περισσότερα πράγματα και οι μεγαλύτεροι (σε βαθμό) να τους δώσουν 

πρωτοβουλίες», προτείνει  η Προϊσταμένη Λ.  

Για τους περισσότερους ο ρόλος του ΓΕΠ πρέπει να είναι καθαρά 

υποστηρικτικός και τεχνικός. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ΓΕΠ μπορεί να αναλάβει 

και την ανάπτυξη κάποιων απλών εφαρμογών. Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις από 

αυτό το γενικό κανόνα. «Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΓΕΠ και να αποκτήσει 

κάποιου βαθμού αυτονομία και ευελιξία κινήσεων», αναφέρει ο φαρμακοποιός Ε. 

Μάλιστα, η Προϊσταμένη Λ προσδίδει ρόλο ρυθμιστή των εξελίξεων στο ΓΕΠ:  «Θα 

μπορούσαν να δημιουργηθούν με πρωτοβουλία του ΓΕΠ ομάδες με συμμέτοχη π.χ. 

κλινικού προσωπικού, διοικητικού, διαχειριστών, ατόμων από το ΓΕΠ, να 

καταγράφουν προβλήματα, να προταθούν λύσεις και όλα αυτά να φτάσουν με μορφή 

προτάσεων στη διοίκηση».  

Τέλος, σε ότι αφορά το καθαρά τεχνολογικό κομμάτι, προτάθηκαν μια σειρά 

από επιθυμητά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που πρέπει να προσφέρουν τα ΠΣ 
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για να ενσωματωθούν ομαλά στη ροή εργασίας του νοσοκομείου (Πίνακας 31). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ευχρηστία, αξιοπιστία και ταχύτητα του 

συστήματος, στη διασύνδεση με άλλα τμήματα, τη διαβάθμιση στην πρόσβαση στις 

πληροφορίες με χρήση password και στη δυνατότητα παρακολούθησης των 

αποθεμάτων του νοσοκομείου. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα για εισαγωγή ιατρικών εντολών οι απόψεις 

διίστανται. Ο φαρμακοποιός Ε, ο Επιμελητής ιατρός Θ και ο ειδικευόμενος ιατρός Κ, 

τη θεωρούν άκρως απαραίτητη και χρήσιμη ως δυνατότητα. Αντίθετα για τον 

Επιμελητή ιατρό Η και τον ειδικευόμενο ιατρό Ι, ο ρόλος των CPOE συστημάτων 

υποβαθμίζεται καθώς θεωρούν πιο χρηστική την απλή διασύνδεση με το 

μικροβιολογικό και το ακτινολογικό τμήμα για λήψη αποτελεσμάτων. 

Οι απόψεις του προσωπικού για τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις που 

μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις., ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα 

επιστημονικών εργασιών όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 3,7 και 10. 

 

Ε5: «Με ποιους τρόπους θεωρεί το προσωπικό του νοσοκομείου ότι τα 

ΠΣ μπορούν να αποβούν ή έχουν αποβεί ωφέλιμα για το νοσοκομείο και το 

τμήμα τους;» 

 

Η καταγραφή των οφελών από τη χρήση ΠΣ στην παρούσα εργασία έχει 

διπλό σκοπό. Από τη μία, υπάρχουν τμήματα του νοσοκομείου, υποστηρικτικά της 

κλινικής πράξης, στα οποία ήδη έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία τους 

εξειδικευμένα ΠΣ. Σε αυτή την περίπτωση συμπεραίνεται ότι η χρήση των 

συστημάτων αυτών υπήρξε ωφέλιμη για το τμήμα. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο 

μια βάση δεδομένων με οφέλη, τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να 
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ισχύσουν και για τα κλινικά τμήματα. Τα οφέλη αυτά μπορούν να παρουσιαστούν ως 

μια πρόταση για υιοθέτηση μοντέρνων τεχνολογιών και στα κλινικά τμήματα. 

Από την άλλη, η έλλειψη ΠΣ στα κλινικά τμήματα συνεπάγεται ότι τα οφέλη 

που θα αναφέρουν οι αντίστοιχοι ερωτώμενοι θα βασίζονται κυρίως στην ενημέρωση 

τους, τις γενικότερες εμπειρίες τους από την τεχνολογία και τον τρόπο που  

αντιμετωπίζουν τον εκσυγχρονισμό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η καταγραφή των 

οφελών αποτελεί συστατικό της υπάρχουσας κατάστασης που καταδεικνύει την 

ενημέρωση και το ενδιαφέρον του προσωπικού για τα ΠΣ. 

Το στέλεχος Α, ο εργαστηριακός ιατρός Β και οι φαρμακοποιοί Γ,Δ,Ε 

ανήκουν σε τμήματα που έχουν εξειδικευμένο ΠΣ (διαχείριση ασθενών, φαρμακείο, 

εργαστηριακά τμήματα). Οι απόψεις τους για τα οφέλη αφορούν τις βελτιώσεις που 

έχουν ήδη παρατηρήσει, αλλά ενίοτε αναφέρθηκαν και δυνητικά οφέλη από την 

αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων συστημάτων. Οι απαντήσεις τους 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 33.  

Ο περιορισμός του λάθους και η αξιοπιστία αποτέλεσαν οφέλη που 

αναφέρθηκαν συχνά από τους ερωτώμενους που ανήκουν σε τμήματα με ΠΣ. Αυτό 

συνδέθηκε με περιορισμό των λαθών στη χορήγηση φαρμάκων προς τις κλινικές, με 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξετάσεων και αναλύσεων, με ασφαλή ταυτοποίηση 

δείγματος με τη βοήθεια bar code.  

Η διαφάνεια στις διαδικασίες και η υποστήριξη του έργου του προσωπικού 

αποτέλεσαν πλεονεκτήματα των ΠΣ, για τα οποία οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν με 

ενθουσιασμό. Αυτό αποδόθηκε εν μέρει στο στρατιωτικό χαρακτήρα του 

νοσοκομείου και τις κυρώσεις που μπορεί να επισύρουν στα άτομα που φέρουν την 

ευθύνη, σε περιπτώσεις παρανομίας, παραλείψεων και λαθών. Η απόδοση της 
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ευθύνης στον πραγματικά υπεύθυνο κρίθηκε πιο σημαντική από τον περιορισμό του 

λάθους. 

Η εξοικονόμηση χρόνου θεωρήθηκε εξίσου σημαντικό όφελος. Τα τμήματα 

τα οποία χρησιμοποιούν ΠΣ κατέγραψαν μείωση του χρόνου σε πολλές διαδικασίες. 

Αυτή προέρχεται από την απαλοιφή σταδίων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη 

μείωση μετακινήσεων, την κατάργηση επανάληψης σταδίων και την ταχύτερη 

έκδοση αποτελεσμάτων εξετάσεων. Η μείωση χρόνου αποτελεί το πιο άμεσα 

παρατηρήσιμο όφελος στη λειτουργία των τμημάτων. 

Η καλύτερη οργάνωση της εργασίας μπορεί να μην είναι άμεσα 

παρατηρήσιμη, παρόλα αυτά εκτιμάται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό. Ο 

διαμοιρασμός στοιχείων, η εξάλειψη δυσανάγνωστων εγγράφων, η δημιουργία 

ηλεκτρονικού αρχείου, η εικόνα των αποθεμάτων αποτελούν ορισμένα από τα οφέλη 

στην οργάνωση εργασίας, τα οποία έχουν επιδράσεις στη μείωση του χρόνου και 

κόστους, στην ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών. 

Τέλος, τα τμήματα που διαθέτουν ΠΣ, ανέφεραν και χρηματοοικονομικά 

οφέλη από τη χρήση των συστημάτων. Αυτά αφορούν κυρίως τον περιορισμό της 

σπατάλης από καλύτερο έλεγχο των αποθεμάτων. 

Περνώντας στο προσωπικό των κλινικών τμημάτων, τα άτομα που 

ερωτήθηκαν εξέθεσαν απόψεις για δυνητικά οφέλη των ΠΣ. Υπήρχαν όμως και 

περιπτώσεις ατόμων που είτε είχαν υιοθετήσει ΠΣ στο εξωτερικό τους ιατρείο, είτε 

είχαν ενημερωθεί αρκετά για τα κλινικά ΠΣ και τα οφέλη τους.  

Και σε αυτή την περίπτωση, τα πιο συχνά αναφερόμενα οφέλη αφορούν την 

υποστήριξη της εργασίας του προσωπικού και τη βελτίωση της περίθαλψης του 

ασθενή. Σε ελάχιστες περιπτώσεις η χρήση του ΠΣ συνδέεται με περιορισμό του 

λάθους. Συγκεκριμένα μόνο ο επιμελητής ιατρός Θ, ο οποίος έχει μελετήσει και έχει 
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ενημερωθεί για τα κλινικά ΠΣ, αποφάνθηκε για ζητήματα πρόληψης λαθών 

(αλληλεπιδράσεων και πολλαπλών χορηγήσεων). Επίσης η νοσηλεύτρια Μ, έκανε 

λόγο για περιορισμό λαθών, δίνοντας τους όμως πολύ μικρή βαρύτητα. 

Η πλειονότητα του προσωπικού θεωρεί ότι δεν γίνονται ιατρικά λάθη στο 

νοσοκομείο. «Στο νοσοκομείο δεν γίνονται λάθη λόγω εμπειρίας και εκπαίδευσης του 

προσωπικού», σχολιάζει η προϊσταμένη Λ. Ακόμη και άτομα που δέχονται ότι 

γίνονται λάθη δεν θεωρούν ότι τα ΠΣ μπορούν να τα περιορίσουν. «Το ζήτημα των 

λαθών κατά την καταγραφή των εντολών μπορεί να λυθεί με κατάλληλη εκπαίδευση 

ιατρού και νοσηλευτή. Είναι πρόβλημα παρερμηνείας εντολών λόγω μη σωστής 

έκφρασης του ιατρού ή παρανόησης της νοσηλεύτριας», σημειώνει ο επιμελητής 

ιατρός Η και γι αυτό το λόγο θεωρεί ότι το CPOE σύστημα δεν χρειάζεται στο 

νοσοκομείο.  

Καταγράφηκαν επίσης οφέλη στους τομείς της εξοικονόμησης χρόνου, 

οργάνωσης της εργασίας και περιορισμού κόστους. Οι απόψεις δεν διέφεραν 

σημαντικά από εκείνες του προσωπικού των τμημάτων που διαθέτουν ΠΣ. Ένα 

στοιχείο που προστέθηκε ήταν ότι η εξάλειψη του χαρτιού θα έχει οικονομικό 

όφελος. 

Σε ότι αφορά τα CPOE συστήματα, αναφέρθηκαν ελάχιστα δυνητικά οφέλη 

και σχολιάστηκαν κυρίως αρνητικά. Εκτός από τις περιπτώσεις του Επιμελητή ιατρού 

Θ, ο οποίος αποφάνθηκε υπέρ της χρήσης τους, έχοντας γνώση των οφελών τους, και 

του επιμελητή ιατρού Η, ο οποίος δεν πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν στο έργο του, 

διατυπώθηκε και ενδιάμεση πρόταση από τον ειδικευόμενο ιατρό Ι: «Με το CPOE θα 

έχανα χρόνο για την εισαγωγή αλλά θα κέρδιζα χρόνο από άλλες διεργασίες π.χ. από 

αναζήτηση αποτελεσμάτων». Ωστόσο σημειώνει «Το CPOE δεν είναι τόσο 
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απαραίτητο όσο η διασύνδεση με το μικροβιολογικό και το ακτινολογικό για 

απευθείας λήψη αποτελεσμάτων».  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του φαρμακοποιού Ε για τους λόγους που 

τα CPOE συστήματα αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό: «Τα CPOE συστήματα δεν 

έχουν υιοθετηθεί γιατί οι γιατροί (οι μεγαλύτεροι σε ηλικία)  δεν θέλουν να 

μπλεχτούν με τη διαδικασία εισαγωγής εντολών και δεν είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία. Οι γιατροί αποποιούνται την εργασία αυτή. Ίσως να μην ξέρουν να 

γράψουν και τα χειρόγραφα παραπεμπτικά». 

Αντίθετα τα BCMA/eMAR συστήματα αντιμετωπίζονται πιο θετικά από το 

νοσηλευτικό προσωπικό που ερωτήθηκε. Υποστηρίζεται ότι θα αυξάνουν την 

ασφάλεια, τόσο του ασθενή όσο και του προσωπικού. Η Προϊσταμένη Λ, ωστόσο 

θεωρεί ότι το σύστημα αυτό μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί, με ασύγχρονη χρονικά 

σάρωση σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο που πραγματοποιείται η χορήγηση. 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των ερωτώμενων με τα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφικής μελέτης (πίνακες 1, 5, 8), παρατηρούμε αρκετές ομοιότητες, αλλά και 

σημαντικές διαφορές. Η αξία της υποστήριξης του έργου του κλινικού προσωπικού, 

της ελάττωση του χρόνου, της βελτίωσης της ποιότητας περίθαλψης και τα 

χρηματοοικονομικά οφέλη αναγνωρίζονται και στις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει 

διαφορά όμως στα αίτια που προκαλούν τα χρηματοοικονομικά οφέλη. Στην 

περίπτωση του νοσοκομείου, ως παράγοντες ελάττωσης του κόστους αναφέρθηκαν η 

καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και ο περιορισμός της χρήσης των έντυπων 

μέσων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέδειξε τον περιορισμό των λαθών ως κύριο 

παράγοντα εξοικονόμησης χρημάτων. 

Και αυτός ο περιορισμός λαθών αποτελεί την κύρια διαφορά μεταξύ των 

απόψεων του προσωπικού και της επιστημονικής έρευνας. Η μείωση των ιατρικών 
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λαθών αναγνωρίζεται ως το κύριο όφελος των κλινικών ΠΣ στις επιστημονικές 

εργασίες. Αντίθετα το προσωπικό του νοσοκομείου θεωρεί ότι λάθη, είτε δεν 

υπάρχουν, είτε δεν μπορούν να περιοριστούν με τη χρήση ΠΣ. 
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5. Συμπεράσματα  

5.1 Ανακεφαλαίωση θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας 

Η αρχική υπόθεση ότι στο 424 ΓΣΝΕ δεν χρησιμοποιούνται κλινικά 

πληροφοριακά συστήματα, επαληθεύθηκε με την απάντηση του ερευνητικού 

ερωτήματος Ε2. Αντίθετα τα υποστηρικτικά τμήματα παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο 

βαθμό υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών. Υπάρχουν τμήματα που εδώ και πολλά 

έτη, ο τρόπος εργασίας τους είναι συνυφασμένος με τη χρήση εξελιγμένων 

συστημάτων. Σε άλλα τμήματα, όπως της διαχείρισης ασθενών, η μετάβαση στην 

ψηφιακή εποχή πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα. Παρότι βρίσκονται σε πρώιμο 

στάδιο, με αργά αλλά αποφασιστικά βήματα, παρουσιάζεται πρόοδος στον τομέα της 

διαχείρισης των ασθενών. 

Στα κλινικά τμήματα παρατηρείται πλήρης στασιμότητα. Δεν υπάρχει κανένας 

μελλοντικός σχεδιασμός, αλλά επανάπαυση στο γεγονός ότι το νοσοκομείο 

ανταποκρίνεται στο ρόλο του και καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών. Σίγουρα ο πιο 

τυποποιημένος τρόπος εργασίας στα υποστηρικτικά τμήματα, όπως φαίνεται και από 

την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος Ε1, ευνοεί την ομαλή μετάβαση στον 

εκσυγχρονισμό και στην αυτοματοποίηση. Εξάλλου και τα αντίστοιχα ΠΣ 

θεωρούνται ώριμα και αξιόπιστα στη χρήση τους. Αντίθετα τα κλινικά τμήματα 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις στη λειτουργία, γεγονός που δυσχεραίνει την 

αυτοματοποίηση και την τυποποίηση.  

Αν και αυτό αποτελεί αίτιο, ωστόσο με το ερευνητικό ερώτημα Ε3 

εξετάστηκαν σε βάθος οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την παρούσα κατάσταση και 

δεν επιτρέπουν την αλλαγή. Ανθρώπινοι ή εργασιακοί παράγοντες όπως η αδιαφορία, 

ο εφησυχασμός, η άγνοια, η συνήθεια και ο μικρός φόρτος εργασίας αναγνωρίστηκαν 
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ως οι πιο βασικοί, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εμφάνισης τους. Σχεδόν ίση 

βαρύτητα δόθηκε σε οργανωσιακά ζητήματα (στήριξης ηγεσίας, γραφειοκρατίας, 

έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών, εσωτερικές αλλαγές προσωπικού). Το 

οικονομικό αν και επισημάνθηκε ως πρόβλημα, δεν αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο, 

αλλά σημείο των καιρών. Επίσης ούτε οι υλικοτεχνικές αδυναμίες θεωρούνται 

αξεπέραστες. Ιδιαιτερότητα αποτελούν αποτρεπτικοί παράγοντες, οι οποίοι 

αποδίδονται στο στρατιωτικό χαρακτήρα του νοσοκομείου όπως οι μεταθέσεις, η 

προσκόλληση σε κανονισμούς που οδηγεί σε μείωση ευελιξίας και ο περιορισμός των 

χαμηλόβαθμων να διεκδικήσουν και να πιέσουν για αλλαγές. 

Όλοι οι αποτρεπτικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν έχουν δύο αποτελέσματα. 

Από τη μία, το νεότερο ηλικιακά προσωπικό, ενώ έχει τις γνώσεις και τη διάθεση, 

στερείται ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την έκφραση της δημιουργικότητας 

του και αναλώνεται στην εκτέλεση καθημερινών εκτελεστικών και γραφειοκρατικών 

λειτουργιών. Οπότε θεωρείται ότι δεν έχει τη δυναμική να φέρει τις αλλαγές στο 

νοσοκομείο. Από την άλλη, η διοίκηση των τμημάτων και του νοσοκομείου, ενώ 

υποστηρίζεται ότι δύναται να οδηγήσει τις εξελίξεις, η μικρή επαφή της με θέματα 

τεχνολογίας, καθιστά αδύνατη την πρωτοβουλία από μέρους της. 

Η λύση, όπως συμπεραίνεται από τη μελέτη του ερωτήματος Ε4, αφορά την 

πραγματοποίηση ομαδικών προσπαθειών, ώστε να μεταφερθούν μαζικά, 

επαναλαμβανόμενα και δομημένα τα αιτήματα των τμημάτων για εκσυγχρονισμό. 

Έτσι θα υπάρξει σημείο επαφής μεταξύ των τεχνολογικά εξοικειωμένων νεότερων 

στελεχών και της ηγεσίας. Αφού ληφθούν οι αποφάσεις για εφαρμογή ΠΣ στα 

τμήματα, και συγκεκριμένα για αγορά – ανάπτυξη κάποιας εμπορικής εφαρμογής, το 

προσωπικό δεν πρέπει να αποκλειστεί από τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης.  
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Επίσης σημαντικό είναι να δημιουργηθούν οι οργανωσιακές προϋποθέσεις 

που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη εφαρμογή των συστημάτων, να ισχυροποιηθεί ο 

ρόλος του ΓΕΠ και  να επιλεγούν οικονομικές λύσεις λόγω έλλειψης οικονομικών 

πόρων. Ο ρόλος της διοίκησης πρέπει να είναι ο συντονισμός των ενεργειών, αλλά 

και η επιβολή του συστήματος, καθώς υποστηρίζεται από το προσωπικό  ότι λόγω 

του στρατιωτικού χαρακτήρα του νοσοκομείου, με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι 

πιθανότητες επιτυχίας. 

Μια σημαντική παρατήρηση, στα συμπεράσματα της μελέτης, αφορά την 

απόκλιση των απαντήσεων για τα οφέλη των ΠΣ, σε σχέση με τα αποτελέσματα των 

επιστημονικών εργασιών. Ενώ υπάρχουν κοινά σημεία όπως η εξοικονόμηση χρόνου 

και κόστους, το στοιχείο του ιατρικού λάθους, είτε θεωρείται ότι δεν έχει βαρύτητα, 

είτε ότι δεν μπορεί να μετριαστεί με τη χρήση ΠΣ. Όμως, οι περισσότερες 

επιστημονικές εργασίες παρουσιάζουν τον περιορισμό των ιατρικών λαθών ως το πιο 

σημαντικό όφελος των ΠΣ, αλλά και ως τον κυριότερο λόγο για την εγκατάσταση 

τους.  

Η διαφορετική αντίληψη που υπάρχει στο 424 ΓΣΝΕ, ίσως να αποτελεί ένα 

επιπλέον αίτιο που έχει συμβάλλει στην απουσία κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων. Ίσως να είναι και το κυριότερο, καθώς η υιοθέτηση ΠΣ στα 

υποστηρικτικά τμήματα δεν έγινε για λόγους περιορισμού λαθών, αλλά επειδή ήταν 

αναπόφευκτο (σύνδεση μικροβιολογικών αναλυτών με ΠΣ) ή για περιορισμό της 

γραφειοκρατίας και των πολύπλοκων διαδικασιών (διαχείριση ασθενών, φαρμακείο). 

 

5.2 Περιορισμοί της Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί το 

φαινόμενο της έλλειψης κλινικών ΠΣ στο 424 ΓΣΝΕ. Εξαιτίας της φύσης της ως 
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μεταπτυχιακής εργασίας, υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τους διαθέσιμους 

πόρους για την ολοκλήρωση της (ερευνητικό προσωπικό, χρόνος). Γι αυτό, στη 

συνέχεια αναφέρονται ορισμένες αδυναμίες της αλλά και προτάσεις για επέκταση και 

ενίσχυση της.  

Καταρχήν, η έρευνα συμπεριέλαβε περιορισμένο αριθμό από τα τμήματα και 

τις κλινικές του νοσοκομείου. Ο τομέας που καλύφθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν 

αυτός της υποστήριξης των κλινικών τμημάτων (φαρμακείο, εργαστήρια). Δεν 

κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί και το ακτινολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργεί 

εξολοκλήρου με τη χρήση ΠΣ. Οι μαρτυρίες και οι απόψεις για το ακτινολογικό 

τμήμα προήλθαν από τις εμπειρίες του προσωπικού των άλλων τμημάτων. Η 

διαχείριση των ασθενών αντιπροσωπεύτηκε από το ΓΡΑΠΕΤ και συγκεκριμένα από 

ένα άτομο. Τα εισιτήρια, εξιτήρια και τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάχθηκαν στην 

έρευνα.  

Το κλινικό – ιατρονοσηλευτικό κομμάτι, το οποίο αποτελεί και τον τομέα 

εστίασης της εργασίας, αντιπροσωπεύτηκε από μικρό αριθμό ατόμων (δύο ειδικοί 

ιατροί, δύο ειδικευόμενοι ιατροί, δύο άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό), παρά 

την προσπάθεια να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες βαθμίδες, κλινικές και 

αρμοδιότητες. Επίσης το κλινικό κομμάτι δεν αντιπροσωπεύτηκε από κάποιον 

διευθυντή τμήματος. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέρχονται από απόψεις του προσωπικού και 

περιορίζονται εντός του νοσοκομείου. Επομένως, δεν κατέστη δυνατό να μελετηθούν 

σε βάθος οι εξωνοσοκομειακοί παράγοντες που επηρεάζουν την παρούσα κατάσταση. 

Γι αυτό και οι αναφορές σε αυτούς είναι περιορισμένες. 
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5.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Παρά τις αδυναμίες της, η παρούσα έρευνα πραγματοποίησε το πρώτο βήμα 

για τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης στο 424 ΓΣΝΕ και την εξεύρεση λύσεων. 

Η επέκταση και ενίσχυσή της, μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο χρήσιμα και ασφαλή 

συμπεράσματα. Η μελλοντική έρευνα πρέπει να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία. 

Καταρχήν, χρειάζεται να συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός ατόμων, ιδιαίτερα 

από τον τομέα των κλινικών – ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών. Αλλά και άτομα από 

τα υπόλοιπα τμήματα, οι απόψεις των οποίων θα είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές. 

Σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαν να εξεταστούν οι γνώμες του διοικητικού τομέα, 

των χρηματοοικονομικών οργάνων και των λοιπών υπηρεσιών του νοσοκομείου. 

Επίσης σημαντικό είναι να καταγραφούν και οι απόψεις του προσωπικού του 

ακτινολογικού τμήματος, ως τμήμα με εμπειρία στη χρήση ΠΣ. 

Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε σε ποιοτικά στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν 

με τη μέθοδο της συνέντευξης. Οι μελλοντικές προσπάθειες μπορούν να εισάγουν 

ποσοτικά δεδομένα π.χ. μέτρηση χρόνων ώστε να υπάρξει και αντίστοιχη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα 

ερευνητικά εργαλεία, όπως ερωτηματολόγια, γεγονός που θα συμβάλλει στη 

συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων. 

Τέλος, ενδιαφέρον είναι να μελετηθεί το φαινόμενο της χαμηλής 

σημαντικότητας που δίνεται στο φαινόμενο του ιατρικού λάθους. Πρέπει να 

μελετηθούν τα αίτια. Δεν γίνονται λάθη λόγω μικρού φόρτου εργασίας και εμπειρίας 

του προσωπικού ή δεν αξιολογούνται τα λάθη ως προς τη σοβαρότητα και 

επικινδυνότητα;  

Το αρχαίο γνωμικό «Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη» πρέπει να αποτελέσει 

οδηγό για το 424 ΓΣΝΕ. Όσο και αν υποστηρίζεται ότι το νοσοκομείο 
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ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο ρόλο του, το εξωτερικό περιβάλλον διαρκώς 

μεταλλάσσεται και νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς. Το νοσοκομείο πρέπει να 

προλάβει τις εξελίξεις, πριν το προλάβουν αυτές, και να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις 

του για να προχωρήσει στην εποχή του εκσυγχρονισμού και της αυτοματοποίησης. 

Και οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, κυρίως 

όμως από το πολυδιάστατο και δημιουργικό προσωπικό του.  
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Τομέας εστίασης: Διαχείριση Ασθενών 

Μονάδα Ανάλυσης: Ένα η περισσότερα τμήματα από το γραφείο 

κίνησης 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

  

  

 

Τομέας εστίασης: Κλινικές – Ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες 

Μονάδα Ανάλυσης: Ιατρική πράξη 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

  

 

Μονάδα Ανάλυσης: Νοσηλευτική πράξη 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

  

  

 

Τομέας εστίασης: Υποστήριξη κλινικών τμημάτων 

Μονάδα Ανάλυσης: Ένα η περισσότερα από τα αντίστοιχα τμήματα 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 
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Τομέας εστίασης: Διαχείριση Ασθενών 

Μονάδα Ανάλυσης: Ένα η περισσότερα τμήματα από το γραφείο 

κίνησης 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

  

  

 

Τομέας εστίασης: Κλινικές – Ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες 

Μονάδα Ανάλυσης: Ιατρική πράξη 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

  

 

Μονάδα Ανάλυσης: Νοσηλευτική πράξη 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 

  

  

 

Τομέας εστίασης: Υποστήριξη κλινικών τμημάτων 

Μονάδα Ανάλυσης: Ένα η περισσότερα από τα αντίστοιχα τμήματα 

Σύνδεση δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα:  

Κατανομή συλλεχθείσας πληροφορίας στα ερευνητικά ερωτήματα 

Σύνδεση με τη βιβλιογραφία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Β – 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

Α. Επισκόπηση θέματος - προβλήματος  

 

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης (424 ΓΣΝΕ) ως 

σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα με λίγα χρόνια λειτουργίας και ως το δεύτερο σε 

μέγεθος και τάξη στρατιωτικό νοσοκομείο,  παρουσιάζει μικρό βαθμό υιοθέτησης 

πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) , παρόλο που οι δυνατότητες του και ο ρόλος του 

παρέχουν πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή μοντέρνων τεχνολογιών. Ενώ 

υπάρχουν τμήματα στα οποία η εφαρμογή ΠΣ παρουσιάζει ικανοποιητικό επίπεδο 

π.χ. εργαστηριακά ΠΣ (μικροβιολογικό, ακτινολογικό), ΠΣ φαρμακείου, διαχείρισης 

ασθενών (γραφείο κίνησης), η ίδια εικόνα δεν απαντάται και σε αμιγώς κλινικά ΠΣ, 

τα οποία απουσιάζουν παντελώς.  

Η βιβλιογραφία παρέχει παραδείγματα σχετικά με τους παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την υιοθέτηση ΠΣ στους οργανισμούς υγείας, την ομαλή αποδοχή των 

ΠΣ και τα οφέλη από τη χρήση τους. Ωστόσο η περίπτωση του ελληνικού 

στρατιωτικού νοσοκομείου, με τις ιδιαιτερότητες της φύσης και οργάνωσης του, δεν 

έχει μελετηθεί. Η εξέταση της περίπτωσης του στρατιωτικού νοσοκομείου αποτελεί 

το αντικείμενο της μελέτης. 

 Η έρευνα θα εστιαστεί γύρω από τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι υπάρχουσες πρακτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται στο 

424 ΓΣΝΕ και αφορούν την εσωτερική διακίνηση ιατρικών εντολών και  

φαρμάκων; 
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 Ποια πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν οι 

πρακτικές και διαδικασίες αυτές; 

 Γιατί παρατηρείται χαμηλός βαθμός υιοθέτησης των εξεταζόμενων 

πληροφοριακών συστημάτων στο 424 ΓΣΝΕ; Ποιοι παράγοντες και για 

ποιους λόγους οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τροχοπέδη στην εγκατάσταση 

των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων; 

 Πως θα μπορούσε να αναστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση και να ληφθούν 

πρωτοβουλίες και δράσεις που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη υιοθέτηση 

σύγχρονων τεχνολογιών; 

 Πως θα μπορούσε η εγκατάσταση των εξεταζόμενων πληροφοριακών 

συστημάτων να αποβεί ωφέλιμη για το νοσοκομείο;  

 

Β. Διαδικασίες Πεδίου 

 

Β1. Πηγές εμπειρικών δεδομένων 

 

Κύρια πηγή δεδομένων 
- Συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου 

Υποστηρικτικές πηγές 

δεδομένων 

- έγγραφα, έντυπα 

- αρχειακό υλικό 

- άμεση παρατήρηση γεγονότων 

Προέλευση πηγών δεδομένων 

- Μία ή περισσότερες μονάδες 

ανάλυσης από κάθε περιοχή εστίασης 

(όπως το σχέδιο έρευνας 
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Β2. Απαιτούμενοι πόροι για την διεξαγωγή της έρευνας 

 

Πόρος Απαιτήσεις 

Χρόνος 
- Εργάσιμες ώρες 

- Διάρκεια συνεντεύξεων 30 min – 1h 

Εξοπλισμός 

- Συσκευή ηχογράφησης 

- Έντυπο συνέντευξης 

- Σημειωματάριο 

- Πρόσβαση σε φωτοτυπικό μηχάνημα 

ή εκτυπωτή 

- Η/Υ 

- Φωτογραφική μηχανή (εφόσον 

επιτρέπεται) 

Τόπος 

- Χώρος εργασίας 

- Απομονωμένος χώρος 

- Έλλειψη θορύβου 

- Απουσία τρίτων 

Άτομα 
- Ερευνητής 

- Συνεντευξιαζόμενος 

 

 

 

Β.3 Πρόσβαση σε τμήματα, στοιχεία, άτομα 

 

Στάδιο Χρονική διάρκεια Στόχος 

Έκδοση ειδικής άδειας 

για διεξαγωγή της 

έρευνας 

3 μήνες (ως το Φεβρουάριο 

του 2011) 

- Πρόσβαση στο χώρο 

του νοσοκομείου για 

διεξαγωγή έρευνας 
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Επικοινωνία με 

τμήματα 

Ταυτόχρονα με το 

προηγούμενο στάδιο 

- Πρόσβαση στο τμήμα 

- Ενημέρωση για έρευνα 

- Επιλογή τμημάτων / 

ατόμων 

Επίσκεψη στα 

τμήματα 

Έπειτα από το προηγούμενο 

στάδιο και έως τη λήξη του 

πρώτου σταδίου 

- Πρόσβαση στις πηγές 

δεδομένων 

- Οργάνωση διεξαγωγής 

έρευνας 

 

Β.4 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων  

Δραστηριότητα Χρονική διάρκεια Ανάλυση Δραστηριότητας 

Έρευνα στους τομείς 

εστίασης κλινικής 

υποστήριξης και 

διαχείρισης ασθενών 

50% του χρονικού 

διαστήματος συλλογής 

δεδομένων 

- Διεξαγωγή 

συνεντεύξεων 

- Συλλογή εγγράφων 

και αρχειακού υλικού 

- Απομαγνητοφώνηση 

συνεντεύξεων 

- Αρχειοθέτηση 

υλικού που 

συγκεντρώθηκε 

Έρευνα στον τομέα 

εστίασης των κλινικών – 

ιατρονοσηλευτικών 

υπηρεσιών 

50% του χρονικού 

διαστήματος συλλογής 

δεδομένων 

- Διεξαγωγή 

συνεντεύξεων 

- Συλλογή εγγράφων 

και αρχειακού υλικού 

- Απομαγνητοφώνηση 

συνεντεύξεων 

- Αρχειοθέτηση 

υλικού που 

συγκεντρώθηκε 

 



148 
 

Ανάλυση των δεδομένων 1 μήνας 

- Απόρριψη υλικού 

που δεν ανταποκρίνεται 

στους ερευνητικούς 

στόχους 

- Σύνδεση δεδομένων 

με ερευνητικά 

ερωτήματα 

- Σύγκριση με τη 

βιβλιογραφία 

- Εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

Σύνταξη τελικής αναφοράς 1 μήνας --- 

Αναθεώρηση – διορθώσεις 

– προσαρμογές 

ως τη λήξη της 

προθεσμίας παράδοσης 

--- 

 

 

Γ. Ερωτήματα μελέτης περίπτωσης 

 

 Η έρευνα διεξάγεται στα τμήματα του νοσοκομείου. Με ποια κριτήρια θα 

επιλεγούν τα τμήματα που θα συμμετέχουν; 

o Αντιπροσώπευση όλων των τομέων εστίασης 

o Φόρτος εργασίας 

o Ύπαρξη ή όχι ΠΣ 

o Αντιπροσώπευση διαφορετικών κλινικών 

o Αντιπροσώπευση ανάλογα με τις πρακτικές και τον τρόπο λειτουργίας. 

 

 Η κύρια πηγή πληροφοριών προέρχεται από ανθρώπους.  

o Ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι; αντιπροσώπευση πολλών 

κατηγοριών ανάλογα:  
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 με την εμπειρία,  

 την ιεραρχική κλίμακα,  

 τις αρμοδιότητες,  

 την ειδικότητα (ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, 

εργαστηριακό προσωπικό, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου, 

διοικητικό προσωπικό) 

 το αντικείμενο εργασίας  

o Καταγραφή των στοιχείων αυτών (εμπειρία, αρμοδιότητες κτλ) κατά 

τη διεξαγωγή της συνέντευξης 

o Πως θα εντοπιστούν αυτοί οι άνθρωποι;  

 επισκέψεις στα τμήματα,  

 τηλεφωνική επικοινωνία,  

 γνωριμίες – συστάσεις από τρίτους 

 

 Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αποτελεί το πρώτο στάδιο της 

έρευνας.  

o Τι πρέπει να καταγραφεί; 

 Οργάνωση τμήματος 

 Υλικοτεχνική υποδομή 

 Πρακτικές – διαδικασίες 

 Ροή εργασίας 

 Αρμοδιότητες – ρόλος ατόμων  

 Υποστήριξη των παραπάνω από ΠΣ 

 Έντυπα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες 
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o Η καταγραφή αφορά, τόσο τα τμήματα όσο και το νοσοκομείο 

γενικότερα. 

 

 Κάποιες διαδικασίες σε ορισμένα τμήματα πιθανώς να υποστηρίζονται από 

ΠΣ.  

o Τι πρέπει να καταγραφεί γι αυτές; 

 Λειτουργίες – δυνατότητες ΠΣ 

 διαδικασίες – λειτουργίες τμήματος που εξυπηρετεί το ΠΣ 

 βαθμός υιοθέτησης από προσωπικό 

 χρονολογία εγκατάστασης 

 πρωτοβουλία για την εγκατάσταση του ΠΣ 

 που βρέθηκαν οι πόροι για την αγορά – ανάπτυξη του ΠΣ 

 Τεχνική υποστήριξη, αναβαθμίσεις  

 Οφέλη από τη χρήση του ΠΣ 

 προβλήματα από τη χρήση του ΠΣ 

 

 Στα περισσότερα τμήματα ωστόσο δεν υπάρχουν εξειδικευμένα ΠΣ. Αυτό 

οφείλεται σε κάποιους παράγοντες 

o Σε ποιες κατηγορίες μπορούν να διακριθούν αυτοί οι παράγοντες; 

 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες  

 Οργανωσιακοί παράγοντες (διαδικασίες, αρμοδιότητες κτλ) 

 Υλικοτεχνικοί παράγοντες (τεχνολογική υποδομή) 

 Ανθρώπινοι παράγοντες (αντιδράσεις, αδιαφορία, κτλ) 

 Εξωνοσοκομειακοί παράγοντες (παράγοντες που δεν μπορούν 

να επηρεαστούν ή να ελεγχθούν από το νοσοκομείο). 
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 Παράγοντες που οφείλονται στη στρατιωτική φύση του 

νοσοκομείου (ιεραρχία, μεταθέσεις) 

o Το 424 δεν θέλει ή δεν μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή 

μοντέρνων τεχνολογιών; Ή μήπως η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου 

στη μέση; 

 

 Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί και η εξεύρεση λύσεων.  

o Τι θα αφορούν οι προτεινόμενες λύσεις; 

 Δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν ώστε να υπάρχει 

αναστροφή του κλίματος 

 Τρόπους για συγκέντρωση των αιτημάτων, απόψεων, 

προσπαθειών και επικοινωνία τους στη διοίκηση 

 Εξεύρεση πόρων 

 Τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί η ομαλή ενσωμάτωση 

των ΠΣ στη ροή λειτουργίας του νοσοκομείου.  

 Ρόλος του προσωπικού στο σχεδιασμό των ΠΣ 

 Ρόλος του ΓΕΠ  

 Ρόλος της διεύθυνσης του τμήματος / νοσοκομείου 

 

 Τα οφέλη από την εφαρμογή και χρήση των ΠΣ στο νοσοκομείο πρέπει να 

συνοδεύουν κάθε αίτημα για εγκατάσταση ΠΣ, καθώς μπορούν να 

επηρεάσουν ευνοϊκά τις αποφάσεις. 

o Θα υπάρχουν οφέλη από την εγκατάσταση ΠΣ ή όχι; 

o Αν ναι ποια θα είναι τα ενδεχόμενα οφέλη; 

o Ποια τμήματα – λειτουργίες – δραστηριότητες αφορούν; 
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o Ποια προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων θα επιλυθούν με την 

εφαρμογή ΠΣ; 

 

Δ. Σύνταξη τελικής αναφοράς 

 

 Δομή τελικής αναφοράς: 

o Γραμμική – Αναλυτική 

o Σύμφωνα με τον οδηγό συγγραφής διπλωματικής εργασίας 

 Περιεχόμενα:  

o Εισαγωγή  

o Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

o Ανάλυση μεθοδολογίας 

o Παρουσίαση αποτελεσμάτων – ερμηνεία ευρημάτων 

o Συμπεράσματα και προτάσεις 

o Παραρτήματα 

 Κοινό στο οποίο απευθύνεται: 

o Ακαδημαϊκό: Χρήση εξειδικευμένης ορολογίας, παραπομπών, 

αναλυτικών περιγραφών, επεξηγήσεων, αιτιολογήσεων 

o Προϊστάμενος σχηματισμός 424 ΓΣΝΕ: Χρήση κατανοητών όρων 

και παραδειγμάτων, χρήση πινάκων και σχεδίων για εύληπτη 

ανάγνωση και άμεση μετάδοση πληροφορίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –Γ- 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Πληροφορίες για τον συνεντευξιαζόμενο (1-2 min) 

 Ειδικότητα 

 Βαθμός (διευθυντής, ειδικευόμενος, επιμελητής, βοηθός, διαχειριστής κτλ) 

 Αρμοδιότητες  

 Εμπειρία 

 

2. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης (5-10 min) 

 Ποια είναι η στελέχωση του τμήματος και ποιες οι αρμοδιότητες του 

προσωπικού; 

 Περιγράψτε μια τυπική μέρα στο τμήμα αναφέροντας όλες τις βασικές 

διαδικασίες – λειτουργίες. 

 Ποιες από αυτές τις διαδικασίες υποστηρίζονται απο ΠΣ; 

 Πόσοι Η/Υ υπάρχουν στο τμήμα; Τι διεργασίες επιτελούν και ποιοι τους 

χειρίζονται; 

 Πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία (εσωτερική – με άλλα τμήματα – εκτός 

νοσοκομείου) 

 

(2.1 Ερωτήσεις για τμήματα που διαθέτουν ΠΣ) (10-15 min) 

 Πότε εγκαταστάθηκε το ΠΣ; 

 Ποιος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για την εφαρμογή του ΠΣ; 

 Πως εξασφαλίστηκαν οι πόροι για την αγορά – ανάπτυξη του ΠΣ; 

 Ποιες οι δυνατότητες – λειτουργίες του; 

 Ποιος ο βαθμός υιοθέτησης του ΠΣ; 

 Πως επιτυγχάνεται η τεχνική υποστήριξη του ΠΣ; 

 Ποια τα οφέλη από τη χρήση του ΠΣ; 

 Ποια τα προβλήματα από τη χρήση του ΠΣ 

 

3. Ανασταλτικοί παράγοντες (10-15 min) 

 Ποιοι παράγοντες αποτελούν εμπόδιο στην υιοθέτηση ΠΣ ; 

o Χρηματοοικονομικοί παράγοντες 
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o Οργανωσιακοί παράγοντες (π.χ. ξεκάθαρα διατυπωμένες διαδικασίες – 

λειτουργίες, Όμοιες διαδικασίες μεταξύ των τμημάτων, διαχωρισμός 

αρμοδιοτήτων, προγράμματα εκπαίδευσης) 

o Υλικοί - Τεχνολογικοί παράγοντες (π.χ. δίκτυο, Η/Υ) 

o Ανθρώπινοι παράγοντες (π.χ. αντιδράσεις, επιπεδο γνώσεων, στήριξη 

από την ήγεσία) 

o Αυτονομία του τμήματος (οικονομική, αποφάσεων) 

o Στρατιωτικός χαρακτήρας (π.χ. Ιεραρχία, γραφειοκρατία, μεταθέσεις) 

o Εξωνοσοκομειακοί παράγοντες (π.χ. εξάρτηση από ανώτερα κλιμάκια, 

γενικότερη οικονομική κρίση κτλ) 

 

4. Αλλαγή κλίματος – λήψη πρωτοβουλιών – Λύσεις – ομαλή υιοθέτηση 

(10-15 min) 

 Υπάρχουν άτομα με επιρροή που θα μπορούσαν να μεταστρέψουν το κλίμα 

φόβου ή απόρριψης των ΠΣ; 

 Πως θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν οι μεμονωμένες αιτήσεις – ιδέες – 

προβλήματισμοί σχετικά με τα ΠΣ και πως θα μπορούσαν να φτάσουν στη 

διοίκηση; 

 Τι άλλες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν (οργανωσιακές, σε ανθρώπους, 

οικονομικές); 

 Ποιος ο ρόλος του προσωπικού και του ΓΕΠ στον επηρεασμό των αποφάσεων 

και στο σχεδιασμό του ΠΣ; 

 Πως θα εξασφαλιζόταν η απρόσκοπτη υιοθέτηση του ΠΣ από το προσωπικό; 

 Ποιος ο ρόλος της διεύθυνσης του τμήματος / νοσοκομείου 

 

5. Ενδεχόμενα οφέλη από τη χρήση ΠΣ (5-10 min) 

 Ποια θα είναι τα ενδεχόμενα οφέλη για το τμήμα και/η το νοσοκομείο από την 

εγκατάσταση ΠΣ; 

 Ποια συγκεκριμένα προβλήματα στη λειτουργία του τμήματος θα λυθούν με 

την εγκατάσταση ΠΣ; 

  

Εκτιμώμενος χρόνος συνέντευξης: 30 min - 50 min (+10-15 min για τα 

τμήματα που διαθέτουν ΠΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Δ- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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2. ΤΟ ΚΑΡΤΕΞ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
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Β1. ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (1η ΣΕΛΙΔΑ) 
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Β2. ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (2η ΣΕΛΙΔΑ) 
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Γ. ΔΕΛΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
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3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Α. ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ 
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Β.ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
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4. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ 

Α. ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
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Β. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 


