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Πεξίιεςε                                                                                                                    

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηε ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Η εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν «Ηιεθηξνληθή Τγεία». Η ειεθηξνληθή πγεία 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλεο πεξίζαιςεο κε κηθξφηεξε 

δαπάλε, ζην πιαίζην ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ είλαη 

επηθεληξσκέλα ζηνπο πνιίηεο. Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηηο 

ππεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζηελ πνιηηεία θαη ζηνπο 

πνιίηεο. Παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Η 

εξγαζία εζηηάδεη ζε κηα θαηεγνξία ππεξεζηψλ, ηελ Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε, 

φπνπ θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα-εξσηεκαηνιφγην πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο γηα ην πψο αληηκεησπίδνπλ ην 

ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο.  

Η εξγαζία απαξηίδεηαη απφ έμη θεθάιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ην πξώην θεθάιαην δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα απφ έθζεζε ηνπ ΟΗΔ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη ππεξεζίεο ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά θαη πσο ην 

ςεθηαθφ ράζκα επηδξά ζηε ρξήζε θαη εθαξκνγή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

ην ηξίην θεθάιαην κειεηάηαη ε Ηιεθηξνληθή Τγεία. Παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο 

ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο πγείαο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ΣΠΔ, 

θαζψο επίζεο ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Τγείαο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε. Η εθαξκνγή 

πνπ έρεη ζε Διιάδα θαη Δπξψπε, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε Ηιεθηξνληθή Τγεία ζε Διιάδα θαη Δπξψπε 

θαη εηδηθφηεξα νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε ρψξα. 

ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ην αληίθηππν ηεο εθαξκνγήο θαη  

νη κειινληηθνί ζηφρνη θαη παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 
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Abstract 

This thesis explores the use of e-Government in health sector. The implementation of 

Information and Communication Technologies (ICT) across all functions that affect 

health sector is described by the definition "e-Health". E-Health can provide better 

healthcare with less money in the framework of healthcare services that are focused 

on citizens. This thesis examines e-Government services that provided in the state 

and the citizens. It presents the categories of ICT services in health sector. This work 

focuses on one category of these services, which is e-Prescribing, and presents the 

results from a survey-questionnaire to physicians and pharmacists on how they face 

the system of e-Prescribing. 

The work comprises of six chapters. More specifically: 

Chapter one: it is given the definition of e-Government, presents the services of    e-

Government and the advantages of these services. 

Chapter two: presents the results of a United Nations Organization report about e-

Government development, presents e-Government services that are fully available 

online, and examines how digital divide affects the use and implementation of these 

services. 

Chapter three: examines the e-Health. It presents the categories of ICT services in 

health sector, the results of the use of ICT services, as well as the benefits and the 

advantages of e-Health. 

Chapter four: examines the e-Prescribing. The implementation of e-Prescribing in 

Greece and Europe, the advantages of e-Prescribing and the results from a survey to 

physicians and pharmacists. 

Chapter five: presents the Electronic Health in Greece and Europe and especially 

best practices in each country. 

Chapter six: presents the impact of the implementation, the future goals and the 

conclusions. 
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Δηζαγσγή 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) αλαγλσξίζηεθαλ σο 

βαζηθφο νδεγφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, κε  ηελ  «Ηιεθηξνληθή  

Γηαθπβέξλεζε» λα θαηαιακβάλεη πςειέο ζέζεηο ζηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα γηα 

αξθεηά ρξφληα. 

Η εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

δειαδή ε ειεθηξνληθή πγεία είλαη ζεκαληηθφ δήηεκα θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε θαη λα δψζεη ψζεζε 

ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Η ειεθηξνληθή πγεία αθνξά ηε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε θαη απνζήθεπζε θιηληθψλ 

δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο κνξθέο θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

αλάκεζα ζηηο κνλάδεο παξνρήο πγείαο, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο αξρέο. 

ηα εξγαιεία θαη ζηηο ιχζεηο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο πεξηιακβάλνληαη πξντφληα, 

ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία μεπεξλνχλ ηηο απιέο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη 

ζην Internet. Πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία, ηφζν γηα ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο φζν θαη γηα 

ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα πγείαο γηα 

αζζελείο θαη πνιίηεο. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 

αλαθέξνληαη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

λνζνθνκείσλ, ην δηαζπλνξηαθφ δίθηπν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζίεο 

ηειεταηξηθήο, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε,  θαζψο θαη πνιιά άιια εξγαιεία πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη πνπ βνεζάλε ζηε  

πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ζηε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο.   
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Κεθάιαην 1: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

1.1 Οξηζκόο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ο φξνο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (E-government) αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ/ICTs), κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

παξνρή θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Δληφο απηνχ ηνπ επξχηαηνπ νξηζκνχ, ππάξρνπλ νη αθφινπζεο ηέζζεξηο 'δηαζηάζεηο', 

νη νπνίεο 'αληηθαηνπηξίδνπλ' ηηο θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο: 

1.Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο (E-services): Πεξηιακβάλνπλ ηελ ειεθηξνληθή παξνρή 

θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη ζπλήζσο (αιιά φρη απνθιεηζηηθά), κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

2.Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε (E-management): Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

Γεκφζηαο (θπβεξλεηηθήο) Γηνίθεζεο. Βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο, απνηειεί ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε 

ηεο 'ξνήο πιεξνθνξηψλ', ζην εζσηεξηθφ ησλ θπβεξλεηηθψλ ηνκέσλ θαη ππεξεζηψλ. 

3.Ηιεθηξνληθή Γεκνθξαηία (E-democracy): Αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Γηαδίθηπν θαη 

ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, 

ζηηο δεκφζηεο δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ. 

4.Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην (E-commerce): Αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε ρξεκάησλ, 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

 

Χο βαζηθά θίλεηξα αλάπηπμεο ζεσξνχληαη: 

α) Η εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, 

σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο ″δξαζηηθήο″ ιεηηνπξγηθήο νινθιήξσζεο ησλ ηνκέσλ θαη 

ηκεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φζν θαη ηεο πςειήο απφδνζεο πνπ ζα 

επηηπγράλεηαη. 
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β) Η βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, σο απνηέιεζκα ησλ πιενλεθηεκάησλ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθήο ″απηφ-

εμππεξέηεζεο″. 

 

ηα πξψηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε απιή 

παξνρή πξφζβαζεο κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο επαξθήο. Έηζη, πξηλ κεξηθά ρξφληα, νη 

δξάζεηο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, εζηίαδαλ ζε δπν δξαζηεξηφηεηεο θαη πιένλ 

ζπγθεθξηκέλα: 

α) ζηελ παξνρή πξφζβαζεο, ζε πιεξνθνξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

β)ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο έθθξαζεο γλψκεο (κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο), 

γηα απνθάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

ήκεξα, νη απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη αξθεηά πην ζχλζεηεο. Μηα απιή πξφζβαζε ζε 

θάπνηνπο ππνινγηζηέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, δελ ζεσξείηαη πιένλ σο κηα ιχζε 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ζχγρξνλν πλεχκα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σα 

ζηνηρεία-δεδνκέλα θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, πξέπεη λα είλαη 

πςειήο πνηφηεηαο θαη ρξήζηκα ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη 

δνκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ζε φινπο 

ηνπο νξγαληζκνχο, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, αιιά θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο, λα βξίζθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ θαη λα θαιχπηνπλ 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ φιεο εθείλεο νη ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο, πνπ λα 

δίλνπλ πξαγκαηηθφ λφεκα ζηελ επηθνηλσλία κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 
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1.2 Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηε χλνδν ηεο Ληζαβφλαο, ην Μάξηην ηνπ 2000, θαζηεξψζεθε ε ιεγφκελε «Αλνηθηή 

Μέζνδνο πληνληζκνχ» («Open Method of Coordination» – OMC) πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο eEurope. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

δεηθηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking) ησλ επηδφζεσλ 

ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο ΔΔ. 

Γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη αμηνπνηψληαο ηε 

ζπλεξγαζία θνξέσλ φισλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ, πξνηάζεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ 2001, θαηάινγνο 20 βαζηθώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, 12 γηα ηνπο πνιίηεο θαη 8 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ο θαηάινγνο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 

θαησηέξσ, έγηλε θνηλά απνδεθηφο θαη απνηειεί έθηνηε ηε βάζε ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο (benchmarking) ηεο πξνφδνπ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

                           Πίλαθαο 1. Γεκόζηεο Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο 
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                    Πίλαθαο 2. Γεκόζηεο Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

1.3 Δπίπεδα ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο δεκόζησλ ππεξεζηώλ 

Γηα λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη θαη ην 2007 ηέζζεξα επίπεδα 

ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο: 

• 1ν επίπεδν->Πιεξνθόξεζε: Ζιεθηξνληθή πιεξνθόξεζε γηα ηηο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο 

Παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη 

πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, ηνπο θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο, ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία, θιπ. 

• 2ν επίπεδν->Αιιειεπίδξαζε: Λήςε (κεηαθόξησζε – downloading) εληύπσλ 

Παξέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο θαζψο 

θαη επίζεκν πιηθφ (πξφηππα αηηήζεσλ, βεβαηψζεσλ, θιπ) ην νπνίν κπνξνχλ λα 

θαηεβάζνπλ νη ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα ην εθηππψζνπλ θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην θνξέα. 
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• 3ν επίπεδν->Ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε: επεμεξγαζία εληύπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο 

Δθηφο απφ πιεξνθνξίεο, πξνζθέξνπλ online θφξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη 

ειεθηξνληθή απνζηνιή. Γεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ online ππνβνιή ζηνηρείσλ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, πξνυπνζέηνπλ κεραληζκφ αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. 

• 4ν επίπεδν->πλαιιαγή: Γηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ, νινθιήξσζε ζπλαιιαγώλ 

θαη πιεξσκή 

Δθηφο απφ θφξκεο απνζηνιήο ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο φπνπ ν ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία. Η 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ επηπέδνπ, ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο αληίζηνηρεο κε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε «The User Challenge 

Benchmarking The Supply Of Online Public Services» απφ ηελ Capgemini γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά ζηελ Δπξψπε. Η κειέηε ηεο 

Capgemini παξνπζίαζε κία θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, εηζάγνληαο έλα λέν πέκπην επίπεδν ειεθηξνληθήο 

εμππεξέηεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

• 5ν επίπεδν->Πξνζσπνπνίεζε: Πξνιεπηηθή, ζηνρεπκέλε παξνρή ππεξεζηώλ 

Σν θξάηνο πξνβαίλεη πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο κε ζηφρν λα πξνάγεη ηελ πνηφηεηα 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ην βαζκφ θηιηθφηεηάο ηεο πξνο ην ρξήζηε, ελψ γίλεηαη 

θαη απηφκαηε εθηέιεζε νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, απαιιάζζνληαο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο ηνλ πνιίηε ή ηελ επηρείξεζε. 

Σν 5ν επίπεδν (Πξνζσπνπνίεζε) ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο εηζάγεη δχν λέα 

ζηνηρεία: 

 Σελ πξνιεπηηθή παξνρή ππεξεζηώλ (proactive service delivery), φπνπ ην 

θξάηνο πξνρσξά πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηε θηιηθφηεηά ηεο πξνο ην ρξήζηε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

δξάζεσλ απνηεινχλ ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε/ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ 
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πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ ζε αηηήζεηο 

ηνπ ρξήζηε πξνο ην Γεκφζην, θ.α. 

 Σελ απηόκαηε παξνρή ππεξεζηώλ, φπνπ ην θξάηνο παξέρεη απηφκαηα 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε λα ηηο 

δεηήζεη. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ηα επίπεδα ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

                      Δηθόλα 1. Δπίπεδα Οινθιήξσζεο Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα αλψηαηα επίπεδα ειεθηξνληθήο 

εμππεξέηεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο 20 βαζηθέο ππεξεζίεο. Παξνπζηάδνληαη ηα 

αλψηαηα επίπεδα ηφζν πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ 5νπ επηπέδνπ, φζν θαη κεηά ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ. 



20 

 

 

 

                       Πίλαθαο 3. Δπίπεδα Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

1
 Η ππεξεζία Πξνζσπηθά  έγγξαθα έρεη αλψηαην επίπεδν ην 5ν αιιά επεηδή ην 4ν 

επίπεδν (ζπλαιιαγή) δελ ηζρχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ην επίπεδν 

ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο κεηξήζεθε κε θιίκαθα ησλ 4σλ επηπέδσλ. 

 

 

                      Πίλαθαο 4. Δπίπεδα Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 



21 

 

1.4 Βαζηθνί δείθηεο κέηξεζεο ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν επίπεδν ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο (Online Sophistication) κηαο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο δίλεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

Όπνπ: 

 [Σξέρσλ Δπίπεδν] είλαη ην ηξέρσλ επίπεδν ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ηεο 

ππφ εμέηαζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

θαη 

 [Μέγηζην Δπίπεδν] είλαη ην κέγηζην επίπεδν ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ηεο 

ππφ εμέηαζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

 

Η πιήξεο ειεθηξνληθή δηαζεζηκόηεηα κηα δεκφζηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα πάξεη 

κφλν δχν ηηκέο: 

 True ή 1, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη πιήξσο 

δηαζέζηκε ειεθηξνληθά   

θαη 

 False ε 0, φηαλ δελ είλαη πιήξσο δηαζέζηκε ειεθηξνληθά. 

 

Μηα δεκφζηα ππεξεζία είλαη πιήξσο δηαζέζηκε ειεθηξνληθά φηαλ  

                               [Online Sophistication] = 100% 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ππεξεζία δελ είλαη πιήξσο δηαζέζηκε ειεθηξνληθά. 
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1.5 Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  γηα ΑκεΑ 

Σν ΔΚΚΑ (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α), 

θαζψο θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ ΑΔ), δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε 

εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα γηα ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία, ηνπο ζπιιφγνπο ηνπο, ηνπο 

πξνλνηαθνχο θνξείο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Με 

αθεηεξία ηελ ηζηνζειίδα, ζα παξέρνληαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, 

ζπκβνπιεπηηθήο, πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο απνιχησο πξνζπειάζηκεο ζε φιεο 

ηηο γλσζηέο αλαπεξίεο. 

Ο βαζηθφο ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ είλαη ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κε ηε 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνηείλνληαη θάησ απφ κία θαη κνλαδηθή 

δηαδηθηπαθή πχιε http://www.amea.gov.gr/. 

Σν έξγν πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθνύ ΚΔΠ γηα ΑκεΑ 

Σν ειεθηξνληθφ ΚΔΠ γηα ΑκεΑ (e-ΚΔΠ), είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν ζα δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ψζηε λα επηηεπρζεί ζην κέγηζην επηηξεπηφ βαζκφ, ε 

απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηε δεκφζηα ππεξεζία θαη κε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. 

 Τπεξεζίεο γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε (make it simple) 

Πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε επηινγέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζηε δηαβίσζή ηνπο. Βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, 

ην ζχζηεκα απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πιηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη φρη κφλν 

ζε αλαπεξίεο, φπσο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο ζην πιαίζην ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ 

(δηαδηθηπαθφ πεξηνδηθφ, βηβιηνζήθε κε εηδήζεηο θαη άξζξα ηαμηλνκεκέλα θαηά 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ειεθηξνληθά ελεκεξσηηθά δειηία, θαηάινγνο ζπλδέζκσλ, forum 
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ζπδεηήζεσλ, chat ζεκαηηθψλ "δσκαηίσλ" ζπδεηήζεσλ, ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο θαη 

δεκνζθνπήζεηο). 

 Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο.  

Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνβάιινληαη, αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 Σερληθά κέζα θαη εξγαιεία (εμνπιηζκφο) ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο ΣΠΔ. 

 Φεθηαθά εξγαιεία (ινγηζκηθφ) ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο ΣΠΔ. 

 Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθήο Δλζσκάησζεο 

Πξνζθέξνπλ επθαηξίεο επηθνηλσλίαο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, κέζα 

απφ πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο σθεινχκελνπο θαη έρνπλ κνξθνπνηεζεί εηδηθά 

γη' απηνχο. Πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο απφ ΑκεΑ, ρσξίο ηελ απαίηεζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο 

ζηνλ ρψξν ησλ εξγνδνηψλ.  

Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο αθνξνύλ ζηηο αθόινπζεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη 

θνξείο: 

 ηα Άηνκα κε Αλαπεξία. 

 ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζσκαηεία, ζπιιφγνπο. 

 ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη απνθαηάζηαζεο (Ιαηξνχο, Ννζειεπηέο, 

Θεξαπεπηέο). 

 ηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε πξφζσπα κε 

καζεζηαθέο ή άιιεο εγγελείο ή επίθηεηεο δπζθνιίεο θαη αλαδεηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο, κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο. 

 ηα Κέληξα Τγείαο θαη Απνθαηάζηαζεο. 

 ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία. 

 ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πνπ ζρεδηάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ παξεκβάζεηο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο. 
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1.6 Σύπνη ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε (Government to Government - G2G) 

Δλδνππεξεζηαθή ζπλεξγαζία. Θεσξείηαη σο ην θχξην ζεκείν ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη ηε δηεμαγσγή 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ αιιά θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο (Government to Business - G2B) 

 πλεξγαζία ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ην δεκφζην θαη ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο. Οη 

ππεξεζίεο G2B ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α)Σηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο πνπ επηθέξνπλ κείσζε θφζηνπο θαη δηαθάλεηα θαη  

β)Σηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο 

θαη κέζσ ηεο ζσζηήο θαη άκεζεο πιεξνθφξεζεο επηθέξνπλ κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα θαη αλάπηπμε. 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Πνιίηεο (Government to Citizen - G2C) 

 πλεξγαζία κεηαμχ θξάηνπο –πνιίηε. Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεδηάδνληαη 

γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ηελ θπβέξλεζε είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε 

ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ άκεζε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο- 

ππεξεζίεο. 

 

1.7 Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 Οη ειεθηξνληθέο θαηλνηνκίεο 

Οη θαηλνηνκίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ επέηξεςαλ ηελ αλάδπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

 Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

 Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπληειείηαη κία κεηάζεζε ηεο βηνκεραληθήο 

νηθνλνκίαο πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα απνηεινχλ απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο επίηεπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 
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ησλ νξγαληζκψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, αξθεηέο θπβεξλήζεηο λα θαηαβάινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο ζα ελζσκαησζνχλ 

ζηελ νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο.  

 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε 

 Καζψο, ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ αιιάδνπλ 

ζπλερψο, νη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε κηα παγθφζκηα 

ζηξαηεγηθή. χκθσλα κε ηνπο Lambert θαη Cooper, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξφηππα δηνίθεζεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο δε κπνξνχλ πιένλ λα ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά σο 

απηφλνκεο νληφηεηεο, αιιά αληίζεηα σο ζπκπιεξσκαηηθνί θξίθνη κηαο αιπζίδαο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα έξρνληαη ζε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε 

ηφζν κε ηνπηθνχο φζν θαη κε δηεζλείο θνξείο εληφο θαη εθηφο ησλ ηνπηθψλ ζπλφξσλ. 

ε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο νη θπβεξλήζεηο αληαπνθξίλνληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε παξνρή 

θαηάιιεισλ θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

θηλδχλνπ. 

 

 Ζ δεκνθξαηία 

Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ αλαγλσξίδεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Η 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο 

απνηεινχλ θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηε δεκνθξαηία. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ε επξεία ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απνηειεί ην 

επίθεληξν ηεο δεκνθξαηίαο. Η ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε απηή, θαζψο κεηψλεη ηνπο θξαγκνχο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη 

πνιηηψλ, ζην βαζκφ πνπ νη πνιίηεο έρνπλ επαξθή πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο   

δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

1.8 Πιενλεθηήκαηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σα πιένλ θχξηα πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη: 

1)Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

2)Βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 

3)Παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο-πειάηεο. 
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4)Δλαξκνληζκφο, κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. 

5)Πξναγσγή ησλ ήδε επηηπρεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

ην θείκελν ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο i2010 αλαθέξεηαη ξεηά, φηη γηα λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ζηελ θνηλσλία πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην δεκφζην, ζα πξέπεη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα γίλνπλ "καλύηεπερ, πιο 

αποδοηικέρ και πιο πποζβάζιμερ . 

ην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαη κέζα απφ κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, θαίλεηαη φηη νη πνιίηεο 

αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε απφ ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ θαη είλαη πξφζπκνη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο ελεκεξσηηθήο θακπάληαο ηνπ «EasyGov» πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη ρξήζηεο εξσηήζεθαλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Χο θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο ε αλεμαξηεζία απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ (83,7% ησλ απαληήζεσλ) θαη ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ 

(82,1% ησλ απαληήζεσλ). 

 

          Πίλαθαο 5. Αλαγλώξηζε σθειεηώλ από ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
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Κεθάιαην 2:Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζε Δπξώπε θαη Διιάδα 

2.1 Αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΖΔ γηα ην 2012 γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο ρψξεο-κέιε ηνπ, ε Διιάδα ηελ ηειεπηαία δηεηία (ε πξνεγνχκελε 

έθζεζε βγήθε ην 2010) αλέβεθε ηέζζεξηο ζέζεηο ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε. 

 

                                     Δηθόλα 2. Τπνπεξηνρέο ηεο Δπξώπεο 

 

Οη πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Η Γπηηθή θαη Βφξεηα Δπξψπε πξνζθέξνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο on-line 

ππεξεζίεο αιιά επίζεο ζεκαληηθά θέξδε παξνπζίαζαλ θαη ε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή 

Δπξψπε γηα ην 2012. 

Έρνληαο έλα θνηλφ πιαίζην ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απνθάζηζαλ λα αλαπηχμνπλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο, ηλζηηηνχηα θαιχηεξεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη λα παξέρνπλ δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο. 

 

 

 

http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm
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Δηθόλα 3. Αλάπηπμε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξώπε 

 

Η Οιιαλδία (0.9125) ζεκείσζε ζεκαληηθά θέξδε θαη βξίζθεηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ 

Δπξψπε. ηελ 2
ε
 ζέζε  βξίζθεηαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (0.8960) θαη ζηελ 3

ε
 ζέζε ε 

Γαλία (0.8889). 

 

 

             Πίλαθαο 6. Οη 10 ρώξεο κε ηε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ζηελ Δπξώπε  
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Η Ιζπαλία (0.7770) παξακέλεη εγέηεο ζηελ Νφηηα Δπξψπε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

ινβελία ζηελ 25
ε
 ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο θαη ηελ Κξναηία ζηελ 30

ε
 ζέζε 

ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. 

Σν εζληθφ site ηεο Ιζπαλίαο είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο ζε 5 γιψζζεο, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη εχθνια ζηελ πινήγεζε. ηελ ινβελία νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Μεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ αλέβεθαλ ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε είλαη ε Ιηαιία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Διιάδα θαη ε εξβία. Ιδηαίηεξα αμηνζεκείσηε είλαη ε θαηάηαμε ηεο 

εξβίαο ε νπνία αλέβεθε 30 ζέζεηο. 

 

 

              Πίλαθαο 7. Αλάπηπμε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ  Νόηηα Δπξώπε 
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2.2 Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013  

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο, ην φξγαλν πνπ νξίζηεθε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα θαη 

ην νπνίν δηακφξθσζε ηελ πξφηαζε γηα ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηελ 

πεξίνδν 2006-2013, ζηφρνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε "ςεθηαθνχ άικαηνο" ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ σο ην 2013. Η λέα Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή ζέηεη δύν κεγάινπο ζηόρνπο: ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, κε 

πξαθηηθφ ηξφπν, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

 

Βειηίσζε ηεο Παξαγσγηθόηεηαο 

 Γξάζεηο πξνψζεζεο ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο γηα ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

(ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θξαηηθέο εληζρχζεηο).  

 Γξάζεηο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο. 

 Γξάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ θιάδνπ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

 Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο λέεο ηερλνινγίεο.  

 

Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο 

 Γξάζεηο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνο 

πνιίηεο.  

 Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ΣΠΔ θαη ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, απφ ηνπο πνιίηεο (ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ εληζρχζεηο).  

 Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ (θάζε είδνπο ππεξεζία) απφ δεκφζηνπο θνξείο 

ζε πνιίηεο.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο βειηησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο δσήο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απαξαίηεηα πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

επξεία δηαζχλδεζε κέζσ επδσληθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη, εκπινπηίδνληαο ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

θαη ηε κφξθσζε ηνπ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 
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2.3 Τπεξεζίεο πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε πξφζθαηε αλαθνίλσζή ηεο δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking) αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφνδν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ. Σν 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, απνηειψληαο ηνλ επίζεκν 

ζπληνληζηή – θνξέα παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Διιάδα, παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά 

ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα. 

 10 από ηηο 20 ππεξεζίεο πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά ζηελ Διιάδα 

Κεληξηθή αλαθνξά ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ 20 βαζηθψλ ειεθηξνληθψλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Βαζηθφο δείθηεο ηεο αλάπηπμεο κηαο ππεξεζίαο απνηειεί ν δείθηεο ειεθηξνληθήο 

νινθιήξσζεο (online sophistication) πνπ απνδίδεη ζηελ ππεξεζία κηα επίδνζε (%) 

αλάινγε ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθήο σξηκφηεηαο πνπ απηή έρεη επηηχρεη: 

1)πιεξνθφξεζε 

2)ειεθηξνληθή ιήςε εληχπσλ 

3) ειεθηξνληθή απνζηνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ  

4) νινθιήξσζε ζπλαιιαγήο  

5) εμαηνκηθεπκέλε παξνρή ππεξεζίαο / πξνζσπνπνίεζε.  

Απφ ην κέζν φξν ησλ κεηξήζεσλ θαη γηα ηηο 20 ππεξεζίεο πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο 

δείθηεο ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο ηεο ρψξαο.  

Ο δείθηεο ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο γηα ηηο 20 βαζηθέο ππεξεζίεο ηεο Διιάδαο ην 

2010 δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 65% γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο πνιίηεο (ΔΔ27+ : 87%) 

 78% γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο (ΔΔ27+ :94%) 

 70% γηα ην ζχλνιν ησλ 20 ππεξεζηψλ (ΔΔ27+ :90%) 
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Αληίζηνηρα κε ην δείθηε ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο κηαο ρψξαο, κεηξηέηαη θαη ν 

δείθηεο πιήξνπο ειεθηξνληθήο δηαζεζηκφηεηαο (full online availability). Δδψ δίλεηαη 

βαζκνινγία 100% ζηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ επηηχρεη ην κέγηζην επίπεδν (3/3, 4/4 ή 

5/5) θαη 0% ζηηο ππφινηπεο. Η Διιάδα, κε 10 ζηηο 20 ππεξεζίεο λα είλαη πιήξσο 

δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά (5 γηα πνιίηεο, 5 γηα επηρεηξήζεηο) δηακνξθώλεη πνζνζηό 

48%, κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο ΔΔ27+ λα βξίζθεηαη ζην 82% ζεκεηώλνληαο 

ζεκαληηθή αύμεζε έλαληη ηνπ 2009 (69%). 

Οη παξαπάλσ επηδφζεηο θέξλνπλ ηελ Διιάδα ηειεπηαία ζηελ επξσπατθή θαηάηαμε. 

 

 

                   Δηθόλα 4. Τπεξεζίεο πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά ζε Διιάδα θαη Δπξώπε 

 

 Τζηεξεί ε Πεξηθέξεηα 

Αμηνινγήζεθε επίζεο γηα πξψηε θνξά ε παξνρή θάζε ππεξεζίαο ηφζν ζε θεληξηθφ, 

φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ / ηνπηθφ επίπεδν, κε ζηφρν λα παξνπζηαζηεί κε ηνλ 

αθξηβέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ε πξφνδνο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  
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Σα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, κε 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα εκθαλίδεηαη αλεπαξθήο (απφ άπνςε ζηξαηεγηθήο, 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηθαλνηήησλ) λα ζηεξίμεη ην ξφιν ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ακηγψο 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη νη κεγάιεο πόιεηο πξνζθέξνπλ ζηαζεξά 

πην πνιιέο θαη ώξηκεο ειεθηξνληθά ππεξεζίεο απφ ηηο κηθξφηεξεο πφιεηο ή δήκνπο, 

ελψ ζεκεηψλνληαη θαη κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ πφιεσλ ίδηνπ κεγέζνπο 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.  

 

 Πιεξνύληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα παξνρήο θηιηθώλ πξνο ην ρξήζηε 

ππεξεζηώλ 

Δπίζεο έγηλε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε (user 

experience) θαηά ηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε θξηηήξηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε: ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο, δηαθάλεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, παξνρήο ηεο ππεξεζίαο κέζσ πνιιαπιψλ δηαχισλ θαη 

δπλαηφηεηαο θαηαγξαθήο ηεο άπνςεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο, γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο απφ 

φια ηα Κξάηε Μέιε ώζηε λα βειηησζεί ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε θαηά ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Η Διιάδα δηακνξθψλεη πνζνζηφ 91% ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε, έλαληη 80% ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ 32 ρσξψλ ηεο έξεπλαο. Η επίδνζε ηεο Διιάδαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάηαμε είλαη ζαθψο βειηησκέλε, θαζψο βξίζθεηαη ζηελ 6ε ζέζε, ηζνβαζκψληαο κε 

Ιζπαλία, Πνισλία θαη Πνξηνγαιία, ελψ 17 ζπλνιηθά ρψξεο βξίζθνληαη άλσ ηνπ 

κέζνπ επξσπατθνχ φξνπ. 
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                    Δηθόλα 5.  Δκπεηξία ηνπ ρξήζηε θαηά ηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ 

 

 

2.4 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Φεθηαθό ράζκα 

Η πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο 

πνιίηεο πξνβιεκαηίδεη ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο, παξά ηελ αμηνζεκείσηε ζε 

πνιιέο ρψξεο αλάπηπμε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

γελίθεπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη λα εμαζθαιηζζεί ζε φινπο 

πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν δήηεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 

δηφηη ππάξρεη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί ςεθηαθφ ράζκα. 

Ο φξνο ςεθηαθφ ράζκα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

κε ζηφρν λα θαζνξίζεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο «έρνληεο» θαη «κε έρνληεο» 

πξφζβαζε ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή ηερλνινγία κε έκθαζε ζην δηαδίθηπν. Σα ζέκαηα 

ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο έρνπλ πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ πνιηηηθψλ, επηζηεκφλσλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ αιιά θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ θαζψο αθνξνχλ πνιιέο πηπρέο ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο αιιά ε έιιεηςε ζηνηρείσλ ή ζρεηηθψλ δεηθηψλ νδεγεί ζε 

πεξηγξαθηθέο θαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη ζηηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε γεθχξσζή ηνπ. ε κηα 

πξνζπάζεηα επξείαο πεξηγξαθήο ηνπ φξνπ, ην ςεθηαθφ ράζκα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηερλνινγηθά ζέκαηα, δειαδή ηε δηαζεζηκφηεηα πξφζβαζεο ζε 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν, φζν θαη θνηλσληθά ζέκαηα φπσο: 
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 Η ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ δπν θχισλ 

 Η πξφζβαζε θαη ρξήζε απφ ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Η πξφζβαζε θαη ρξήζε απφ κεηνλφηεηεο (εζληθέο θαη θνηλσληθέο) 

 Η ρξήζε κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Η δηαζεζηκφηεηα εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηε γιψζζα 

 Η ρξήζε απφ επαγγεικαηηθέο νκάδεο φπσο εθπαηδεπηηθνί, ηαηξνί θιπ. 

  Πνιηηηζκηθά ζέκαηα 

 Θέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζε 

ζρέζε κε ηελ ΔΔ θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο ζέκαηα ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε 

επηκέξνπο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη νη επηδξάζεηο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ 

(Βαιθαληθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ). 

Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο θαη ε αλάγθε γηα ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ςεθηαθή 

ζχγθιηζε ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, έρνπλ αλαδείμεη ην πξφβιεκα 

ηεο κέηξεζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο (digital divide) κεηαμχ δηαθφξσλ θνηλσληψλ. 

Η απνηίκεζε ηνπ Φεθηαθνχ Υάζκαηνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέηξν 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν ζηφρνο ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ απφ φινπο. 

 

 

2.4.1 Υξήζε Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή 

Σν ηξίην ρακειφηεξν πνζνζηφ (59%) κεηά ηε Ρνπκαλία (50%) θαη ηε Βνπιγαξία 

(55%) θαηέρεη ε Διιάδα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ειηθίεο 16 έσο 74 

εηψλ). 

ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο βξίζθνληαη ε νπεδία (96%), ε Γαλία, ην Λνπμεκβνχξγν 

θαη ε Οιιαλδία (94%). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη κφλν ην 59% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, απφ 16  

έσο 74 εηψλ, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Χζηφζν, ζηηο ειηθίεο 16-

24 ην πνζνζηφ εθηνμεχεηαη ζην 97% έλαληη 96% πνπ είλαη ν επξσπατθφο κέζνο φξνο. 

ην 100% θηάλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Απζηξία, 

Φηλιαλδία, νπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ιζιαλδία θαη Ννξβεγία 
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                             Πίλαθαο 8. Υξήζε Ζιεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

 

 

2.4.2 Υξήζε θαη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν 

Όζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξαηεξνχκε φηη ην Γηαδίθηπν εηζέξρεηαη 

ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζπίηηα ρξφλν κε ην ρξφλν, θαιχπηνληαο ζρεδφλ ην ήκηζπ 

ηνπ ζπλφινπ. Έηζη, ην 46%  ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ δηαζέηεη ζχλδεζε ζην 

Γηαδίθηπν έλαληη 70% θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξψπε ησλ 27. 
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            Δηθόλα 6.  Πνζνζηό δηαζπλδεδεκέλσλ λνηθνθπξηώλ ζε Διιάδα θαη Δπξώπε 

 

ε επίπεδν ρξεζηψλ, θαη κε βάζε ηα θχξηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, 

πξνθχπηεη φηη πην έληνλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θάλνπλ: 

 Οη άλδξεο 

 Οη λένη ειηθίαο 16-24 

 Σα άηνκα πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη  

 Οη θάηνηθνη ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ 

 

Δηθόλα 7. Πνζνζηό αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν, σο πξνο βαζηθά δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία 
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Απφ ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ έρνπλ ζχλδεζε, ε πιεηνςεθία πξνβάιιεη σο θπξηφηεξν 

ιφγν ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (34%) θαη ηελ 

έιιεηςε δεμηνηήησλ ρξήζεο (33%). ηνλ αληίπνδα, πνιχ κηθξφ πνζνζηφ εθθξάδεη 

αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ (2%). 

 

                              Δηθόλα 8. Λόγνη κε ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν 

 

2.4.3 Λόγνη πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν "ράξηεο δξαζηεξηνηήησλ" ησλ ρξεζηψλ παξακέλεη ζρεηηθά 

ζηαζεξφο κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε λα παξαηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο (απφ 27% ζην 50%), θαζψο θαη ηελ αλάγλσζε 

ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ (απφ 49% ζην 57%). Πξψηεο ζην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξρνληαη φζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία (e-mail) θαη ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ-γεληθήο θχζεσο, ζρεηηθψλ κε πγεία, εξγαζία, ελεκέξσζε, 

θ.ιπ. Δπηπιένλ, 4 ζηνπο 10 ρξήζηεο επηιέγνπλ ην Γηαδίθηπν γηα λα δνπλ ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο ή λα αθνχζνπλ ξαδηφθσλν, αιιά θαη γηα λα θαηεβάζνπλ κνπζηθή, ηαηλίεο 

θαη παηρλίδηα. Όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 3 ζηνπο 10 ρξήζηεο 
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ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ειεθηξνληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο, 

λα θαηεβάζνπλ έληππα/αηηήζεηο αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νινθιεξσκέλεο 

ζπλαιιαγέο (π.ρ. ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο). Όζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, έρεη δηείζδπζε κφιηο 20% ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αλακέλεηαη λα 

ππάξμεη αχμεζε εθφζνλ ππάξμεη θαη ε ζρεηηθή αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα απφ ηηο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Σα πνζνζηά γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη πψιεζεο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη πνιχ ρακειά. 

Απηφο ν ρακειφο βαζκφο απνξξφθεζεο ππεξεζηψλ ζπλαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα έρεη 

λα θάλεη, κεηαμχ άιισλ, θαη κε ηνπο ελδνηαζκνχο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο σο πξνο ηε 

δηάζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη κε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

θαη  αζθάιεηαο.  

 

                           Δηθόλα 9. Λόγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 
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Οη δεκνθηιέζηεξεο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά ειηθηαθή νκάδα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

                         Πίλαθαο 9. Γξαζηεξηόηεηεο ρξεζηώλ Γηαδηθηύνπ αλά ειηθία 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε θάζε ειηθηαθή 

νκάδα, έρνπλ ηνληζηεί κε πξάζηλν ρξψκα. ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ππάξρεη 

νκνηνκνξθία, κε εμαίξεζε απηψλ ησλ λεφηεξσλ ρξεζηψλ 16-24 εηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αληαιιαγήο κελπκάησλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (instant messaging) θαη online ςπραγσγίαο. 
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Κεθάιαην 3:Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Τγεία 

3.1Ζιεθηξνληθή Τγεία 

ηηο κέξεο καο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

Ηιεθηξνληθή Τγεία (e-health), αιιά ιίγνη είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζνπλ έλαλ ζαθή 

νξηζκφ γηα απηφλ ην λέν φξν. Ο φξνο Ηιεθηξνληθή Τγεία, θπξίσο απφ ην 1999 θαη 

κεηά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ππνινγηζηέο, 

επηθνηλσλίεο θαη ηαηξηθή. Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα κηαο πξνζπάζεηαο λα 

επεθηαζνχλ νη αξρέο θαη νη «ππνζρέζεηο» ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηνλ 

ρψξν ηεο πγείαο θαη λα ηνληζηνχλ νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο: 

1.Γπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα αιιειεπηδξνχλ on-line κε ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

(B2C="business to consumer"), 

2. Βειηησκέλεο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο πγείαο 

(B2B ="business to business"), 

3. Νέεο δπλαηφηεηεο γηα peer-to-peer επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ  

(C2C = "consumer to consumer"). 

 

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ηνπ φξνπ Ηιεθηξνληθή 

Τγεία, απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη: Η Ζιεθηξνληθή Τγεία είλαη έλαο ηνκέαο ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηεο βηνκεραλίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη πιεξνθνξηθήο, νη 

νπνίεο πξνζθέξνληαη ή εληζρχνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ 

ηερλνινγηψλ. Ο φξνο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα δελ 

ραξαθηεξίδεη κφλν ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε αιιά θαη έλαλ ηξφπν ζθέςεο, κηα 

ζπκπεξηθνξά θαη κηα ππφζρεζε γηα βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Σν φιν ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο παξακέλεη γεληθφηεξα 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο αθξίβεηαο 

απφςεηο θαη επεηδή  ν ηνκέαο έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ βξίζθεηαη δηαξθψο ζε εμέιημε 

θαη άξα αλαπξνζαξκνγή. 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη: 

1. Απνδνηηθφηεηα (Efficiency): ηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο. Έλαο ηξφπνο γηα λα 

κεησζεί ην θφζηνπο είλαη ε απνθπγή δηπιψλ ή κε απαξαίηεησλ δηαγλσζηηθψλ ή 

ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο θνξείο πγείαο 

θαη ηνλ πνιίηε. 

2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο: Η αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κεηψλεη ην 

θφζηνο θαη βειηηψλεη ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα. Η ειεθηξνληθή πγεία κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο επηηξέπνληαο γηα παξάδεηγκα 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο παξνρείο πγείαο. 

3. Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε (Evidence based): Οη ελέξγεηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ έλλνηα φηη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. 

4. Δλδπλάκσζε πνιηηψλ θαη αζζελψλ: Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πγείαο θαη ν πξνζσπηθφο 

ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ηνπ αζζελή θαζίζηαληαη πξνζβάζηκα απφ ην δηαδίθηπν. 

Έηζη λένη νξίδνληεο αλνίγνληαη γηα ηε δεκηνπξγία αλζξσπνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο θαη ν αζζελήο δηεπθνιχλεηαη ζηηο επηινγέο ηνπ. 

5. Δλίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο: Δλζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγία λέαο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηνλ αζζελή θαη ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, πξνο κηα ζπλεξγαζία ζηελ νπνία νη 

απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ. 

6. πλερήο Δθπαίδεπζε:  Η εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ παξαταηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ online πεγέο (ζπλερήο ηαηξηθή εθπαίδεπζε) αιιά 

είλαη δπλαηή θαη επηηξεπηή θαη ε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ (γηα παξάδεηγκα ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο πξφιεςεο). 

7. Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο: Σα κέζα δηαθίλεζεο ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο αλαβαζκίδνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα αλαβαζκίδνληαη θαη ηα κέζα ηεο 

επηθνηλσλίαο, κε έλαλ πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο 

πγείαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνάγεηαη θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο θαη ειέγρνπ ζε δεδνκέλα φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κε ηελ 

ζπλχπαξμε ελφο εληαίνπ ζεκείνπ δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο. 

8. Δπέθηαζε ηεο εκβέιεηαο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο: Η παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

κεηαθέξεηαη πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά φξηα, ηφζν κε ηε γεσγξαθηθή φζν θαη κε ηε 

κεηαθνξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Οη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

online ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ δηεζλείο παξνρείο. Απηέο νη ππεξεζίεο 
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κπνξεί λα είλαη απιά ζπκβνπιεπηηθέο ή θαη πην νπζηαζηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

9. Αζθάιεηα: Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη λέεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο 

αζζελή – γηαηξνχ θαη εκπεξηέρεη λέεο πξνθιήζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ην ηαηξηθφ απφξξεην. 

10. Ιζφηεηα: Η ελίζρπζε ηεο ηζνηηκίαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

είλαη κηα απφ ηηο ππνζρέζεηο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. 

 

 

3.2Καηεγνξίεο ππεξεζηώλ ΣΠΔ ζηνλ ρώξν ηεο Τγείαο 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο είλαη νη εμήο: 

• Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο (Electronic Healthcare Records) 

• Ηιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο 

• Γηαζπλνξηαθφ Γίθηπν Παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (Cross Boarder Healthcare 

Networks) 

• Ηιεθηξνληθφ θιείζηκν ξαληεβνχ (e-Booking) 

• Ηιεθηξνληθή απνπιεξσκή ππεξεζηψλ πγείαο 

• Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 

• Πιεξνθνξίεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

• Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ 

• Ννζνθνκεηαθφ Γίθηπν επξείαο πεξηνρήο (Hospital Wide Area Network) 

• Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο 

• Σειεταηξηθή 

 

3.2.1 Ζιεθηξνληθόο Φάθεινο Τγείαο  

Ο Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο ηνπ πνιίηε είλαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πγείαο 

ηνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ απηφο 

έρεη κε ην ζχζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Φάθεινπ Τγείαο είλαη: 

 Δληαία πξφζβαζε θαη απεηθφληζε ηνπ καθξνρξφληνπ θαθέινπ πγείαο ηνπ 

πνιίηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

 Λήςε πιεξνθνξεκέλσλ απνθάζεσλ κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 
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 Δμάιεηςε ηεο εθηέιεζεο πεξηηηψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κε άκεζν απνηέιεζκα 

ηε κείσζε αλάιεςεο επηπξφζζεηνπ ξίζθνπ γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ θαζψο 

θαη κείσζε ηνπ ζπλεπαγφκελνπ θφζηνπο. 

 

3.2.2 Ζιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο 

Η ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ηαηξηθφ βηβιηάξην ηνπ 

αζζελή. Θα ιέγακε φηη απνηειεί ηελ πγεηνλνκηθή ηαπηφηεηα, ή αθφκα θαη δηαβαηήξην 

θάζε πνιίηε θαη αηφκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Η 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο 

ησλ ηαηξηθψλ εγγξάθσλ (π.ρ. εμηηήξην, παξαπεκπηηθφ, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, 

θηι).  

 

3.2.3 Γηαζπλνξηαθό Γίθηπν Παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ  

Σν δηαζπλνξηαθφ δίθηπν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ   

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ  άιισλ 

ρσξψλ ψζηε λα ππάξρεη ιήςε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

φηαλ βξίζθνληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

                 Δηθόλα 10. EpSOS: Σν πξώην επξσπατθό πξόγξακκα ειεθηξνληθήο πγείαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 εθαξκφζηεθε πηινηηθά ην πξφγξακκα epSOS ζε αζζελείο 

απφ επηιεγκέλεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο - ηνπξίζηεο, επηρεηξεκαηίεο ηαμηδηψηεο, 

ηαθηηθνχο επηζθέπηεο, απφδεκνπο, θνηηεηέο ζε πξφγξακκα αληαιιαγήο,  

καθξνρξφληνπο θάηνηθνπο, θιπ. – νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο, φηαλ επηζθέπηνληαλ θξάηε-

κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην epSOS. 
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Οη θχξηνη ζηφρνη αλαθνξηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο είλαη νη εμήο: 

 Τπνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

 Γηαζθάιηζε θαη εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. 

 Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε. 

 Παξνρή αζθαινχο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

 

3.2.4 Ζιεθηξνληθό θιείζηκν ξαληεβνύ  

Σν θιείζηκν ξαληεβνχ κε ηνπο ηαηξνχο, κπνξεί πιένλ λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά. Έρεη 

ζρεδηαζηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξαληεβνχ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ξαληεβνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη 

επηηξέπεη ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο, απμάλνληαο ηα έζνδα. Η 

δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ είλαη βειηηζηνπνηεκέλε θαη γίλεηαη κε ηδηαίηεξα 

θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ηξφπν. Η εθαξκνγή ππνζηεξίδεη κεηαμχ άιισλ γξήγνξε 

αλεχξεζε ελφο πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ, κεηαθνξά ξαληεβνχ ζε άιιε 

εκέξα/ψξα ή θαη ηαηξείν, ιίζηα αλακνλήο, πιήξε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηζηνξηθφ 

ξαληεβνχ αλά αζζελή. 

 

Παξάδεηγκα ειεθηξνληθνχ θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ απνηειεί ε ζειίδα 

www.doctoranytime.gr, φπνπ ν αζζελήο κπνξεί κε εχθνιν, γξήγνξν θαη άκεζν ηξφπν 

λα θιείζεη ξαληεβνχ online κε ηνλ γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ βαζηδφκελνο ζηα θξηηήξηα 

πνπ ζεσξεί εθείλνο πην ζεκαληηθά. 

 

http://www.doctoranytime.gr/
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                                  Δηθόλα 11. Ζιεθηξνληθό θιείζηκν ξαληεβνύ  

 

 

3.2.5 Ζιεθηξνληθή απνπιεξσκή ππεξεζηώλ πγείαο 

Η απνπιεξσκή γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά κε 

ηε ρξήζε έμππλεο θάξηαο πγείαο, ε νπνία πξνζθέξεη έλαλ εχθνιν θαη αζθαιή ηξφπν 

απνζήθεπζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο απνπιεξσκήο. 

 

3.2.6 Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 

Η Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε είλαη ε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή, κηαο θνξεηήο  

ζπζθεπήο ή ελφο άιινπ πιηθνχ κε ην ινγηζκηθφ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο γηαηξνχο: 

 Με ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελή, λα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε θαη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηα θάξκαθα ηνπ αζζελή  θαη γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ. 

 Ηιεθηξνληθή κεηαθνξά ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ζην θαξκαθείν πνπ ζα 

επηιέμεη ν αζζελήο. 

 Να ιάβνπλ ειεθηξνληθά αίηεκα απφ ην θαξκαθείν γηα αλαλέσζε ηεο 

ζπληαγνγξάθεζεο, φηαλ ζα έρνπλ ηειεηψζεη ηα θάξκαθα ηνπ αζζελή. 

 Να ππνζηεξίμνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαξκάθσλ – 

ζπληαγνγξάθεζεο, κεηαθνξάο, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο είλαη: 

 Μεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο ηνπ θαξκάθνπ. 

 Μεηψλεη ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ. 
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 Δπηηξέπεη ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζηνπο γηαηξνχο, ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηησκέλε πνηφηεηα θαη θαιχηεξε εκπεηξία ηνπ αζζελή. 

 Δπηηξέπεη ζηνπο γηαηξνχο λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία ζηνπο αζζελείο, ε 

νπνία ζα ηνπο παξαθηλήζεη λα δείμνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα, ζεξαπεπηηθή 

θαη θαξκαθεπηηθή εθπαίδεπζε. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζε εθπαίδεπζε θαη θαξκαθεπηηθή. 

 Βειηηψλεη ηελ άλεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Τπνζηεξίδεη ηε βειηησκέλε θαξκαθνζεξαπεία. 

 

3.2.7 Πιεξνθνξίεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

Οη πιεξνθνξίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αθνξνχλ ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ αζζελεηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη 

ειεθηξνληθά. Οη πιεξνθνξίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηληθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη 

ηελ απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο.  

 

3.2.8 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε/ 

ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ κίαο κνλάδαο πγείαο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ αζζελή, ζηνλ νπνίν θαη απνζεθεχνληαη 

φια ηα δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία ηεο αζζέλεηαο, 

πξφηεξεο εμεηάζεηο, ζεξαπεπηηθφ πιάλν θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή) ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πγείαο βειηηψλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

δηαδηθαζηψλ κηαο κνλάδαο πγείαο. Δπίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο 

κεηάδνζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηαηξηθνχ 

θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, παξάιιεια κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπ 

αζζελή. 

 

3.2.9 Ννζνθνκεηαθό Γίθηπν επξείαο πεξηνρήο 

Σα  δίθηπα δηαθξίλνληαη ζε :   

 ηνπηθά (local area) θαη   

 επξείαο πεξηνρήο (wide area)  
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Σα ηνπηθά δίθηπα (LAN -Local Area Network) αθνξνχλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε 

ππνινγηζηέο κέζα ζε έλα εξγαζηήξην ή ην πνιχ ζε έλα λνζνθνκείν, ελψ ηα δίθηπα 

επξείαο πεξηνρήο (WAN -Wide Area Network) αθνξνχλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε 

ππνινγηζηέο πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο κεγάιεο απνζηάζεηο. Έηζη, ην λνζνθνκεηαθφ 

δίθηπν επξείαο πεξηνρήο, αθνξά δίθηπν ππνινγηζηψλ ζε λνζνθνκεία ηα νπνία 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο. 

3.2.10 Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο 

Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ επηηξέπνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ λνζνθνκείσλ, θαξκαθεπηηθψλ πξνκεζεπηψλ θαη πξνκεζεπηψλ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Η πηνζέηεζε κηαο 

ηέηνηαο ιχζεο ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ζπζρεηηδφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ζηε ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο πξνκήζεηαο θαη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο (απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο αίηεζε ηεο 

παξαγγειίαο έσο ηνλ εθνδηαζκφ ησλ κνλάδσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ). 

 

3.2.11 Σειεταηξηθή 

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη απνηεινχλ ηνλ θιάδν ηεο ηειεταηξηθήο 

έρνπλ σο εμήο: 

 

 Σειεδηάγλσζε /Σειεζπκβνπιεπηηθή 

Η ηειεδηάγλσζε αθνξά ηελ παξνρή δηάγλσζεο απφ απφζηαζε, αλεμαξηήησο 

γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ. ηα πιαίζηα ηεο ηειεδηάγλσζεο γίλεηαη κεηαθνξά 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. εγθεθαινγξάθεκα, αθηηλνγξαθίεο, θηι) θαζψο θαη 

κεηαθνξά δσηηθψλ ζεκάησλ ηνπ αζζελή (π.ρ. πίεζε, ζεξκνθξαζία, παικφο, θηι) απφ 

έλα απνκαθξπζκέλν ζεκείν θαη έλα θεληξηθφ ζηαζκφ ιήςεο θαη δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ. 

Η ηειεζπκβνπιεπηηθή εληζρχεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζε καθξηλέο πεξηνρέο. 
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 Σειεδηαρείξηζε 

Ο ζπλδπαζκφο πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ ηειεπαξαθνινχζεζεο θαη ηειεδηάγλσζεο 

επλνεί ηε δπλαηφηεηα ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 

 Καη’ νίθνλ θξνληίδα, Σειεκεηξία/Σειεπαξαθνινχζεζε 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο αζζελή ζην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη είλαη πξνηηκφηεξε απφ εθείλε ζηελ νπνία ππφθεηηαη φηαλ 

βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξφλησλ 

αζζελεηψλ. Με ηε βνήζεηα ησλ πξαθηηθψλ ηειεταηξηθήο θαη ησλ λέσλ 

κηθξνζπζθεπψλ ηειεταηξηθήο ε νηθεία ηνπ αζζελνχο κπνξεί θάιιηζηα λα απνηειέζεη 

έλα εμεηδηθεπκέλν πεξηβάιινλ θαη θέληξν θξνληίδαο. Η ρξήζε ησλ λέσλ κηθξψλ θαη 

εχρξεζησλ ζπζθεπψλ ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αζζελή κε ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζηελ άκεζε αληαιιαγή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο απφ απφζηαζε. 

Οη λέεο (επθπείο) ηαηξηθέο ζπζθεπέο ζπιιέγνπλ πνιχηηκεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ππνβνεζνχλ ηνπο θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελφο αζζελή ή ζηνλ έιεγρν πξνφδνπ κηαο 

ζεξαπείαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπζθεπέο θξνληίδαο θαη΄ νίθνλ 

κεηαδίδνληαη έγθαηξα ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ θνξέα παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο κέζσ Internet ή ηειεθψλνπ. 

 

 Σειεεθπαίδεπζε 

Η ηειεεθπαίδεπζε αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

ειεθηξνληθά κέζα. ηελ ζχγρξνλε κνξθή ηεο (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ππνδνκέο 

videoconferencing) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη 

αθξναηεξίνπ θαη ε ππνζηήξημε εξσηαπνθξίζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ηνλ ηνκέα 

ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεξα, αθελφο, ε ηειεεθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζηελ δηαξθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ κηαο κνλάδαο 

πγείαο θαη αθεηέξνπ ζπκβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ψζηε λα αλαιάβνπλ νη 

ίδηνη έλα πην ελεξγφ ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, κέζσ ηεο παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ κελπκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αζζελή. 
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Παξάδεηγκα ηειεταηξηθήο απνηειεί ε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή θιηληθή Uniclinic 

(www.uniclinic.gr). Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε θιηληθή ζην Internet 

ζηελ Διιάδα, ε νπνία θηινδνμεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζε φζνπο ζέινπλ λα γιηηψζνπλ 

ηηο πνιχσξεο αλακνλέο ζε λνζνθνκεία θαη ηαηξεία γηα εμεηάζεηο ή επηζθέςεηο ζε 

γηαηξνχο. 

Έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ ζπληνλίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή νκάδα 

αλαιακβάλεη λα αμηνινγήζεη ηα πεξηζηαηηθά. ηε ζπλέρεηα θέξλεη ζε επαθή, κέζσ 

Internet, ηνπο αζζελείο κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο ηεο δηαδηθηπαθήο θιηληθήο. 

Δθείλνη θάλνπλ δηαδνρηθέο εξσηήζεηο ζηνπο αζζελείο θαη αμηνινγνχλ ηε ζνβαξφηεηα 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Αλ πξφθεηηαη γηα θάηη απιφ δίλνπλ άκεζα ζπκβνπιέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ. Αλ θξηζεί φηη πξφθεηηαη γηα θάηη πην ζνβαξφ, ν αζζελήο κπνξεί λα 

δεηήζεη λα ηνλ επηζθεθηεί γηαηξφο ζην ρψξν ηνπ. 

 

 

                                       Δηθόλα 12. Παξνρή θαη’ νίθνλ θξνληίδαο 

 

 

Δπίζεο παξέρεηαη ε δηαξθήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πγείαο, κέζα απφ ηηο εγθπθινπαίδεηεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά θηικάθηα ηα 

νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηε βηβιηνζήθε ηεο ειεθηξνληθήο θιηληθήο. 

http://www.uniclinic.gr/


51 

 

 

                                           Δηθόλα 13. Βηβιηνζήθε θιηληθήο 

 

 

πκβάιεη επίζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ψζηε λα αλαιάβνπλ έλα πην ελεξγφ 

ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, κέζσ ηεο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ 

κελπκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αζζελή. 

 

 

 

                                             Δηθόλα 14. ύζηεκα απηνβνήζεηαο 
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3.3 Οθέιε Ζιεθηξνληθήο Τγείαο 

 Σα ζπζηήκαηα  φζν θαη νη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ απνηεινχλ 

βαζηθά εξγαιεία-θαηαιχηεο. Μπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο 

ζηελ πξφζβαζε ζε πεξίζαιςε, ζηελ πνηφηεηά ηεο, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηελ 

απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Ο ηνκέαο ηεο πγείαο 

απνηειεί ζαθψο ηνκέα έληαζεο πιεξνθνξηψλ, κε ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ 

ηηο ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίεο ππνζηεξίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο, ηε βειηίσζε 

ηεο δηαρείξηζεο θαη ηε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

θαζψο θαη ηε κεηάβαζε πξνο ηελ απνδεηθηηθή ηαηξηθή. Η ειεθηξνληθή πγεία 

ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο κνξθέο. Σα εξγαιεία 

πιεξνθνξηψλ παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα πιένλ πξφζθαηα επξήκαηα, ελψ κε ηα 

εξγαιεία επηθνηλσληψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

 Οη πνιίηεο, ηφζν αζζελείο φζν θαη πγηείο, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ εθφζνλ 

έρνπλ θαιχηεξε πξνζσπηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε κέζσ κελπκάησλ γηα  

ζέκαηα πγείαο θαη βειηησκέλε πξνθχιαμε απφ αζζέλεηεο. Υξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αζζέλεηέο ηνπο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ θαη ηνλ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ 

ελεξγά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή ηνπο θαηάζηαζε απμάλεηαη 

ζεκαληηθά. Σα άηνκα επηδηψθνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο θαη φρη απιή απνδνρή ηεο ζεκαληηθήο αληζφηεηαο 

("αζπκκεηξίαο") γλψζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο παξέρνπλ έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. ήκεξα δηαηίζεληαη 

επίζεο θαη εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ππνζηήξημεο 

αζζελψλ -π.ρ. θνξεηά ή κνζρεχζηκα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο θαξδηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ. Σα ζπζηήκαηα 

απηά κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ζπληφκεπζε ή πιήξε απνθπγή ηεο 

παξακνλήο ησλ αζζελψλ ζε λνζνθνκείν, κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο 
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παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Η πξφζβαζε ζε 

πεξηεθηηθνχο θαη αζθαιείο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο πγείαο θαηάθεξε θαη 

βειηίσζε ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζεί ε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ 

παξέρνληαο ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαιχηεξε γλψζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ επεκβάζεσλ απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 

 Οξηζκέλα ηαηξηθά ζθάικαηα πξφθεηηαη λα απνθεπρζνχλ κε ηε ζσζηή ρξήζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο, λα πξνεηδνπνηνχλ, θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ επξχηεξα 

πεξηπηψζεηο βέιηηζηεο πξαθηηθήο, ζπκβνπιέο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

απνηειέζκαηα θιηληθήο ζεξαπείαο. Σα εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο κπνξνχλ λα παξέρνπλ γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε 

ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο ηνπ αζζελή, κφιηο απηφ απαηηεζεί. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηάγλσζε κέζσ κε επεκβαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε απεηθφληζε. Τπνζηεξίδνπλ ηνπο ρεηξνπξγνχο 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θιηληθψλ επεκβάζεσλ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο, παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλνπο πφξνπο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ελψ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αθηηλνιφγνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε (ηαηξηθή) 

απεηθφληζε απφ φπνπ θη αλ βξίζθνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ επαλαθαζνξίδεηαη 

θαη επεθηείλεηαη ν ηφπνο εξγαζίαο. Η ςεθηαθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηθηχσζεο κεηαμχ θιηληθψλ θνξέσλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ δηθηχνπ 

θέληξσλ αλαθνξάο. 

 

 Απφ ηελ ειεθηξνληθή πγεία δελ επσθειείηαη κφλν ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, 

αιιά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνζειεπηψλ, πξνζσπηθφ κέξηκλαο θαη πεξίζαιςεο θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Η ειεθηξνληθή πγεία κπνξεί, πεξαηηέξσ, λα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ θαη αζθαιέζηεξνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ πγεία. 
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 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο πγείαο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην ρψξν ηεο πγείαο θαζηζηψληαο ηνλ παξαγσγηθφηεξν θαη απνδίδνληαο 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε κηθξφηεξνπο πφξνπο. Οινθιεξσκέλα θαη 

πεξηεθηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα παξέρνληαη άκεζα κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο πγείαο, φπσο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο θαη ππνζηήξημε ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ξνήο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Η απηφκαηε εμαγσγή δεδνκέλσλ 

απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

επξσπατθέο λνκηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη 

ηδησηηθήο δσήο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ δεδνκέλα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θαηάιιειε αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη εμαιείθνπλ ην ηεξάζηην 

δηνηθεηηθφ βάξνο ζπκπιήξσζεο ρσξηζηψλ εληχπσλ. 

 

 Με ηελ ειεθηξνληθή πγεία πξνζθέξνληαη λέεο επθαηξίεο γηα άηνκα πνπ 

θαηνηθνχλ ζε απφκαθξεο πεξηνρέο θαη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο ππεξεζίεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη γηα άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζε  

πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο (φπσο άηνκα κε δηάθνξνπο βαζκνχο αλαπεξίαο). 

Η ειεθηξνληθή πγεία απνηειεί απφδεημε, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν θφζκν, φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πιαηθφξκα ππεξεζηψλ 

ηειεταηξηθήο, φπσο ηειεμέηαζε, ηειεπαξαθνινχζεζε θαη ηειεκέξηκλα 

/πεξίζαιςε, είηε ζην ζπίηη ή ζην λνζνθνκείν. 

 

 

3.4 Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο (eHealth), ην 87% ησλ Δπξσπαίσλ ηαηξψλ (γεληθνί ηαηξνί) 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ ην 48% απφ απηνχο δηαζέηνπλ 

επξπδσληθή ζχλδεζε. 

Οη Δπξσπαίνη ηαηξνί φιν θαη πεξηζζφηεξν απνζεθεχνπλ θαη δηαβηβάδνπλ 

ειεθηξνληθά ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ηνπο. Με ηε ρξήζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

πγείαο, νη γηαηξνί θαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο έρνπλ ήδε ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Δπξψπε κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα ηνπο 

αζζελείο. 

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ επξπδσληθήο δηείζδπζεο κεηαμχ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ είλαη 

91% (θαηαγξάθεηαη ζηε Γαλία), ελψ ην ρακειφηεξν κφιηο 5% (θαηαγξάθεηαη ζηε 

Ρνπκαλία).  Η έξεπλα, φπσο είλαη αλακελφκελν, δείρλεη φηη νη πην πξνεγκέλεο απφ 

πιεπξάο ΣΠΔ ρψξεο είλαη πηζαλφηεξν λα ηηο αμηνπνηνχλ γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Η Διιάδα βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δείθηεο ηεο έξεπλαο: 79% ησλ ηαηξείσλ δηαζέηνπλ Η/Τ (κέζνο φξνο ΔΔ: 87%), 66% 

δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (κέζνο φξνο ΔΔ: 69%) θαη 44% δηαζέηνπλ 

επξπδσληθή πξφζβαζε (κέζνο φξνο ΔΔ: 48%). Χο πξνο ηε ζηάζε ησλ Διιήλσλ 

γηαηξώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε πιεηνλφηεηα ζεσξεί πσο απηέο αθνξνχλ 

πεξηζζφηεξν ηε δηνηθεηηθή πιεπξά ηεο δνπιεηάο ηνπο, παξά ηελ ηαηξηθή. 

 

 

                                  Δηθόλα 15. Απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηελ Διιάδα 

 

 

 

3.5 Απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Τγεία  

Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο δηελήξγεζε έξεπλα ζε 

ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Γεκνζίσλ Φνξέσλ Τγείαο (ΤΠΔ, 

Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ θαη Κέληξσλ Τγείαο) ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Η Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

Τγεία θαη Πξφλνηα».  
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Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε αθνξνχλ (α) ηε κειέηε ησλ 

πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

δηάδνζεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο πγείαο θαη (β) ηελ 

θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ αλαγθψλ, πξνζέζεσλ θαη 

επηθπιάμεσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ηνπ ρψξνπ σο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 

3.5.1 Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ΣΠΔ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηε γλψζε θαη ρξήζε Η/Τ θαη ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ Η/Τ, έρνπλ σο εμήο: 

 Η ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (87% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ) απάληεζε 

φηη γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ αιιά κφλν ην 23% απηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα  ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο. 

 Οη θχξηεο αηηίεο πνπ δε γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ αθνξνχλ ζην φηη 

δελ ηνπο δόζεθε ζρεηηθή επθαηξία ή φηη δελ ηνπο ρξεηάζηεθε (27%), φηη 

δελ απαηηήζεθε απφ ηελ εξγαζία ηνπο (23%) ή φηη δελ είραλ ην ρξόλν λα 

αζρνιεζνχλ (17%). Δπίζεο, ην 67% απηψλ δήισζε φηη ζα ήζειε λα 

απνθηήζεη ζρεηηθέο γλψζεηο. 

 Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ, ην 71% αλέθεξε 

φηη επηζπκεί λα απνθηήζεη πηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ Ζ/Τ. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε Η/Τ ζηελ εξγαζία, ην 61% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξε φηη έρεη πξόζβαζε ζε Ζ/Τ αιιά κφιηο ην 0,2% 

ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε Η/Τ ζηελ εξγαζία, ην 34% κνηξάδεηαη ηνλ Η/Τ κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο, ην 26% ρξεζηκνπνηεί Η/Τ πνπ αλήθεη ζηνπο ίδηνπο 

(πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο – δε ρνξεγήζεθε απφ ηελ ππεξεζία), ελψ κφιηο ην 

0,5% ηνπ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ Η/Τ πνπ έρεη παξαρσξεζεί 

απφ ηελ ππεξεζία. 

 Η ζπρλόηεηα ρξήζεο ινγηζκηθώλ είλαη αληίζηνηρε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ινγηζκηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πην ηαθηηθά 

(θαζεκεξηλά / εβδνκαδηαία) ζηελ εξγαζία είλαη νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ 

(49% ησλ εξγαδνκέλσλ), νη πεξηεγεηέο δηαδηθηχνπ (44%) θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (34%). 
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                                              Δηθόλα 16. πρλόηεηα ρξήζεο ινγηζκηθώλ 

 

ρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ρψξνπ ηεο δεκφζηαο πγείαο 

νη πεξηζζφηεξνη (πάλσ απφ 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ) κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ Η/Τ: 

 Όζνλ αθνξά ζηηο «απιέο ιεηηνπξγίεο» (φπσο λα αλνίμνπλ θαη λα θιείζνπλ 

ηνλ Η/Τ, λα ρεηξηζηνχλ ην πνληίθη, λα αληηγξάςνπλ θαη λα επηθνιιήζνπλ 

αξρεία, λα πινεγεζνχλ ζην δηαδίθηπν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία, λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ κελχκαηα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

θεηκελνγξάθνπο θαη λα απνζεθεχζνπλ αξρεία), ην επίπεδν δεμηνηήησλ 

απνηηκήζεθε ζε θαιό επίπεδν (κέζνο φξνο επηπέδνπ δεμηνηήησλ θνληά ζην 

4 κε άξηζηα ην 5). 

 Δλψ φζνλ αθνξά ζε πην εμεηδηθεπκέλεο ελέξγεηεο (φπσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα θάλνπλ ρξήζε 

καθξνεληνιψλ, λα ζπλδέζνπλ έλαλ Η/Τ ζην ηνπηθφ δίθηπν, θιπ.) ην επίπεδν 

δελ απνηηκήζεθε αληίζηνηρα πςειό (κέζνο φξνο επηπέδνπ δεμηνηήησλ 

θνληά ζην 3 κε άξηζηα ην 5). 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πέξα απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ δηαζέηεη 

γηα ρξήζε Η/Τ θαη ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, δηαζέηεη επίζεο γλψζεηο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη γλψζεηο εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο ηνπ ρψξνπ ηεο 
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πγείαο, παξά ην γεγνλφο φηη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πγείαο 

δηαζέηεη αληίζηνηρεο ππνδνκέο. 

 Ο θπξηόηεξνο ιόγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο γλώζεο 

γύξσ από ην αληηθείκελν εξγαζίαο (δειαδή κέζα απφ πξφζβαζε ζε 

ηζηνζειίδεο ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ, πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πεξαηηέξσ 

θαηάξηηζε θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηαηξηθά πεξηνδηθά ζρεηηθά κε 

θάξκαθα θαη αληελδείμεηο). 

 

                                       Δηθόλα 17. Λόγνη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ πγείαο, θαηά 

κέζν φξν 18% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο 

εθαξκνγέο κε εμαίξεζε: 

 ηηο Ζιεθηξνληθέο Πύιεο Τγείαο (φπνπ 37% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ 

φηη γλσξίδνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ εθ ησλ νπνίσλ 62% ζε πνιχ θαιφ 

επίπεδν), 

 ηνπο Ζιεθηξνληθνύο Φαθέινπο Αζζελνύο (φπνπ 30% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ εθ ησλ νπνίσλ 63% ζε πνιχ 

θαιφ επίπεδν), 

 ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο (φπνπ 26% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ εθ ησλ νπνίσλ 54% ζε πνιχ 

θαιφ επίπεδν), θαη 

 ηηο Κάξηεο Τγείαο (φπνπ 20% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ 

λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ εθ ησλ νπνίσλ 57% ζε πνιχ θαιφ επίπεδν). 
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3.5.2 Δπηπηώζεηο από ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο 

πνιίηεο 

Οη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζπζηεκάησλ εμεηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζε δχν 

επίπεδα: ην «εζσηεξηθφ» επίπεδν πνπ αθνξνχζε ζηηο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ ΣΠΔ ζηηο 

εθαξκνγέο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θνξέσλ πγείαο, θαη ζην «εμσζηξεθέο» 

επίπεδν πνπ αθνξνχζε ζηηο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ ΣΠΔ ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο θαη 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Όζνλ αθνξά ζην πξώην επίπεδν, ε εθαξκνγή ΣΠΔ ζπζηεκάησλ ραξαθηεξίζηεθε 

σο ηδηαίηεξα ζεηηθή απφ ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο γηαηί ηνπο βνήζεζε πάξα 

πνιχ ζηελ εξγαζία ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην 90% ηνπ πξνζσπηθνχ πιεξνθνξηθήο, ην 

78% φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ην 58% ησλ γηαηξψλ θαη ην 40% ησλ 

λνζειεπηψλ αλέθεξαλ φηη ηα έξγα ΣΠΔ πνπ εθαξκφζηεθαλ είραλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 Σν 85% ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ αλέθεξαλ φηη ε ρξήζε ΣΠΔ 

ζπζηεκάησλ είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο γεληθά ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ελψ 

ιηγφηεξνη ππάιιεινη (πεξίπνπ 66% ησλ ππαιιήισλ) αλέθεξαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηνλ αξηζκφ παξαπφλσλ. 

 Σν 76% ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ αλέθεξε φηη ε ρξήζε ΣΠΔ βνήζεζε γεληθά 

ζηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ην 64% φηη ειαηηψζεθε ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ εξγαζίεο ελψ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

ππαιιήινπο αλέθεξαλ φηη είρε ζεκαληηθά ζεηηθφ αληίθηππν ζην θφζηνο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζην ρξφλν παξαιαβήο παξαγγειηψλ. 

 Πάλσ απφ 90% ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

πιεξνθνξηθήο αλέθεξαλ φηη νη εθαξκνγέο ΣΠΔ είραλ ζεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ εξγαζία ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο 

εξγαζηψλ. 

 Οη απφςεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ήηαλ ζεκαληηθά πην ζπληεξεηηθέο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο: ην 49% απηψλ ζεσξεί φηη ε 

ρξήζε ΣΠΔ βειηίσζε γεληθά ηελ άζθεζε εξγαζίαο ηνπο ελψ πεξίπνπ έλαο 

ζηνπο ηξεηο λνζειεπηέο ζεσξεί φηη κείσζε ζεκαληηθά ην θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή ην ρξφλν παξαιαβήο παξαγγειηψλ. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε ρξήζε ΣΠΔ έρεη 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ηφζν ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ θνξέσλ 

δεκφζηαο πγείαο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ ηαηξηάδεη κε ην πξσζχζηεξν ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγθε αχμεζεο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. Δπίζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αθνχ πζηεξεί σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

               Δηθόλα 18. Δπηπηώζεηο από ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

 

 

Όζνλ αθνξά ζην δεύηεξν επίπεδν, ε εθαξκνγή ΣΠΔ ζπζηεκάησλ είρε επίζεο 

ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαηέδεημαλ φηη ηα πξνζηηζέκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ 

ήηαλ ζεκαληηθά ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα: 

 Η εθαξκνγή ΣΠΔ ζπζηεκάησλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ιαζψλ (αλαθέξζεθε απφ ην 75% ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά κέζν φξν), ηδηαίηεξε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ εξγαζηψλ ηνπο (76% ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θαηά κέζν φξν), κεγάιε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο 

ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ (68% ησλ εξγαδνκέλσλ), ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ εμππεξέηεζεο (67% ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη σο εθ ησλ παξαπάλσ 

νπζηαζηηθή κείσζε ησλ αξηζκψλ παξαπφλσλ (59% ησλ εξγαδνκέλσλ). 

Καη πάιη, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ απηφ ην νπνίν είρε ηα ρακειφηεξα      

πνζνζηά αλαθνξάο ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ΣΠΔ 

ζπζηεκάησλ πγείαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 

                  Δηθόλα 19. Δπηπηώζεηο από ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζηνπο πνιίηεο 

 

 Η εθαξκνγή ΣΠΔ ζπζηεκάησλ ζα έπξεπε λα είρε νθέιε θαη γηα ηνπο πνιίηεο 

πνπ θαηνηθνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Παξφια απηά, κφλν 

ην 0,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ππεξεζίεο ηειεδηάγλσζεο / 

ηειεζπκβνπιεπηηθήο ή/θαη θαη’ νίθνλ θξνληίδαο / ηειεκεηξίαο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ θνξέσλ δεκφζηαο πγείαο, φπσο αλέθεξαλ νη αλψηαηνη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη ην πξνζσπηθφ πιεξνθνξηθήο πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη είλαη πεξηζζφηεξν πιεξνθνξίεο 

γεληθήο θχζεο (83% ηνπ ζρεηηθνχ δείγκαηνο) θαη απηφ δηθαηνινγεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ην κέζν επίπεδν επηζθεςεκφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη κεηαμχ 

κέηξηνπ θαη ρακεινχ. 
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                                    Δηθόλα 20. Τπεξεζίεο κέζσ ηζηνζειίδαο 

 

 Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ηα έξγα 

ΣΠΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είραλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη. 

 Δληνχηνηο, ηα έξγα ΣΠΔ πνπ εθαξκφζηεθαλ δελ είραλ νπζηαζηηθά θακία 

ζεκαληηθή επίδξαζε ή πξνζθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα. 

 

 

3.5.3 Γηείζδπζε ΣΠΔ ζην ρώξν ηεο Τγείαο 

Ο ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην βαζκφ δηείζδπζεο ησλ ΣΠΔ ζην 

ρψξν ηεο δεκφζηαο πγείαο είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ζηε βειηίσζε ηνπ βαζκνύ 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Πεξίπνπ νη κηζνί εξγαδφκελνη εθηηκνχλ φηη ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

έρεη απμεζεί κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην 59% ησλ 

αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ην 56% ησλ δηνηθεηηθψλ, ην 73% ησλ 

ππαιιήισλ πιεξνθνξηθήο, ην 50% ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ην 43% ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. 
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              Δηθόλα 21. Δπίπεδν αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ κεηά από εθαξκνγή ΣΠΔ 

 

Τπάξρνπλ φκσο ζεκαληηθά πεξηζώξηα βειηίσζεο ηνπο, θαζψο κφλν ην 30% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζεσξεί φηη ηα ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ δηαζέηεη είλαη αξθεηά αζθαιή. 

Σα θπξηφηεξα έξγα ΣΠΔ πνπ πινπνηνχληαη ζηνπο θνξείο δεκφζηαο πγείαο αθνξνχλ 

ζε: νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ (HIS), δηαζχλδεζε 

κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ 

(ERP) θαη ζηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ δεδνκέλσλ (Data Centre). 

 

 

                 Δηθόλα 22. Έξγα ΣΠΔ πνπ πινπνηνύληαη ζηνπο θνξείο δεκόζηαο πγείαο 
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Κεθάιαην 4: Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 

4.1 Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε ζηελ Δπξώπε 

Διάρηζηεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ εθαξκφζεη κηα πιήξε ιεηηνπξγηθή ππεξεζία 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Αιιά ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ (16) 

αλέθεξε ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε σο ζηνηρείν ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία θαη ππάξρεη ζρέδην πινπνίεζεο ήδε απφ ην 2006, 

αξηζκφο πνπ απμήζεθε ζε 22 κέρξη ην 2010. 

ε εζληθφ επίπεδν, πιήξεο δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά κφλν ζηε Γαλία, ηελ Δζζνλία, ηελ Ιζιαλδία θαη ηε 

νπεδία. Η Οιιαλδία έρεη θαζηεξψζεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα δηείζδπζεο 

αλάινγα κε ηνπο γηαηξνχο θαη ην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. Παξαδείγκαηα φπνπ ε 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε εθαξκφδεηαη πηινηηθά θαη  πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ελδερφκελε πεξηθεξεηαθή ή εζληθή εθαξκνγή κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, ηε Φηλιαλδία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Πνισλία. ε εζληθφ επίπεδν, κφλν ζηε 

Γαλία, νη αζζελείο έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνθίι ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

παξαγγείινπλ εθ λένπ  νη ίδηνη ηα θάξκαθά ηνπο, π.ρ. κέζσ κηαο web ππεξεζίαο. 

ηελ Ιζπαλία, φπνπ ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο πεξηθέξεηεο, ε 

Αλδαινπζία έρεη κηα πξνεγκέλε ιχζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα, 

ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην αξρείν ηνπ αζζελή, θαζψο επίζεο θαη κε ην ινγηζηηθφ θαη 

ηηκνινγηαθφ  ζχζηεκα ησλ θαξκαθείσλ. Πξφζθαηα, ε ηζπαληθή θπβέξλεζε ζρεδίαζε 

ηελ επέθηαζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξν ην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο. Απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2009, κηα ππεξεζία ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

εθαξκφδεηαη επίζεο ζηα λεζηά Βαιεαξίδεο θαη ζηελ Δμηξεκαδνχξα. 

Άιιεο ρψξεο, φπσο ε Πνξηνγαιία έρνπλ ηνπηθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζε λνζνθνκεία ή θαξκαθεία, αιιά πξνο ην παξφλ 

θακία ειεθηξνληθή κεηαθνξά ησλ ζπληαγψλ απφ γηαηξνχο ζηα θαξκαθεία δελ 

πινπνηείηαη. Έλα άιιν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

κπνξεί λα βξεζεί ζηελ Δζζνλία. Δίλαη κηα απφ ηηο ιίγεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε πνπ 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ αθνινπζία ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, απφ ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ζπληαγήο ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνχ ζηελ ειεθηξνληθή 

κεηαθνξά θαη δηαλνκή. Δδψ, ην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

απνηειεί κέξνο κηαο καθξνζθεινχο πξνζπάζεηαο Φεθηαθνχ Αξρείνπ Τγείαο. 
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4.2 Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα, κηθξήο θιίκαθαο πηινηηθά έξγα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 2006 θαη 2008. Απηά ηα πηινηηθά έξγα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά ησλ ζπληαγψλ ζηα θαξκαθεία θαη ηελ ζχλδεζε κε έλα 

ειεθηξνληθφ αξρείν θαξκάθσλ, γηα παξάδεηγκα ην έξγν "Πηινηηθή 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα" ζπλδέεη ηα λνζνθνκεία, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνλ χιινγν 

Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο κε ηξία Αζθαιηζηηθά Σακεία ή ην έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΑ)  γηα κηα πηινηηθή 

δξάζε ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηε ρξήζε κηαο θάξηαο πγείαο ζε δχν 

λεζηά (άκνο θαη Λεπθάδα). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε πνξεία ηεο ειιεληθήο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξ-

ζπληαγνγξάθεζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ Έλσζε Διιεληθψλ 

Φαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζε 350 εθαηνκκχξηα επξψ αλά έηνο, έλα πνζφ γηα ην 

νπνίν νη αξρέο έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη εμαθνινπζεί λα ππνηηκάηαη. Πξνο ην 

παξφλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί θάπνηα επίζεκε έθζεζε πνπ λα αλαθέξεη ην θφζηνο ηεο 

ππεξ-ζπληαγνγξάθεζεο ζηε ρψξα. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έρεη επίζεο 

αλαιάβεη ηελ εζληθή αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηελ 

Διιάδα. Η δξάζε απηή είλαη ππφ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ βξίζθεηαη ππφ εθηέιεζε θαη 

πεξηιακβάλεη ηερλνινγηθά, νξγαλσηηθά, ζεζκηθά θαη λνκνζεηηθά κέηξα. ηφρνο είλαη 

ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, ε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Η αλάπηπμε έρεη δχν θάζεηο: 

-Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο

 θάζεο, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαιχπηεη κέξα κε 

ηε κέξα ιεηηνπξγίεο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο πνιίηεο. 

-Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 2
εο

 θάζεο, πξνβιέπεηαη  ε εθαξκνγή επηπξφζζεησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ν έιεγρνο δνζνινγίαο, αιιειεπηδξάζεηο κε 

άιια θάξκαθα, ηα θιηληθά εξγαιεία ππνζηήξημεο, θιπ. 
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Έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά κέρξη νη 

ρεηξφγξαθεο ζπληαγνγξαθήζεηο λα αληηθαηαζηαζνχλ εληειψο απφ ηηο ειεθηξνληθέο. 

Γηα ηελ εμέιημε απηή, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη λα μεπεξαζηνχλ ηα νξγαλσηηθά 

εκπφδηα. 

 

 

                      Δηθόλα 23. Δμέιημε ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηελ Διιάδα 

 

4.2.1 ύζηεκα Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο 

Η ηειηθή θφξκα θαηαρψξεζεο ηεο ζπληαγήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία: 

-Σνλ αξηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπληαγήο θαζψο θαη ηνλ θνξέα πνπ αλήθεη ν 

αζθαιηζκέλνο. 

-Σα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνχ. 

-Σα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

-Σα ζηνηρεία ηεο ζπληαγήο (Ηκεξνκελία έθδνζεο θαη Ηκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο 

ζπληαγήο, ηνλ ηχπν θαη ηελ επαλάιεςε, εάλ ππάξρεη, π.ρ. ζε πεξίπησζε ρξφληαο 

πάζεζεο). 

-Σε δηάγλσζε ηνπ ηαηξνχ. 

-Σε ζεξαπεία, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ν θσδηθφο θαη ε νλνκαζία ησλ θαξκάθσλ, ε 

πνζφηεηα θαξκάθσλ, ε δφζε (πνζφ θαη ζπρλφηεηα) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ. 
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                                       Δηθόλα 24. Φόξκα θαηαρώξεζεο ηεο ζπληαγήο 

 

 

Παηψληαο ν ηαηξφο ηελ επηινγή "Δθηχπσζε", επηιέγεη ην άλνηγκα ή ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ αξρείνπ ηεο ζπληαγήο. Δπηιέγνληαο ην άλνηγκα ε ζπληαγή εκθαλίδεηαη έηνηκε γηα 

λα εθηππσζεί. 

Ο ηαηξφο νθείιεη λα ππνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη ηε ζπληαγή πνπ ζα εθηππψζεη θαη 

λα ηε δψζεη ζηνλ αζζελή. 
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                                                 Δηθόλα 25. πληαγή ηαηξνύ 

 

Ο θαξκαθνπνηφο κε ηε ζεηξά ηνπ πεξλάεη απφ ηνλ νπηηθφ αλαγλψζηε ην barcode ηεο 

ζπληαγήο θαη δηαβάδεηαη ν αξηζκφο ηεο ζπληαγήο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα θάξκαθν ηεο ζπληαγήο έρεη πξάζηλε έλδεημε, ν 

θαξκαθνπνηφο έρεη ηηο εμήο επηινγέο:  

-Να πξαγκαηνπνηήζεη Δθηέιεζε ηεο ζπληαγήο 

-Να πξαγκαηνπνηήζεη Μεξηθή Δθηέιεζε ηεο ζπληαγήο 

-Να πξνρσξήζεη ζε Δθηέιεζε Νέαο πληαγήο 
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                                          Δηθόλα 26. Φόξκα εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο 

 

Παηψληαο ν θαξκαθνπνηφο ηελ επηινγή "Δθηχπσζε", επηιέγεη ην άλνηγκα ή ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ ηεο ζπληαγήο. Δπηιέγνληαο ην άλνηγκα ε ζπληαγή 

εκθαλίδεηαη έηνηκε γηα λα εθηππσζεί. 

Ο θαξκαθνπνηφο νθείιεη λα ππνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη ηε ζπληαγή πνπ ζα 

εθηππψζεη θαη λα ηε δψζεη ζηνλ αζζελή. 
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                                                 Δηθόλα 27. πληαγή θαξκαθνπνηνύ 

 

4.3 Πιενλεθηήκαηα Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο 

Η εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο εθζπγρξνλίδεη ην παιαηφ ζχζηεκα 

ζπληαγνγξάθεζεο θάλνληαο ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα απηνκαηνπνηεκέλε 

απνζηνιή ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαη ιάζε θαη αζάθεηεο πνπ παξαηεξνχληαλ κε 

ηηο ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο αλαθνξηθά κε ηε δηάγλσζε, ηα αηηνχκελα θάξκαθα, ηηο 

νδεγίεο ιήςεηο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, θ.ι.π. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο είλαη: 

 Άκεζε πξφζβαζε ζην θαξκαθεπηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή. 

 Έιεγρνο αιιειεπηδξάζεσλ θαη πηζαλψλ αιιεξγηψλ ζε θάξκαθα. 

 Μείσζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ. 
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 Βειηίσζε ζηνπο ρξφλνπο εμππεξέηεζεο απφ ην θαξκαθείν. 

 Καιχηεξε ζπκκφξθσζε απφ ηνλ αζζελή. 

 Μείσζε θαξκαθεπηηθήο  δαπάλεο. 

 

                Δηθόλα 28. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο: 

-Ο γηαηξφο πιεξνθνξείηαη γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ 

θάθειν (Electronic Medical Record-EMR) ηνπ αζζελή θαη εμεηάδεη ηελ ησξηλή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. 

-Ο γηαηξφο ρξεζηκνπνηεί ηα on-line εξγαιεία γηα λα γξάςεη ηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε. 

-Ο θαξκαθνπνηφο ιακβάλεη ηελ ζπληαγνγξάθεζε ειεθηξνληθά. 

-Ο θαξκαθνπνηφο κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζπληαγνγξάθεζε on-line θαη δίλεη ζηνλ 

αζζελή ην πξνβιεπφκελν θάξκαθν. Μπνξεί λα αθήζεη κήλπκα ζην ζεξάπνληα 

γηαηξφ, κε ηελ παξαηήξεζή ηνπ, ζε πεξίπησζε αληέλδεημεο. 

-Ο θαξκαθνπνηφο ζηέιλεη λέν αίηεκα ζην γηαηξφ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζπληαγήο. 

-Ο γηαηξφο ζηέιλεη έγθξηζε ζην αίηεκα ηνπ θαξκαθνπνηνχ. 

 



72 

 

4.4 Έξεπλα – Δξσηεκαηνιόγην 

4.4.1 Δηζαγσγή 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηνπ 

βαζκνχ πξνζαξκνγήο θαη απνδνρήο ηνπ λένπ Ηιεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

πληαγνγξάθεζεο, έπεηηα απφ 1 ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ. 

 

4.4.2 Μεζνδνινγία θαη Γνκή 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, δηακνξθψζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ γηαηξνχο θαη 

θαξκαθνπνηνχο νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο. ηελ έξεπλα αληαπνθξίζεθαλ ζπλνιηθά 60 γηαηξνί θαη 

θαξκαθνπνηνί. Η κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ηπραία. Η έξεπλα μεθίλεζε ζηηο 18 

Ιαλνπαξίνπ θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη 

εξσηεζέληεο εθηφο απφ ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην επάγγεικα, ηελ 

ειηθία θαη ην θχιν. Οη 10 πξψηεο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή (Η/Τ) θαη ην δηαδίθηπν (Internet) ελψ νη ππφινηπεο 10 κε ηελ 

Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε.  

 

4.4.3 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Δξψηεζε 1: Όπσο παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα φινη νη γηαηξνί θαη θαξκαθνπνηνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

                Γξάθεκα 1. Πνζνζηά ρξήζεο Ζ/Τ ζηελ εξγαζία 

100%

0%

Πνζνζηά ρξήζεο Η/Τ ζηελ εξγαζία

Ναι Όχι
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Δξψηεζε 2: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 98% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη θάλνπλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ην ππφινηπν 2% θάλεη ζπρλή 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 

                                 Γξάθεκα 2. πρλόηεηα ρξήζεο Ζ/Τ 

 

Δξψηεζε 3: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη πάξα πνιχ απαξαίηεηνο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ην ππφινηπν 5% 

απάληεζε φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη αξθεηά απαξαίηεηνο. 

 

                             Γξάθεκα 3. Πνζνζηά ζεκαληηθόηεηαο Ζ/Τ 

98%

2%

πρλφηεηα ρξήζεο Η/Τ

Πολφ Συχνά/ Συςτθματικά Αρκετά Συχνά Συχνα Σπανια Κακολου

95%

5%

Πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο Η/Τ

Πάρα πολφ απαραίτθτοσ Αρκετά απαραίτθτοσ

Απαραίτθτοσ Λίγο απαραίτθτοσ

Ελάχιςτα/ Κακόλου απαραίτθτοσ
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Δξψηεζε 4: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 47% ησλ εξσηεζέλησλ 

θξίλνπλ πνιχ θαιή ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρεηξηζηνχλ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

θαη πνζνζηφ 33% θξίλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαιή. Αθνινπζνχλ κε 13% απηνί πνπ 

έρνπλ άξηζηε ηθαλφηεηα ρξήζεο θαη κε 7% απηνί πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ κέηξηα 

ηθαλφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

  

                                   Γξάθεκα 4. Ηθαλόηεηα ρξήζεο Ζ/Τ 

 

Δξψηεζε 5: ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξσηεζέληεο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη κε ηη ζπρλφηεηα. Παξαηεξνχκε:  

Εξειδικεςμένο λογιζμικό: Σν 93,3% ησλ εξσηεζέλησλ θάλεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε θαη 

ην 6,7% θάλεη αξθεηά ζπρλή ρξήζε. 

Επεξεπγαζηήρ κειμένος (π.σ. Word): Σν 31,7% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην ρξεζηκνπνηεί 

θαζφινπ ελψ πνζνζηφ 30% ησλ εξσηεζέλησλ ην ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ζπρλά. 

Αθνινπζνχλ κε 20% απηνί πνπ θάλνπλ ζπάληα ρξήζε, κε 16,7% απηνί πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά θαη ηέινο κε 1,6% απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά. 

Φύλλο επγαζίαρ (π.σ. Excel): Σν 53,4% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην ρξεζηκνπνηεί 

θαζφινπ ελψ πνζνζηφ 21,7% ησλ εξσηεζέλησλ ην ρξεζηκνπνηεί ζπάληα. 

Αθνινπζνχλ κε 13,3% απηνί πνπ θάλνπλ ζπρλή ρξήζε, κε 8,3% απηνί πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά θαη ηέινο κε 3,3% απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηεκαηηθά. 

Άριςτθ
13%

Πολφ καλι
47%

Καλι
33%

Μζτρια
7%

Ιθαλφηεηα ρξήζεο Η/Τ
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Ππόγπαμμα παποςζιάζεων (π.σ. PowerPoint): Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην 

ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ελψ πνζνζηφ 18,3% ησλ εξσηεζέλησλ ην ρξεζηκνπνηεί 

ζπάληα. Αθνινπζνχλ κε 10% απηνί πνπ θάλνπλ ζπρλή ρξήζε, κε 6,7% απηνί πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά θαη ηέινο κε 5% απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηεκαηηθά. 

Διασείπιζη Βάζηρ Δεδομένων (π.σ. Access): Σν 70% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην 

ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ελψ πνζνζηφ 20% ησλ εξσηεζέλησλ ην ρξεζηκνπνηεί ζπάληα. 

Αθνινπζνχλ κε ην ίδην πνζνζηφ (3,3%) απηνί πνπ θάλνπλ ζπζηεκαηηθή, αξθεηά 

ζπρλή θαη ζπρλή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πλοήγηζη ζηο Διαδίκηςο (π.σ. Explorer): Σν 71,7% ησλ εξσηεζέλησλ ην 

ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ελψ πνζνζηφ 13,3% ησλ εξσηεζέλησλ ην ρξεζηκνπνηεί 

αξθεηά ζπρλά. Αθνινπζνχλ κε 8,4% απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα, κε 5% 

απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά θαη ηέινο κε 1,6% απηνί πνπ δελ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ. 

Ηλεκηπονική αλληλογπαθία (π.σ. Outlook): Σν 40% ησλ εξσηεζέλησλ ην 

ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ελψ ην 21,7% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ην ρξεζηκνπνηεί 

θαζφινπ. Αθνινπζνχλ κε 16,6% απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά, κε 

11,7% απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά θαη ηέινο κε 10% απηνί πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα. 

Άλλο ππόγπαμμα: Πνζνζηφ 1,6% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ζπάληα άιιν 

πξφγξακκα θ απηφ είλαη ην Diabetes Management Program. 

 

Γεληθή Παξαηήξεζε 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ γξαθήκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη γηαηξνί θαη 

θαξκαθνπνηνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά θαη πην ζπρλά ην εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθφ, ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ελψ 

ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ζπρλά έσο θαζφινπ ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ην πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ, ην θχιιν εξγαζίαο θαζψο θαη ηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 
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                                   Γξάθεκα 5. Πξνγξάκκαηα θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπο 

 

Δξψηεζε 6: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 98,3% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet) θαη ην ππφινηπν 1,7% φηη 

δελ έρεη πξφζβαζε. 

 

               Γξάθεκα 6. Πνζνζηά πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (Internet) 

 

 

Ναι, ζχω Όχι, δεν ζχω

98,30%

1,70%

Πνζνζηά πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (Internet)
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Δξψηεζε 7: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη έρνπλ δηθή ηνπο πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ή πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ e-

mail θαη ην ππφινηπν 10% φηη δελ έρεη. 

 

  Γξάθεκα 7. Πνζνζηά πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο ή πξνζσπηθό ινγαξηαζκό e-mail 

 

Δξψηεζε 8: χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, θπξηφηεξνη ιφγνη ρξήζεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε αλαδήηεζε γηα πιεξνθνξίεο γηα λέα θάξκαθα, αληελδείμεηο 

θαξκάθσλ, θ.ι.π. κε πνζνζηφ 83,3%, ε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο ηαηξηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ ζπιιφγσλ ή αληίζηνηρσλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ιεηηνπξγνχο ηνπ θιάδνπ πγείαο κε πνζνζηφ 71,6% θαη ε πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε 

γηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζε κε πνζνζηφ 61,6%. Αθνινπζνχλ ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο (43,3%), ε αληαιιαγή απφςεσλ κε άιινπο ιεηηνπξγνχο πγείαο (ζε 

blog θαη forum) κε πνζνζηφ 33,3% θαη ε εχξεζε πιεξνθνξηψλ απφ πεξηνδηθά 

(33,3%) θαη ηέινο ε απνζηνιή ή παξαιαβή ζηνηρείσλ αζζελψλ (20%). 

 

Ναι, ζχω Όχι, δεν ζχω

90%

10%

Πνζνζηά πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο ή πξνζσπηθνχ 

ινγαξηαζκνχ e-mail
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                            Γξάθεκα 8. Κπξηόηεξνη ιόγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

Δξψηεζε 9: ηε εξψηεζε κε πνηνχο θνξείο ή θπζηθά πξφζσπα κπνξνχλ θαη 

αληαιιάζνπλ ειεθηξνληθά πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν ην 46,67% 

απάληεζε πσο επηθνηλσλεί κε άιινπο γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, πνζνζηφ 45% 

επηθνηλσλεί κε δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο ελψ πνζνζηφ 43,33% επηθνηλσλεί κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ.  

Γξάθεκα 9. Πνζνζηά αληαιιαγήο ειεθηξνληθώλ πιεξνθνξηώλ κε θνξείο ή θπζηθά πξόζσπα 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ 

71,60%

83,30%

33,30%

61,60%

43,30%

33,30%

20%

Πρόςβαςθ ςε ιςτοςελίδεσ ιατρικϊν και 
φαρμακευτικϊν ςυλλόγων 

Αναηιτθςθ για πλθροφορίεσ για νζα 
φάρμακα, αντενδείξεισ φαρμάκων, κ.λ.π.

Ανταλλαγι απόψεων με άλλουσ λειτουργοφσ 
υγείασ (ςε blog και forum).

Πρόςβαςθ ςε πλθροφόρθςθ για περαιτζρω 
κατάρτιςθ.

Για να επικοινωνιςετε με τουσ προμθκευτζσ 
ςασ.

Εφρεςθ πλθροφοριϊν από περιοδικά.

Αποςτολι ι παραλαβι ςτοιχείων αςκενϊν.

Κπξηφηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ

45%

11,67% 11,67% 10% 8,34%

23,34%

46,67%
43,33%

13,33%

3,34%

Πνζνζηά αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ κε θνξείο ή 

θπζηθά πξφζσπα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ
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Σν 23,34% απάληεζε φηη επηθνηλσλεί κε ηνπο αζζελείο ηνπ ελψ 13,33% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο δελ επηθνηλσλεί κε θαλέλα θνξέα. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ απηνί πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηα λνζνθνκεία (11,67%) θαη ηηο ηδησηηθέο 

θιηληθέο (11,67%), πνζνζηφ 10% επηθνηλσλεί κε ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, πνζνζηφ 

8,34% κε ηα θέληξα πγείαο θαη ηέινο ππάξρεη πνζνζηφ 3,34% ην νπνίν επηθνηλσλεί 

κε ηνπο ηαηξηθνχο θαη θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο.  

 

Δξψηεζε 10: χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο 

ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο είλαη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε κε 

πνζνζηφ 90%, ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο κε πνζνζηφ 70% θαη ε ειεθηξνληθή 

θάξηα πγείαο κε πνζνζηφ 63,3%. Αθνινπζνχλ νη πιεξνθνξίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (48,3%), ε ηειεταηξηθή (45%), ην ειεθηξνληθφ θιείζηκν ξαληεβνχ 

(43,3%), νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κε πνζνζηφ 40% θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

ειεθηξνληθή απνπιεξσκή ππεξεζηψλ πγείαο κε πνζνζηφ 31,6%, ην δηαζπλνξηαθφ 

δίθηπν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (28,3%), ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

λνζνθνκείσλ (28,3%) θαη ην λνζνθνκεηαθφ δίθηπν επξείαο πεξηνρήο (28,3%). 

 

         Γξάθεκα 10. Πνζνζηά ζεκαληηθόηεηαο ππεξεζηώλ ΣΠΔ ζην ρώξν ηεο πγείαο 

70%
63,30%

43,30%

31,60%

90%

28,30%

48,30%

28,30%
28,30%

40% 45%

Πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο πγείαο
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Δξψηεζε 11: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 98% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν θαη ην 

ππφινηπν 2% απάληεζε αξλεηηθά. 

  

 Γξάθεκα 11. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ην αλ ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν 

 

Δξψηεζε 12: Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ γξάθεκα ην 72% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη ην ινγηζκηθφ ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο είλαη εχρξεζην θαη 

ην ππφινηπν 28% απάληεζε αξλεηηθά. 

 

Γξάθεκα 12. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ην αλ ην ινγηζκηθό ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο είλαη εύρξεζην 

98%

2%

Η Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν;

Ναι Όχι

72%

28%

Σν ινγηζκηθφ ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο είλαη 

εχρξεζην;

Ναι Όχι



81 

 

 Δξψηεζε 13: χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε (56,6%), ε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο (55%) θαη ε κείσζε ησλ  

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ (53,3%) απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 43,3% ε άκεζε 

πξφζβαζε ζην θαξκαθεπηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή, κε πνζνζηφ 41,6% ε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο εξγαζίαο, ε βειηησκέλε θαξκαθνζεξαπεία κε πνζνζηφ 38,3%, ε 

βειηίσζε ζηνπο ρξφλνπο εμππεξέηεζεο θαη αλακνλήο κε πνζνζηφ 36,6% θαη ε 

κεηαθνξά πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ αζζελή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κε πνζνζηφ 

28,3%. Πνζνζηφ 6,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δε βξίζθεη θαλέλα απφ ηα 

παξαθάησ νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. 

 

             Γξάθεκα 13. Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

Δξψηεζε 14: ηελ εξψηεζε γηα ην αλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, πνζνζηφ 57% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά θαη πνζνζηφ 43% απάληεζε αξλεηηθά.  

 

43,30%

56,60%

28,30%

36,60%

41,60%

53,30%

55%

38,30%

6,60%

Άμεςθ πρόςβαςθ ςτο φαρμακευτικό ιςτορικό 
του αςκενι.

Αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ.

Μεταφορά πλθροφορίασ που αφορά τον 
αςκενι μζςω του ςυςτιματοσ.

Βελτίωςθ ςτουσ χρόνουσ εξυπθρζτθςθσ και 
αναμονισ.

Μείωςθ του χρόνου εκτζλεςθσ εργαςίασ.

Μείωςθ ιατρικϊν ςφαλμάτων.

Μείωςθ φαρμακευτικισ δαπάνθσ.

Βελτιωμζνθ φαρμακοκεραπεία.

Κανζνα από τα παραπάνω

Οθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο
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Γξάθεκα 14. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ην αλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη: 

 Τπεξθφξησζε δηθηχνπ. 

 Σν δίθηπν πέθηεη ή θνιιάεη ζπρλά κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα βξίζθεηαη 

εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. 

 Απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη 

ζηακαηά ε εμππεξέηεζε ή ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε. 

 πρλή αιιαγή θσδηθνχ (Κάζε κήλα) θαη εηζαγσγή θσδηθνχ θάζε θνξά πνπ ε 

εθαξκνγή δε ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα. 

 Αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ιφγσ θαθήο ππνζηήξημεο. 

 Παξεκβνιέο ζην δίθηπν θαη δηάηξεην ζχζηεκα. ην παξειζφλ hackers 

"έξημαλ" ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο επηρεηξψληαο λα 

θνξηψζνπλ  νχηε ιίγν νχηε πνιχ 1,5 εθαηνκκχξην πιαζηέο ζπληαγέο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

 Αλεπαξθήο θάιπςε δηθηχνπ θαη αδπλακία ζχλδεζεο ζην server. 

 

Ναι 
57%

Όχι 
43%

Αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο;
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Δξψηεζε 15: ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο θφξκεο θαη ηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, πνζνζηφ 73% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ηα 

βξίζθεη επαξθή θαη ηνπο θαιχπηνπλ ελψ πνζνζηφ 27% απάληεζε φηη είλαη ειιεηπή.  

 

Γξάθεκα 15. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ην αλ νη θόξκεο θαη ηα πεδία ζην 

ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο είλαη επαξθή ή ειιεηπή 

 

Απηφ πνπ ζα ήζειαλ επηπιένλ λα ηνπο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο είλαη: 

 Έιεγρνο πνζφηεηαο θαξκάθσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δνζνινγία. 

 Παξεκπφδηζε ζπληαγνγξάθεζεο νκνεηδψλ θαξκάθσλ ζηελ ίδηα ζπληαγή ή 

θαξκάθσλ πνπ δελ αθνξνχλ ηε δηάγλσζε. 

 Απηφκαην blocking ζπληαγνγξάθεζεο ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ιάβεη ηε 

κεληαία αγσγή ηνπο, κε εηδηθφ πεδίν δηθαηνιφγεζεο. 

 Δηζαγσγή ηζηνξηθνχ ζπληαγνγξαθήζεσλ ψζηε λα κπνξνχλ φινη νη γηαηξνί θαη 

νη θαξκαθνπνηνί λα βιέπνπλ ηηο πξνεγνχκελεο ζπληαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

θαη εθηειέζηεθαλ. 

 Δκθάληζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελή θαη γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

 Καηαρψξεζε φισλ ησλ θαξκάθσλ. 

 Νέν ινγηζκηθφ κε θαιχηεξα πεδία κηαο θαη ην ησξηλφ ινγηζκηθφ, ζεσξείηαη 

απφ νξηζκέλα άηνκα, δχζρξεζην. 

 

73%

27%

Οη θφξκεο θαη ηα πεδία ζην ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο ζεσξείηε φηη είλαη επαξθή ή ειιεηπή;

Επαρκι Ελλειπι
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Δξψηεζε 16: Πνζνζηφ 60% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ γξαθείνπ αξσγήο 

11131 ηνπο παξέρνπλ άκεζε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ 

40% απάληεζε αξλεηηθά. 

 

Γξάθεκα 16. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ην αλ ν δηθηπαθόο ηόπνο ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ην ηειεθσληθό θέληξν ηνπ γξαθείνπ αξσγήο παξέρνπλ 

άκεζε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε 

 

Δξψηεζε 17: Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (πνζνζηφ 95% ) απάληεζε πσο δελ 

ππήξμε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (κέζα απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ e-syntagografisi 

έκαζαλ λα ρεηξίδνληαη ην πξφγξακκα) ελψ πνζνζηφ 5% απάληεζε πσο ππήξμε θάπνηα 

ελεκέξσζε (απφ ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα). 

60%

40%

Ναι Όχι

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο θαη 

ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Γξαθείνπ Αξσγήο 11131 ζαο 

παξέρνπλ άκεζε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε;



85 

 

 

Γξάθεκα 17. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ην αλ ππήξμε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

Δξψηεζε 18: Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

ζηνλ ηπόπο εκηέλεζηρ ηηρ πποζωπικήρ ηοςρ επγαζίαρ ην 80% απάληεζε φηη έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε, 10% ησλ εξσηεζέλησλ φηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ην ππφινηπν 10% 

δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή. 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ζηνλ ηπόπο πληποθόπηζηρ ζηιρ ανάγκερ ηων αηόμων, ην 

51,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο δελ ππάξρεη θακία αιιαγή, πνζνζηφ 41,7% 

απάληεζε φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαη πνζνζηφ 6,7% απάληεζε φηη έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ζηνλ ηπόπο ππόζβαζηρ ζε πληποθοπίερ πος 

αθοπούν ηον αζθενή, ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε, 

ην 35% φηη δελ ππάξρεη θακία αιιαγή θαη πνζνζηφ 5% απάληεζε φηη έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε. 

Ναι, υπιρξε Όχι, δεν υπιρξε

5%

95%

Τπήξμε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ηεο Δθαξκνγήο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο;
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Γξάθεκα 18. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

 

Δξψηεζε 19: Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε: 

 Σηο σπόνο ςλοποίηζηρ επγαζιών: Σν 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε, ην 33,3% φηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ην 8,4% φηη 

δελ ππάξρεη θακία αιιαγή. 

 Σηο σπόνο εξςπηπέηηζηρ: Σν 48,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε, ην 43,3% φηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ην 8,4% φηη δελ 

ππάξρεη θακία αιιαγή. 

 Σηην ποιόηηηα ςπηπεζιών: Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε, ην 23,3% φηη δελ ππάξρεη θακία αιιαγή θαη ην 10% φηη έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε. 

 Σηον απιθμό ηων λαθών: Σν 73,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε, ην 16,7% φηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ην 10% φηη δελ 

ππάξρεη θακία αιιαγή. 

 Σηον απιθμό ηων παπαπόνων: Σν 36,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε, ην 35% φηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ην 28,3% φηη δελ 

ππάξρεη θακία αιιαγή. 

 

80%

10% 10%

41,70%

6,70%

51,60%
60%

5%

35%

Θετικά Αρνθτικά Καμία αλλαγι

Με πνηνχο ηξφπνπο ε ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο έρεη 

αιιάμεη ηελ εξγαζία ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή; 

Τρόπο εκτζλεςθσ τθσ προςωπικισ ςασ εργαςίασ

Τρόπο πλθροφόρθςθσ ςτισ ανάγκεσ των ατόμων

Τρόπο πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν τον αςκενι
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Γξάθεκα 19. Πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

Δξψηεζε 20: Σέινο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

αζζελψλ σο πξνο ην λέν ειεθηξνληθφ ηξφπν ζπληαγνγξάθεζεο κέζα απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ. 

Παξαηεξνχκε πσο ππάξρνπλ ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αζζελψλ. Οη εξσηεζέληεο αλέθεξαλ: 

 ηελ αξρή ππήξραλ δπζθνιίεο θαη παξάπνλα απφ ηνπο αζζελείο. Πιένλ 

ραξαθηεξίδνπλ ην κέηξν ζεηηθφ παξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη δείρλνπλ 

ππνκνλή θαη θαηαλφεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξφπνπ ζπληαγνγξάθεζεο. 

 Πνιχ ζεηηθέο αληηδξάζεηο απφ άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο επηινγήο 2κελεο ή 3κελεο "Δπαλάιεςεο" ηεο ζπληαγήο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε ηαιαηπσξία ηνπ αζζελή γηα πξνζέιεπζε πξνο 

ζπληαγνγξάθεζε ζην ζεξάπνληα ηαηξφ. Ο αζζελήο δε ρξεηάδεηαη λα πάεη 

μαλά ζην γηαηξφ γηα λα γξάςεη ηε ζπληαγή αιιά πεγαίλεη ζηηο αλαγξαθφκελεο 

εκεξνκελίεο ζην θαξκαθείν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο ηνπ. 

 Όηαλ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη νη 

αζζελείο εμππεξεηνχληαη γξήγνξα, νη αληηδξάζεηο είλαη ζεηηθέο. Αληίζεηα 

58,30%

48,30%

66,70%

73,30%

36,70%
33,30%

43,30%

10%

16,70%

35%

8,40% 8,40%

23,30%

10%

28,30%

Το χρόνο 
υλοποίθςθσ 
εργαςιϊν.

Το χρόνο 
εξυπθρζτθςθσ.

Τθν ποιότθτα 
υπθρεςιϊν.

Τον αρικμό λακϊν. Τον αρικμό 
παραπόνων.

Πνζνζηά επίδξαζεο απφ ηε ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο

Θετικά Αρνθτικά Καμία αλλαγι
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φηαλ ην ζχζηεκα θνιιάεη, ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζην ρξφλν εμππεξέηεζεο 

θαη απμεκέλνο ρξφλνο αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο κε απνηέιεζκα λα 

δηακαξηχξνληαη θαη λα παξαπνληνχληαη ιφγσ απηήο ηεο ηαιαηπσξίαο. 

 Μεγάιν πξφβιεκα ππάξρεη κε ηηο εκεξνκελίεο εθηέιεζεο ησλ ζπληαγψλ 

αιιά θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θαξκάθνπ.  

-Η θάζε ζπληαγή πξέπεη λα εθηειεζηεί ζηηο εκεξνκελίεο πνπ θαηαρσξνχληαη. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ νη αζζελείο μερλάλε ηηο εκεξνκελίεο θαη 

πεγαίλνπλε κεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ιάβνπλε ηε 

ζπληαγή ηνπο. Η ζπληαγή φκσο έρεη αθπξσζεί θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί. 

Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα πάεη πάιη ζην γηαηξφ γηα "Γεκηνπξγία" ζπληαγήο θαη 

έπεηηα ζην θαξκαθνπνηφ γηα "Δθηέιεζε" ηεο ζπληαγήο. 

-Η ζπληαγνγξάθεζε βάζεη λφκνπ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηε δξαζηηθή νπζία θαη 

φρη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία. Απηφ ην γεγνλφο πξνθαιεί αληηδξάζεηο θαη ζηνπο 

αζζελείο θαη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπο ζηα 

θαξκαθεία δηφηη ν θαξκαθνπνηφο πξέπεη λα "αλαηξέμεη" ζην ηζηνξηθφ 

ζπληαγνγξαθήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή γηα λα ηνπ παξάζρεη ην 

ζσζηφ θάξκαθν. 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξεί λα κε πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο αιιά ηα παξάπνλα θαη νη 

αληηδξάζεηο ππάξρνπλ!! 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ είλαη ζεηηθέο σο πξνο ην ρξφλν 

εμππεξέηεζεο θαη αξλεηηθέο σο πξνο ηε γξαθεηνθξαηία γηα ηε "Γεκηνπξγία" θαη 

"Δθηέιεζε" ηεο ζπληαγήο. Σν ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο έρεη δψζεη 

ιχζεηο αιιά ρξήδεη βειηίσζεο. 
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Κεθάιαην 5: Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Δπξώπε θαη Διιάδα 

Οη επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο,  ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη δηαζέζηκνη πξνυπνινγηζκνί 

παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλνη.  

Παξάιιεια ην επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ απμήζεθαλ. Οη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζή ηνπο δχζθνιε γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο.  

 Η αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο πξέπεη λα 

επηηξέςεη ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Μπνξεί θπξίσο λα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ηνκείο φπσο ε 

ηηκνιφγεζε θαη ε αξρεηνζέηεζε, ε κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, ν πεξηνξηζκφο 

ησλ αδηθαηνιφγεησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο. 

 

5.1 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο 

ε έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο πεξηγξάθνληαη 

θαη παξνπζηάδνληαη 65 βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Οη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο (Electronic Healthcare Records)  

• Ηιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο 

• Γηαζπλνξηαθφ Γίθηπν Παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ  (Cross boarder healthcare  

networks)  

• Ηιεθηξνληθφ θιείζηκν ξαληεβνχ (e-Booking)  

• Ηιεθηξνληθή απνπιεξσκή ππεξεζηψλ πγείαο 

• Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 

• Πιεξνθνξίεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

• Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ   

• Ννζνθνκεηαθφ Γίθηπν επξείαο πεξηνρήο (Hospital Wide area network)  

• Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο   

• Σειεταηξηθή 
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Η επηινγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ έγηλε κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

απφ ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο θαη επαγγεικαηίεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

παξνπζηάδνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη αλά ρψξα. 

 

 

                                             Δηθόλα 29. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο αλά ρώξα 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εηθφλα ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο θάλνπλ ρξήζε θαη 

εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο πγείαο.  

 

5.1.1 Πεδία δξάζεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο αλαθνξηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Αλ εμεηάζνπκε ηελ Ηιεθηξνληθή Τγεία αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο νη 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ, δηαθξίλνπκε έλαλ κεγάιν αξηζκφ πεδίσλ 

δξάζεο:  

1) Ο πνιίηεο/αζζελήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Ηιεθηξνληθή Τγεία γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ  ζην δηαδίθηπν, 

λα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία απηνδηαρείξηζεο θαη ηειεεθπαίδεπζεο,  λα ζπκκεηέρεη 

ζε ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο θαη λα δεηά κία δεχηεξε γλσκάηεπζε.  
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2) Η πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αζζελψλ, ηαηξηθνχ 

θαθέινπ θαη ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα  πγείαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθήο πγείαο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπο. 

3) Η πεξίζαιςε ζην ζπίηη κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αζζελή ππεξεζίεο θαη’  νίθνλ 

θξνληίδαο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κέζσ ηεο ρξήζεο νηθηαθψλ ΣΠΔ.    

4) Σα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα επηζηξαηεχζνπλ ηηο ΣΠΔ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο, ηεο δηνίθεζεο ησλ αζζελψλ,  ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ,  ηεο αθηηλνινγίαο,  ηεο θαξκαθεπηηθήο,  ηεο λνζειεπηηθήο,  ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη άιισλ 

θνξέσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ κεηάδνζε θιηληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δεδνκέλσλ,  ηεο ηειεταηξηθήο ζε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα. 

 

5.1.2 ηξαηεγηθό ζρέδην δξάζεο 2006-2015 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2006 μεθίλεζε ζηελ Διιάδα απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε ραξηνγξάθεζε ησλ εθαξκνγψλ Ηιεθηξνληθήο Τγείαο. Η 

ραξηνγξάθεζε Ηιεθηξνληθήο Τγείαο ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη πεξηιακβάλεη ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2006 – 2015 γηα ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηνκείο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,  νη νπνίνη 

απνηεινχλ πξσηεχνληεο ζηφρνπο.  

Σν ζηξαηεγηθό ζρέδην επηπιένλ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (NHIS), δειαδή εζληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

νξγαλψλεη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. Η εθαξκνγή ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελή,  είλαη ζηφρνο θαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δζληθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

Η πινπνίεζε ηεο δεθαεηνχο ραξηνγξάθεζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τγείαο,  είλαη 

ρσξηζκέλε ζε ηξεηο κεγάιεο θάζεηο:  

•2006 – 2007: Δλδπλάκσζε ησλ ππνδνκψλ πξνηππνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο,  θαη 

δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο ηεο επξχηεξεο αγνξάο κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ πηινηηθψλ 

δξάζεσλ (θάξηεο πγείαο,  ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο ζπληαγέο,  ειεθηξνληθή κέξηκλα) 

θαη λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

•2007 – 2012: Μεγάινπ εχξνπο πηινηηθέο εθαξκνγέο πνπ επηδεηθλχνπλ θαη 

ελεξγνπνηνχλ ηα δίθηπα πγείαο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  
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•2012 – 2015:  χλδεζε ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

 

                        Δηθόλα 30. ρέδην δξάζεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή πγεία 

 

5.2 Ζιεθηξνληθή πγεία θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Δπξώπε 

                                                                                                                       

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Απζηξία 

RPS2 (Resource Planning System) – χζηεκα ζρεδηαζκνχ πφξσλ 

Σν RPS2 είλαη έλα πνιπδηάζηαην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ πφξσλ πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην 2003 ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή ηνπ Innsbruck ζηελ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αηπρήκαηνο θαη ζην ηκήκα αζιεηηθψλ θαθψζεσλ. 

Δλζσκαηψλεη δηάθνξα απηφλνκα ζπζηήκαηα θαη πφξνπο θαη είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ επίηεπμε βειηηζηνπνηεκέλεο θιηληθήο ζεξαπείαο. 

Σν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ πφξσλ RPS2 είλαη έλα ρξήζηκν ζρεδηαζκέλν 

εξγαιείν γηα ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Δλψ κέρξη πξφζθαηα νη γηαηξνί 

έπξεπε λα θιείλνπλ ξαληεβνχ κε ηνπο αζζελείο κε έλα ρξνλνβφξν θαη επίπνλν ηξφπν, 

νη πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο έρνπλ βειηησζεί πάξα πνιχ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

RPS2. 
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Πξφζθαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ρεηξνπξγηθή θαη νξζνπεδηθή ζηελ  Παλεπηζηεκηαθή 

Κιηληθή ηνπ Innsbruck, παξέρνληαο επθνιία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ γηα ηνπο γηαηξνχο. Με ηελ πξνζζήθε ελφο λένπ ξαληεβνχ ζηελ αηδέληα, 

ην ζχζηεκα ππνινγίδεη ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ γηαηξνχ, ηηο δηαθνπέο ηνπ, 

ηε δηαζεζηκφηεηα ελφο ρεηξνπξγείνπ, ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα πάξεη κέξνο, ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη θαη ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο (γηα 

παξάδεηγκα, απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν εξγαζίαο), πξηλ επηβεβαησζεί ην 

ξαληεβνχ. Δπίζεο, ππνινγίδεη ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο θαη έλα ζρέδην έθηαθηεο 

αλάγθεο. Χο απνηέιεζκα, νη γηαηξνί κπνξνχλ αβίαζηα θαη απνηειεζκαηηθά λα 

νξγαλψζνπλ έλα ξαληεβνχ κε ηνπο αζζελείο ηνπο. 

Οθέιε 

 Ο ζρεδηαζκφο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη αμηφπηζηνο, δηφηη ν RPS2 

πξνγξακκαηηζκφο ιακβάλεη ππφςε δηάθνξεο πηπρέο, φπσο ε κεηαηφπηζε 

θαη ηα πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ, θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. 

 Με ην RPS2, ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζηηο θιίλεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

Κιηληθήο ηνπ Innsbruck απμήζεθε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε 85%. 

 Σν RPS2 έρεη απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

επεηδή ηα ξαληεβνχ έρνπλ γίλεη πην αμηφπηζηα. 

                                                                                                                               

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Βέιγην  

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ζην λνζνθνκείν Ambroise Paré.  

Σν λνζνθνκείν Ambroise Paré ζηελ πφιε Μνλο, έλα θνηλφ παλεπηζηεκηαθφ 

λνζνθνκείν κε 500 θιίλεο, κε επηηπρία θαηάθεξε λα ελζσκαηψζεη ηα δηάζπαξηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιή ιχζε απφ έλαλ ηνπηθφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ IT (Information Technology). Η ιχζε βειηίσζε ηε ξνή εξγαζίαο θαη ηελ 

πξφζβαζε ζηα αξρεία αζζελψλ. Οη αλαγθαίεο επελδχζεηο ήηαλ κηθξέο θαη ηα 

ππάξρνληα εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξέκεηλαλ άζηθηα. 
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FLOW-Δζληθφ Γίθηπν Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

Σν FLOW είλαη έλα εζληθφ βειγηθφ δίθηπν πγείαο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο 

πνπ εξγάδνληαη κε ηα αξρεία ησλ αζζελψλ. Σν FLOW επηηξέπεη ζε φινπο φζνπο 

παξέρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε λα θξνληίδνπλ ηνλ νπνηνδήπνηε αζζελή 

νπνπδήπνηε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Οη αζζελείο ζα εμαηξνχληαη απφ κηα ζεηξά  

απφ πεξηηηέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο εθφζνλ ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα FLOW. Σν FLOW πξνέξρεηαη απφ: Facilities-

Δγθαηαζηάζεηο (ππεξεζίεο θαη ζρεηηθή ππνδνκή), Legal implementation -Ννκηθή 

εθηέιεζε (αξρεία), Organisations-Οξγαλψζεηο (ηνπηθέο-πεξηθεξεηαθέο νκάδεο) θαη 

Wisdom-νθία (ζπληνληζκφο θαη επίβιεςε θέληξνπ). Σν έξγν FLOW 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Βειγηθφ Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. 

Φιακαλδηθή βάζε δεδνκέλσλ εκβνιηαζκνχ θαη Vaccinet 

Η θιακαλδηθή βάζε δεδνκέλσλ εκβνιηαζκνχ θαη ην Vaccinet  παξέρνπλ έλα 

ειεθηξνληθφ αξρείν εκβνιηαζκνχ γηα θάζε παηδί ην νπνίν αξρείν είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκν. Η ιεηηνπξγία ηνπο μεθίλεζε ην 2000. Η εθαξκνγή πξνζθέξεη ηηο 

παξαθάησ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο: ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ εκβνιίσλ θαη ησλ 

πξνκεζεηψλ εκβνιίσλ, κηα γξήγνξε θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε γηα ηηο αιιαγέο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο εκβνιηαζκνχ, δεδνκέλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηε θιακαλδηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Η βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη ηα 

κέζα γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εκβνιηαζκνχ θαη ελεξγεί φηαλ ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ηνπ εκβνιίνπ. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Γαιιία 

Σν κέιινλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θηλείηαη πξνο ηελ νξζή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ είλαη γλσζηή σο eHealth-

Ηιεθηξνληθή Τγεία. Γηα ην ιφγν απηφ ε Γαιιία έρεη μεθηλήζεη πνιπάξηζκα 

πεηξάκαηα ζηνλ θιάδν απηφ εδψ θαη κεξηθά ρξφληα.  

Η ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο αξρέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηε βάζε κηαο πνιηηηθήο. Η αλζξψπηλε επίδξαζε ππάξρεη, θαη ζα παξακείλεη ζηελ 
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θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Γαιιίαο. ηφρνο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) είλαη θπξίσο λα παξέρεη ηαηξηθή κάζεζε εληζρχνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα γηα πξφιεςε θαη ζεξαπεία. Η ειεθηξνληθή πγεία ζα πξέπεη λα δψζεη ηελ 

ίδηα εκπηζηνζχλε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ νη 

αζζελείο έρνπλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  

Η ειεθηξνληθή πγεία ζα βνεζήζεη ηηο ηαηξηθέο δψλεο πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε 

ειιηπή κεραλήκαηα λα θάλνπλ κεγάιν άλνηγκα. Δπίζεο ζα δνζεί επθαηξία γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ηε ζεξαπεία έθηαθηεο αλάγθεο 

παζνινγηθήο εμάξηεζεο, κεηψλεηαη ν ρξφλνο επέκβαζεο, βειηηψλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο επηβίσζεο θαη κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ησλ κεηά-επηπηψζεσλ. Γηα ρξφληεο 

παζήζεηο, νη πνιίηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαιχηεξε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, 

πεξηνξίδνληαο σο εθ ηνχηνπ ηνλ αξηζκφ ησλ λνζειεηψλ δηαηεξψληαο θπζηνινγηθή 

ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπο. 

ηελ Δπξψπε, κε έξγα φπσο ην  Netc@rds, ην Calliope ή ην epSOS (european 

patients-Smart Open Services), ε ειεθηξνληθή πγεία είλαη ζε ζέζε λα ζέζεη ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην epSOS είλαη έλα κεγάιν θαη θηιφδνμν έξγν, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη 

απφ πάλσ απφ 53 ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 12 θξαηψλ κειψλ. 

Έρεη ζρεδηαζηεί λα πξνσζήζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα καθξνζθειέο πηινηηθφ 

πξφγξακκα ζε δπν ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο – παξέρνληαο πξφζβαζε γηα έλα 

άιιν θξάηνο κέινο ζε αξρείν αζζελή θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαζπλνξηαθή 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. 

Institut Curie, Παξίζη: Elios-έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελψλ θαη 

Promethee-κηα κεραλή αλαδήηεζεο  

Ο ζπλδπαζκφο ελφο εμειηγκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αξρείσλ αζζελψλ (Elios) 

θαη ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο Promethee επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο έξεπλαο 

γηα ηελ ηξέρνπζα ζεξαπεία, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο. 

Σν ηλζηηηνχην Curie ζην Παξίζη ηεο Γαιιίαο ππήξμε δηεζλψο θνξπθαίν λνζνθνκείν 

ζηελ  έξεπλα θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η 

εηζαγσγή ηνπ Elios θαη Promethee ην 2002 ήηαλ ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε πίζσ 

απφ ηελ πξφνδν ηνπ ηλζηηηνχηνπ Curie ψζηε λα γίλεη έλα λνζνθνκείν φπνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ραξηί ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν Elios είλαη έλα 
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νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελψλ (EPR). Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ αζζελή. Σα κέιε απηά κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ Curie, φπσο γηαηξνί απφ άιια λνζνθνκεία ή άιινη 

γεληθνί γηαηξνί. Σν Promethee δε ιεηηνπξγεί κφλν σο πχιε γηα λα απνθηήζεη εχθνιε 

πξφζβαζε ζην Elios, αιιά απνηειεί επίζεο έλα εχρξεζην θαη θηιηθφ εξγαιείν. 

Δπηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα αλαδεηήζνπλ εηδηθά ηαηξηθά ζέκαηα κέζα 

απφ έλα κεγάιν αξηζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα δηνηθεηηθά, ηνπο 

αζζελείο θαη ηηο θιηληθέο. Σν πιενλέθηεκα ηνπ Promethee νθείιεηαη ζηελ ηαρεία 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ. 

Η εθαξκνγή θαη ησλ δχν εξγαιείσλ άιιαμε ξηδηθά ηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ Κηνπξί. Βειηίσζε ηελ ηαηξηθή, εξεπλεηηθή θαη 

δηνηθεηηθή επίδνζε ηνπ ηλζηηηνχηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην 92% απφ ηα εηήζηα θέξδε 

απηψλ ησλ δχν εθαξκνγψλ - ππνινγίδεηαη ζε 4-5 εθαηνκκχξηα επξψ – ηα έρεη 

απνθνκίζεη ην ηλζηηηνχην θαη ην 8% νη πνιίηεο. Υξεηάζηεθαλ 7 ρξφληα ψζηε ην 

ηλζηηηνχην Curie λα επηηχρεη έλα ζεηηθφ εηήζην θαζαξφ θέξδνο θαη 8 ρξφληα γηα λα 

αλαθάκςεη απφ ηηο δεκίεο πνπ έγηλαλ ζηε θάζε ησλ επελδχζεσλ. Η παξαγσγηθφηεηα 

απμάλεηαη ζηαζεξά. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζην ηλζηηηνχην  Curie είλαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθά: βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηνπο 

γηαηξνχο θαη ηε δηνίθεζε, βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ γηαηξψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ηφζν ζε ραξηηά φζν θαη ζε 

αξρεία. Η δέζκεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ ηνπ ηλζηηηνχηνπ Κηνπξί (δηνίθεζε,  

ζπκβνχιην, δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο θαη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί) ζε απηή ηε 

πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο δπν ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Οθέιε 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο, σο ζπλέπεηα ηεο εθηεηακέλεο αληαιιαγήο 

γλψζεσλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 
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 εκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηε δηνίθεζε θαζψο 

θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζε ραξηηά θαη αξρεία ιφγσ ηνπ EHR ζπζηήκαηνο. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Γεξκαλία 

Η θάξηα πγείαο ζηε Γεξκαλία: Μειέηεο θαη εμέιημε   

ήκεξα, ππάξρεη πινχηνο πιεξνθνξηψλ αιιά ηα ρεηξφγξαθα έγγξαθα θαη αξρεία 

απνηπγράλνπλ ζην λα ηηο θέξνπλ φιεο καδί θαη λα ηηο δηακνξθψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά, κε ζπλέπεηα νη πιεξνθνξίεο λα κελ είλαη δηαζέζηκεο φηαλ 

ρξεηάδνληαη. Η ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 

Απηέο νη ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηα δεδνκέλα λα αξρεηνζεηνχληαη, δηαρεηξίδνληαη, 

κεηαθέξνληαη, κεηαπνηνχληαη θαη εξκελεχνληαη, θαη λα έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. 

Έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε δηαδηθηχσζε ηνπ γεξκαληθνχ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο είλαη ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο. Χο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ζα ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο πνπ ελψλεη φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ. Θα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε 

θαξκαθεπηηθή αζθάιεηα, ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ζα ππάξρεη 

θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ αζζελψλ. 

Η ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο ζχληνκα ζα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο. Η ρξήζε ησλ βαζηθψλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, ίζσο δνθηκάζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θαξκάθσλ, ή ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζεσξεζεί σο έλα αξρηθφ ζεκείν ζην λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο ρξήζηκνο ειεθηξνληθφο θάθεινο αζζελνχο. Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ 

αθνξά θπξίσο ηελ ηαρεία πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζεξαπεία ηνπ αζζελή. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ζα κεηψζεη ηελ επαλάιεςε θαη ηηο πνιιαπιέο έξεπλεο θαη ζα 

κεηψζεη ην ρξφλν ζεξαπείαο. 
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Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

Δάλ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζηε δεκφζηα πγεία γίλεη απνδεθηή, ζα  

πξέπεη λα ππάξμεη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε αζθάιεηα φιν ην ρξφλν. Η πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε καδί κε ην έξγν γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο. Τπάξρεη ιεπηνκεξήο λνκνζεζία ζε ζρέζε κε απηφ ζηε 

Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξφζβαζε είλαη επηηξεπηή θαη δπλαηή κφλν γηα 

ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηα επαγγέικαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη 

ηνπο έρεη δνζεί άδεηα απφ ηνλ αζζελή. 

Σν πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηεο θαηάρξεζεο πεξηιακβάλεη 

ηερληθά κέηξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πιεξνθνξία πνπ έρεη απνζεθεπηεί απφ ηελ θάξηα 

πγείαο κπνξεί λα δηαβαζηεί κφλν αλ ζπκθσλήζνπλ ν αζζελήο θαη ν γηαηξφο θαη 

ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο θάξηεο πγείαο ηνπο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα-ειεθηξνληθφο αλαγλψζηεο (δπν αξρηθά θιεηδηά). Μφιηο ηα δεδνκέλα 

δηαβηβαζηνχλ απφ ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη απφ ην λνζνθνκείν κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε αζζελή θαη γηαηξνχ, θξππηνγξαθνχληαη. Κάζε αζθαιηζκέλν άηνκν έρεη ην 

δηθφ ηνπ θιεηδί κέζσ ηεο θάξηαο πγείαο. Δθφζνλ δελ ππάξρεη «γεληθφ θιεηδί», θαλείο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

Οη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο, θαζψο θαη ε 

απηφκαηε αζθάιεηα ησλ ππνδνκψλ, εμαζθαιίδνπλ φηη ηα δεδνκέλα πγείαο είλαη 

πεξηζζφηεξν αζθαιή απφ φηη πξηλ. 

Ιαηξηθή δηθηπαθή πχιε ζην λνζνθνκείν Ingolstadt 

 Η ηαηξηθή δηθηπαθή πχιε ζην λνζνθνκείν Ingolstadt ζηε Γεξκαλία βειηηζηνπνηεί 

ηελ εηζαγσγή θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Η ρξήζε ησλ tablet PCs γηα ηε 

ζπκπιήξσζε εληχπσλ, ηελ πξφζβαζε ζε εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα θαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο απμάλεη ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, φπσο ε δηάγλσζε, ε ζεξαπεία θαη ε απνθαηάζηαζε. 

Η ηαηξηθή δηθηπαθή πχιε είλαη κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο πνπ ζπλδέεη φινπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζην λνζνθνκείν. Σν λνζνθνκείν Ingolstadt εμππεξεηεί 35.000 

λνζειεπζέληεο θαη 40.000 εμσηεξηθνχο αζζελείο. Πξηλ ηεζεί ε πχιε ζε εθαξκνγή, ε 

πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αζζελή, ζπιιέγνληαλ ζε ρεηξφγξαθα έγγξαθα 

θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαλ ρεηξνθίλεηα ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 
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γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Τπήξρε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ράζηκν ρξφλνπ ζην ρεηξηζκφ 

ησλ δεδνκέλσλ, παξεκπνδίδνληαλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ππήξρε επηπιένλ  ρξφλνο αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο. 

Η ζεκεξηλή ιχζε δηαζπλδέεη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Ο γηαηξφο 

θαηαρσξεί ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα tablet PC. Απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί 

λα αλαθηεζεί αλά πάζα ζηηγκή, απνθεχγνληαο έηζη ηελ επαλάιεςε θαη ηε δηπιν-

θαηαρψξεζε ζην αξρείν ηνπ αζζελή. Ο γηαηξφο κπνξεί επίζεο λα πξνγξακκαηίζεη 

εμεηάζεηο αθηηλψλ-Υ, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ή εμεηάζεηο ππεξήρσλ ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ρσξίο λα εηζαρζνχλ μαλά νη πιεξνθνξίεο απηέο ζην αξρείν αζζελή. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο, ηα ςεθηαθά 

έγγξαθα ππνγξάθνληαη κε ην ρέξη, φπσο ηα έληππα έγγξαθα.  

Οθέιε 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ εξγαζίαο 2.000 σξψλ εηεζίσο ιφγσ ηεο βειηίσζεο 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη επηπιένλ ρξφλνο γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο πεξίπνπ 35.000 επξψ εηεζίσο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

αλαδήηεζεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 Αλαγλψξηζε ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, απμάλεη 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Γαλία 

Θεξαπεία απφ απφζηαζε γηα ηνπο ρξήζηεο αιθνφι 

Απηή ε Γαλέδηθε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πγείαο δηεπθνιχλεη ηε ζεξαπεία γηα άηνκα 

πνπ είλαη εζηζκέλα ζην αιθνφι ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Υξεζηκνπνηψληαο 

εμνπιηζκφ βίληεν πνπ ζηήζεθε ζε έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο ζην λεζί Funen θαη ζε 

δχν λνζνθνκεία πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα λεζηά, νη ρξήζηεο 

αληηκεησπίδνληαη κέζσ ηειεζεξαπείαο. 

Η εθαξκνγή έρεη έδξα ην  Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αιθνφι (Alcohol Rehabilitation 

Centre-ABC) ζηελ πφιε Funen. Λακβάλνληαο ππφςε έλα εμαηξεηηθά ρακειφ 
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πνζνζηφ αλζξψπσλ απφ ηα απνκαθξπζκέλα λεζηά ηνπ Funen πνπ δεηνχλ ζεξαπεία 

γηα ηνλ εζηζκφ ηνπο ζην αιθνφι, ε εθαξκνγή ζηνρεχεη ζην λα θαηαζηήζεη ηε 

ζεξαπεία πξνζβάζηκε: πξψηνλ, παξέρνληαο ζηνπο αζζελείο πνπ δνπλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο εχθνιε πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία θαη δεχηεξνλ, 

απνηξέπνληαο ηνπο λα ζηηγκαηηζηνχλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζε έλα θέληξν 

απνηνμίλσζεο απφ ην αιθνφι. Σν ABC πξνζθέξεη ηειεζεξαπεία σο ζεξαπεπηηθή 

επηινγή γηα ηνπο αζζελείο απφ ηα απνκαθξπζκέλα λεζηά Langeland θαη Aeroe. Η 

ζεξαπεία πνπ πξνζθέξεηαη ζην ABC δηεμάγεηαη σο αηνκηθέο ζπλεδξίεο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ αζζελή θαη ηνλ ζεξαπεπηή. Η αξρηθή 

ζπλεδξία απνζαθελίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθέξεηαη ν 

θαηάιιεινο ηχπνο ζεξαπείαο. Η κφλε δηαθνξά απφ ηε ζεξαπεία πξφζσπν-κε-

πξφζσπν είλαη φηη έρνληαο θάλεη έλα ξαληεβνχ κε έλαλ ζεξαπεπηή ABC, ν αζζελήο 

έρεη κφλν λα ηαμηδέςεη ζην ηνπηθφ λνζνθνκείν φπνπ έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο ηνλ 

βνεζά  ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνξεηφ θαη πιήξσο ελζσκαησκέλν ζχζηεκα video 

conferencing. Η ζχλδεζε κεηαμχ ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ Langeland, Aeroe θαη 

ABC είλαη εγθαηεζηεκέλε εληφο ηνπ θιεηζηνχ δηθηχνπ ηνπ Funen, ην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην Γαλέδηθν Γίθηπν Γεδνκέλσλ Τγείαο κέζσ αζθαινχο ζχλδεζεο 

εηθνληθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ. 

Η θάζε ζρεδηαζκνχ μεθίλεζε ην 2003 θαη ην ζχζηεκα εθαξκφζηεθε ην 2004. Μεηά 

ηελ επίιπζε ησλ αξρηθψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία μεθίλεζε 

ην 2006. Πξντζηάκελνη, δηεπζπληέο λνζνθνκείσλ, ζεξαπεπηέο θαη ηερληθνί 

πιεξνθνξηθήο ζπκκεηείραλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ππεξεζίαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δείρλνπλ φηη θαη νη αζζελείο θαη νη ζεξαπεπηέο 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ηειεζεξαπεία: δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία δηαθνξά απφ 

ηελ παξαδνζηαθή πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλεδξία. 

Οθέιε 

 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη εζηζκέλα ζην αιθνφι θαη ιακβάλνπλ 

ζεξαπεία αιιά θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. 

 Η πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία έρεη θαηαζηεί εχθνιε γηα ηνπο αζζελείο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
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MedCom θαη ην Γίθηπν Γεδνκέλσλ γηα ηελ Τγεία ηεο Γαλίαο 

Ο ξφινο ηεο Γαλέδηθεο νξγάλσζεο MedCom είλαη λα ππνζηεξίδεη έξγα 

ειεθηξνληθήο πγείαο, λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα δίθηπν δεδνκέλσλ πγείαο 

ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη λα εμαζθαιίζεη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ησλ ηνπηθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο ζρεδηαζκφο 

ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ πγείαο μεθίλεζε ην 1994. Σν 2001 ηέζεθε ζε εθαξκνγή. Οη  

επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επσθεινχληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ηελ βειηησκέλε πνηφηεηα δεδνκέλσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη απνζηνιή πιεξνθνξηψλ ζε άιιεο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Σν Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ (Information Technology-

IT) εηζάγεη ηα ειεθηξνληθά αξρεία αζζελψλ ζε φιε ηε ρψξα, κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σν Δζληθφ Πξφγξακκα αληηκεησπίδεη κηα ηεξάζηηα ζεηξά 

απφ πξνθιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ, ησλ  

δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ πνπ βιέπνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ πεξηζζφηεξν θαη ηεο 

ζηαζεξήο πνξείαο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ εμειίμεσλ. 

Δλψ ηα ειεθηξνληθά αξρεία αζζελψλ έρνπλ θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή, ε 

ππνδνκή γηα λα παξαδνζεί ε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ζε ζσζηή ζέζε. Πάλσ απφ ην 54% 

ησλ παξαπνκπψλ ησλ αζζελψλ πιένλ γίλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Choose and 

Book, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο αζζελείο λα θιείλνπλ ειεθηξνληθά ηα ξαληεβνχ ηνπο, 

ζηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ ηνπο βνιεχεη θαη ηα 2/3 ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα GP2GP γηα λα κεηαθέξνπλ ηα αξρεία ησλ αζζελψλ κε 

αζθάιεηα κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ. Η Αγγιία ήηαλ ε πξψηε ρψξα ηνπ γθξνππ G8 

πνπ εηζήγαγε ηελ ςεθηαθή απεηθφληζε (PACS) βειηηψλνληαο ηελ εκπεηξία ησλ 

αζζελψλ θαη απνθεχγνληαο ηελ επαλάιεςε ησλ αθηηλψλ-Υ. 

Σν Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ είρε θιηληθνχο γηαηξνχο ζε 

φιε ηε ρψξα απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα ζεηξά απφ 



102 

 

επαγγεικαηίεο πνπ παξείραλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε φια ηα ζπζηήκαηα, απφ γηαηξνχο 

θαη λνζειεπηέο θαζψο θαη καίεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο επαγγεικαηίεο πγείαο.  

Σα ειεθηξνληθά αξρεία αζζελψλ θαη ε ςεθηαθή απεηθφληζε (PACS) έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη θνηλφ θαη 

θαηαλνεηφ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο. Οη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο θαη νη ππφινηπνη 

επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

πιεξνθνξίεο πνπ νδεγνχλ ζε νκαιφηεξε δη-επαγγεικαηηθή εξγαζία θαη ζηελ 

θαιχηεξε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. εκαληηθά επηηεχγκαηα έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ Δζληθήο Τπεξεζία Τγείαο 

NHS (National Health Service ) λα απνηειεί παγθφζκην νδεγφ ζηελ παξνρή θάιπςεο 

γηα ηηο ςεθηαθέο αθηίλεο-Υ, θαη  ε ρψξα επελδχεη ζε απηέο ηηο επηηπρίεο ψζηε λα 

παξέρεη ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία θαη παξέρνπλ 

ζηνπο αζζελείο ηε θξνληίδα πνπ ηνπο αμίδεη. 

Choose and Book ζχζηεκα  

 Σν ζχζηεκα Choose and Book είλαη κηα εζληθή ιχζε ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Τγείαο 

(National Health Service - NHS), ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ ειεθηξνληθή θξάηεζε θαη 

επηινγή ησλ αζζελψλ. ηελ πεξηνρή Harlow, νη 10 επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

εμππεξεηνχλ έλα ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 87.000 αηφκσλ, πιένλ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά  

ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ επηινγψλ ηνπ αζζελή. 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο Choose and Book είλαη λα επηηξέςεη ζηνλ αζζελή 

λα θιείζεη ην ξαληεβνχ ηνπ ηελ πην θαηάιιειε ψξα θαη  εκεξνκελία, ψζηε λα 

κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ξαληεβνχ φπνπ νη αζζελείο δε παξνπζηάδνληαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. Δπηηξέπεη κηα πην επέιηθηε θαη αθξηβή ππεξεζία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

παξαθνινπζψληαο αηνκηθά ηνλ θάζε αζζελή. Δπηπιένλ, ηα ξαληεβνχ θιείλνληαη 

ειεθηξνληθά ψζηε λα κεησζεί ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο γηα ηα παξαπεκπηηθά ησλ ξαληεβνχ θαη λα βειηησζεί ε αζθάιεηα θαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πγείαο. 

Σν ζχζηεκα Choose and Book αλαπηχρζεθε εζληθά σο κέξνο ηεο χλδεζεο γηα ηελ 

Τγεία, έλαο νξγαληζκφο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Τγείαο (NHS) ζην λα εηζαγάγεη λέα ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ. Αξρηθά 

επηθεληξψζεθε ζε έλα απιφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαπνκπήο πνπ βαζίζηεθε ζην 
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ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail). Όηαλ πξνζηέζεθαλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο, 

απαηηήζεθε  έλα web-based ζχζηεκα ξαληεβνχ πνπ ζα αιιειεπηδξά κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο ΣΠΔ ιεηηνπξγίεο ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα ηαηξεία ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο.  

Οθέιε 

 Η απμεκέλε άλεζε γηα ηνπο αζζελείο: ηα ξαληεβνχ θαη νη εηζαγσγέο γίλνληαη 

ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αζζελείο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε θαηάιιειε 

εκεξνκελία θαη ψξα γηα ηνπο δπν (γηαηξνχο θαη αζζελείο).  

 Η απμεκέλε αίζζεζε ηεο βεβαηφηεηαο: άκεζν ειεθηξνληθφ θιείζηκν 

ξαληεβνχ παξέρεη ζηνπο αζζελείο πεξηζζφηεξε θαη άκεζε βεβαηφηεηα. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφξηνπ εξγαζίαο. 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ παξαπνκπψλ. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Ηηαιία 

RESPECT- ππεξεζία ηειεταηξηθήο γηα λεπξνινγηθέο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

Η ππεξεζία RESPECT είλαη έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα ηειεταηξηθήο, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε δηαρείξηζε ησλ λεπξνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ππεξεζίαο RESPECT είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ λεπξνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο: κέζσ ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο 

ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο πνιίηεο θαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ 

κεηαμχ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

Πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην ή έλα θξαληαθφ 

ηξαχκα, απαηηνχλ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ γηα παξάδεηγκα, κηα παξέκβαζε ζπζηεκηθήο ζξνκβφιπζεο 

κέζα ζηηο επφκελεο δχν ψξεο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα 
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πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεγάιε 

απφζηαζε. Η ππεξεζία RESPECT μεπεξλά απηφ ην εκπφδην ηεο απφζηαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζέγγηζε ηειεταηξηθήο. 

Η ππεξεζία RESPECT βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (streaming) αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ θαη πςειήο αλάιπζεο 

ηαηξηθψλ εηθφλσλ κεηαμχ εηδηθψλ θαη γηαηξψλ. Σα εηδηθεπκέλα θέληξα εμνπιίδνληαη 

κε ζηαζκνχο ππνινγηζηψλ, ελψ νη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ζηελ επαξρία ηεο Μεζίλα 

εμνπιίδνληαη κε έλα ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αληαιιαγή 

ηαηξηθψλ εηθφλσλ κε ηα εηδηθεπκέλα θέληξα. Με βάζε ηηο εηθφλεο πνπ έρνπλ 

δηαβηβαζηεί, νη επαγγεικαηίεο απφ ην εμεηδηθεπκέλν θέληξν απνθαζίδνπλ γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

ζηέιλνπλ κε  θαμ ηηο ζπζηάζεηο ηνπο πίζσ ζηελ πεξηθεξεηαθή πεξηνρή. Η ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία δε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά. 

Σν έξγν μεθίλεζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2003 θαη έιαβε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ηηαιηθφ 

Τπνπξγείν Καηλνηνκίαο. ήκεξα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο πγείαο.  

Οθέιε 

 Πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο πνιίηεο πνπ 

δνχλε ζε ιηγφηεξν ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

  Καηάιιειε θαη ηαρεία επέκβαζε κε ιηγφηεξε ηαιαηπσξία γηα ηνλ αζζελή. 

 Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ 

κεηαθέξνληαη ζε εηδηθεπκέλα θέληξα. 

 Καιχηεξε πνηφηεηα δηάγλσζεο, ιφγσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Ο κέζνο ρξφλνο γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο κεηψζεθε απφ 160 ζε 

40 ιεπηά. 

Health Optimum- βειηηζηνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ ηεο 

ηειεταηξηθήο 

Η Health Optimum παξέρεη ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο 

εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηνπηθέο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ ηειεπίζθεςεο θαη ηειεεξγαζηεξίνπ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Βέλεην. Μηα θφξκα κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελή θαη 
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άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά απφ κηα πεξηθεξεηαθή 

ηερληθή νκάδα εξγαζίαο θαη απνζηέιιεηαη ζε εηδηθνχο λεπξνρεηξνχξγνπο, νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπ ειεθηξνληθά.  

Σειεθαξδηνινγία ζηελ Ιηαιία - Οθέιε απφ έλα δίθηπν ηειεταηξηθήο 

Σν δίθηπν Σειεκαηηθήο Τγείαο παξέρεη 24σξε ππεξεζία ηειεθαξδηνινγίαο ζε 

νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Λνκβαξδίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θιηληθά δεδνκέλα θαη 

θαηαγξάθνληαο βηνινγηθά ζήκαηα. Σα δεδνκέλα ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ησλ 

αζζελψλ κεηαθέξνληαη ζε έλα θέληξν θαη παξαθνινπζνχληαη απφ λνζειεπηέο νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ηα δεδνκέλα απηά ζε κηα νκάδα θαξδηνιφγσλ.  

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Ηζπαλία 

ηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία ζηελ Αλδαινπζία 

Η Αλδαινπζία είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε, κε πεξηζζφηεξν 

απφ 8 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Χο κία απφ ηηο δεθαεπηά απηφλνκεο ηζπαληθέο 

πεξηνρέο, αλαιακβάλεη πιήξσο ηηο επζχλεο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ 

πγεία θαη εγγπάηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πγεία. 

Σν χζηεκα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Αλδαινπζίαο (APHS) είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν 

απφ θνξνινγηθά έζνδα, έρεη γεληθή θάιπςε θαη δεκφζηα παξνρή. Παξέρεη 

έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πγείαο. Ο πνιίηεο είλαη ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σν ζχζηεκα APHS έρεη πηνζεηήζεη εηαηξηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο ζηξαηεγηθή, γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ, ηε ζπκκεηνρή θαη ηα δηθαηψκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αιιά θαη λα ρηίζεη 

έλα θαιχηεξν ζχζηεκα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 

Δξγαιεία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην ζχζηεκα πγείαο 

Δηθνληθή Βηβιηνζήθε 

Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζηελ θιηληθή πξαθηηθή, θαηάξηηζε θαη έξεπλα ζε φινπο 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Αλδαινπζίαο. Ξεθίλεζε ην 2006, 
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επηηξέπνληαο ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 2500 επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απφ ηα 

λνζνθνκεία, ηα θέληξα πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηα ζπίηηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Καηλνηφκα Σξάπεδα Πξαθηηθήο 

Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αληαιιαγή θαη ηε γλψζε θαηλνηφκσλ 

πξαθηηθψλ πγείαο. Πεξηιακβάλεη έλα δίθηπν κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη 

πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θφξνπκ, ηδεψλ, δηαγσληζκψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ αλαγλψξηζεο (ηαπηνπνίεζεο) θαη δηάδνζεο. 

Παξαηεξεηήξην ησλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ρξφληαο πάζεζεο 

Γεκηνπξγήζεθε σο έλα δίθηπν πνπ εζηηάδεη ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε 

ζχλζεζε θαη ηε δηάδνζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηελ Ιζπαλία θαη ζηνλ θφζκν, θαη ην 

νπνίν είλαη πξνζβάζηκν ζε ηζηνζειίδα. Τπνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαζψο 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ πιεπξψλ. 

Informarse.es  Salud  

Απηή ε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ πγείαο ρξεζηκνπνηεί πνιπθάλαιεο πιαηθφξκεο, φπσο 

ην Internet, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηελ ηειεφξαζε θαη άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Έρεη σο ζηφρν λα απνηειέζεη έλα λέν κνληέιν επηθνηλσλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία. Πξνζθέξεη αθξηβή θαη πνηνηηθή πιεξνθνξία 

πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ δηάθνξα θαλάιηα θαη πιαηθφξκεο. 

Opinar.es Saludable 

Έλα εξγαιείν κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Απηφ ην 

εξγαιείν βνεζά ην χζηεκα Τγείαο φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Receta XXI – Ηιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζηελ Αλδαινπζία 

Σν Receta XXI είλαη έλα ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηζπαληθή πεξηνρή ηεο Αλδαινπζίαο. Γηεπθνιχλεη ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαλνκή ησλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ ρξέσζεο. Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είρε ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ εμφδσλ. 
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Σν ζχζηεκα Receta XXI βαζίδεηαη ζε ηξεηο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο γηα: 

ζπληαγνγξάθεζε, δηαλνκή θαη έιεγρν. Όηαλ νη αζζελείο ζπκβνπιεχνληαη έλα γηαηξφ 

ζε έλα θέληξν πγείαο, παξνπζηάδνπλ ηελ  ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο ηνπο, ε νπνία 

πεξηέρεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαζψο θαη ην αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη ην πξνθίι ηνπο. Η 

θάξηα επηηξέπεη ζην γηαηξφ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ Φάθειν 

Τγείαο ηνπ πνιίηε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα ειεθηξνληθψλ 

ζπληαγνγξαθήζεσλ. Ο γηαηξφο ρξεζηκνπνηεί απηή ηε ιίζηα γηα λα εμάγεη κηα 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ζχζηεκα Receta XXI. 

Οη αζζελείο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πάλε ζε νπνηνδήπνηε θαξκαθείν ηεο 

Αλδαινπζίαο κε ηελ θάξηα πγείαο ηνπο θαη ν θαξκαθνπνηφο κπνξεί λα ειέγμεη ηε 

ζπληαγνγξάθεζε on-line θαη λα δψζεη ζηνλ αζζελή   ην πξνβιεπφκελν θάξκαθν. 

ηελ πεξίπησζε αληέλδεημεο, ν θαξκαθνπνηφο δελ ζα δψζεη ην θάξκαθν, αιιά ζα 

αθήζεη έλα κήλπκα γηα ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 

Σν ζχζηεκα Receta XXI απνθέξεη νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη γηαηξνί κπνξνχλ λα ζπληαγνγξαθήζνπλ καθξνρξφληεο ζπληαγέο γηα 

αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο. Απηφ  ην 

γεγνλφο απειεπζεξψλεη ηφζν ηνπο αζζελείο φζν θαη ηνπο γηαηξνχο απφ ην βάξνο ησλ 

επαλεηιεκκέλσλ επηζθέςεσλ κφλν θαη κφλν γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζπληαγήο. Γηα 

ηνπο θαξκαθνπνηνχο, ην ζχζηεκα Receta XXI δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ησλ 

απνζεκάησλ θαη ησλ  δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθφζνλ είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θαξκαθείσλ θαη κε ην Γεληθφ Φαξκαθεπηηθφ ζχζηεκα γηα 

ηηο ηηκνινγηαθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο.  

Οθέιε 

 Δπθνιία γηα ηνπο αζζελείο: καθξνρξφληα ζπληαγέο έρνπλ κεηψζεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ επηζθέςεσλ απφ αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο θαηά 22%. 

 Βειηησκέλνο έιεγρνο κεραληζκψλ: Η ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ησλ 

θαξκάθσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ θαξηψλ πγείαο δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο γηα 

αληελδείμεηο. 

 Βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο: ε νινθιεξσκέλε ξνή 

δεδνκέλσλ απφ ηε ζπληαγνγξάθεζε ζηελ εθηέιεζε, απινπνηεί ηα δηνηθεηηθά  

θαζήθνληα θαη κεηψλεη ην θφζηνο. 
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Diraya - ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αξρείσλ πγείαο ηεο Αλδαινπζίαο 

Σν Diraya είλαη έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πγείαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλδαινπζίαο. 

Καιχπηεη ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ηελ πεξίζαιςε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηηο 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ελζσκαηψλεη ηα αξρεία γηα ηελ πγεία 6,7 

εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ. Απφ ην 2003 φπνπ θαη εγθαηαζηάζεθε ην ζχζηεκα, 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο άξρηζαλ ζηαδηαθά λα ελζσκαηψλνληαη ζην ζχζηεκα, φπσο γηα 

ηα ξαληεβνχ, γηα ηα ειεθηξνληθά αξρεία πγείαο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε. Οη αζζελείο πνπ εγγξάθνληαη ζην ζχζηεκα Diraya απνθηνχλ έλα 

κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ 

λα ζπληεζνχλ θαη λα ζεσξεζνχλ σο έλα εληαίν ειεθηξνληθφ αξρείν πγείαο. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε ινβελία 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, εθηηκάηαη 

φηη ζηελ ινβελία έρνπλ θηάζεη ζε έλα ζεκείν, φπνπ δίλεηαη ε επθαηξία γηα 

επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ πγείαο, πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθή 2010 γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. Σν έξγν γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία 

μεθίλεζε απφ ην Τπνπξγείν ηεο ινβελίαο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 θαη βάζε 

ηνπ απνηέιεζε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 

πγείαο (eHIS). Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ eHIS είλαη λα αλαλεψζεη θαη λα ελζσκαηψζεη 

επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κε ηε βνήζεηα 

ησλ ΣΠΔ, ψζηε λα: 

-Απμήζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

-Κηλεηνπνηήζεη επαξθείο πφξνπο γηα ηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη 

ηεο νινθιεξσκέλεο πνηφηεηαο πγείαο. 

-Βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη λα δψζεη  

πξνηεξαηφηεηα ζην ξφιν ηνπο ζηε ζεξαπεία. 

-Δηζάγεη ειεθηξνληθή δηαρείξηζε σο πξφηππν εξγαζίαο ζηε ινβεληθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. 
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ην κέιινλ, ν ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ πγείαο ζα απνηειείηαη απφ 

ηξεηο ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο: 

1) Η θεληξηθή πχιε zVEM, ζα εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ  

θαη ησλ θνξέσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηα 

κέιε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ έλα εχξνο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ειεθηξνληθφ θιείζηκν ξαληεβνχ. 

2) Σν δίθηπν zNET, ην νπνίν παξέρεη έλα αζθαιέο θαη αμηφπηζην πεξηβάιινλ κε 

θαηάιιειε ρσξεηηθφηεηα θαη απφδνζε γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

3) Δλνπνίεζε ησλ αξρείσλ ειεθηξνληθήο πγείαο (EHR) πνπ αθνξνχλ ηνπο αζζελείο. 

Αλακέλεηαη ηα αηνκηθά EHRs λα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή.  

Σν πξνβιεπφκελν ζχζηεκα ζα δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ινβεληθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο κε παξφκνηα ζπζηήκαηα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πξνσζψληαο έηζη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ. 

eDRG - Web εθαξκνγή γηα ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηζνδίσλ 

Η εθαξκνγή eDRG είλαη κηα web εθαξκνγή πνπ εθαξκφζηεθε ζε 24 λνζνθνκεία ζε 

φιε ηε ινβελία. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε 

ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηζνδίσλ ζε XML κνξθή, ζχκθσλα κε νκάδεο αζζελεηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (DRG) ζηα λνζνθνκεία θαη ζην εζληθφ θέληξν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Η ιεηηνπξγία ηεο μεθίλεζε ην 2004. 

Η εθαξκνγή eDRG είλαη ε απάληεζε ζηελ πξφθιεζε πνπ φια ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

πγείαο αληηκεησπίδνπλ: λα ζπγθεληξψζνπλ δεδνκέλα πγείαο γηα ζθνπνχο φπσο 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, ζηαηηζηηθέο κειέηεο αιιά θαη ηελ επηζηξνθή, ηελ 

εμηζνξξφπεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέο θαη αμηφπηζην ςεθηαθφ θαλάιη 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ θέληξνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ππάξρνλ δίθηπν επηθνηλσλίαο ηεο θπβέξλεζεο κε 

ηελ νλνκαζία HKOM. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή eDRG, ηα δεδνκέλα ησλ 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηζνδίσλ ζπιιέγνληαλ θάζε ηξεηο κήλεο θαη κεηαθέξνληαλ 

ζην θέληξν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σν θέληξν επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα 

θαη παξέρεη ζηα λνζνθνκεία ηα απνηειέζκαηα. 
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Οθέιε 

 Η εθαξκνγή eDRG έρεη ζέζεη λέα πξφηππα γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ εζληθνχ 

θέληξνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηε ινβελία. 

  Η κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο αζθαινχο Internet 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιεο παλεζληθέο εθαξκνγέο. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε νπεδία 

ηε νπεδία, πνιιέο απφ ηηο εζληθέο ιχζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία, νη νπνίεο 

είραλ πξνεηνηκαζηεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα, βξίζθνληαη ηψξα ζην ηειηθφ ζηάδην 

αλάπηπμεο. Έρνπλ αγνξαζηεί θαη είλαη έηνηκεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επξεία 

θιίκαθα.  

Έηζη ε νπεδία, αθήλεη πίζσ ηεο κηα πεξίνδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

εηζέξρεηαη ζηελ επφκελε θάζε, ε νπνία είλαη λα επηθεληξσζεί ζηελ νξγαλσηηθή 

αιιαγή. Σν έξγν ηεο βειηίσζεο ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζπλερνχο θξνληίδαο 

κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ΣΠΔ, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θζάζεη ην πιήξεο δπλακηθφ κέρξηο φηνπ νη κέζνδνη εξγαζίαο, νη δηαδηθαζίεο θαη ε 

κφξθσζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ – θαη 

πξνζαξκνζηνχλ ζην λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελή μερσξηζηά. 

Η ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε φια απηά ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο είλαη 

απαξαίηεηε, ψζηε λα θάλεη ηελ ηερλνινγία λα αληαλαθιά ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ, θαη λα εηζάγεη ηηο ΣΠΔ σο έλα βαζηθφ κέξνο ηεο 

ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία ζηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία. 

Η ειεθηξνληθή πγεία απνηειεί θαηαιχηε γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Η ΔΔ θαη ε δηεζλήο δηάζηαζε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ ειεθηξνληθή πγεία είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Η θηλεηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηζρπξήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν EE. Η πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ 
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πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία θαη επελδχζεηο γηα 

πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία λα ρηηζηνχλ απηέο νη εζληθέο ιχζεηο 

ζε θνηλά επξσπατθά πξφηππα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηάξθεηα ηεο πεξίζαιςεο θαη 

θξνληίδαο πέξα απφ ηα δηνηθεηηθά θαη εζληθά ζχλνξα. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο νη εζληθέο επελδχζεηο λα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο, πην 

δαπαλεξέο θαη λα κε παξέρνπλ νθέιε γηα ηνλ αζζελή.  

Η ζνπεδηθή θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί λα αλαπηχμεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζρπξή 

πνιηηηθή εληνιή γηα επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηελ ειεθηξνληθή πγεία, θαζψο θαη γηα 

ηε δνκή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Σεξάζηηα πνζά επελδχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο εηεζίσο θαη ε 

θπβέξλεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνχο ηνπο πφξνπο κε ζχλεζε. 

Με ηελ αχμεζε ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν, απμήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο. 

Όηαλ ηίζεηαη ζηελ αηδέληα ησλ θξαηψλ κειψλ κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγή, 

αλάπηπμε θαη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, ε επξσπατθή ζπλεξγαζία πξέπεη λα 

επζπγξακκηζηεί κε απηή ηελ  αλάπηπμε θαη λα δψζεη ζηήξημε ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κφλν ζε εζληθφ επίπεδν. Πνιιά έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο μεθίλεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, φπσο ην έξγν epSOS θαη ην έξγν 

Calliope. Με ηα έξγα απηά, επηηεχρζεθε ε κεηαθίλεζε απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. Η νπεδία είλαη ζπλεξγάηεο ζε απηά ηα έξγα. 

Η νπεδία αξρίδεη λα βιέπεη ηελ αλάγθε γηα έλα ζχγρξνλν, πξνζηηφ ηνκέα κε βάζε 

ηηο αλάγθεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη βιέπεη επηηέινπο ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πνιηηψλ γηα έλα απνηειεζκαηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πγείαο πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκν φηαλ θαη φπνπ ην ρξεηάδνληαη νη πνιίηεο. 

Klamydia.se - θαηαπνιέκεζε ηεο εμάπισζεο ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ 

αζζελεηψλ 

Μέζσ ηεο ζνπεδηθήο ηζηνζειίδαο Klamydia.se, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

παξαγγείινπλ ρσξίο ρξέσζε έλα ηεζη γηα ριακχδηα θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηζθεθζνχλ κηα 

θιηληθή γηα λα θάλνπλ εμεηάζεηο θαη λα δνπλ αλ έρνπλ κνιπλζεί. Η επθνιία θαη ε  
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αλσλπκία ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε έλαλ απμεκέλν αξηζκφ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ εμεηαζηεί θαη (εάλ έρνπλ κνιπλζεί) έρνπλ ζεξαπεπηεί, θαηαθέξλνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε απηήο ηεο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο 

αζζέλεηαο. 

Οη θάηνηθνη ηεζζάξσλ πφιεσλ ηεο νπεδίαο κπνξνχλ, αλ ππνςηαζηνχλ κηα κφιπλζε, 

λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα www.klamydia.se θαη λα παξαγγείινπλ έλα παθέην 

δνθηκήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη, νη ρξήζηεο επηζηξέθνπλ ζην εξγαζηήξην 

έλα θάθειν πνπ πεξηέρεη δείγκα νχξσλ. Δλεκεξψλνληαη κέζσ e-mail φηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη είλαη δηαζέζηκα. Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα 

απνηειέζκαηα, εηζάγνληαο έλα πξνζσπηθφ θσδηθφ ζηελ ηζηνζειίδα klamydia.se, ν 

νπνίνο θσδηθφο δεκηνπξγείηαη γηα θάζε ηεζη ρσξηζηά θαη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

απνθαιπθζεί. Δάλ ν ρξήζηεο δελ ειέγμεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κεηά απφ κία 

εβδνκάδα, ζα ηνπ ζηαιεί κηα ππελζχκηζε. Αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά, ε 

ππφζεζε θιείλεη θαη φιεο νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν 

άηνκν, δηαγξάθνληαη. Αλ ην άηνκν έρεη κνιπλζεί, ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά θαη  ζα 

ππάξμεη ππελζχκηζε φηη ε ζεξαπεία είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην αξρείν ηνπ αηφκνπ δελ ζα θιείζεη κέρξη ην άηνκν απηφ λα ζπκβνπιεπηεί 

γηαηξφ, ν νπνίνο γηαηξφο κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα ελεκεξψζεη ηελ ηζηνζειίδα klamydia.se 

φηη ε ζεξαπεία έρεη μεθηλήζεη.  

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δείρλνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε φζν θαη ζην θφζηνο. Η δηεμαγσγή ηνπ ηεζη αλψλπκα ζην 

ζπίηη (θαη ρσξίο ρξέσζε), κεηψλεη ηα εκπφδηα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα 

εμεηαζηνχλ γηα ριακχδηα. ε κηα έξεπλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 κεηαμχ 230 

ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο, ην 73% δήισζε φηη δελ ζα είρε δεηήζεη ηελ άκεζε θαη νξζή 

δηεμαγσγή ησλ ηεζη ή φηη δελ ζα είρε εμεηαζηεί θαζφινπ αλ ε online ππεξεζία δελ 

ήηαλ δηαζέζηκε. Δλψ ν πνιίηεο πξέπεη λα πιεξψζεη 160 Δπξψ γηα θάζε 

επίζθεςε ζε θιηληθή, έλα ηεζη πνπ ζα κπεη παξαγγειία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

klamydia.se, θνζηίδεη πεξίπνπ 20 επξψ. Έλα πεξαηηέξσ ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινχλ κηα πνιχηηκε πεγή γηα ηελ έξεπλα ζην 

πεδίν ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ ινηκψμεσλ. 
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Οθέιε 

 Αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάδνληαη γηα ριακχδηα: ε αλσλπκία ηεο web-

based δηαδηθαζίαο κεηψλεη ηα εκπφδηα ηεο εμέηαζεο: ην 25% ησλ ρξεζηψλ 

δειψλνπλ φηη δε ζα είραλ εμεηαζηεί δηαθνξεηηθά. 

  Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο: κηα εμέηαζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο klamydia.se 

θνζηίδεη 20 Δπξψ έλαληη 160 Δπξψ γηα κηα εμέηαζε ζε θιηληθή. 

 Νέα δεδνκέλα: βειηίσζε εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έξεπλα ζηηο 

ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο ινηκψμεηο. 

 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Φηιαλδία 

Δπηπηψζεηο ησλ ΣΠΔ ζην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Διζίλθη θαη ηεο Uusimaa 

ην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Διζίλθη θαη ηεο Uusimaa (HUS) ζηε Φηλιαλδία, 

νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία αζζελψλ επεξεάδνπλ 

απμεηηθά ην ξφιν ησλ λνζνθνκείσλ.  

Σν HUS απνηειείηαη απφ 23 λνζνθνκεία κε πεξηζζφηεξεο απφ 3.500 θιίλεο ζε 32 

δήκνπο ηεο επαξρίαο Uusimaa. Δπηδηψθεη πην απνηειεζκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πςεινχ επηπέδνπ απνηειέζκαηα ζεξαπείαο θαζψο θαη 

ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα λνζνθνκεία 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε δεκνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο κέζσ ελφο πεξηθεξεηαθνχ 

δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία.  

ην HUS, δίλνληαη ζηνπο αζζελείο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ηνπο απφ φηη ζην παξειζφλ θαη έμσ απφ ηα λνζνθνκεία γίλνληαη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο. Οη  ΣΠΔ ππνζηεξίδνπλ ηε ξνή 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζην λνζνθνκείν, φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ θαη  ζηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. Δπίζεο 

κεηψλνπλ ηα φξηα κεηαμχ λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, θαζψο 

ε ξνή πιεξνθνξηψλ επηηαρχλεηαη θαη απμάλεηαη. Τπάξρεη απμεκέλε εμεηδίθεπζε ησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο ΣΠΔ θαη απηφ νθείιεηαη ζην απμεκέλν 

επίπεδν πιεξνθνξηψλ. 
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Σν HUS είρε έλα φξακα ΣΠΔ γηα ην 2012. Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία 

απηνχ ηνπ νξάκαηνο: νη αζζελείο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο γηαηξνχο απφ 

ην ζπίηη ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο 

αλακέλεηαη λα έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο άκεζα δηαζέζηκεο, ε 

δηαρείξηζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα φξηα νξγάλσζεο θαη νη δήκνη έρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Οθέιε 

 Οη ΣΠΔ επηηαρχλνπλ θαη απμάλνπλ ηε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ, ησλ πξσηνγελψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξίζαιςεο θαη ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

 Οη αζζελείο έρνπλ πνιχ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαηξηθή ηνπο θαηάζηαζε απφ φηη ζην παξειζφλ. 

 

5.3 Ζιεθηξνληθή πγεία θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Διιάδα 

 

Ζιεθηξνληθή Τγεία ζε Διιάδα 

Οινθιεξσκέλεο πξν-λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ Κξήηε 

Έλα νινθιεξσκέλν πξν-λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο 

αλαπηχρζεθε γηα λα δψζεη απάληεζε ζηα πξν-λνζνθνκεηαθά πεξηζηαηηθά έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

Σν πξν-λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ πνπ επηηξέπεη ηε βέιηηζηε 

αληαπφθξηζε ζε πξν-λνζνθνκεηαθά πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Γεδνκέλνπ φηη ηα πξψηα 60 ιεπηά είλαη ηα πην θξίζηκα ζχκθσλα κε ηηο 

επηδξάζεηο ζηνπο αζζελείο, ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ελνηήησλ ηνπ πξν-

λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο βνεζά θαη παξέρεη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ηαηξηθή θξνληίδα. 
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Μέζα απφ έμππλνπο αιγνξίζκνπο ε εθαξκνγή είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κηα 

«θάξηα πεξηζηαηηθνχ» ε νπνία αμηνινγεί ηνλ ηχπν θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θαη επηιέγεη ηελ θαηάιιειε θηλεηή (κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο) 

κνλάδα γηα ην πεξηζηαηηθφ. 

Η θάζε ζρεδηαζκνχ άξρηζε ην 1996 θαη κεηά απφ ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην έξγν μεθίλεζε ην 2000. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά: ν 

ρξφλνο απφθξηζεο κεηψζεθε ζεκαληηθά κεηαμχ 2000 θαη 2006. Ο ρξφλνο απνζηνιήο 

κεηψζεθε απφ ηα 5 ιεπηά ζην 1 ιεπηφ, ν ρξφλνο άθημεο απφ 12 ζε 5 ιεπηά, ν ρξφλνο 

άθημεο ζην πεξηζηαηηθφ απφ 12 ιεπηά ζε 5 ιεπηά θαη ν ρξφλνο κεηαθνξάο απφ 18 ζε 

14 ιεπηά. 

Οθέιε 

 εκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο. 

 εκαληηθή βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνλ απνζηνιέα κε βάζε ηηο πεγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα. 

 Αλακελφκελεο επηδξάζεηο ζηελ θχξηα νηθνλνκία ηεο Κξήηεο, γηα παξάδεηγκα 

ζηνλ ηνπξηζκφ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζην λεζί. 

Καη 'νίθνλ θξνληίδα γηα αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο απφ ην Ννζνθνκείν σηεξία 

ζηελ Αζήλα 

Σν λνζνθνκείν σηεξία ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πγείαο, ηελ εμ 

απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο. Μεηά απφ κηα αξρηθή 

θάζε εθπαίδεπζεο ηνπ αζζελή γηα ην πψο λα εθαξκφζεη ηηο ηερλνινγίεο, ε κνλάδα 

ειεθηξνληθήο πγείαο ζην λνζνθνκείν σηεξία είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή κέζσ ηειεπαξαθνινχζεζεο θαη λα ηειε-επηζθέπηεηαη ηνλ 

αζζελή ηαθηηθά κέζσ ζπλεδξηψλ ηειεδηάζθεςεο. Πίζσ απφ απηφ ην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο βξίζθεηαη ε ηδέα ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αζζελή θαη ηεο αχμεζεο 

ηνπ βαζκνχ απην-δηαρείξηζεο, απηνλνκίαο θαη ηεο αίζζεζεο αζθάιεηαο, πξνο φθεινο 

ηνπ αζζελνχο. 
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5.3.1 Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πηνζέηεζεο ΣΠΔ ζηε δεκόζηα πγεία 

ζηελ Διιάδα 

Η αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα έγηλε ζε 

δχν ζηάδηα: 

 Με ηελ αλάιπζε SWOT (Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο)  θαη  

 Με ηελ αλάιπζε Γέλδξνπ Πξνβιεκάησλ (Problem Tree Analysis) 

 

   

Αλάιπζε SWOT 

Η αλάιπζε παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην.  

Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρεη έιιεηςε θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ζέκαηα 

ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ λα θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο θαη λα ζέηεη ηνπο θαλφλεο 

αλάπηπμεο θαη πηνζέηεζεο ΣΠΔ ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

ζρεηηθά ζπρλέο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν 

ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πηνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΣΠΔ. Παξά ηηο ζπρλέο ζεζκηθέο αιιαγέο,  ην ζχζηεκα 

πγείαο θαηαγξάθεη θαζπζηέξεζε πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ηάζεηο γηα ηελ πγεία θαη 

πεξίζαιςε φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη παγθνζκίσο θαη δελ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

απαξαίηεηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζπζηεκάησλ.   
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                                          Δηθόλα 31. Αλάιπζε SWOT 

 

Αλάιπζε Γέληξνπ Πξνβιεκάησλ 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο SWOT πξαγκαηνπνηήζεθε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ε νπνία επηηξέπεη ζε έλα επφκελν επίπεδν ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ. Η 

ζρεζηαθή απεηθφληζε ησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζρεκαηηθά κε 
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ηελ αλάπηπμε ελφο δέληξνπ πξνβιεκάησλ φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα θαη νη αηηηαηέο ηνπο ζπζρεηίζεηο.   

Σν θχξην εμεηαδφκελν πξφβιεκα είλαη ε ειιηπήο αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πγεία 

θαη θνηλσληθή αζθάιηζε, εηδηθά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. ην παξαθάησ ζρήκα 

παξνπζηάδνληαη ηα επί κέξνπο πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ νκαδνπνηεκέλα 

αλάινγα κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ρξήζεο ΣΠΔ 

ζηελ δεκφζηα πγεία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε.  

 

 

                                  Δηθόλα 32. Αλάιπζε Γέληξνπ Πξνβιεκάησλ 

 

5.3.2 Γπλαηόηεηεο ζηε δεκόζηα πγεία από ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

Οη θχξηεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο αιιαγέο ζε νξγαληζκνχο θαη 

θνξείο δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, είλαη:  

 Η ηαπηφρξνλε δηαζεζηκφηεηα ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο ζε δηάθνξα επίπεδα ζε 

απνκαθξπζκέλα κέξε.  
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 Η δπλαηφηεηα γηα άζθεζε ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ απφ απνκαθξπζκέλα 

κέξε.  

 Η ηεξάζηηα ππνινγηζηηθή δπλακηθφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ειάρηζηε 

πηζαλφηεηα ιάζνπο.  

 Η κεγάιε δπλακηθφηεηα αξρεηνζέηεζεο ζε κηθξφ φγθν κε παξάιιειε 

δπλαηφηεηα έξεπλαο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο ζε ειάρηζην ρξφλν.  

 

Απηφ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη:  

 Ίδην ζχζηεκα πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνλ αζζελή αλεμάξηεηα 

απφ ην ηακείν ηνπ ή ηε κνλάδα πγείαο κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη. 

 Έιεγρνο θαη επεμεξγαζία ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ζπληαγνγξαθήζεσλ. 

 Γηάζεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Γηαθάλεηα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηηο πξνκήζεηεο.  
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Κεθάιαην 6: Μειινληηθνί ζηόρνη 

6.1  Σν όξακα γηα ηελ πγεία ζηνλ 21
ν
 αηώλα 

Σν φξακα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

πεξηιακβάλεη έλα αλζξσπνθεληξηθό ζύζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο,  κε 

επίθεληξν ηνλ πνιίηε.  ε έλα ηέηνην ζχζηεκα ε πεξίζαιςε ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε.  Ο 

πνιίηεο απνηειεί ην θέληξν ηνπ ειέγρνπ. Η γλψζε θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη 

ειεχζεξεο,  ελψ νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο. Ο 

πνιίηεο γλσξίδεη θαη θαηέρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ 

θαη είλαη απηφο πνπ απνθαζίδεη αλ ζα δηαζέζεη ειεχζεξα απηέο ηηο επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Η δηαζπλδεζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ελλνηνινγηθά αλαγλσξίζηκσλ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα γλσξίζκαηα ηεο πιεξνθνξίαο.  

Ο αζζελήο ζεσξείηαη σο ν δηα βίνπ θχξηνο ζπληειεζηήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ο αζζελήο αλαιακβάλεη πιένλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ. 

 

 

 

                                          Δηθόλα 33. Αλζξσπνθεληξηθό κνληέιν 
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Δθφζνλ νη αζζελείο θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο είλαη ελζνπζηψδεηο 

ρξήζηεο ηειεκαηηθψλ ιχζεσλ θαη εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη έρνπλ κεηαθνξηψζεη ζηα 

έμππλα θηλεηά ηνπο εθαξκνγέο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο πγείαο θαη ηεο 

θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ν θιάδνο ηεο πγείαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ςεθηαθέο εθαξκνγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ράξε ζηελ απνδνηηθφηεηα. 

Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αιιαγήο θαη βειηίσζε ηεο 

πεξίζαιςεο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

 Γήισζε ησλ πεδίσλ φπνπ ππάξρεη έιιεηςε αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

 Βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

 Αλάζεζε θεληξηθνχ ξφινπ ζηνλ αζζελή, κε πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο ζην 

πεδίν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο. 

 Δμαζθάιηζε δσξεάλ παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ ζε λέεο επηρεηξήζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςεθηαθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

 

6.2 Έμππλε θάξηα πγείαο 

Η Δπξσπατθή θάξηα πγείαο δίλεη ζηνλ θάηνρφ ηεο πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε 

θαηά ηε δηάξθεηα πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

Με ηελ έλδεημε ηεο  Δπξσπατθήο θάξηα πγείαο ν θάηνρνο ιακβάλεη ζεξαπεία ππφ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο θαη ην ίδην θφζηνο (δσξεάλ ζε θάπνηεο ρψξεο) κε ηα άηνκα πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλα ζηελ ελ ιφγσ ρψξα. Σν ζχζηεκα πγείαο ησλ ρσξψλ είλαη δηαθνξεηηθφ. 

Οπφηε, ππεξεζίεο πνπ ζηελ ρψξα ηνπ θαηφρνπ θάξηαο κπνξεί λα είλαη δσξεάλ, ζε 

άιιε ρψξα κπνξεί λα θνζηίδνπλ.  

Σν Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Τγείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαξηψλ (eCards) ζηελ Διιάδα. Η πξνγξακκαηηζκέλε έμππλε θάξηα ζα 

έρεη έλα ηζηπ ζην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκα ηα παξαθάησ δεδνκέλα:  

 Γηνηθεηηθή αλαγλψξηζε 

 Κιηληθά δεδνκέλα έθηαθηεο αλάγθεο 
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 Κιηληθά δεδνκέλα ζπληαγνγξάθεζεο 

 Δπηβεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαηάζηαζεο  

 

Η θάξηα ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαγλσξηζηηθφ ηαηξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη σο 

αλαγλσξηζηηθφ αζζελνχο. Γεληθφηεξα, ε εζηίαζε αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο έμππλεο θάξηαο γηα ηνπο αζζελείο θαη φρη ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο. 

 

 

                               Δηθόλα 34. Δπξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο αζζέλεηαο 

 

Δθαξκνγέο ησλ έμππλσλ θαξηώλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Απηφ πνπ πξνζθέξνπλ νη έμππλεο θάξηεο είλαη εχθνιε θαη αζθαιή απνζήθεπζε ησλ 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Θα ιέγακε φηη ε έμππλε θάξηα πγείαο πξνζθέξεη πξφζβαζε 

ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία, δηαθπιάζζεη ην ηαηξηθφ απφξξεην, παξέρεη πξφζβαζε ζηα 

ζηνηρεία ηεο, είλαη ζπµβαηή  µε φια ηα ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήµαηα, ηα δίθηπα 

θαη ηηο εθαξµνγέο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ραζεί απελεξγνπνηείηαη θαη 

αληηθαζίζηαηαη αµέζσο, ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο απνπιεξσµήο θαη πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα άηνµα ηα νπνία ρξεηάδνληαη εηδηθή ηαηξηθή θξνληίδα. 

Οη εθαξµνγέο ηνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο ηαμηλνκνχληαη ζε έμη θαηεγνξίεο ζχκθσλα 

µε ηνλ ηχπν θαη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη: 

 Insurance Cards: πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

αζθαιηζµέλσλ. 

 Emergency Medical Cards: πεξηέρνπλ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πξνζαξµνζµέλεο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σµήµαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

  Hospital Admission Cards: πεξηιαµβάλνληαη δεµνγξαθηθά ζηνηρεία θαη 

ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 
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  Follow up Cards: απνζεθεχνπλ ηαηξηθά ζηνηρεία γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

φπσο θαξδηνινγηθά πξνβιήµαηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, αηµνθάζαξζε, 

µεηξφηεηα, νγθνινγία θαη θαξµαθεπηηθή. 

  Universal Health Cards: πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο αζθάιηζεο, δεµνγξαθηθά 

δεδνµέλα θαη δηαζχλδεζε µε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ. 

 Health Passport Cards: πεξηέρνπλ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

 

Λεηηνπξγίεο ησλ έμππλσλ θαξηώλ πγείαο 

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ έμππλσλ θαξηψλ είλαη νη παξαθάησ: 

 Αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ: ηε δηαδηθαζία    πξνζδηνξηζµνχ ησλ ζηνηρείσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη έμππλεο θάξηεο. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη είηε νπηηθά 

είηε µε ηε ρξεζηµνπνίεζε ειεθηξνληθά αλαγλψζηµσλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία 

απηά µπνξεί λα είλαη  ην φλνµα ηνπ αζζελή, ν αξηζµφο ηαπηφηεηάο ηνπ θ.ι.π. 

 Έιεγρνο πξφζβαζεο: ηελ πξφζβαζε ησλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηα ηνπηθά 

ζπζηήµαηα, ηα δηθηπσµέλα ζπζηήµαηα πιεξνθνξηψλ ή ζε µηα άιιε θάξηα, νη 

έμππλεο θάξηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

 Μεηαθνξά ζηνηρείσλ: Σα ζηνηρεία εηζάγνληαη ζε µηα έμππλε θάξηα θαη 

δηαβηβάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ίδηεο 

πιεξνθνξίεο µπνξνχλ λα δνζνχλ ζηηο νξγαλψζεηο πνπ δηαθνξεηηθά δελ 

µπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ηα ζηνηρεία ιφγσ έιιεηςεο ζπλδέζεσλ, ηερληθνχ 

αζπµβηβάζηνπ ή  δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ δνµψλ ππνβνιήο εθζέζεσλ. 

Σέηνηα ζηνηρεία είλαη δηνηθεηηθά, έθηαθηεο αλάγθεο, ηαηξηθέο βάζεηο 

δεδνµέλσλ εηδηθφηεηαο, ζπληαγέο γηα αιιεξγίεο, ηζηνξηθφ αλνζνπνίεζεο, 

θ.ι.π 

 Μεηαθνξά πιεξνθνξηψλ: Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάξηα µεηαθέξνληαη ζηα 

ζπγθξνηήµαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή µεηαθέξνληαη ζηα απαξαίηεηα 

αξρεία εγγξάθνπ. Η κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ζην έγγξαθν γίλεηαη είηε  

µεραληθά είηε ειεθηξνληθά  µε ηελ αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ θαξηψλ 

θαη ηελ εθηχπσζή ηνπο. 

 Δπηθχξσζε: Οη έμππλεο θάξηεο µπνξνχλ λα θέξνπλ ηα θιεηδηά θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηηο 

ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Σν ηδησηηθφ θιεηδί ελφο αηφµνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα 
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δεµηνπξγήζεη  µηα ςεθηαθή ππνγξαθή γηα έλα έγγξαθν. Σα ειεθηξνληθά 

ζπζηήµαηα επηθνηλσληψλ ρξεζηµνπνηνχλ ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο γηα λα 

επηθπξψζνπλ ηνλ απνζηνιέα θαη λα θαηαδείμνπλ ηελ αθεξαηφηεηα 

µελπµάησλ. Σα ειεθηξνληθά θιεηδηά πνπ θέξνληαη ζηηο έμππλεο θάξηεο 

ζεσξνχληαη αζθαιέζηεξα απφ ηα θιεηδηά πνπ θέξνληαη ζε άιιν µέζν φπσο νη 

δηζθέηεο. 

 

Πιενλεθηήµαηα  ησλ έμππλσλ θαξηώλ πγείαο 

 Πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ ησλ δεδνµέλσλ πνπ αθνξά ζηνπο αζζελείο. 

 Πξφζβαζε ζηα δεδνµέλα ησλ αζζελψλ αθφµα θαη φηαλ  είλαη εθηφο δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο. 

 Πξνζαξκνγή ζηελ πιαηθφξµα νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 Παξνρή ζεκαληηθψλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

 Δπηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα λνζνθνµεία θαη ζηηο θιηληθέο. 

 Δπηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αζζελψλ. 

 Έιεγρνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

 Πιεξσµή ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.   

 

 

6.3 Ζιεθηξνληθνί αλαγλώζηεο 

Μνλαδηθή ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελώλ (Patient ID’s) 

Παξαδνζηαθά νη ειιεληθέο ππεξεζίεο βαζίδνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ράξηηλε 

ηαπηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα κεηξψα ησλ 

δήκσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ν αζζελήο 

αλαγλσξίδεηαη κέζσ ηνπ βηβιηάξηνπ πγείαο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ 

ηνπ ηακείν. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΑΜΚΑ) πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ θαιχπηεηαη απφ έλα ειιεληθφ ηακείν 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 1ε Οθηψβξηνπ ηνπ 2009.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο εηδηθνχ ID αζζελνύο, ε Διιάδα ζρεδηάδεη λα θαζηεξψζεη έλα 

Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Τγείαο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ έμππλσλ θαξηψλ πγείαο γηα θάζε πνιίηε. Η θεληξηθή ππνδνκή ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Τγείαο ζα πινπνηεζεί ζε 3 θάζεηο. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο 
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πξνβιέπεη φηη ε πξψηε θάζε ζα πεξηιακβάλεη κηθξήο θιίκαθαο πηινηηθά έξγα γηα ηηο 

θάξηεο πγείαο. Κηλεηήξηα δχλακε απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη πάληα ε πνιηηηθή 

ζέιεζε θαη επηζπκία ηεο θάζε θπβέξλεζεο. 

 

Μνλαδηθή ηαπηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο 

ηελ Διιάδα, νη αθφινπζνη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ 

ID απφ ην έηνο 2000: 

- Οη γηαηξνί 

- Οη νδνληίαηξνη 

- Οη θαξκαθνπνηνί 

- Οη λνζειεπηέο 

- Οη καίεο 

- Οη νπηηθνί 

- Οη ςπρνιφγνη θαη  

- Οη θπζηθνζεξαπεπηέο 

 

Απηά ηα αλαγλσξηζηηθά- ID’s ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο δελ πξνβιέπεηαη λα 

πινπνηεζνχλ ζε κηα ζπγθεληξσηηθή δνκή κε ηε κνξθή ελφο εζληθνχ ειεθηξνληθνχ 

κεηξψνπ. Απηφ πεγάδεη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ λνκηθά θαη νξγαλσηηθά 

εκπφδηα. Πξηλ πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηέρεη πνιπεπίπεδα 

αλαγλσξηζηηθά θαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 

6.4 Σειεταηξηθή 

Η ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

πεξίζαιςε απφ απφζηαζε θαη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ θαη ησλ 

επηζθέςεσλ ησλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία. 

Σν ειιεληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο 2006-2015 γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ησλ εθαξκνγώλ ηειεταηξηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα ηηο παξάθηηεο θαη ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Σν 

ζρέδην λφκνπ γηα ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ηειεταηξηθή.  
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πλνιηθά, ε ηερληθή πιεπξά ηεο ηειεταηξηθήο έρεη θηάζεη ην απαηηνχκελν επίπεδν 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, αιιά νη ειιεληθέο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ δχζθνιε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ή θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε γηα 

φινπο. Ννκηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξνθιήζεηο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία. 

Δηδηθά γηα ηελ Σειεθξνληίδα θαη ηελ Σειεπαξαθνινύζεζε, ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο πηπρέο, φπσο ε 

αιιαγή ηεο παξαδνζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ αζζελή. 

Δδψ, ε γλψζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζεσξείηαη σο κηα ιχζε ζε απηέο ηηο αιιαγέο 

θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

 

 

6.5 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθό αληίθηππν ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Φάθεινπ Τγείαο θαη 

ηεο Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο ζηελ Δπξώπε 

Σα θέξδε γηα ηελ θνηλσλία δηθαηνινγνχλ ηελ μεθάζαξε νηθνλνκηθή ψζεζε πνπ 

πξέπεη λα δνζεί ζε επελδχζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. Μηα επηηπρεκέλε 

αλάπηπμε κπνξεί λα θέξεη κηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθή απφδνζε θνληά ζην 200%. 

Σα νθέιε ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα, ηελ πξφζβαζε 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξνέξρνληαη απφ επξείεο θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, 

φπσο ε αχμεζε ηεο αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ή ε πιεξνθφξεζε ησλ νκάδσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Δηθόλα 35. πλνιηθή αμία ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύ αληίθηππνπ: ελδεηθηηθά απόιπηεο ηηκέο ζε 

επξώ 

 

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο:  

 Σα ζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θάθεινπ πγείαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο είλαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επελδχζεηο πνπ έρνπλ 

απνδψζεη θαη έρνπλ θέξεη θέξδε ζηε βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 
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αιιά, εθηφο απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ρξεηάδνληαη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε.  

 Οη επηηπρείο επελδχζεηο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θάθεινπ πγείαο 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο δελ έξρνληαη γξήγνξα αιιά 

επηθέξνπλ λίθεο. Υξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θαη, πην ηππηθά, πάλσ 

απφ ελλέα έηε πξνηνχ νη πξσηνβνπιίεο πνπ πάξζεθαλ λα έρνπλ ζεηηθή εηήζηα 

απφδνζε θαη 6 κε 11 έηε γηα λα απνθηήζνπλ έλα θαζαξφ θέξδνο. 

 

 

 

Δηθόλα 36. Αμία από ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε αλά ελδηαθεξόκελεο νκάδεο 
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πκπεξάζκαηα 

Δπηζηήκε γεληθά ζεσξείηαη ε θαηαζθεπή ζεσξηψλ θαη ε  αλαδήηεζε ηεο αηηίαο. Η 

επηζηήκε παξάγεη, ζπλζέηεη θαη ζπζζσξεχεη ηε  γλψζε. Απφ ηελ άιιε ε ηερλνινγία 

είλαη ε παξαγσγή ζεσξηψλ θαη ε αλαδήηεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ. Η ηερλνινγία είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο.  

Η ηαηξηθή ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγία. Η Σερλνινγία 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ε Σερλνινγία Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

πεξηιακβάλεη  ειεθηξνληθνχο θαθέινπο πγείαο, βηνκεηξηθέο θαη ηειεκαηηθέο 

ζπζθεπέο πνπ βνεζάλε ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο. 

ηελ Διιάδα θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γίλεηαη ρξήζε 

ππεξεζηψλ ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο πγείαο κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Οη Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) αιιάδνπλ ηαρχηαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηή 

ε ςεθηαθή επαλάζηαζε ζα έρεη βαζηά επίδξαζε ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γηαηξνί 

θαη νη νξγαληζκνί πγείαο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο πιεζπζκνχο. 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, ηα ξαληεβνχ θαη νη εμεηάζεηο πνπ κέρξη ηψξα 

γηλφληνπζαλ πξφζσπν-κε-πξφζσπν κεηαμχ  αζζελή θαη γηαηξνχ,  ζα είλαη ιηγφηεξν 

ζπρλά εθφζνλ ζα κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα 

κε ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.  

ην κέιινλ νη αζζελείο ζα θάλνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο γηαηξνχο κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ e-mail, ζα έρνπλ  

πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη πην ελεξγφ ξφιν 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 
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1)Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηελ εξγαζία ζαο; 

Ναη   

Όρη  

 

*(αλ ε απάληεζε είλαη Ναη ζπλερίζηε ζηελ επφκελε εξψηεζε δηαθνξεηηθά πεγαίλεηε 

ζην ηέινο ζηα Γεληθά ηνηρεία) 

2)Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία ζαο; 

Πνιχ πρλά / πζηεκαηηθά  

Αξθεηά πρλά  

πρλά  

πάληα  

Καζφινπ  

 

3)Πφζν απαξαίηεηνο είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία ζαο; 

Πάξα πνιχ απαξαίηεηνο  

Αξθεηά απαξαίηεηνο  

Απαξαίηεηνο  

Λίγν απαξαίηεηνο  

Διάρηζηα / Καζφινπ απαξαίηεηνο  

 

4)Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ ηθαλφηεηα ζαο λα ρεηξηζηείηε έλαλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή; 

Άξηζηε  

Πνιχ θαιή  

Καιή  

Μέηξηα  

Κάησ ηνπ Μεηξίνπ  

 

5)Πνηα απφ ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηείηε θαη κε ηη ζπρλφηεηα ζην 

πιαίζην εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

 Υξήζε Πνιχ πρλά/ 

πζηεκαηηθά 

Αξθεηά  

πρλά 

πρλά πάληα Καζφινπ 

Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ 

 

                             

Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ 

(π.ρ. Word) 
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Φχιιν εξγαζίαο 

 (π.ρ. Excel) 

                             

Πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ 

(π.ρ. PowerPoint) 

                             

Γηαρείξηζε Βάζεο 

Γεδνκέλσλ (π.ρ. Access) 

                             

Πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν 

(π.ρ. Explorer) 

                             

Ηιεθηξνληθή αιιεινγξαθία 

(π.ρ. Outlook) 

                             

Άιιν (Γηεπθξηλίζηε….) 

 

                             

 

6)Έρεηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet); 

Ναη, έρσ  

Όρη, δελ έρσ  

 

*(αλ ε απάληεζε είλαη Ναη ζπλερίζηε ζηελ επφκελε εξψηεζε δηαθνξεηηθά 

πξνρσξήζηε ζηελ εξψηεζε 10) 

 

7)Έρεηε δηθή ζαο πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ή πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ e-mail; 

Ναη, έρσ  

Όρη, δελ έρσ  

 

8)Πνηνί είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ; 

Πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζπιιφγσλ ή 

αληίζηνηρσλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ιεηηνπξγνχο ηνπ 

θιάδνπ πγείαο. 

 

Αλαδήηεζε γηα πιεξνθνξίεο γηα λέα θάξκαθα, αληελδείμεηο θαξκάθσλ, θ.ι.π.  

Αληαιιαγή απφςεσλ κε άιινπο ιεηηνπξγνχο πγείαο (ζε blog θαη forum).  

Πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε γηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζε.  

Γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο.  

Δχξεζε πιεξνθνξηψλ απφ πεξηνδηθά.  

Απνζηνιή ή παξαιαβή ζηνηρείσλ αζζελψλ.  

Καλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ.  

Άιιν (Γηεπθξηλίζηε….)  

 

9)Με πνηνχο απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο ή θπζηθά πξφζσπα κπνξείηε θαη 

αληαιιάδεηε ειεθηξνληθά πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν; 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο  
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Ννζνθνκεία  

Ιδησηηθέο θιηληθέο  

Γηαγλσζηηθά θέληξα  

Κέληξα πγείαο  

Με ηνπο αζζελείο  

Με ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο  

Πξνκεζεπηέο  

Καλέλα απφ ηνπο παξαπάλσ  

Άιιν (Γηεπθξηλίζηε….)  

 

10)Πνηέο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ΣΠΔ (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ 

θαη Δπηθνηλσλίαο) ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ζεσξείηε φηη είλαη ζεκαληηθέο; 

Ηιεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο  

Ηιεθηξνληθή θάξηα πγείαο  

Ηιεθηξνληθφ θιείζηκν ξαληεβνχ  

Ηιεθηξνληθή απνπιεξσκή ππεξεζηψλ πγείαο  

Ηιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε  

Γηαζπλνξηαθφ δίθηπν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ  

Πιεξνθνξίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ  

Ννζνθνκεηαθφ δίθηπν επξείαο πεξηνρήο  

Ηιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο  

Σειεταηξηθή   

 

11)Η Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν; 

Ναη  

Όρη  

 

12)Σν ινγηζκηθφ ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο είλαη εχρξεζην; 

Ναη  

Όρη  

 

13)Πνηά ηα νθέιε πνπ έρεηε δηαπηζηψζεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο; 

Άκεζε πξφζβαζε ζην θαξκαθεπηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή.  

Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε.  

Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ αζζελή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Βειηίσζε ζηνπο ρξφλνπο εμππεξέηεζεο θαη αλακνλήο.  

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο εξγαζίαο.  

Μείσζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ.  

Μείσζε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  
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Βειηησκέλε θαξκαθνζεξαπεία.  

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

Άιιν (Γηεπθξηλίζηε….)  

 

14)Αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο; 

Ναη  

Όρη  

 

*(αλ ε απάληεζε είλαη Ναη  αλαθέξεηε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεηε) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15)Οη θφξκεο θαη ηα πεδία ζην ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο ζεσξείηε 

φηη είλαη επαξθή ή ειιεηπή; 

Δπαξθή  

Διιεηπή  

 

*(αλ ε απάληεζε είλαη Διιεηπή  αλαθέξεηε πνηα επηπιένλ πεδία ζα ζέιαηε λα 

εηζαρζνχλ ζηελ εθαξκνγή) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16)Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο θαη ην ηειεθσληθφ 

θέληξν ηνπ Γξαθείνπ Αξσγήο 11131 ζαο παξέρνπλ άκεζε επηθνηλσλία θαη 

ελεκέξσζε; 

Ναη  

Όρη  

 

17)Τπήξμε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο Δθαξκνγήο 

Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο; 

Ναη, ππήξμε  

Όρη, δελ ππήξμε  
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18)Με πνηνχο ηξφπνπο ε ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο έρεη αιιάμεη 

ηελ εξγαζία ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή; Έρεη ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε 

επίδξαζε;  

 Θεηηθά Αξλεηηθά Κακία 

αιιαγή 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηε εζείο ηελ 

πξνζσπηθή ζαο εξγαζία. 

   

ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο ζηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ. 

   

ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ αζζελή. 

   

 

19)Η ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο έρεη επεξεάζεη: 

 Θεηηθά Αξλεηηθά Κακία 

αιιαγή 

Σν ρξφλν πινπνίεζεο εξγαζηψλ.    

Σν ρξφλν εμππεξέηεζεο.    

Σελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ.    

Σνλ αξηζκφ ιαζψλ.    

Σνλ αξηζκφ παξαπφλσλ.    

 

20)Πψο δέρηεθαλ νη αζζελείο ηνλ λέν ειεθηξνληθφ ηξφπν ζπληαγνγξάθεζεο;  

Πνηέο είλαη νη αληηδξάζεηο ηνπο; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Γεληθά ηνηρεία 

Δπάγγεικα  

Ζιηθία  

Φύιν       Άλδξαο        Γπλαίθα 
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