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Περίληψη 

 

 Η τηλεϊατρική στηρίζεται στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παροχή υπηρεσιών υγείας, κυρίως σε απομακρυσμένες 

περιοχές. Συνδυάζει δηλαδή την τεχνολογία με την ιατρική θέτοντας τις δυνατότητες της πρώτης στην διάθεση της 

δεύτερης. 

 Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης αλλά και των 

προοπτικών της  Ηλεκτρονικής Υγείας ( e-health) στην Ελλάδα. Για την καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης η 

εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος υπάρχει το θεωρητικό κομμάτι και στο δεύτερο υπάρχει έρευνα 

που έγινε μέσω ερωτηματολογίων για να μπορέσουμε να εξακριβωσουμε την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Υγεία στην Ελλαδα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο μηνών ( Μάρτιο με Μάιο 

2012), το δείγμα έφτασε στα 100 ερωτηματολόγια και αποτελούνταν από γιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων.  
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Abstract  

 

 

      Telemedicine is based on the application of modern technology of telecommunications, information technology 

and computers, supporting health services mostly in distant areas. In other words, it combines technology with 

medicine, in a way that the possibilities of the first, serve the needs of the second. 

      The purpose of the thesis is to investigate the current situation ,as well as the prospect  of Electronic Health (E-

Health) in Greece. In order to present the situation in the best possible way, this thesis is divided in two parts. In the 

first part we present a theoretical analysis and in the second one, we present a survey based on a questionnaire given 

to medical doctors so as to verify the current situation of  E-health  in Greece. The survey was conducted in a two 

month period (between March and May 2012). One hundred questionnaires were answered by Medical doctors of 

various specialties.  
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Πρόλογος 

 

 Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η 

πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας. Από 

την περιγραφή των συμπτωμάτων από τον ασθενή στο ιατρό, τις εργαστηριακές εξετάσεις έως την τρισδιάστατη 

απεικόνιση της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο, η ιατρικής φύσης πληροφορία παράγεται, αξιολογείται και 

μεταδίδεται σε διάφορες μορφές και με πολλά διαφορετικά μέσα.  

Στο σημείο αυτό είναι που εισάγεται η έννοια της Τηλεϊατρικής, όπου στην ουσία η παραπάνω ιατρική 

πληροφορία μεταδίδεται με την βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στον χώρο της. 

Όλες οι πληροφορίες που ήδη αναφέρθηκαν (συμπτώματα,εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.π) μεταφέρονται στον ιατρό 

με ηλεκτρονικό τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η Τηλεϊατρική,ως πρακτική, εφαρμόζεται διεθνώς και βοηθάει στην καλύτερη και γρηγορότερη παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών από τα κράτη στους πολίτες. Εξαιτίας όμως των διαφόρων κοινωνικό-πολιτισμικών αλλά 

και οικονομικών παραγόντων, η υλοποίηση της Τηλεϊατρικής δεν έχει τον ίδιο ρυθμό εφαρμογής σε όλα τις χώρες 

του κόσμου. 

Σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αποτυπωθεί κατα πόσο η Τηλεϊατρική έχει εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα και ποιες οι προοπτικές της για το μέλλον, γνωρίζοντας ότι η χώρα μας ως κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδεχθεί αποφάσεις για κοινή πολιτική σε θέματα υγείας. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 9 Κεφάλαια. Στο 1
ο
 Κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έννοια 

της Τηλεϊατρικής. Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή σχετικά με τις διάφορες μορφές της Τηλεϊατρικής. 

Επιπρόσθετα δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά καθώς και οι βασικές απαιτήσεις της Τηλεϊατρικής. Στο τέλος του 

κεφαλαίου αναφέρονται τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της. 

Το επόμενο Κεφάλαιο πραγματεύεται κατά πρώτον την έννοια της Ασφάλειας στην Τηλεϊατρική, όπου 

αναλύεται το πόσο σημαντικό πράγμα είναι για την Τηλεϊατρική η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων, 

δεύτερον τα Πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της Τηλεϊατρικής και τέλος τη Διαλειτουργικότητα. 

Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Εφαρμογή τους στον τομέα της Υγείας, 

δηλαδή τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος, μετά από μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή, για τους τύπους των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας καθώς και για Πληροφοριακά Συστήματα που 

λειτουργούν στα διάφορα Νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις έννοιες της Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, της Ηλεκτρονικής Κάρτας και των Ηλεκτρονικών 

Προμηθειών. 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής στην Κλινική Ιατρική. Συγκεκριμένα, 

γίνεται λόγος για το πώς εφαρμόζεται η Τηλεϊατρική στους επιμέρους τομείς της ιατρικής (π.χ. καρδιολογία, 

παθολογία κ.λ.π)  καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της Τηλεϊατρικής σε κάθε τομέα, με την χρήση σχημάτων. 

Η εφαρμογή  μέσα από την χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, της Τηλεϊατρικής στον πλανήτη, 

αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης του 5
ου

 Κεφαλαίου. Γίνεται αναφορά για το τι ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, στον Καναδά, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες καθώς και την στρατηγική 

που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο θέμα. 

Το  6
ο
 Κεφάλαιο έχει ως θέμα του την Τηλεϊατρική στην Ελλάδα. Κατόπιν ορισμένων γενικων πληροφοριών, 

δίνεται μια χρονολογική ιστορική αναδρομή της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. Ακολουθεί η ενότητα «Προγράμματα 

Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα», όπου γίνεται ανάλυση των διαφόρων Προγραμμάτων Τηλεϊατρικής που έχουν 

εφαρμοστεί στην χώρα μας. 
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Το 7
ο
 Κεφάλαιο περιγράφει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα σχετικά με την Τηλεϊατρική, 

μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Το Μέλλον της Τηλεϊατρικής γενικότερα, και ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι το θέμα που πραγματεύται το  8
ο
 

Κεφάλαιο. Γίνεται αναφορά στις προοπτικές της Τηλεϊατρικής, στην Χρηματοδότηση καθώς και στην δημιουργία 

ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου, στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα, για την Χρηματοδότητηση. 

 Στο τελευταίο Κεφάλαιο παρατείθεται έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί με την χρήση ερωτηματολογίου, 

έντυπου και ηλεκτρονικού, ώστε να διευρευνηθεί η παρούσα κατάσταση της Ηλεκτρονικής Υγείας στον Ελλαδικό 

χώρο. 

Τέλος δίνονται τα Συμπεράσματα που προέκυψαν από τον σύνολο της εργασίας καθώς και οι διάφορες 

Βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνησή της.  
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Κεφάλαιο 1
ο
: Τηλεϊατρική – Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

1.1 Εισαγωγή  

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή στην Τηλεϊατρικής, με τον προσδιορισμό της έννοιας της 

Τηλεϊατρικής. Ακολουθεί μια συνοπτική ιστορική αναδρομή σχετικά με τις διάφορες εκφάνσεις της Τηλεϊατρικής. 

Επιπρόσθετα δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά καθώς και οι βασικές απαιτήσεις της Τηλεϊατρικής. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την ενότητα που έχει να κάνει με τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της Τηλεϊατρικής. 

 

1.2 Ορισμός της Τηλεϊατρικής 

Η  έλευση των νέων τεχνολογιών σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής και στον χώρο της υγειονομικής 

περίθαλψης, η οποία έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Εφαρμογές εξατομικευμένες που καταργούν τα στενά 

γεωγραφικά όρια και αναβαθμίζουν αισθητά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορούν να  αποτελέσουν 

στο μέλλον μια συνήθη πρακτική που θα εξυπηρετεί ιατρούς και ασθενείς. Ο συνδυασμός όλων αυτών των εξελίξεων 

οδήγησε στην υλοποίηση συστημάτων τηλεϊατρικής. Έτσι με τον όρο «τηλεϊατρική» ή  διαφορετικά «ηλεκτρονική 

υγεία» (e-Health) καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της 

υγείας και του τρόπου ζωής. 

Η λέξη «τηλεϊατρική» είναι σύνθετη, αποτελούμενη από το πρόθεμα «Tηλε», που σημαίνει «εξ’ αποστάσεως», 

και τη λέξη «ιατρική» και νοηματοδοτεί την εξ’ αποστάσεως άσκηση της. Φυσικά ο παραπάνω ορισμός δεν είναι 

πλήρης, ούτε διασαφηνίζει τον τρόπο-μέσο, με τον οποίο παρέχεται η ιατρική πληροφορία τόσο από τον ασθενή προς 

τον ιατρό όσο και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.  

Το όλο θέμα του ορισμού της ηλεκτρονικής υγείας παραμένει γενικότερα αντικείμενο συζήτησης, καθώς αφενός 

υπάρχουν πολυάριθμες και ποικίλης ακρίβειας απόψεις, αφετέρου ο τομέας έρευνας και εφαρμογών βρίσκεται 

διαρκώς σε εξέλιξη και άρα αναπροσαρμογή.  

Αν επιχειρούσαμε λοιπόν έναν ευρύτερο ορισμό του όρου ηλεκτρονική υγεία ,αυτός θα μπορούσε να είναι «η 

ηλεκτρονική υγεία είναι ένας τομέας της ιατρικής πληροφορικής και των τηλεματικών εφαρμογών της, της δημόσιας 

υγείας και της βιομηχανίας, που αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορικής, οι οποίες προσφέρονται ή 

ενισχύονται μέσω του Διαδικτύου και των σχετικών με αυτό τεχνολογιών». Με την ευρύτερη έννοια ο όρος δεν 

χαρακτηρίζει μόνο την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και έναν τρόπο σκέψης, μια συμπεριφορά και μια δέσμευση για 

βελτίωση της περίθαλψης τοπικά και διεθνώς με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Το Κέντρο Τηλεϊατρικής της Νορβηγίας (Norwegian Centre of Telemedicine) έχει ορίσει την τηλεϊατρική 

ως «την έρευνα, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ασθενών, καθώς και την εκπαίδευση των ασθενών και 

του προσωπικού κάνοντας χρήση συστημάτων που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες ασθενών και 

τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικών, οπουδήποτε και να βρίσκονται αυτοί». 

Ωστόσο σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας ( World Health Organization – WHO) η τηλεϊατρική 

ορίζεται  ως «η παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, εκεί όπου η απόσταση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών για την 

διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη ασθενών και για τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, καθώς επίσης και για την 

έρευνα και αξιολόγηση, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των 

υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας».  

Υπάρχουν και άλλοι ορισμοί στη βιβλιογραφία , όπως αυτή του Bird (1971) που περιγράφει την τηλεϊατρική ως 

την πρακτική της ιατρικής όχι µε την κλασική αντιμετώπιση  γιατρού – ασθενή αλλά µέσω ενός διαδραστικού 

οπτικοακουστικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 



 

 

 

Κεφάλαιο 1
ο
: Τηλεϊατρική – Θεωρητικό Πλαίσιο 

- 15 - 

Άλλος ενδιαφέρον ορισμός είναι αυτός του Bashshur (1975): Η τηλεϊατρική είναι ένα σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης που αποτελείται από έξι στοιχεία : (1) υπάρχει γεωγραφικός διαχωρισμός µεταξύ του αποστολέα και του 

λήπτη της  πληροφορίας, (2) η τεχνολογία πληροφοριών αποτελεί υποκατάστατο της προσωπικής πρόσωπο µε 

πρόσωπο αλληλεπίδρασης , (3) το προσωπικό εκτελεί αναγκαίες λειτουργίες (γιατροί , βοηθοί , τεχνικό προσωπικό ), 

(4) υπάρχει η οργανωτική δομή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του δικτύου , (5) υπάρχουν τα κατάλληλα 

πρωτόκολλα , (6) υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς  από την πλευρά του γιατρού και της διοίκησης σε 

ότι αφορά την ποιότητα της περίθαλψης και την εμπιστευτικότητα. 

Τέλος η προσέγγιση του Υπουργείου Υγείας οριοθετεί την τηλεϊατρική  ως «το σύστημα που επιτρέπει στους 

φορείς υγείας τη χρήση ειδικευμένων διασυνδεδεμένων ιατρικών συσκευών, ούτως ώστε να παρέχουν ιατρική 

γνωμάτευση ( και ει δυνατόν να θεραπεύσουν)  ασθενείς που είναι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες». [1] 

 

1.3 Ιστορία της Τηλεϊατρικής 

Η ιδέα διενέργειας ιατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων, μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεν είναι 

νέα. Λίγο μετά την εφεύρεση του τηλεφώνου, έγιναν προσπάθειες για τη μετάδοση των ήχων της καρδιάς και των 

πνευμόνων σε ένα καταρτισμένο με το αντίστοιχο αντικείμενο γιατρό που θα μπορούσε να αξιολογήσει την 

κατάσταση των οργάνων. Ωστόσο, η κακή ποιότητα μετάδοσης είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία αυτών των πρώτων 

προσπαθειών.  Παρακάτω δίνονται με χρονολογική σειρά, διάφορα γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ως «εφαρμογές» Τηλεϊατρικής. 

 1666 μ.Χ. (Μεσαίωνας) - Γιατρός εξέτασε ασθενή με πανούκλα βρισκόμενος στην αντίπερα όχθη ενός 

ποταμού 

 Αρχές 19ου αιώνα - Αποστολή μιας περιγραφής συμπτωμάτων από τους ασθενείς και απάντηση του γιατρού 

με διάγνωση, οδηγίες και φαρμακευτική συνταγή 

 Τέλη του 19ου αιώνα - Στις Η.Π.Α. αναπτύχθηκε ειδικός εξοπλισμός για τη μετάδοση ακτινογραφίας μέσω 

τηλεγράφου 

 1906 - Μετάδοση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος Einthoven, ο πατέρας της Ηλεκτροκαρδιογραφίας, πρώτος 

διερεύνησε τη μετάδοση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος μέσω τηλεφωνικών γραμμών το 1906. Έγραψε ένα 

σχετικό άρθρο «Le telecardiogramme» στο περιοδικό επιστημονικού περιεχομένου «Archives Internationales 

Physiologie» 

 1920 - Νορβηγία Τηλεϊατρική στα πλοία: Γιατροί που βρισκόντουσαν κοντά στις ακτές, με την χρήση 

κατάλληλων πομπών, βοηθούσαν στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε πλοία.  

 1924 - Η πρώτη έκθεση για τηλεϊατρική Στο εξώφυλλο του περιοδικού «Radio News» Απρίλης 1924 

εμφανιζόταν ένας γιατρός που μπορούσε να μιλά με έναν ασθενή σε πραγματικό χρόνο μέσω ραδιοκυμάτων. 

Στο άρθρο συμπεριλαμβανόταν και ένα απλό σχέδιο του ηλεκτρονικού διαγράμματος που περιλάμβανε όλα τα 

τότε θαύματα της τεχνολογίας 

 1957 - Τηλεϊατρική στο διάστημα: Στις 3 Νοεμβρίου του 1957 με την ευκαιρία της εκτόξευσης του πυραύλου 

Sputnik2 οι επιστήμονες της Σοβιετικής Ένωσης ανέπτυξαν πολύ προηγμένα συστήματα τηλεϊατρικής για την 

εποχή για να παρατηρήσουν την κατάσταση της υγείας της Λάικας του πρώτου έμψυχου οργανισμού (σκύλος) 

που βγήκε στο διάστημα. Εξαιτίας προβλημάτων υψηλής θερμοκρασίας στο διαστημόπλοιο (40 βαθμοί 

κελσίου) το ταξίδι για τη Λάικα κράτησε μονάχα 2 μέρες. Οι εμπειρία όμως που αντλήθηκε και στον τομέα της 

τηλεϊατρικής ήταν πάρα πολύ σημαντική για τις μετέπειτα πτήσεις του ανθρώπου. 

 1960 - Σημαντική ώθηση από τη NASA στην ανάπτυξη συστημάτων μετάδοσης βιοσημάτων από τα 

διαστημόπλοιά της. 
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 1964 - Η πρώτη εφαρμογή Τηλε-ψυχιατρικής: Το ψυχιατρικό ινστιτούτο της Nebraska ήταν ένα από τα πρώτα 

ιδρύματα στον κόσμο πού συνδέθηκε, χρησιμοποιώντας αμφίδρομο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με το 

κρατικό νοσοκομείο του Norfolk 112 μίλια μακριά. Η σύνδεση χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση και για 

την παροχή συμβούλων στους γιατρούς του ψυχιατρικού ιδρύματος. 

 1967 - Νοσοκομείο Μασαχουσέτης: Εγκαταστάθηκε Τηλεϊατρικος σταθμός που παρείχε ιατρικές υπηρεσίες 24 

ώρες το 24ωρο σε εργαζόμενους του αεροδρομίου αλλά και σε έκτακτα περιστατικά ταξιδιωτών  

 1970 - Χρήση Δορυφόρων: Με χρήση ΑΤ8-6 δορυφόρων έγινε εφικτή η σύνδεση απομονωμένων περιοχών, 

όπως η Αλάσκα και περιοχές του Καναδά, με νοσοκομεία μακρινών πόλεων. 

 1970: Η Τηλεϊατρική εφαρμόζεται δοκιμαστικά σε ασθενοφόρα 

 1971 - Χρησιμοποιείται στην Αλάσκα η υπηρεσία «δορυφορική συμβουλευτική» για τη βελτίωση της παροχής 

ιατρικής φροντίδας στις αγροτικές περιοχές της Πολιτείας 

 1972 με 1975 - Αναπτύσσεται από τη NASA πρόγραμμα τηλεϊατρικής για παροχή υπηρεσιών υγείας στους 

απομονωμένους κατοίκους της Αριζόνας. Χρησιμοποιείται φορτηγάκι εξοπλισμένο με ηλεκτροκαρδιογράφο 

και ακτινολογικό μηχάνημα που είναι επανδρωμένο με δύο νοσηλευτές. 

 1977 - Χρήση τηλεϊατρικής για αστροναύτες: Το καναδικό Memorial University of Newfoundland συμμετείχε 

στο καναδικό διαστημικό πρόγραμμα για την παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών μέσω του αμερικανοκαναδικού 

δορυφόρου Hermes 

 1989 - Τηλειατρική σε φυσική καταστροφή: Μετά από ένα πολύ μεγάλο σεισμό στο Γερεβάν της Αρμενίας 

(τότε μέλος της Σοβιετικής Ένωσης) εφαρμόστηκε, υπό την καθοδήγηση της αμερικανοσοβιετικής ομάδας 

εργασίας στην Διαστημική Βιολογία, ένα μίας κατεύθυνσης Τηλεϊατρικό δίκτυο μεταξύ του Γερεβάν και 4 

ιατρικών κέντρων στην Αμερική 

 Δεκαετίες ’80 και ’90 -  Κορυφαία πανεπιστήμια ιδρύουν ειδικά κέντρα για υπηρεσίες τηλεϊατρικής: Ο 

κρίσιμος σταθμός, χρονικά, για την Ιατρική Πληροφορική είναι τα μέσα της δεκαετίας του `80 αφού τότε 

γίνεται ευρέως εφικτή η αξιόπιστη και απασφαλτωμένη μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες 

ανεξαρτήτως είδους και ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών αυτών. Ταυτόχρονα, η διάδοση των mini και των micro 

υπολογιστών ενισχύει την εγκατάσταση τους σε μεγάλο αριθμό στα νοσοκομεία. 'Έτσι, γίνονται 

πραγματικότητα γι' αυτά εφαρμογές που σχετίζονται με διαχείριση εργαστηριακών και ιατρικών δεδομένων 

και εντολών. 

Στις μέρες μας, παρουσιάζεται τεράστια έξαρση όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών ιατρικής 

πληροφορικής στο βαθμό που η ύπαρξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος να κρίνεται ζωτικής 

σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Παράλληλα, το εύρος των δυνατοτήτων που 

παρέχονται πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην αυτάρκεια και στην πλήρη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων 

πόρων αλλά επεκτείνεται και σε εφαρμογές όπως Τηλε-συνεργασία, Τηλε-παρακολούθηση περιστατικών και 

ασθενών, Τηλε-εκπαίδευση κ.α. 

 Δεκαετία ’90 έως σήμερα -  Η Ε.Ε. προκηρύσσει σειρά προγραμμάτων για την ανάπτυξη της Τηλεϊατρικής. 

[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

 

1.4 Τι περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική Υγεία; 

Η Ηλεκτρονική Υγεία περιλαμβάνει τα εξής: 

 Συνεργασία μεταξύ ασθενών και φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών 

 Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ιδρυμάτων 

 Επικοινωνία μεταξύ ασθενών ή απασχολούμενων στον τομέα της υγείας 

 Δίκτυα πληροφοριών για την υγεία 
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 Ηλεκτρονικά μητρώα υγείας 

 Υπηρεσίες τηλεϊατρικής 

 Ατομικά φορητά επικοινωνούντα συστήματα για την παρακολούθηση και στήριξη των ασθενών [8],[9]. 

 

1.5 Στόχοι της Τηλεϊατρικής 

Η Τηλεϊατρική έχει ως απώτερο στόχο να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας και στην πιο ορθολογική διαχείριση πόρων προς όφελος του πολίτη. Μπορεί επιπλέον να βοηθήσει στην 

παραμονή ιατρών και υγειονομικού προσωπικού σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας συνεχή 

εκπαίδευση από απόσταση και συνεργασία με συναδέλφους. Η ανάπτυξη της πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα, η αξιοπιστία και το απόρρητο των τηλεϊατρικών υπηρεσιών και 

εφαρμογών. 

 

Έτσι οι κύριοι στόχοι της τηλεϊατρικής αναφορικά είναι: 

1. Μεταφορά της πληροφορίας, όχι του ασθενή 

2. Καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς 

3. Ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, διαθέσιμη σε όλους ανεξάρτητα από τη τοποθεσία του ασθενή. 

4. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. 

5. Γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρη στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και 

την εύκολη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο.[10] 

 

1.6 Κύρια Χαρακτηριστικά της Τηλεϊατρικής 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Τηλεϊατρικής είναι τα εξής:  

 Αποδοτικότητα (Efficiency): Μια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας είναι να αυξήσει την 

αποδοτικότητα της ιατρικής περίθαλψης, μειώνοντας το κόστος. Ένας πιθανός τρόπος μείωσης του κόστους 

είναι η αποφυγή διπλών ή μη απαραίτητων διαγνωστικών ή θεραπευτικών διαδικασιών μέσω επικοινωνίας 

ανάμεσα στους φορείς υγείας και τον πολίτη. 

 Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης: Η αύξηση της αποδοτικότητας δεν μειώνει μόνο το κόστος αλλά 

βελτιώνει ταυτόχρονα και την ποιότητα. Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της 

ιατρικής περίθαλψης επιτρέποντας για παράδειγμα συγκρίσεις ανάμεσα σε παρόχους υγείας. 

 Επιστημονική τεκμηρίωση (Evidence based): Οι ενέργειες της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει να 

τεκμηριώνονται με την έννοια ότι η αποδοτικότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται με επιστημονικές 

μεθόδους. 

 Ενδυνάμωση πολιτών και ασθενών: Οι βάσεις δεδομένων υγείας και ο προσωπικός ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος καθίστανται προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Ανοίγονται έτσι νέοι ορίζοντες για 

ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας και διευκολύνεται ο ασθενής στις επιλογές του. 

 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέας σχέσης ανάμεσα στον ασθενή και τον 

επαγγελματία της υγείας, προς μια συνεργασία στην οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με κοινό τρόπο. 

 Συνεχής Εκπαίδευση: Επιτρέπεται η εκπαίδευση των γιατρών και του παραϊατρικού προσωπικού από 

online πηγές (συνεχής ιατρική εκπαίδευση) αλλά και των πολιτών (για παράδειγμα ιατρικές πληροφορίες 

πρόληψης). 

 Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας: Αναβαθμίζονται τα μέσα διακίνησης της ιατρικής 

πληροφορίας, και κατά συνέπεια της επικοινωνίας, με έναν προτυποποιημένο τρόπο ανάμεσα στους 

διάφορους φορείς υγείας. Με αυτό τον τρόπο προάγεται και η διαλειτουργικότητα. Δίνεται η δυνατότητα 
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προσπέλασης και ελέγχου σε δεδομένα όλων των συστημάτων με την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός ενιαίου 

σημείου διαχείρισης και διοίκησης. 

 Επέκταση της εμβέλειας της ιατρικής περίθαλψης: η παροχή υπηρεσιών υγείας μεταφέρεται πέρα από 

τα συμβατικά όρια, τόσο με τη γεωγραφική όσο και με τη μεταφορική έννοια του όρου. Οι πολίτες έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν online ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από διεθνείς παρόχους . Αυτές οι 

υπηρεσίες μπορεί να είναι απλά συμβουλευτικές ή και πιο ουσιαστικές, όπως για παράδειγμα η προμήθεια 

φαρμακευτικών προϊόντων. 

 Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει νέες μορφές αλληλεπίδρασης ασθενή –γιατρού και 

εμπεριέχει νέες προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, όπως για παράδειγμα, το ιατρικό απόρρητο. 

 Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης είναι μια από τις 

υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας. [11] 

 

1.7 Βασικές Αρχές: Τι απαιτείται; 

Χρειάζονται δύο σταθμοί:  

A. Ο σταθμός υποστήριξης με το γιατρό ή τους γιατρούς που διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και 

την εμπειρία και  

B. Ο σταθμός που εξυπηρετείται, στον οποίο βρίσκεται γιατρός που δεν διαθέτει αυτές τις γνώσεις και 

την εμπειρία (αγροτικό ιατρείο) ή ακόμη και άτομο που δεν ανήκει στον υγειονομικό χώρο 

(αξιωματικός ποντοπόρου πλοίου). 

Επίσης για μία εφαρμογή τηλεϊατρικής χρειάζεται : 

1. Διαδυκτιακή υποδομή δηλαδή τι δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί ( LAN ή WAN) και 

2. Το Τεχνικό Περιβάλλον, δηλαδή ο Τερματικός εξοπλισμός και τι Ιατρικός εξοπλισμός θα χρειαστεί. 

Επιπρόσθετα για την σταδιακή εγκατάσταση των πληροφοριακών/ επικοινωνιακών συστημάτων στις μονάδες 

υγειονομικής περίθαλψης, η διασύνδεσή τους στην εθνική επικοινωνιακή υποδομή και η πρόσβαση τους σε 

προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες χρειάζονται κάποιες βασικές αρχές. Αυτές είναι οι εξής: 

 Σταδιακή ανάπτυξη επικοινωνιακής και πληροφοριακής υποδομής στα κέντρα παροχής υπηρεσιών 

υγείας και πρόσβαση στην επικοινωνιακή υποδομή για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεϊατρικής 

και τηλε-υγείας. 

 Συνέργεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 Μείωση του αισθήματος απομόνωσης και αύξηση της εμπιστοσύνης της «κοινότητας» στις τοπικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας. 

 Παροχή έγκυρης και έγκαιρης διαγνωστικής – θεραπευτικής βοήθειας ώστε να αποφεύγονται οι 

άσκοπες μετακινήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για αναζήτηση ειδικού γιατρού ή στην 

περίπτωση που αυτή είναι επιβεβλημένη, να γίνεται με ασφαλέστερο τρόπο. 

 Εξασφάλιση ιατρικού απόρρητου. [12],[13] 

 

1.8 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα της  Τηλεϊατρικής 

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τηλεϊατρικής είναι: 

 Πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση ιατρικών πράξεων 

από απομακρυσμένους χρήστες και δυνατότητα επικοινωνίας και παροχής συμβουλών. 

 Ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών (χαρακτηριστικά αναφέρονται ότι είναι δυνατό να καλυφθούν 

καρδιολογικά, παιδιατρικά, δερματολογικά, μαιευτικά-γυναικολογικά, ορθοπεδικά, χειρουργικά, 

περιστατικά γενικής ιατρικής, ψυχιατρικής , χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλησιμος) 
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 Αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. 

 Αντιμετώπιση με σύγχρονες μεθόδους των προβλημάτων οργάνωσης που παρουσιάζεται στις 

απομακρυσμένες και χωρίς πολλούς πόρους μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσω της 

εισαγωγής της Τηλεματικής. 

 Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρικού προσωπικού με χρήση σύγχρονης 

τεχνολογίας και ευρωπαϊκών προτύπων (π.χ. ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι). 

 Αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τηλεματικής, από το ιατρικό προσωπικό όλων των 

βαθμίδων. 

 Διευκόλυνση των διαδικασιών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης 

ιατρικών δεδομένων από ευρείες γεωγραφικές περιοχές. 

 Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. 

 Ολική διασφάλιση ποιότητας. 

Τα Μειονεκτήματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή της τηλεϊατρικής, είναι:  

 Ο ειδικός γιατρός δεν έχει δυνατότητα χειρισμού της εικόνας που του αποστέλλεται π.χ. να την δει 

από διαφορετική γωνία. 

 Εν μέρη έλλειψη συνοδευτικών – κλινικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την διάγνωση. 

 Δεν υπάρχει οπτική επαφή με τον ασθενή. [14],[15],[16] 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Ασφάλεια – Πρότυπα και Διαλειτουργικότητα 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το Κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται 3 έννοιες:  

1. Η Ασφάλεια στην Τηλεϊατρική, όπου αναλύεται το πόσο σημαντικό  είναι για την Τηλεϊατρική η 

διασφάλιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων. 

 2. Τα Πρότυπα, δηλαδή τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της Τηλεϊατρικής 

 3. Η Διαλειτουργικότητα. 

 

2.2 Ασφάλεια  

Το πρόβλημα της ασφάλειας των πληροφοριών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ενώ είναι πρωτίστης προτεραιότητας στον τομέα της 

υγείας. Για παράδειγμα, σε ένα ιατρικό πληροφορικό σύστημα, ο ασθενής πρέπει να είναι βέβαιος ότι οι προσωπικές 

του πληροφορίες που δόθηκαν κατά την είσοδο του στο νοσοκομείο ή συγκεντρώθηκαν κατά την παραμονή του σε 

αυτό θα επεξεργάζονται με τρόπο που αποκλείει τυχόν λάθη αφενός και αφετέρου θα διατίθενται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες οι οποίοι θα τα «χρησιμοποιούν» με νόμιμο τρόπο. 

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των πληροφοριών (Information Security) είναι συνεπώς μία 

από τις βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η 

εμπιστευτικότητα, η πιστοποίηση και η ακεραιότητα είναι μεταξύ άλλων βασικές αρχές ασφάλειας. [7] 

 

2.2.1  Εμπιστευτικότητα (Confidentiality) 

Η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά στην προστασία των δεδομένων (στοιχεία ασθενούς, περιεχόμενο 

ιατρικών εγγράφων, κτλ) ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση τους. Ως εκ τούτου, μόνο 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες (άτομα ή κατηγορίες προσωπικού) μπορούν να προσπελάσουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Η εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων, 

όπως στην περίπτωση του ιατρικού φακέλου, διασφαλίζει την ελεγχόμενη προσπέλαση στην πληροφορία όπως 

επίσης περιορισμένη διάθεσή της μόνο σε εξειδικευμένους χρήστες. Οι μηχανισμοί ελέγχου περιλαμβάνουν για 

παράδειγμα τη χρήση κωδικών για την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση προεπιλεγμένων χρηστών. [7] 

 

2.2.2 Πιστοποίηση (Authentication) & Εξουσιοδότηση (Authorization) 

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναγνώρισης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός ατόμου ή 

την επιβεβαίωση της πηγής αποστολής των πληροφοριών. Η διαδικασία της πιστοποίησης μπορεί να υλοποιηθεί με 

τη χρήση κωδικών (password), με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού μέσου (όπως η χρήση μιας έξυπνης κάρτας), ή ακόμα 

και μέσω βιομετρικών μεθόδων ταυτοποίησης προσώπων (για παράδειγμα αναγνώριση των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων, της φωνής, της ίριδας του ατόμου, κτλ). [7] 

 

2.2.3 Ακεραιότητα 

Ακεραιότητα είναι η προστασία των δεδομένων ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή 

αντικατάσταση τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από μηχανισμούς κρυπτογραφίας όπως είναι οι ψηφιακές 

υπογραφές. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος επαλήθευσης της ορθής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων είναι η 

ανεξάρτητη τήρηση-εκπομπή ενός αριθμού που υπολογίζεται κατά την δημιουργία του μηνύματος κειμένου που 

θέλουμε να προστατεύσουμε.[7] 
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2.2.4 Μη άρνηση αποδοχής (Non-Repudiation) 

Η μη άρνηση αποδοχής συνδυάζει τις υπηρεσίες της πιστοποίησης και της ακεραιότητας που παρέχονται σε 

μια τρίτη οντότητα. Έτσι, αφενός, ο αποστολέας δεδομένων δε μπορεί να αρνηθεί τη δημιουργία και αποστολή του 

μηνύματος και αφετέρου, ο παραλήπτης δε μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή ενός μηνύματος. [7] 

 

2.2.5 Διαθεσιμότητα 

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες / προσπελάσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Κατά την αντιμετώπιση 

ενός κρίσιμου περιστατικού, για παράδειγμα, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς πρέπει να 

είναι άμεσα διαθέσιμο στον ιατρό που χειρίζεται το περιστατικό. Διαφορετικά πληροφορίες μείζονος σημασίας, ανά-

λογα με την περίπτωση, ενδέχεται να αγνοηθούν και να προκληθούν ιατρικά λάθη. [7] 

 

2.2.6 Κρυπτογράφηση (Cryptography) - Ψηφιακές υπογραφές (Digital Signatures) 

Η αποστολή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. ιατρικά έγγραφα, αιτήσεις δαπανών, κτλ) συμβάλει στην 

άμεση διάθεση των δεδομένων, ανεξαρτήτως όγκου ή γεωγραφικών αποστάσεων. Η ασφαλής και αξιόπιστη 

μεταφορά δεδομένων (ηλεκτρονικών μηνυμάτων) είναι ουσιαστική, ειδικά για τον τομέα της υγείας. Όλες οι 

ανωτέρω αναφερθέντες αρχές ασφάλειας, ήτοι, εμπιστευτικότητα, πιστοποίηση, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, 

υλοποιούνται αποτελεσματικά μέσω της επιστήμης της κρυπτογράφησης. Μία βασική εφαρμογή κρυπτογράφησης 

είναι και η ψηφιακή υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή βοηθά τον παραλήπτη να πιστοποιήσει την αφετηρία ενός 

μηνύματος, ότι τα περιεχόμενα δεν έχουν τροποποιηθεί, και ότι ο αποστολέας δε θα αρνηθεί την αποστολή του 

μηνύματος. Ο αποστολέας από την πλευρά του διασφαλίζει τη μη-άρνηση παραλαβής του μηνύματος από τον 

παραλήπτη. 

Ένα ασφαλές σύστημα ψηφιακών υπογραφών αποτελείται από δύο μέρη: 

 Στον αποστολέα υλοποιείται η μέθοδος υπογραφής ενός κειμένου με «ορθό» τρόπο 

 Στον παραλήπτη υλοποιείται η μέθοδος επαλήθευσης αν η ψηφιακή υπογραφή παράχθηκε από αυτόν 

που πραγματικά αντιπροσωπεύει. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα τέλη του 1999, ψηφίστηκε η Κοινοτική Οδηγία 99/93/ΕΚ για τα θέματα που 

ρυθμίζουν τις ψηφιακές Υπογραφές, ενώ από τα μέσα του 2001 βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 

ρυθμίσεων που προβλέπονται από το Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Υπογραφές σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. [7] 

 

2.2.7 Υποδομή δημόσιου κλειδιού 

Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού είναι ένας συνδυασμός λογισμικού, τεχνολογιών κρυπτογραφίας και 

υπηρεσιών που επιβεβαιώνουν και πιστοποιούν την εγκυρότητα της κάθε οντότητας που εμπλέκεται σε μια 

συναλλαγή και παράλληλα προστατεύουν την ασφάλεια της συναλλαγής. Με την υποδομή αυτή εξασφαλίζεται π.χ. 

το απόρρητο και η γνησιότητα των εγγράφων και των μηνυμάτων που διακινούνται σε ένα δίκτυο υγείας καθώς και η 

ταυτότητα των εμπλεκομένων μερών. 

Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού περιλαμβάνει ζεύγη κλειδιών (δημόσια και προσωπικά). Αυτό που 

κρυπτογραφείται με το ένα κλειδί, αποκρυπτογραφείται με το άλλο. Έτσι, αφού το δημόσιο κλειδί γίνεται ευρέως 

διαθέσιμο, οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να κρυπτογραφούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτό και 

να είναι σίγουροι ότι μόνο ο κάτοχος του προσωπικού κλειδιού μπορεί να διαβάσει αυτά τα μηνύματα. Αντίστροφα, 

ο κάτοχος του προσωπικού κλειδιού μπορεί να κρυπτογραφήσει κάτι με το προσωπικό του κλειδί και οποιοσδήποτε 

τρίτος να το αποκρυπτογραφήσει μόνο με το δημόσιο κλειδί του πρώτου, οπότε μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως η 

ψηφιακή υπογραφή του. 
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Ο οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με ασφάλεια και κάτω από αυστηρές προδιαγραφές με σκοπό τη δημιουργία 

και διανομή πιστοποιητικών ονομάζεται Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority - CA). Η υποδομή δημόσιου 

κλειδιού βασίζεται στην εμπιστοσύνη των χρηστών του δικτύου προς την αρχή πιστοποίησης. 

Στα ιατρικά δίκτυα πληροφοριών η ασφάλεια στην επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μιας 

υποδομής δημόσιου κλειδιού, οδηγεί στον εμπλουτισμό / βελτίωση των γενικότερων παρεχόμενων ιατρικών 

υπηρεσιών, σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα.[7] 

 

2.2.8 Κοινωνικές  Επιπτώσεις 

Πέρα από το τεχνολογικό πεδίο, το θέμα της ασφάλειας ιατρικών δεδομένων αποτελεί ένα κοινωνικά μεγάλης 

σημασίας ζήτημα. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού που οι διαδικασίες κρατικής μηχανοργάνωσης επιτρέπουν τη 

συλλογή πολύ μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων, η ασφάλεια τους αποτελεί πεδίο διαμάχης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) και οι 

προσπάθειες που κάνει για δημιουργία μιας ενοποιημένης βάσης δεδομένων με ιατρικά αρχεία από όλη τη χώρα. 

Πολλοί γιατροί δήλωσαν ότι αρνούνται ρητά να ανεβάσουν τα δεδομένα των ασθενών τους καθώς υπήρξαν 

περιστατικά που έκαναν το σύστημα να φαίνεται αναξιόπιστο. Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση 

του καθηγητή του Cambridge Ross Anderson ο οποίος έχει δημοσιεύσει αρκετές φορές τις επιφυλάξεις του σε σχέση 

με τους κινδύνους ενός τέτοιου εγχειρήματος και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τα ιατρικά δεδομένα παιδιών. 

Παρά τις ανησυχίες αυτού του είδους, υπάρχουν ήδη κινήσεις για σύμπραξη ιδιωτικών φορέων οι οποίοι στα 

όρια της νομιμότητας θα μπορούν να παρέχουν ιατρικά δεδομένα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για εμπορικούς σκοπούς. 

Αν και θεωρητικά η νομοθεσία προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων του ασθενή, τελικά η διαμάχη 

αυτή παραμένει. [7] 

 

2.3 Πρότυπα  

Σε γενικές γραμμές, η διαλειτουργικότητα συνδέεται και με τη δημιουργία προτύπων, δηλαδή κοινών τρόπων 

σχεδιασμού και υλοποίησης υλικού και λογισμικού, τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν όλες οι 

εμπλεκόμενες οντότητες, ώστε και μεγαλύτερη αξία να δώσουν στα προϊόντα και υπηρεσίες τους, αλλά και να 

αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Επί παραδείγματι, η Γαλλία, η Σουηδία, η Ολλανδία και άλλες χώρες 

προσπαθούν να προτυποποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, είτε μέσω της υιοθέτησης δικών τους εθνικών 

προτύπων, είτε χρησιμοποιώντας παραλλαγές ευρέως γνωστών προτύπων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Τα 

σημαντικότερα πρότυπα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής υγείας επί χρόνια είναι τα εξής: 

1. Πρότυπα για Κλινικά Δεδομένα. 

1.1 Πρότυπα Αναγνώρισης. 

1.2 Πρότυπα για την επικοινωνία μεταξύ συστημάτων. 

1.3 Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων. 

2. Health Level Seven (HL7)  

3. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 

4.  ICD10 (WHO) (η κωδικοποίηση νόσων – διαγνώσεων) 

5. SNOMED και 

6. Medical Semantics [17],[18] 
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2.4 Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 

2.4.1 Η έννοια της Διαλειτουργικότητα  

Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας με ενιαίο και 

αποτελεσματικό τρόπο από διαφορετικούς οργανισμούς και πληροφοριακά συστήματα ή αλλιώς η δυνατότητα 

ανταλλαγής και ενοποίησης (integration) μηχαναγνώσιμων δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικά 

πληροφοριακά περιβάλλοντα μέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων. 

Πλείστα είναι τα οφέλη αυτά, με βασικότερα τα εξής: 

 Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πληροφοριακών Αναγκών: Η πληροφόρηση παρέχεται ανεξαρτήτως 

χρόνου και φυσικού χώρου. Επίσης, η βελτίωση της διαδικασίας διακίνησης των εγγράφων μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων διαμορφώνει καλύτερες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και εξασφαλίζει 

"one- stop services". 

 Ανταλλαγή Δεδομένων: Αποτελεσματικές υπηρεσίες πλήρως αυτοματοποιημένες και διασυνδεδεμένες 

με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων από την διαχείριση και επεξεργασία της ίδιας 

πληροφορίας. [17],[18] 

 

2.4.2.Επίπεδα Διαλειτουργικότητας Περιεχομένων 

Πολύ σημαντική είναι η ύπαρξη οργανωτικών στοιχείων που να ομαδοποιούν τα μέρη του εγγράφου εκείνα τα 

οποία είναι σχετικά μεταξύ τους. Η οργάνωση αυτή βοηθά και τους ανθρώπους (γρήγορη κι εύκολη εύρεση των 

απαιτούμενων πληροφοριών) αλλά, προφανώς, και τους υπολογιστές. 

Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας, η καταχώρηση πλήρως δομημένων και κωδικοποιημένων 

δεδομένων είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και χαρτογράφησή (mapping) τους απο τους υπολογιστές. 

Δυστυχώς, βέβαια, το κόστος παροχής μιας τέτοιας διαλειτουργικότητας είναι η αύξηση της περιπλοκότητας της 

υλοποίησης, συνεπώς χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόμα για να γίνει πραγματικότητα. 

To HL7 Clinical Document Architecture (CDA) standard και οι οδηγοί υλοποίησης Care Record Summary (CRS) 

αυτού, υποστηρίζουν προοδευτική διαλειτουργικότητα σε πολλαπλά επίπεδα πολυπλοκότητας. To CDA, όπως 

ορίζεται από την υλοποίηση κατά CRS, είναι επομένως το βασικό standard του προφίλ του περιεχομένου του XDS-

MS. 

Το προφίλ αυτό ορίζει τα απαιτούμενα και προαιρετικά εκείνα τμήματα που χρειάζονται για τις περιπτώσεις 

του Ενημερωτικού Σημειώματος (Συνεργατική μεταφορά του ασθενούς) και της Σύνοψης Νοσηλείας (Επεισοδιακή 

μεταφορά του ασθενούς). Επίσης, θέτει περιορισμούς για τα πιο σημαντικά τμήματα (φαρμακευτική αγωγή, 

αλλεργίες και συμπτώματα) των medical summaries, για να διασφαλίσει την ύπαρξη βασικών δομημένων 

δεδομένων. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται το πώς το XDS-MS Content profile ορίζει προοδευτικά τα διάφορα επίπεδα 

διαλειτουργικότητας για μέρη διαφορετικής σημαντικότητας. 

 

Σχήμα 1: Ορισμός διαφόρων επιπέδων από το XDS-MS 
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Όπως παρατηρούμε, η κεφαλίδα του εγγράφου πρέπει να είναι οπωσδήποτε δομημένη και κωδικοποιημένη, 

αντίθετα με την αιτία εισαγωγής και τα ζωτικά σημεία («Reason for Referral» και «Vital Signs», αντίστοιχα, στο 

σχήμα). Η φαρμακευτική αγωγή («Medication») θα πρέπει να είναι επίσης δομημένη και κωδικοποιημένη 

[17],[18].
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Κεφάλαιο 3
ο
: Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής στην Υγεία 

 

3.1 Εισαγωγή 

Το βασικό θέμα του Κεφαλαίου 3, είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα και η Εφαρμογή τους στον τομέα της 

Υγείας, δηλαδή τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος, μετά από μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή, για τους τύπους των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας καθώς και για Πληροφοριακά 

Συστήματα που λειτουργούν στα διάφορα Νοσοκομεία της Χώρας.  

 Επιπρόσθετα, στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις έννοιες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, του 

Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, της Ηλεκτρονικής Κάρτας και των Ηλεκτρονικών Προμηθειών. 

 

3.2 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 

3.2.1 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων  

Είναι κοινός τόπος ότι η τεχνολογία των υπολογιστών είναι σήμερα καθοριστική για τη σωστή και αποδοτική 

διαχείριση κάθε μορφής οργανισμού ή επιχείρησης. Οι εφαρμογές των υπολογιστών, της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών γενικότερα καλύπτουν κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ύπαρξη και μόνον, όμως ενός 

υπολογιστή, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν αρκεί, για να λύσει τα προβλήματα ενός οργανισμού. Χρειάζεται να 

δημιουργηθούν τα κατάλληλα συστήματα που θα παραλαμβάνουν κάθε φορά τα δεδομένα και θα τα μετατρέπουν σε 

πληροφορίες με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε πληροφοριακά 

συστήματα που δημιουργούνται από ειδικούς επαγγελματίες της πληροφορικής, τους αναλυτές συστημάτων, με βάση 

τις απαιτήσεις που καθορίζουν οι χρήστες. [19],[20],[21] 

 

3.2.2 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 

3.2.2.1 Γενικά 

Τα νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο σύστημα που αποτελείται από διάφορα αλληλοσυνδεόμενα υποσυστήματα 

των οποίων η λειτουργία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Ο ορισμός ενός πληροφοριακού συστήματος που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νοσοκομείου είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Συγκεκριμένα το 

πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να αποτελεί μια πλήρη, συνεπή και ακριβή αναπαράσταση του πραγματικού 

συστήματος. Πρέπει να μεταβάλλεται ταυτόχρονα με αυτό, έτσι ώστε οι πληροφορίες που θα παρέχει στους χρήστες 

να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα του συστήματος. 

Η εμφάνιση των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων (ΠΣΝ) έγινε στη δεκαετία του 1960. Από τη 

δεκαετία αυτή μέχρι σήμερα σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις, κύρια ώθηση στις οποίες έδωσαν η πρόοδος της 

επιστήμης και της τεχνολογίας της πληροφορικής καθώς και οι βελτιώσεις που επήλθαν στη διοίκηση και τη 

λειτουργία των νοσοκομείων. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ΠΣΝ αποτελεί μεγάλο και ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο. Η εκτέλεση του 

έργου αυτού απαιτεί και έχει ως βάση ένα συγκεκριμένο και δομημένο κύκλο ζωής ο οποίος αποτελείται από τα 

στάδια της ανάλυσης απαιτήσεων, του λογικού σχεδιασμού, του φυσικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη προγραμμάτων, 

την υλοποίηση, τις δοκιμές, την αποδοχή και τη λειτουργία. Καθένα από τα παραπάνω στάδια, αποτελεί από μόνο 

του ένα σημαντικό έργο, ενώ για την εκτέλεση του χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές και μέθοδοι. [22] 
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Σχήμα 2:Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας 

 

3.2.2.2 Ιστορική Αναδρομή 

3.2.2.2.1 Πρώτη γενιά: 1960-1970 

Κατά την περίοδο αυτή τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων που αναπτύχθηκαν αφορούσαν κυρίως 

εφαρμογές για την υποστήριξη περισσότερο των κλινικών και λιγότερο των διοικητικών διαδικασιών του 

νοσοκομείου. Ο στόχος ήταν η βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης. Τα συστήματα αυτά ήταν ιδιαίτερα ακριβά 

και χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγω από τα μεγάλα νοσοκομεία [22] 

 

3.2.2.2.2 Δεύτερη γενιά: 1970-1980 

Κατά την περίοδο αυτή, στην οποία έγινε και η εμφάνιση των μικροϋπολογιστών, τα ΠΣΝ άρχισαν να 

περιλαμβάνουν εφαρμογές για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του νοσοκομείου. Τα 

συστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και από τα νοσοκομεία μικρότερης κλίμακας μεγέθους καθώς το κόστος τους 

αλλά και ο όγκος τους είχε μειωθεί σημαντικά. 

Επίσης, κατά την περίοδο αυτή, εκτός από την εμφάνιση των μικροϋπολογιστών, άρχισε και η χρήση των 

βάσεων δεδομένων η οποία έδωσε την δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας των δεδομένων και παραγωγής 

αναφορών. Τα συστήματα αυτά ήταν κατά κύριο λόγω εφαρμογές, η λειτουργία και η χρησιμότητα των οποίων 

περιορίζονταν στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου λειτουργικού τμήματος (stand-alone). Συνήθως, βασίζονταν σε 

τοπικές βάσεις δεδομένων ενώ η δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύον θέμα. 

Ένα παράδειγμα ενός stand-alone συστήματος είναι ο προσωπικός υπολογιστής στο φαρμακείο ενός 

νοσοκομείου στον οποίο λειτουργεί μια εφαρμογή για την καταχώρηση των ιατρικών συνταγών, την έκδοση 

αποδείξεων και τη διαχείριση της αποθήκης του φαρμακείου. Το σύστημα αυτό είναι stand-alone καθώς δεν υπάρχει 

επικοινωνία (σύνδεση) με τα κλινικά τμήματα του νοσοκομείου ούτε με το λογιστήριο στο οποίο γίνεται και η 

χρέωση των ασθενών. Εάν το σύστημα αυτό δεν ήταν stand-alone, δεν θα απαιτούνταν η επαναπληκτρολόγηση των 

συνταγών καθώς αυτές θα ήταν άμεσα διαθέσιμες (μέσω της επικοινωνίας των συστημάτων) από τη χρονική στιγμή 

έκδοσης τους στο κλινικό τμήμα. Επίσης, ο λογαριασμός του ασθενή θα ενημερωνόταν για οποιαδήποτε χρέωση από 

τη χρονική στιγμή εκτέλεσης μιας συνταγής [22]. 
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3.2.2.2.3 Τρίτη γενιά: 1980-1991 

Κατά την περίοδο αυτή έγινε η εμφάνιση των προσωπικών υπολογιστών και η χρήση των τοπικών δικτύων 

υπολογιστών (Local Area Networks - LAN). Έτσι, πολλοί προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων αναγκάστηκαν 

να δώσουν στα συστήματα τους τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα. Επίσης, κατά το χρονικό αυτό 

διάστημα άρχισε και η θεμελίωση των πρώτων προτύπων λειτουργικών συστημάτων, πρωτοκόλλων δικτύων και 

συστημάτων διαχείρισης αρχείων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι προμηθευτές ΠΣΝ άρχισαν να χρησιμοποιούν 

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων άλλων προμηθευτών, μερικά από τα οποία συμπεριελάμβαναν και 

γλώσσες διαχείρισης δεδομένων μέσω των οποίων δινόταν η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων που διαχειρίζονταν 

άλλες εφαρμογές [22]. 

 

3.2.2.2.4 Τέταρτη γενιά: 1991 έως σήμερα 

Από το 1991 έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια νέα γενιά ΠΣΝ, αν και τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης 

γενιάς δεν έχουν εκλείψει εντελώς. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη γενιά αυτή, όπως η αύξηση 

της δυνατότητας σύνδεσης δικτύων υπολογιστών, η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης ενός συστήματος 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε περισσότερα από ένα σημεία και η αύξηση και η καθιέρωση προτύπων στη 

λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.  

Με τον όρο πρότυπο, εννοούμε τον κοινό τρόπο θεώρησης και αντιμετώπισης ενός συγκεκριμένου θέματος. 

Έτσι, στον χώρο της πληροφορικής στο διάστημα αυτό εμφανίστηκαν πρότυπα επικοινωνίας υπολογιστών, 

παραγωγής δεδομένων κ.λ.π. τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα επικοινωνίας διαφορετικών πληροφοριακών 

συστημάτων (στο ίδιο γεωγραφικό σημείο ή σε διαφορετικά). 

Από τη μελέτη των τεσσάρων γενιών πληροφοριακών συστημάτων παρατηρούμε ότι οι αλλαγές στη 

λειτουργία και τη δομή των νοσοκομείων (οι οποίες υπαγορεύονται από την οικονομική πολιτική, τις κοινωνικές 

πιέσεις, τη συγχώνευση των προμηθευτών, κ.λ.π.) δημιουργούν συχνά την ανάγκη για τεχνολογική αλλαγή. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα , οι τεχνολογικές εξελίξεις μέσα στο νοσοκομείο έπονται των δοκιμών και λειτουργικών του 

αλλαγών. Σε αυτό το σχήμα ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στον αριθμό των νοσοκομείων που αντιλαμβάνονται την 

ανάγκη για αλλαγή και την πραγματοποιούν, ενώ ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον χρόνο. Αρχικά, λίγα 

νοσοκομεία αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της ανάγκης για αλλαγή. Με την πάροδο όμως του χρόνου, η αλλαγή αυτή 

γίνεται αντιληπτή και τα νοσοκομεία προσαρμόζονται σε αυτήν. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με σημαντική 

επιτάχυνση. Σε ένα χρονικό σημείο X η επιτάχυνση αυτή μειώνεται, καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν 

προσαρμοστεί σε αυτήν. Στο τέλος της καμπής προσαρμογής αντιστοιχούν τα νοσοκομεία που δεν μπόρεσαν να 

προσαρμοστούν στην αλλαγή και των οποίων η επιβίωση αρχίζει να αμφισβητείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα : Καμπύλη υιοθέτησης της τεχνολογίας ως προς την υλοποίηση μιας αλλαγής στη λειτουργία ενός νοσοκομείου 
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Ένα πληροφοριακό σύστημα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βάση κάποιο μοντέλο, το οποίο αναπαριστά τη 

δομή του νοσοκομείου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ένα νοσοκομείο είναι η 

επιλογή συστημάτων των οποίων το μοντέλο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένο στην πραγματική 

κατάσταση. Κάθε γενιά πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται σε συγκεκριμένη τεχνολογία με δυνατότητες και 

περιορισμούς. Η δεύτερη καμπύλη στο Σχήμα δείχνει την καθυστέρηση εφαρμογής της τεχνολογίας για την 

υποστήριξη των αλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα νοσοκομείο. Ακόμη και τα νοσοκομεία που 

αναγνωρίζουν έγκαιρα τις αλλαγές και την ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων τους ή την απόκτηση νέων δεν 

μπορούν εύκολα να ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτή. Επίσης, εκείνα τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στη δεξιά 

άκρη της καμπύλης είναι καταδικασμένα να έχουν απαρχαιωμένα συστήματα. [22] 

 

3.2.2.3 Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας 

3.2.2.3.1 Νοσηλευτικά Πληροφοριακά Συστήματα  

Τα νοσηλευτικά πληροφοριακά συστήματα είναι πακέτα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί για να 

χρησιμοποιούνται ειδικά από νοσηλευτές. Τα προγράμματα αυτά είτε αφορούν ένα συγκεκριμένο χώρο της 

νοσηλευτικής είτε υποστηρίζουν γενικότερα τις υπηρεσίες νοσηλευτικής διοίκησης. Παραδείγματα νοσηλευτικών 

τομέων που μπορούν να ωφεληθούν από τη μοναδική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων είναι μεταξύ 

άλλων, η ψυχική υγεία, η νεογνολογία, η ουρολογία, η ογκολογία, η μαιευτική, η χειρουργική και ο έλεγχος 

λοιμώξεων. 

Τα γενικά νοσηλευτικά πληροφοριακά συστήματα διαθέτουν πολλαπλά προγράμματα ή μοντέλα, που 

χρησιμοποιούνται για να επιτελούν διάφορες κλινικές, εκπαιδευτικές και διαχειριστικές λειτουργίες. Τα περισσότερα 

από αυτά διαθέτουν μοντέλα για την ταξινόμηση των ασθενών, τη στελέχωση, τον προγραμματισμό των υπηρεσιών, 

τη διοίκηση προσωπικού και τη σύνταξη εκθέσεων. Μπορούν να ενταχθούν και άλλα μοντέλα όπως η κατάρτιση 

προϋπολογισμών, η κατανομή πόρων, ο έλεγχος του κόστους, η διαχείριση της ποιότητας, η ανάπτυξη προσωπικού, 

η διαμόρφωση μοντέλων και η προσομοίωση για την λήψη αποφάσεων, ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες για την πρόβλεψη και σχεδιασμό εργασίας και η αξιολόγηση προγράμματος. 

Τα μοντέλα για την ταξινόμηση ασθενών, την στελέχωση, τον προγραμματισμό των υπηρεσιών, τη διοίκηση 

προσωπικού και τη σύνταξη εκθέσεων συχνά σχετίζονται στενά μεταξύ τους. Οι ασθενείς ταξινομούνται σύμφωνα με 

τα καθιερωμένα κριτήρια βαρύτητας της κατάστασης. Οι πληροφορίες για την ταξινόμηση των ασθενών αποτελούν 

εισροή για το μοντέλο που αφορά την απαιτούμενη στελέχωση υπηρεσιών και τα επίπεδα στελέχωσης υπολογίζονται 

με βάση διάφορους τύπους υπολογισμού του φόρτου εργασίας. Επίσης, η πραγματική στελέχωση αποτελεί και αυτή 

εισροή και μπορεί να γίνει σύγκριση της απογραφής, της βαρύτητας της κατάστασης των ασθενών, της απαιτούμενης 

στελέχωσης και της πραγματικής στελέχωσης. Ο προϋπολογισμός υποστηρίζεται από την απογραφή, τη βαρύτητα 

της κατάστασης του ασθενούς και από τα απαιτούμενα μοντέλα στελέχωσης. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες 

στην υποστήριξη αιτημάτων για επιπλέον προσωπικό, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Το μοντέλο της σύνταξης 

εκθέσεων δίνει τη δυνατότητα ανάκλησης όλων των καταχωρημένων πληροφοριών με έγκαιρο και παρουσιάσιμο 

τρόπο. 

Τα νοσηλευτικά πληροφοριακά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τη φροντίδα του 

ασθενούς πιο αποτελεσματική και οικονομική. Τα κλινικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ιστορικό και την εκτίμηση του 

ασθενούς, τα σχέδια νοσηλευτικής φροντίδας, σημειώσεις και διαγράμματα νοσηλευτικής προόδου, παρακολούθηση 

των ασθενών, και σχεδιασμό της εξόδου από το ίδρυμα. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν στο σταθμό του νοσηλευτή ή 

σε πιο προοδευτικά συστήματα, κοντά στον ασθενή. 

Οι κλινικοί νοσηλευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νοσηλευτικό πληροφοριακό σύστημα για να 

αντικαταστήσουν χειρόγραφα συστήματα καταγραφής δεδομένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους, 
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ενώ παράλληλα μπορεί να δοθεί δυνατότητα για βελτιωμένη ποιότητα φροντίδας καθώς και ποιότητας ζωής. Οι 

κλινικοί νοσηλευτές μπορούν να συγκεντρώνουν και να καταχωρούν κλινικά δεδομένα, να χρησιμοποιούν τους Η/Υ 

για να τα αναλύουν και να τα καταρτίζουν και κατά συνέπεια να λαμβάνουν αποφάσεις ώστε να υποστηρίζουν τις 

κλινικές κρίσεις τους. Η αυτοματοποιημένη παροχή συμβουλών μπορεί να εφαρμοστεί στην οθόνη για να 

διαπιστωθούν αρνητικές αντιδράσεις σε φάρμακα, αλληλεπιδράσεις και προετοιμασία των σωστών δόσεων. Οι Η/Υ 

μπορούν με τον κατάλληλο προγραμματισμό να απορρίπτουν εντολές που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα 

σε αυτούς και άλλους τομείς, αποτρέποντας, έτσι, τη δημιουργία λαθών [23]. 

 

3.2.2.3.2 Πληροφοριακά Συστήματα Διαγνωστικών Κέντρων 

Τα διαγνωστικά κέντρα αποτελούν οργανισμούς ή επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

δραστηριοποιούνται στον ιατρικό χώρο με επιτυχία προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. 

Σκοπός τους είναι η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση για πρόληψη και θεραπεία προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, στόχος 

τους αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κάτω από άριστες συνθήκες, με ιδιαίτερη φροντίδα, συνέπεια και επιστημονική 

πληρότητα. Τα διαγνωστικά κέντρα έκαναν την εμφάνισή τους από το 1980 και μετά. Ραγδαία ήταν η ανάπτυξη τους 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα στην περίοδο 1990-1995. Λειτουργούν σε άνετους χώρους, 

με σύγχρονα μηχανήματα και με εξειδικευμένους γιατρούς. Σήμερα ο συνολικός αριθμός των διαγνωστικών κέντρων 

που λειτουργούν στη χώρα μας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 400. 

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στα διαγνωστικά κέντρα είναι αναγκαία. Παρόλο που το πεδίο των 

υπηρεσιών τους είναι μικρότερο από αυτό των νοσοκομείων, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πληροφοριακών 

συστημάτων. Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες διευκολύνονται μέσω του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και των 

πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζονται. Πολλές χειρονακτικές εργασίες αυτοματοποιούνται, με αποτέλεσμα 

η επεξεργασία των δεδομένων και οι διάφορες διεργασίες να γίνονται πολύ ταχύτερα. Η γρηγορότερη, λοιπόν, 

διεκπεραίωση των εργασιών συνεπάγεται την καλύτερη οικονομική και διοικητική οργάνωση του διαγνωστικού 

κέντρου. Τα έσοδα και οι δαπάνες προϋπολογίζονται και υπολογίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεπώς 

γίνεται αποτελεσματικότερη η διαχείριση των οικονομικών του κέντρου. 

Επιπλέον, στην καλύτερη εφαρμογή των πληροφοριακών διαγνωστικών συστημάτων συντελεί η καταχώρηση 

των προσωπικών δεδομένων των ασθενών σε ιατρικούς φακέλους με την ταυτόχρονη επικοινωνία με τους άλλους 

τομείς του συστήματος. Υλοποιείται σε διάφορα κέντρα ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα στους 

γιατρούς να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο ασθενών. Ο γιατροί είτε μέσω 

επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop pc), είτε μέσω φορητού υπολογιστή (laptop pc) αλλά κυρίως μέσω 

υπολογιστή παλάμης (pocket pc) θα μπορούν να δουν, περισσότερο στο μέλλον, και να επεξεργαστούν το ιστορικό 

και τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. 

Ακόμη, η χρήση πληροφοριακών συστημάτων υποστηρίζει την εφαρμογή της τηλεϊατρικής και των έμπειρων 

συστημάτων και στα διάφορα διαγνωστικά κέντρα με τη διαφορά από τα νοσοκομειακά ιδρύματα ότι το πεδίο 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα διαγνωστικά κέντρα είναι πιο περιορισμένο. 

Σε πολλά διαγνωστικά κέντρα χρησιμοποιούνται κάποιες εφαρμογές που αποτελούν μερικώς πληροφοριακά 

συστήματα. Αναπτύσσονται υψηλής απόδοσης μαζικής αποθήκευσης συστήματα που συνδυάζουν την ταχύτητα των 

παράλληλων συστημάτων και την λειτουργικότητα της μαζικής αποθήκευσης με ιεραρχική δομή. Το αποτέλεσμα 

είναι συστήματα με ανοιχτή αρχιτεκτονική, προσβάσιμη από οποιοδήποτε δίκτυο που υποστηρίζει γνωστά πρότυπα. 

Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων ικανών να αποθηκεύσουν μεγάλους όγκους πληροφορίας 

(ιατρικός φάκελος) με δυνατότητα άμεσης ανάκτησης και αποθήκευσης δεδομένων. Το προγράμματα αυτά εκτός των 

άλλων προσφέρουν : 

 



 

 

 

Κεφάλαιο 3
ο
:  Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής στην Υγεία 

- 30 - 

 Ανοιχτή αρχιτεκτονική για εύκολη πρόσβαση 

 Κατασκευή συστημάτων από χαμηλού κόστους αποθηκευτικά μέσα 

 Είναι εφαρμόσιμα σε διάφορα συστήματα 

 Απεριόριστο αριθμό συνδέσεων 

 Κλιμακωτή απόδοση στη διαδικασία μετάπτωσης αρχείων 

 Συνεργάσιμα με τα πιο γνωστά είδη αποθηκευτικών μέσων 

 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τέτοιου είδους εφαρμογές είναι: 

 Ασφαλής αποθήκευση και ανταλλαγή ιατρικών αρχείων σε πραγματικό χρόνο. 

 Ασφαλής σύνδεση με τον φάκελο του ασθενούς μέσω κινητού τηλεφώνου τρίτης γενεάς. 

 Φιλικές προς τον χρήστη διαδικασίες ώστε να γίνεται προσιτό ακόμα και στον άπειρο χρήστη. 

Για την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών, συστημάτων υπάρχει συνεργασία μεταξύ οργανισμών από Γαλλία, 

Ιταλία και Ελλάδα. 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ανεβάζει καθημερινά τα standards σε κάθε διαγνωστικό κέντρο. Σκοπός 

τους, λοιπόν, είναι να είναι πρωτοπόρα και σε αυτόν τον τομέα που ονομάζεται τεχνολογία και που είναι 

σημαντικότατος στον χώρο της υγείας. Προγράμματα και εφαρμογές που αποτελούν μερικώς πληροφοριακά 

συστήματα σίγουρα βοηθάνε με τον καλύτερο τρόπο προς αυτόν τον σκοπό εφόσον η χρήση ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι ακόμη διαδεδομένη και εφικτή [24],[25],[26],[27],[28],[29],[30]. 

 

3.2.2.3.3 Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων  

Τα εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα (Laboratory Information Systems) είναι λογισμικό 

εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό. Είναι 

υπεύθυνα για την αποθήκευση κλινικών δεδομένων, την επαλήθευση της ακρίβειας των εξετάσεων, τη βαθμονόμηση 

των οργάνων, τη δημιουργία ή ενημέρωση αρχείων ασθενών, τη συλλογή πληροφοριών από ένα πλήθος συσκευών 

όπως συσκευές ανάλυσης αίματος. Οι ιατρικές συσκευές που πραγματοποιούν τις διάφορες μετρήσεις ονομάζονται 

εργαστηριακοί αναλυτές και διαθέτουν μικροεπεξεργαστές, που ελέγχουν και συντονίζουν τη σωστή λειτουργία των 

συσκευών. Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει την ίδια στιγμή ηλεκτρονικά στο εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα 

τις μετρήσεις από τις συσκευές. Οι χρησιμοποιούμενοι εργαστηριακοί αναλυτές διασυνδέονται στο όλο σύστημα 

μέσω ειδικών διατάξεων, που συνδέονται σε H/Y και το σύστημα, έτσι, αποτελεί ενιαίο κορμό παραγωγής. 

Ένα ιδανικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων για να είναι καταξιωμένο στον ιατρικό 

χώρο χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εργαστηρίων κάθε νοσοκομείου ή 

διαγνωστικού κέντρου. Γενικά χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού εργαστηριακού συστήματος είναι: 

 Μονόδρομη και αμφίδρομη επικοινωνία με πληθώρα αυτόματων αναλυτών 

 Παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο 

 Έγκριση και ανάγνωση αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο 

 Δυνατότητα σύνδεσης αποτελεσμάτων και διαγνώσεων 

 Διαχείριση ποιότητας ιατρικών συσκευών 

 Παρακολούθηση αναλώσιμων 

 Στατιστική ανάλυση 

Σ' ένα τέτοιο σύστημα το λογισμικό είναι δομημένο με τη συλλογιστική πολλών χρηστών, που ο καθένας έχει 

διαφορετικές αρμοδιότητες και προσβάσεις στις διακινούμενες πληροφορίες. Διαθέτει πλήρη παραμετροποίηση 

επιτρέποντας το διαχωρισμό του συνόλου των εργαστηρίων σε επί μέρους τμήματα, τον καθορισμό του προσωπικού 

του τμήματος όπως και τις εξετάσεις που πραγματοποιεί το κάθε τμήμα. Διαχειρίζεται το ιστορικό των εξετάσεων 
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όλων των ασθενών παρακολουθώντας τις εξετάσεις ανά ασθενή, τμήμα εργαστηρίου, κλινική, ασφαλιστικό φορέα 

και προαιρετικά μπορεί να εκτελεί τιμολογήσεις και να παρακολουθεί όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. 

Ένα δίκτυο υπολογιστών απλώνεται στα τμήματα των εργαστηρίων. Οι καθημερινές εξετάσεις εισάγονται στο 

σύστημα είτε από κάθε κλινική, είτε από την γραμματεία των εργαστηρίων (τμήμα παραλαβής δειγμάτων) είτε από 

πολλαπλές γραμματείες των εργαστηριακών τμημάτων. Σημαντικό είναι ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να υποβοηθά 

στην κατάργηση των πολλαπλών σημείων παραλαβής δειγμάτων καθώς και για παράδειγμα, στην κατάργηση 

πολλαπλών αιμοληψιών που παρατηρούνται στον ίδιο ασθενή κατά τη διάρκεια της ημέρας, για τις ανάγκες του κάθε 

εργαστηριακού τμήματος. Επιπλέον από τα διάφορα τερματικά που τοποθετούνται οι θεράποντες ιατροί 

παρακολουθούν το ιστορικό του ασθενούς, ενώ τα τρέχοντα αποτελέσματα διατίθενται στο τερματικό αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση των εργαστηριακών διαδικασιών και ακολουθεί η έγκρισή τους από τους διευθυντές του κάθε 

εργαστηριακού τομέα, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καθυστερήσεις και ενδιάμεσα τηλεφωνήματα στα εργαστήρια. 

Οι ασθενείς πλέον δεν συγκεντρώνονται στα εργαστήρια αναμένοντας τα αποτελέσματά τους ενώ η εικόνα της 

πορείας του ασθενούς είναι εμφανής και ευδιάκριτη. 

Οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του συστήματος είναι: 

 Μείωση αναλωσίμων (φιαλίδια, σύριγγες, κλπ) 

 Μείωση χρόνου παραδόσεως αποτελεσμάτων 

 Μείωση λαθών στα αποτελέσματα (άλλου ασθενούς σε άλλον) 

 Αύξηση ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελεσμάτων 

 Μείωση του όγκου του αρχείου του Νοσοκομείου 

 Μείωση του χρόνου ανευρέσεως παλιών αποτελεσμάτων 

 Μείωση του κόστους συντηρήσεως των οργάνων 

 Γενική οργάνωση των εργαστηρίων 

 Ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για εκτιμήσεις επενδύσεων ή προμηθειών αναλωσίμων 

Υποσυστήματα αποτελούν το ολοκληρωμένο πληροφοριακό εργαστηριακό σύστημα. Το κάθε υποσύστημα 

του ιατρικού εργαστηρίου έχει τη δυνατότητα να διασυνδέεται τόσο με άλλα πληροφοριακά υποσυστήματα κλινικών, 

εξωτερικών ιατρείων κλπ ανταλλάσσοντας δεδομένα, όσο και με πληροφοριακά συστήματα τα οποία βρίσκονται 

εκτός νοσοκομείου. Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν την αυτόματη ενημέρωση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. 

Για παράδειγμα, το πληροφοριακό σύστημα απεικονιστικού εργαστηρίου (ακτινολογικό, αξονικός ή μαγνητικός 

τομογράφος, υπέρηχοι) έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των εικόνων που προέρχονται από τα απεικονιστικά 

ιατρικά μηχανήματα στη Βάση Δεδομένων (image database). Με την ύπαρξη πληροφοριακού συστήματος, την 

αρχειοθετημένη εικόνα μπορούν και την βλέπουν τόσο οι εργαστηριακοί ιατροί ιδιωτικών κέντρων όσο και 

εργαστηριακοί ιατροί νοσοκομειακών ιδρυμάτων. 

Ένα από τα υποσυστήματα του εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος αποτελεί το πληροφοριακό 

σύστημα αιμοδοσίας. Σκοπός της εφαρμογής του συστήματος αιμοδοσίας είναι η πλήρης διαχείριση όλων των 

εργασιών του τμήματος, καθώς επίσης και της ενσωμάτωσης όλων των χρησιμοποιούμενων διαγνωστικών συσκευών 

στο πληροφοριακό σύστημα. Ακολουθώντας τη δομή το πληροφοριακού εργαστηριακού συστήματος και το 

υποσύστημα αυτό είναι δομημένο με τη συλλογιστική πολλαπλών χρηστών. Αποτελείται από ένα δίκτυο 

υπολογιστών, που «απλώνεται» στο τμήμα της αιμοδοσίας και το οποίο παρέχει πλήρη δυνατότητα διασύνδεσης με 

το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ή με τις διάφορες κλινικές και τα εργαστήρια, σε κατάσταση πραγματικού χρόνου. 

Βασικός ρόλος του είναι να διαχειρίζεται πλήρως το ιστορικό των εξετάσεων όλων των ασθενών και αιμοδοτών. 

Ακόμη, εμφανίζει όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τις χορηγημένες μονάδες, τις 

καλύψεις που έχουν γίνει είτε είναι από αιμοδότες είτε από άλλα νοσοκομεία και τέλος τις διασταυρωμένες μονάδες 

που υπάρχουν προς χορήγηση. Οι διαδικασίες αυτές αυτοματοποιούνται και η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία γίνεται 
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άμεσα. Παράλληλα το τμήμα διακίνησης εύκολα και γρήγορα μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες που του 

χρειάζονται όπως ποιά και πόσα είναι τα αποθέματα μονάδων, ποιές μονάδες υπάρχουν προς χορήγηση εσωτερικών 

ασθενών, τα υπόλοιπα των ασθενών που έχουν προκύψει από χορηγήσεις μονάδων και αιτήσεις καλύψεων καθώς 

επίσης και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για επικοινωνία με αιμοδοσίες άλλων νοσοκομείων. Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα εκτύπωσης όλων των καταστάσεων και κινήσεων που είναι υποχρεωτικές, με αποτέλεσμα να 

καταργούνται όλα τα βιβλία που χωρίς το πληροφοριακό εργαστηριακό σύστημα αιμοδοσίας είναι απαραίτητο να 

κρατούνται χειρόγραφα. Αποθέματα μονάδων, λογιστικό έλλειμμα μονάδων ασθενών, στατιστική κίνηση μονάδων 

ανά κλινική και ιατρό, εισαγωγές μονάδων από άλλα νοσοκομεία, ειδοποιήσεις αιμοδοτών, απαλλάσσουν το 

προσωπικό από απαραίτητες μεν, χρονοβόρες δε, εργασίες παρέχοντας με ασφάλεια και αξιοπιστία όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Ουσιαστική μπορεί, λοιπόν, να θεωρηθεί η ύπαρξη και η χρήση του πληροφοριακού 

εργαστηριακού συστήματος αιμοδοσίας. 

Συμπερασματικά, η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται στιβαρή με ελαχιστοποίηση λαθών, με 

υποδιπλασιασμό σχεδόν του απαιτούμενου χρόνου, με δραστική μείωση του αριθμού των επανεξετάσεων μέσω 

ενσωματωμένου συστήματος ελέγχου ποιότητας και συνεπώς ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, τόσον 

από πλευράς αναλώσιμων υλικών όσο και από πλευράς χρόνου απασχόλησης προσωπικού. Ο συνδυασμός της 

μείωσης του κόστους και της αύξησης της αξιοπιστίας των μετρήσεων που παρέχει ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων, είναι προφανές ότι έχει τεράστια και ουσιαστικότατα οφέλη 

.[31],[32],[33],[34]. 

 

3.2.2.3.4 Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων  

3.2.2.3.3.1 Γενικά  

Τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου είναι μεγάλα, περίπλοκα συστήματα υπολογιστών που έχουν 

σχεδιαστεί για να βοηθούν στην επικοινωνία και στη διαχείριση των αναγκών πληροφόρησης ενός νοσοκομείου. 

Αποτελούν εργαλεία για ενδοτομεακή και διατομεακή χρήση. Ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου έχει 

εφαρμογή σε θέματα εισαγωγής ασθενών, σε ιατρικά αρχεία, σε λογιστικές πληροφορίες, επιχειρησιακές υπηρεσίες, 

νοσηλευτική, εργαστήρια, ακτινολογικό, φαρμακείο, κεντρικές προμήθειες, διαιτολογικές υπηρεσίες, προσωπικό και 

μισθοδοσία. Πολλές άλλες εφαρμογές μπορούν να υπάρξουν για κάθε τμήμα και ουσιαστικά για κάθε σκοπό. 

Οι εφαρμογές που αφορούν την εισαγωγή ασθενών περιλαμβάνουν προγραμματισμό ασθενών, προεισαγωγική 

φάση, φάση εισαγωγής, φάση εξόδου από το νοσοκομείο, μεταφορές και διαδικασίες καταγραφής. Ορισμένες 

εφαρμογές που αφορούν ιατρικά αρχεία περιλαμβάνουν την τήρηση γενικού μητρώου ασθενών, έγγραφα, 

αλληλογραφία και διαδικασίες εντοπισμού ιατρικών αρχείων. Οι επιχειρησιακές και λογιστικές διαδικασίες 

περιλαμβάνουν επιβεβαίωση ασφάλειας ασθενούς, χρέωση παρεχομένων υπηρεσιών, παρακολούθηση μετά τη 

χρέωση, επίλυση αποριών όσον αφορά τις χρεώσεις, λογαριασμούς πληρωτέους, λογαριασμούς εισπρακτέους, 

διαχείριση μετρητών και τήρηση αρχείου υπηρεσιών και τρίτων φορέων. 

Οι εφαρμογές σε άλλους τομείς όπως η νοσηλευτική, τα εργαστήρια, το ακτινολογικό, το φαρμακείο και το 

τμήμα κεντρικών προμηθειών μπορεί να είναι πολλές και περίπλοκες και να διαθέτουν δικά τους πληροφοριακά 

συστήματα. Τα συστήματα αυτά ξεχωρίζουν και λειτουργούν ανεξάρτητα από το πληροφοριακό σύστημα του 

νοσοκομείου, αλλά συνήθως συνδέονται μεταξύ τους για τη μεταβίβαση πληροφοριών. 

Από τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

ως προς τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου. Η εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών μπορεί να γίνει με την 

ανάλυση των στατιστικών δεδομένων του συστήματος καθώς και με τη χρήση εργαλείων τα οποία παρέχουν τη 

δυνατότητα προσομοίωσης της λειτουργίας του νοσοκομείου μετά την υλοποίηση μιας ή και περισσοτέρων αλλαγών. 

Το κύριο πλεονέκτημα των εργαλείων αυτών είναι η δυνατότητα παροχής της εικόνας της λειτουργίας του 
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νοσοκομείου καθώς και των συνεπειών (με ένα πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας) πριν από την πραγματική τους 

υλοποίηση. Επίσης, τα ΠΣΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του νοσοκομείου 

ή του οργανισμού (όταν αυτή επιβάλλεται) με τον ανασχεδιασμό της ροής των εργασιών τους. Ακόμη, τα 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δεσμεύσουν τους προμηθευτές ενός νοσοκομείου να 

υλοποιήσουν ηλεκτρονικές συνδέσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να παρέχουν βελτιωμένες σε ποιότητα υπηρεσίες. 

Τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου τείνουν να αναπτύσσονται με κεντρικό υπολογιστή και τερματικά, 

παρόλο που σήμερα παρατηρείται μια στροφή προς τον περιορισμό του μεγέθους και τη διασπορά των δικτύων 

δεδομένων. Η επιλογή, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος μπορεί να 

διαρκέσει χρόνια. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε στρατηγικής σταθμίζονται πριν υλοποιηθεί κάποιο 

πληροφοριακό σύστημα. Το χρονικό διάστημα ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα και την πολυπλοκότητα των 

εφαρμογών του. Στην ουσία μπορεί να είναι μια συνεχής διαδικασία. Το αρχικό κόστος για την εξασφάλιση των 

μηχανημάτων και του λογισμικού, καθώς και η ετήσια διαρκής συντήρηση απαιτεί την καταβολή πολύ υψηλών 

χρηματικών ποσών. 

Με την πάροδο του χρόνου, το Νοσοκομείο «μαθαίνει» πώς να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιεί μία 

συγκεκριμένη καινούρια τεχνολογία. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 , υπάρχουν τέσσερα (4) στάδια εκμάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Στάδια εκμάθησης της Τεχνολογίας στον χώρο της Υγείας 

 

 

1. Πρώτη Εφαρμογή της Τεχνολογίας: Στο στάδιο αυτό η εφαρμογή της τεχνολογίας γίνεται σε μερικά 

τμήματα του νοσοκομείου μετά από εκτεταμένη ανάλυση και με μεγάλη προσοχή. Η επέκταση της στα 

υπόλοιπα τμήματα είναι αργή, καθώς το νοσοκομείο προσπαθεί να κατανοήσει την εφαρμογή της, τις 

δυνατότητες που παρέχει για την υποστήριξη των εργασιών του, όπως επίσης το κόστος και τα οφέλη από 

την επέκταση αυτή. 

2. Μαζική Επέκταση της Τεχνολογίας: Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τη μαζική επέκταση της 

τεχνολογίας στα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου. Καθώς το νοσοκομείο αρχίζει να αισθάνεται 

περισσότερη ασφάλεια ως προς την τεχνολογία που εφαρμόζει, ξεκινά πολλά προγράμματα επέκτασης της. 

Στο στάδιο αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή, αφού υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου της 

επέκτασης της, όταν γίνεται χωρίς κατάλληλη ανάλυση, σχεδιασμό και παρακολούθηση. 

3. Ελεγχόμενη επέκταση της τεχνολογίας: Στο στάδιο αυτό οι δραστηριότητες επέκτασης της τεχνολογίας 

στο νοσοκομείο γίνονται κάτω από σημαντικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθοδολογιών, 

τεχνικών διαχείρισης έργων κ.λ.π. 

4. Ωρίμανση: Το νοσοκομείο έχει μάθει πώς να διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη τεχνολογία και την εφαρμόζει 

σε όλα του τα τμήματα. 

Γενικά, τα πληροφοριακά συστήματα στα νοσοκομεία, συνήθως, χρησιμοποιούνται για τη άμεση και σωστή 

προσαρμογή της λειτουργίας τους σε αλλαγές που γίνονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό τους περιβάλλον (π.χ. 
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αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης και χρέωσης ενός ασθενή). Ωστόσο, υπάρχει και μία άλλη προσέγγιση στη 

χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος. Η προσέγγιση αυτή ορίζει ότι ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάζει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η 

επιρροή αυτή είναι πάντα προς όφελος του νοσοκομείου και συνεπώς των ασθενών του. Πιο συγκεκριμένα, με βάση 

την προσέγγιση αυτή, το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιείται ως μέσο με το οποίο μπορούν να παρατηρηθούν 

δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του νοσοκομείου, οι οποίες δεν υπαγορεύονται πάντα από το περιβάλλον του 

[22],[23].  

 

3.2.2.3.3.2 Σημερινή κατάσταση των Πληροφοριακών Νοσοκομειακών Συστημάτων στην Ελλάδα 

Η χρήση εφαρμογών ΤΠ&Ε στην Ελλάδα στο χώρο των νοσοκομείων άρχισε με τα ΜΟΠ και συνεχίστηκε με 

τα έργα του Β' ΚΠΣ. Κεντρικό σημείο αναφοράς των μέχρι σήμερα δράσεων αποτέλεσε η προσπάθεια για εισαγωγή 

πληροφοριακών συστημάτων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Στην χώρα μας σήμερα λειτουργούν 7 

Υγειονομικές περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) οι οποίες έχουν στην αρμοδιότητά τους 132 νοσοκομεία, 190 κέντρα υγείας και 

1351 περιφερειακά ιατρεία. Επιπλέον λειτουργούν 19 δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ (10 Στρατιωτικά, 2 ΥπΕΠΘ, 2 

ΥπΔικ. και 5 ΙΚΑ), περίπου 250 Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές (με βασικότερα τα Υγεία, Ιασώ, Ιατρικό Κέντρο, 

Ευρωκλινική και Euromedica), καθώς και περισσότερα από 350 διαγνωστικά κέντρα δευτεροβάθμιας περίθαλψης 

(π.χ Βιοϊατρική, Διάγνωση, Biocontrol, Ασκληπιός, β-Διάγνωση, Ευρωδιάγνωση κ.ά.) και περίπου 20.000 ιδιωτικά 

ιατρεία και εργαστήρια. Με βάση αυτά τα στοιχεία, σήμερα ισχύουν τα ακόλουθα :  

 Το 80% των δημόσιων νοσοκομείων και το 95% των ιδιωτικών διαθέτει ΤΠ&Ο. Τα τμήματα όμως 

αυτά σε πολύ μικρό ποσοστό είναι επαρκώς στελεχωμένα στα δημόσια νοσοκομεία και εν δυνάμει 

αποτελούν το βασικό κέντρο ανάπτυξης της ΤΠ&Ε.  

 Η αναλογία σταθμών εργασίας ανά νοσοκομείο είναι κατά μέσο όρο 25:1. Η αναλογία αυτή 

αυξάνεται κατά πολύ στη περίπτωση των Νοσοκομείων άνω των 300 κλινών (80:1), ενώ μειώνεται 

δραματικά για μικρά Νοσοκομεία κάτω των 100 κλινών (6:1).  

 Από το σύνολο των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στα δημόσια νοσοκομεία περίπου το 80,08 

% αφορούν κάλυψη καθαρά διοικητικών λειτουργιών.  

 Το 45% των νοσοκομείων διαθέτει πλήρη διοικητικό-οικονομικά συστήματα που αξιοποιούνται 

παραγωγικά.  

 Δημόσια νοσοκομεία σε ποσοστό μικρότερο του 5% έχουν διασύνδεση μεταξύ των διοικητικών, 

εργαστηριακών και ιατρικών εφαρμογών.  

 Κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να προσφέρει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες e–mail και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο σύνολο του προσωπικού του. 

Το 15% των νοσοκομείων διαθέτει επίσημη παρουσία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, είτε συνολικά είτε 

σε επίπεδο κλινικής, με περιεχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις πληροφοριακό.  

 Μόνο 20% των γιατρών στη χώρα μας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ στην Αγγλία το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 95%. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής, 

προέκυψαν τα ακόλουθα:  

 Ο ρυθμός διείσδυσης της ΤΠ&Ε εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εφαρμογών αφορά αποκλειστικά διοικητικές εφαρμογές, οι οποίες είναι κυρίως text based και 

αναφέρονται στις λειτουργίες των τμημάτων Γραφείο Κίνησης/Νοσηλείων, Γραμματεία Εξωτερικών 

Ιατρείων, Γραφείο Υλικού, Φαρμακείο, Γραφείο Υγειονομικού Υλικού, Λογιστήριο, Γραφείο 

προσωπικού και Μισθοδοσία.  
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 Απουσιάζουν εντελώς εφαρμογές που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και τη Βιοϊατρική 

Τεχνολογία.  

 To 39,02% των νοσοκομείων διαθέτει μεμονωμένες διοικητικές εφαρμογές, χωρίς να υπάρχει 

διασύνδεση με άλλες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα διπλά ή τριπλά μητρώα ασθενών, καθώς και 

πολλαπλές καταχωρησεις τιμολογίων στη διαχείριση λογιστηρίου και στις διαχειρισεις του 

Φαρμακείου, του Γραφείου Υλικού και του Γραφείου Τροφίμων.  

 Μόνο το 4,1% των νοσοκομείων έχει αναπτύξει εφαρμογές διαχείρισης τροφίμων και διαιτολογίων 

ασθενών.  

 Σε ελάχιστα νοσοκομεία, σε ποσοστό 3%, έχει αναπτυχθεί διαχείριση ατομικού δελτίου χρήσης και 

τοποθέτησης υγειονομικού υλικού στους νοσηλευόμενους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

ασάφειες και καθυστερήσεις κατά τη καταχώριση των υλικών αυτών από το Γραφείο νοσηλίων.  

 Μόνο το 14.63% των νοσοκομειακών κλινικών έχει αναπτύξει ίδιες βάσεις δεδομένων για τους 

νοσηλευομένους, οι οποίες όμως δεν έχουν διασύνδεση με το διαχειριστικό διοικητικό υποσύστημα.  

 Το 4,87% των νοσοκομείων έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή.  

 Σε ελάχιστα νοσοκομεία το ιατρικό προσωπικό χρησιμοποιεί πληροφοριακό σύστημα σε ποσοστό 

15%.  

 Σε 46,34% των νοσοκομείων έχουν αναπτυχθεί μερικώς εργαστηριακές εφαρμογές, ενώ μόνο το 

19,51% έχει πλήρως ανεπτυγμένα και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους LIS.  

 Στο 87,8% των νοσοκομείων απουσιάζουν τα πληροφοριακά συστήματα RIS, καθώς και τα 

συστήματα PACS.  

 Μόνο το 12,19% των νοσοκομείων έχει αναπτύξει εφαρμογές τηλεϊατρικής, είτε ως εφαρμογές προ-

νοσοκομειακής φροντίδας είτε ως εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας (home care), με εξαίρεση το 

δίκτυο HygeiaNet που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 30 ιατρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

της Κρήτης [35]. 

Στον Πίνακα 1 , παρουσιάζονται οι εφαρμογές που λειτουργούν σε 41 Νοσοκομεία όλων των Υ.ΠΕ. της 

χώρας. 
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Νοσοκομείο 

Εφαρμογές 

Ολοκληρωμένες 

Διοικητικές 

Εφαρμογές 

Μεμονωμένες 

Διοικητικές 

Εφαρμογές 

Ηλεκτρονικό 

Πρωτόκολλο 

Εφαρμογές 

Διαχείρισης 

Ασθενών 

Ολοκληρωμένες 

Εργαστηριακές 

Εφαρμογές 

Μεμονωμένες 

Εργαστηριακές 

Εφαρμογές 

Ηλεκτρονικός 

Φάκελος 

Μεμονωμένων 

Κλινικών 

Ολοκληρωμένος 

Φάκελος Ασθενή 

Δίκτυο 

Τηλεϊατρικής 

1 ΓΝΠ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

Text Based 

 

 GUI 

 

Text Based 

 

 GUI    

2 ΠΠΓΝ – ΠΑΤΡΑ 

 

Text Based 

 

  

 

Text Based 

 

 GUI GUI   

3 ΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Text Based 

 
       

4 ΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 
Text Based 

 
        

5 ΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  
Text Based 

 
       

6 ΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
Text Based 

 
       

7 ΝΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
Text Based 

 
       

8 ΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Text Based 

 
       

9 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ 
 

Text Based 

 
       

10 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ  GUI GUI       

11 Γ.Ν ΠΥΡΓΟΥ  

 

Text Based 

 

       

12 
Γ. ΠΑΝ. Ν. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Text Based 

 

 GUI 

 

Text Based 

 

LIS     

13 «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» GUI  GUI       

14 Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  GUI        
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15 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

 

Text Based 

 

 GUI 
Text Based 

 
LIS GUI    

16 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

 

Text Based 

 

 GUI Text Based LIS GUI GUI   

17 ΛΑΪΚΟ 

 

Text Based 

 

 GUI Text Based  GUI    

18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 

 

Text Based 

 

 GUI Text Based  GUI GUI   

19 
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 

«ΑΤΤΙΚΟΝ» 
GUI  GUI  LIS     

20 ΚΑΤ 

 

Text Based 

 

  Text Based      

21 Πε.Πα.Γ.Ν.Η 

 

Text Based 

 

 GUI Text Based LIS  GUI   

22 

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - 

ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

 

Text Based 

 

 GUI Text Based  GUI GUI   

23 
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
Text Based  GUI Text Based  GUI    

24 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν. 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 GUI GUI Text Based LIS     

25 Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ Text Based      GUI   

26 
Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ 

+ΣΟΦΙΑ» 
GUI  GUI  LIS     

27 Ν. Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ  GUI GUI GUI  GUI    
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28 ΤΖΑΝΕΙΟ Text Based  GUI Text Based  GUI    

29 
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ -

ΠΕΙΡΑΙΑ 
Text Based  GUI Text Based  GUI    

30 
Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 

ΜΕΤΑΞΑ 
Text Based   Text Based LIS     

31 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΓΝ 

ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ 
Text Based  GUI Text Based  GUI    

32 Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ          

33 Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Text Based  GUI GUI LIS     

34 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ  GUI GUI GUI  GUI    

35 ΝΓΝ ΚΙΛΚΙΣ GUI  GUI GUI  GUI    

36 Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΣΑΣ  GUI GUI GUI  GUI    

37 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ GUI   GUI  GUI    

38 Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  GUI GUI GUI  GUI    

39 ΠΑΝΕΠ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ  GUI GUI GUI  GUI    

40 Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  GUI  GUI  GUI    

41 
ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
GUI     GUI    

Πίνακας 1: Εφαρμογές που λειτουργούν σε 41 Νοσοκομεία όλων των Υ.ΠΕ της χώρας
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Σε αντίθεση με το δημόσιο νοσοκομειακό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας στη χώρα μας έχει να επιδείξει μεγάλο 

βαθμό αποδοχής των ΤΠ&Ε, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ΠΣΝ, διαμέσου των οποίων επικοινωνούν διάφορα 

ετερογενή συστήματα.  

Παραδείγματα αποτελούν το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, που σε συνεργασία με το Harvard 

Medical International, έχει αναπτύξει ΠΝΣ βάσει των διεθνών προτύπων, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με το τμήμα 

«κατ’ οίκον νοσηλεία», παρέχοντας υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή φροντίδα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η 

τελευταία υπηρεσία αποτελεί παγκόσμια Ελληνική πρωτοπορία, αφού στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ασκείται με τη 

μορφή μεμονωμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Στο «Υγεία» μάλιστα το τμήμα «κατ’ οίκον νοσηλεία» θεωρείται ως 

μια απομακρυσμένη κλινική του νοσοκομείου. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, εφαρμόζει ΠΝΣ με 

υποσυστήματα συμβατά με το πρωτόκολλο HL7 και παράλληλη on-line σύνδεση με ηλεκτρονικές ιατρικές 

βιβλιοθήκες καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες ιατρικής βιβλιογραφίας. 

 Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει υλοποιήσει ΠΝΣ συμμετέχοντας στα ευρωπαϊκά προγράμματα DocMem και 

Telecare, με τα οποία, πέραν των άλλων υπηρεσιών, εφαρμόζεται για πρώτη φορά σύστημα τηλεϊατρικής σε κινητή 

μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Κεντρική Κλινική Αθηνών Α.Ε. έχει εφαρμόσει ΠΝΣ με τα υποσυστήματα HIS, LIS, 

ERP, και MIS σε πλήρη διασύνδεση μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HL7, όπως επίσης και το 

νοσοκομείο «Υγείας Μέλαθρον» του Ταμείου Υγείας του προσωπικού Εθνικής Τράπεζας με τα ανωτέρω 

υποσυστήματα σε πλήρη διασύνδεση με απομακρυσμένα σημεία αιμοληψίας, καθώς και με τις οικονομικές και τις 

ιατρικές υπηρεσίες του ταμείου [35]. 

 

3.2.2.3.3.3 Μελλοντική εξέλιξη των  Πληροφοριακών Νοσοκομειακών Συστημάτων στην Ελλάδα 

Σήμερα στη χώρα μας και στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. συνεχίζεται το έργο του εκσυγχρονισμού στον τομέα της 

Υγείας, μέσω των δραστηριοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία και Πρόνοια 2000-2006» του 

υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικότερα, οι δράσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 2, για την «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής». Στηρίζονται σε αντίστοιχες δράσεις του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Σχέδιο, ενώ ομαδοποιούνται στα μέτρα «Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» και «Κατάρτιση και Θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια». Οι 

χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν τη σταδιακή προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣΥ και την παροχή 

όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη 

λειτουργίας των ΟΠΣΥ στα περισσότερα από τα 17 Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) της 

χώρας, τα οποία το 2007 συγχωνεύτηκαν σε 7 Υ.ΠΕ.  

Ο χρονικός ορίζοντας των ανωτέρω δράσεων έχει μέσο εύρος τρία έτη. Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα, 

τα οποία είναι:  

1. Το ΟΠΣΥ, το οποίο αποτελείται από Διοικητικό-Οικονομικό Υποσύστημα, Υποσύστημα διαχείρισης 

ασθενών, Ιατρικό υποσύστημα, Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας, Υποσύστημα Επικοινωνίας / 

Διασύνδεσης Εφαρμογών, καθώς και το Υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών / ασθενών 

(ραντεβού, πληροφορίες) σε επίπεδο Πε.Σ.Υ.Π. και  

2. Το υποέργο «Υπηρεσίες του LIS», δηλαδή το εργαστηριακό υποσύστημα, χωρίς τα απεικονιστικά 

εργαστήρια.  

Για την επιλογή των αναδόχων του έργου, κάθε Πε.Σ.Υ.Π., με αναθέτουσα αρχή την Κοινωνία της 

Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), διεξήγαγε ανοικτούς διαγωνισμούς, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου από διαφορετικούς αναδόχους σε κάθε Υ.ΠΕ. 

προβληματίζει, τόσο ως προς τη δημιουργία εθνικών μητρώων ασθενών, όσο και ως προς τη δυνατότητα 
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διασύνδεσης των εφαρμογών μεταξύ νοσοκομείων διαφορετικών περιφερειών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

τονιστεί η εγγύηση που παρέχει, πέραν των άλλων εταίρων, η συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ) σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς, το οποίο και με την ανάπτυξη του δικτύου «Υγείας Πρότυπον», έχει 

επιδείξει δυναμικό προφίλ σε θέματα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών e-Health βασισμένων 

σε ώριμα διεθνή πρότυπα.  

Πέραν αυτού, το συμβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Service Level Agreement – 

SLA), καθώς και η υποχρεωτική δήλωση συμμόρφωσης στο πρότυπο HL7 των αναδόχων, αποτελούν εγγύηση της 

επιτυχούς αντιμετώπισης της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των εφαρμογών, είτε με τη χρήση middleware, είτε ως 

αυτόνομο υποσύστημα του ΠΝΣ. [36],[37]. 

 

3.3 Ηλεκτρονικές Προμήθειες 

Σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας  «Ηλεκτρονικές Προμήθειες στον Τομέα της Υγείας» του e-Business 

Forum, ηλεκτρονική προμήθεια (e-procurement) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση ηλε-

κτρονικών μεθόδων, π.χ. μέσω του διαδικτύου, για τη διενέργεια συναλλαγών μεταξύ φορέων και προμηθευτών. Η 

διαδικασία μιας ηλεκτρονικής προμήθειας καλύπτει κάθε ένα από τα στάδια της συναλλαγής, από την αρχική 

εξέταση των απαιτούμενων προϋποθέσεων & όρων, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την πληρωμή και σε αρ-

κετές περιπτώσεις τη διαχείριση των συμβάσεων. 

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες βρίσκονται σε φάση εξέλιξης, με αρκετές διαφορές στο στάδιο ανάπτυξής τους 

στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Τα τυπικά στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών προμηθειών περιλαμβάνουν: 

Στάδιο 1: αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασης σε δημοσιευμένες διακηρύξεις μέσω διαδικτύου μόνο 

Στάδιο 2: οι προμηθευτές μπορούν είτε να αποθηκεύσουν στον Η/Υ τα σχετικά έγγραφα με τη διακήρυξη 

μέσω της σχεδιασμένης ιστοσελίδας ή να τους διαβιβαστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά από 

αίτηση 

Στάδιο 3: οι προμηθεύτριες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν προτάσεις ηλεκτρονικά. 

Προκειμένου αυτό το στάδιο να εφαρμοστεί πλήρως, πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος μηχανισμός 

πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονικές υπογραφές, κλπ). 

Οι παρακάτω μορφές ηλεκτρονικών προμηθειών εφαρμόζονται από δημόσιες αρχές στην Ευρώπη: 

 Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω Διαδικτύου: Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία 

ηλεκτρονικών προμηθειών, συνήθως μέσω βάσεων δεδομένων που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου. 

Μια μεγάλη ποικιλία εθνικών & διεθνών βάσεων δεδομένων υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, μερικές από 

τις οποίες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση. Παράδειγμα αποτελεί ο "πρόδρομος" όλων των βάσεων 

δεδομένων για συμβάσεις δηλαδή η κοινοτική βάση TED (Tenders Electronic Daily), η οποία 

περιλαμβάνει προκηρύξεις συμβάσεων, προαγγελίες, γενική πληροφόρηση και αναγγελίες τόσο από 

κράτη-μέλη όσο και από τρίτες χώρες δημόσιων συμβάσεων. Λειτουργεί εδώ και μια 10ετία, με δωρεάν 

πρόσβαση και με πάνω από 600 κείμενα να εισάγονται καθημερινά. 

 Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων: Αρκετοί δημόσιοι φορείς έχουν ξεκινήσει και τη δημοσίευση όλων 

των εγγράφων που σχετίζονται με τις προκηρύξεις (τεχνικά σχέδια, κείμενα συμβάσεων κλπ.) επι-

τρέποντας στις ενδιαφερόμενες εταιρίες εύκολη πρόσβαση σε αυτά, και σε αρκετές περιπτώσεις δίχως 

κανένα κόστος. Με τον τρόπο αυτό μια εταιρία δίχως να χάνει χρόνο μπορεί εύκολα να διαπιστώσει αν 

μια προκήρυξη την αφορά ή όχι. Παράδειγμα τέτοιας μορφής διαδικασίας ηλεκτρονικών προμηθειών 

είναι ο διαδικτυακός τόπος της ΚτΠ ΑΕ. 

 Ηλεκτρονική υποβολή: Ένας αριθμός κρατών-μελών έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη συστημάτων 

διάθεσης ηλεκτρονικά της όλης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής υποβολής 
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προσφορών. Η πρόκληση για αυτά τα συστήματα είναι η ανάγκη για τη μέγιστη ασφάλεια και η πλήρης 

εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων μιας δημόσιας προμήθειας. Παράδειγμα είναι η Γερμανική 

κυβέρνηση η οποία ανέπτυξε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών που περιλαμβάνει γενικές 

πληροφορίες για μια δημόσια σύμβαση, εκτενή βάση δεδομένων και τη δυνατότητα αποθήκευσης 

σχετικών εγγράφων και αρχειοθέτηση των εταιριών που κάνουν την αποθήκευση αυτή. Η ταυτοποίηση 

αυτή είναι σημαντική στην περίπτωση που μια δημόσια αρχή θέλει να πληροφορεί τους 

ενδιαφερόμενους για πιθανές αλλαγές κατά τη διαδικασία της προκήρυξης. Το σύστημα επιτρέπει 

επίσης τη λειτουργική δυνατότητα υποβολής κωδικοποιημένων δημοπρασιών με ηλεκτρονική 

υπογραφή. Έτσι, αν μια εταιρεία θέλει να κάνει χρήση του συστήματος θα πρέπει να πρέπει να διαθέτει 

το απαραίτητο λογισμικό & εξοπλισμό για τη διαχείριση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. 

 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες: Πρόκειται για μια νέα τάση στον τομέα των δημόσιων προμηθειών, που 

θα παρέχει τη δυνατότητα να προσδιορίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα σε ένα on-line διαγωνισμό. 

Στην παρούσα φάση δεν εφαρμόζεται μια σταθερή νομική βάση για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 

Κάποια κράτη-μέλη εργάζονται με "πειραματική" νομοθεσία προκειμένου να εφαρμόζουν πιλοτικά 

προγράμματα σε αυτόν τον τομέα. Πάντως, οι νέες κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις 

θέτουν κανόνες και για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 

 Ηλεκτρονικά marketplaces: Αυτές επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το εταιρικό προφίλ 

τους και τα προϊόντα τους σε μια ειδική για το σκοπό αυτό πλατφόρμα στο διαδίκτυο, προσφέροντας 

στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να έχουν μια γενική εικόνα της αγοράς. Συνδυασμένες με 

ηλεκτρονικούς καταλόγους, μπορούν να γίνονται μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους φορείς του 

δημοσίου να κάνουν παραγγελίες προϊόντων. 

 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues): Μια σειρά δημόσιων αρχών στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει 

ηλεκτρονικούς καταλόγους, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών συμβάσεων που προκηρύσσουν, αλλά 

και για τη μείωση των δαπανών. Οι αρμόδιοι για προμήθειες υπάλληλοι αυτών των φορέων μπορούν να 

παραγγέλνουν προϊόντα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους αυτούς, δίχως να "ανοίγουν" 

διαδικασίες προμηθειών. Συνήθως, οι εταιρείες που καταχωρούνται σε αυτούς τους καταλόγους έχουν 

μια σύμβαση-πλαίσιο με τη δημόσια αρχή. 

 Συστήματα προεπιλογής: Στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων οι εταιρίες πρέπει να αποδεικνύουν 

ότι πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές, χρηματοδοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την 

εμπειρία τους. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλλουν σειρά εγγράφων για κάθε διαγωνισμό (πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου, τραπεζικές καταστάσεις κ.ά.). Τα Συστήματα προεπιλογής μπορούν να μειώσουν τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς τα έγγραφα της κάθε εταιρείας ελέγχονται μια φορά σε 

καθορισμένο χρόνο από το θεσμικό πλαίσιο, και μετά την αρχική υποβολή τους είναι διαθέσιμα on-line 

για όλους τους δημόσιους φορείς. Ήδη τέτοιο σύστημα λειτουργεί από την κυβέρνηση της Αυστρίας 

(Kataster). 

 Ηλεκτρονικές κάρτες αγορών-πληρωμών: Η ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου 

αλλάζει την προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις, προσφέροντας την ευκαιρία για μείωση του 

κόστους προμηθειών, βελτίωση αποτελεσματικότητας, και παρέχοντας ένα πλήθος πληροφορικών 

συστημάτων διαχείρισης. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία, η Κυβέρνηση εισήγαγε την «Κρατική 

Κάρτα Προμηθειών», που λειτουργεί στην πλατφόρμα αγορών της Visa. Η κάρτα αυτή είναι ανοικτή για 

χρήση από διάφορες κεντρικές & τοπικές κυβερνητικές αρχές, για να τις βοηθήσει στις αγορές μικρής 

αξίας αγαθών & υπηρεσιών απευθείας από τους προμηθευτές [7]. 
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3.4 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι η καταγραφή από τον ιατρό των φαρμάκων που πρέπει να λάβει ένας 

ασθενής σε ηλεκτρονική μορφή. Πιο συγκεκριμένα, ο ιατρός εισάγει τις συνταγές των φαρμάκων σε μία Βάση 

Δεδομένων και σαν αποτέλεσμα γίνεται αυτόματη παραγγελία προς το φαρμακοποιό του ασθενή, ο οποίος στη 

συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην αγορά αυτών, οπότε ενημερώνεται αυτόματα το Ασφαλιστικό Ταμείο του. Ένα 

παράδειγμα του περιβάλλοντος της Βάσης Δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αφ’ ενός διευκολύνει το φαρμακοποιό στην ανάγνωση της συνταγής αλλά 

κυρίως βοηθά τον ιατρό στη σωστή επιλογή φαρμάκου σύμφωνα με τη διάγνωση. 

Ο τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων είναι πολύ απλός. Αντί ο θεράποντας ιατρός να 

καταγράψει τα φάρμακα που πρέπει να λάβει ο ασθενής σε ένα χαρτί, τα εισάγει απ' ευθείας στον υπολογιστή του. Οι 

διάφορες συνταγογραφήσεις στη συνέχεια μεταδίδονται από τον προσωπικό υπολογιστή του ιατρού στον υπολογιστή 

του φαρμακείου. 

Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα αποτελούν ένα πολύ ισχυρό όπλο στην αποφυγή ιατρικών λαθών κατά τη 

συνταγογράφηση και τη διανομή των φαρμάκων. Περισσότεροι από 7000 θάνατοι κάθε χρόνο στις ΗΠΑ οφείλονται 

στη λάθος χορήγηση φαρμάκων ενώ το κόστος αυτών υπολογίζεται στα 76 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με 

σχετική έκθεση του Ιδρύματος Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Τα προγράμματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δίνουν τη δυνατότητα στον ιατρό να έχει στη διάθεσή του 

σημαντικές πληροφορίες για τα φάρμακα όπως ενδείξεις και αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά και στοιχεία 

του ασθενούς, όπως το ιατρικό ιστορικό. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αναβαθμίζει αυτομάτως την ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών, βοηθάει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασθενούς και μειώνει τα ιατρικά λάθη. 

Από την πλευρά του φαρμακοποιού τα θετικά σημεία μιας τέτοιας εφαρμογής εστιάζονται στην ανάγνωση της 

συνταγής καθώς αυτή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του υπολογιστή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι λάθη σε 

χορηγούμενα φάρμακα ή/και δοσολογία φαρμάκου εξαλείφονται. 

Η αναγκαιότητα της χρήσης των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων ενισχύεται ακόμα περισσότερο αν 

σκεφτούμε ότι με αυτά ο ασθενής προστατεύεται από πιθανή κακόβουλη εκμετάλλευση του ιατρού ή του 

φαρμακοποιού. Φαινόμενα ασθενών στους οποίους εν αγνοία τους χορηγείται από το φαρμακείο διαφορετικό 

φάρμακο από αυτό που έχει συνταγογραφήσει ο θεράπων ιατρός εξαλείφονται. Ομοίως, φαινόμενα κατάχρησης 

βιβλιάριων ασθενών για προσωπικό όφελος του φαρμακοποιού αποκλείονται, αλλά και αθέλητα λάθη, όπως η 

ζήτηση από τον ασθενή λανθασμένου ποσοστού συμμετοχής, απαλείφονται. 

Η πρώτη χώρα η οποία εισήγαγε τη χρήση των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων είναι η Σουηδία, η οποία 

εκτέλεσε την πρώτη ηλεκτρονική συνταγή το 1983. Από τότε, το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται κατά 97% 

στην Πρωτοβάθμια φροντίδα και κατά 97% στα νοσοκομεία. Σαν αποτέλεσμα, ο κάθε ιατρός γλιτώνει 100 ώρες 

εργασίας ανά έτος. Ανάλογα ποσοστά συναντάμε και στη Δανία, όπου η χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

έχει διεισδύσει σε ποσοστό 91% στα ιατρεία και 100% στα φαρμακεία, στα νοσοκομεία, στα εργαστήρια καθώς και 

στις διάφορες δομές αποκλειστικής περίθαλψης στο σπίτι του ασθενή. 

Η εκάστοτε συνταγογράφηση λαμβάνει κάποιο χαρακτηρισμό, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορεί να είναι «συμπληρωμένη», βρίσκεται δηλαδή στο στάδιο όπου ο ιατρός έχει καταγράψει τα 

φάρμακα στη βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων, η οποία εμπεριέχεται στον προσωπικό 

ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενή. Στο επόμενο στάδιο, η συνταγογράφηση λαμβάνει το χαρακτηρισμό 

«τοποθετημένη» (placed). Αυτό είναι το στάδιο, όπου η συνταγογράφηση έχει μεταφερθεί στον υπολογιστή του 

φαρμακοποιού, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να τη διαβάσει. Ένα άλλο στάδιο είναι της ακύρωσης 
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(«ακυρωμένη»), όταν ο ιατρός δηλαδή ακυρώσει τη συνταγή πριν αυτή μεταδοθεί στον φαρμακοποιό. Επίσης, η 

συνταγή μπορεί να λάβει το χαρακτηρισμό «επαναλαμβανόμενη» όταν πρέπει να λαμβάνεται από τον ασθενή ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση όπου έχει εκτελεστεί εν μέρει μία συνταγογράφηση (είτε ο ασθενής δεν 

έχει αγοράσει το συνολικό αριθμό των φαρμάκων τα οποία έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός, είτε η συγκεκριμένη 

συνταγογράφηση περιέχει φάρμακα των οποίων η αγορά πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη), λαμβάνει το 

χαρακτηρισμό «εν μέρει ολοκληρωμένη». Όταν, όμως όλα τα συνταγογραφημένα φάρμακα έχουν αγοραστεί από τον 

ασθενή, τότε η συνταγογράφηση ορίζεται ως «ολοκληρωμένη». Τέλος, μία συνταγή είναι «κλειστή» όταν έχει 

περάσει η περίοδος εγκυρότητάς της, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία ο ασθενής μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά 

του [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Διάγραμμα Ροής Ηλεκτρονική Συνταγογράφησης 

 

3.5 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 

Έχοντας αναλύσει τα παραπάνω, είναι εύλογο το ερώτημα του πώς θα πρέπει να είναι το βασικό στοιχείο της 

παροχής υπηρεσιών υγείας, ο ιατρικός φάκελος. Ας δούμε λοιπόν τα περιεχόμενα και τις προϋποθέσεις ενός 

προτύπου ιατρικού φακέλου. 

Ιδανικά θα πρέπει να περιλαμβάνει το βασικό ιατρικό και κληρονομικό ιστορικό, στοιχεία νοσηλειών, 

εξετάσεις - διαγνώσεις πορίσματα, απεικονιστικά - εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και τη φαρμακευτική αγωγή 

που λαμβάνει ο ασθενής. Επίσης θα πρέπει να εμπλουτίζεται με οικονομικά στοιχεία σχετικά με τη νοσηλεία και τις 

παροχές που απολαμβάνει ο ασθενής κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. 

Παραδοσιακά ο ιατρικός φάκελος εξυπηρετεί διαφόρους σκοπούς [Guide to Medical Informatics, The Internet 

and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997] οι οποίοι παραθέτονται παρακάτω. Ο ιατρικός φάκελος αποτελεί ένα 

μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται με τον συγκεκριμένο ασθενή. 

Οδηγίες θεραπείας, διαγνώσεις, παραπεμπτικά με ειδικές οδηγίες, καταγραφή πορείας νόσου κ.λπ., δρομολογούνται 

στους διαφόρους εμπλεκόμενους, που δεν έχουν τη δυνατότητα της μεταξύ τους άμεσης επικοινωνίας, μέσω του 

ιατρικού φακέλου. 

Επίσης, κατά την περίοδο αντιμετώπισης του προβλήματος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το σημείο αναφοράς 

στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει μια εικόνα της κατάστασης του ασθενή. Οι εμπλεκόμενοι σε ένα ιατρικό 
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επεισόδιο γνωρίζουν ότι για να δουν τα αποτελέσματα μιας εξέτασης, πρέπει να ανατρέξουν στον ιατρικό φάκελο 

του ασθενή. 

Ανεπίσημα, ο ιατρικός φάκελος χρησιμεύει και ως «χώρος εργασίας» όπου καταγράφονται ιδέες και 

εντυπώσεις για το πρόβλημα του ασθενή και την πορεία της αντιμετώπισης του προβλήματος. Είναι ο χώρος όπου 

κάποιος μπορεί να πληροφορηθεί την εξέλιξη του περιστατικού ως μια αφήγηση τρίτων, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι [Kay and Purves, 1996]. Αυτό εξηγεί και το γιατί ο ιατρικός φάκελος δεν είναι σχεδόν ποτέ η «ιστορία 

του ασθενή» αλλά μια ιστορία ειπωμένη από τους άλλους (τους ειδικούς). 

Με την ολοκλήρωση ενός επεισοδίου, ο ιατρικός φάκελος είναι το μέρος που φυλάσσονται όλα τα κλινικά 

δεδομένα για μελλοντική χρήση, είτε αυτή αφορά περαιτέρω θεραπεία του ασθενή, είτε αφορά την έρευνα 

[Handbook of Medical Informatics by J.Η. van Bemmel, M.A. Musen, 1997]: κλινική έρευνα, επιδημιολογικές 

μελέτες, εκτίμηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και έρευνα αγοράς φαρμάκων. 

Στα παραπάνω, θα προσθέταμε ότι ο ιατρικός φάκελος μπορεί να χρησιμεύσει για τον μετέπειτα έλεγχο των 

διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενή, π.χ. στην περίπτωση υποψίας ιατρικού 

λάθους. Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο διασταύρωσης των οικονομικών στοιχείων που αφορούν το 

επεισόδιο. Για παράδειγμα, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν στοιχεία του φακέλου ώστε να 

αποφανθούν για την κάλυψη συγκεκριμένων εξετάσεων, ελέγχοντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της 

εξέτασης. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε στις ανάγκες που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

αντίληψη γύρω από τη διοίκηση και διαχείριση, οι οποίες απαιτούν τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων 

πληροφοριών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση ενός οργανισμού 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομείο), αλλά και ολόκληρου του συστήματος υγείας μιας περιοχής ή ενός 

κράτους [17]. 

 

3.5.1 Μειονεκτήματα του «χάρτινου» (paper-based) ιατρικού φακέλου σε σχέση με τον «ηλεκτρονικό» 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για δεκαετίες, πιθανότατα και για αιώνες, η λύση του paper- based ιατρικού 

φακέλου έχει χρησιμοποιηθεί με σχετική επιτυχία. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί ως βάση το χαρτί με το οποίο 

είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι και πάντως σίγουρα οι ασχολούμενοι με τα ιατρικά πράγματα. 

Προσθετικά στην εξοικείωση του ανθρώπου με το χαρτί και τη γραφή (που είναι το βασικότερο πλεονέκτημα), 

μπορούμε να αναφέρουμε την ευκολία μεταφοράς του και το αυτόνομο της μεθόδου (π.χ. δεν χρειάζεται κάποια 

πρίζα με ρεύμα, ή υπολογιστής για να ανακτήσει κανείς το περιεχόμενο του φακέλου) [Guide to Medical Informatics, 

The Internet and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997]. To χαρτί όμως ως υλικό έχει κάποια σημαντικά 

μειονεκτήματα: 

 Μπορεί να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι αρκετά επίπονη η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας. 

 Φθείρεται με τη χρήση ή τον χρόνο, οπότε έχει περιορισμένο χρόνο ζωής. 

 Είναι διαθέσιμο μόνο σε ένα μέρος την ίδια στιγμή. 

Παρόλα αυτά, τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται από τη χρήση ενός paper- based ιατρικού 

φακέλου δεν οφείλονται στο βασικό χρησιμοποιούμενο υλικό αλλά στο τι αυτό συνεπάγεται. Όταν, για παράδειγμα, 

ο ιατρός βρίσκεται μπροστά σε μια άδεια κόλλα χαρτί, κυριολεκτικά μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Αυτό που θα 

γράψει δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι χρησιμοποιήσιμο από αυτούς που θα το διαβάσουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους λόγους, που ξεκινούν από πιθανόν δυσδιάκριτο γραφικό χαρακτήρα και φτάνουν μέχρι την παράλειψη 

σημαντικών στοιχείων που πιθανόν δεν απασχολούν τον συγγραφέα αλλά αποτελούν καίρια στοιχεία που πρέπει να 

ξέρει ο αναγνώστης. 
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Με λίγα λόγια, το περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου εξαρτάται στον μέγιστο βαθμό από την ικανότητα του 

συγγραφέα του να καταγράψει και να αποδώσει σωστά τα στοιχεία που το αποτελούν. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα 

πρόβλημα που οφείλεται αποκλειστικά στην προσέγγιση του paper-based ιατρικού φακέλου, αλλά στις διαδικασίες 

και την προσέγγιση που ακολουθούνται στη συμπλήρωση του ιατρικού φακέλου. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό 

το φαινόμενο συναντάται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση του paper-based ιατρικού φακέλου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, όπως έχουν δείξει διάφορες μελέτες πάνω στο θέμα [Disk and Steen, 1991], οι ιατρικοί φάκελοι είναι 

απροσπέλαστοι σε ποσοστό 30% του χρόνου σε μεγάλους οργανισμούς (νοσοκομεία, κ.λπ.), ενώ συνήθως το 

περιεχόμενο τους είναι διασκορπισμένο σε διαφορετικά σημεία: γραφεία ιατρών, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, 

κ.λπ. 

Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η πληθώρα ιατρικών φακέλων σε έναν οργανισμό μπορεί να είναι μοιραία όσο 

αφορά την χρησιμοποίησή τους από τους εργαζόμενους σε αυτόν, μια και το κόστος σε χρόνο και χρήμα για τη 

σωστή αποθήκευση και ταξινόμηση πιθανόν χιλιάδων φακέλων είναι τεράστιο. 

Επίσης, στην περίπτωση του paper-based ιατρικού φακέλου δεν μπορούμε να μιλάμε για την άμεση 

χρησιμοποίηση του περιεχομένου πληθώρας ιατρικών φακέλων για έρευνα, μια και κάτι τέτοιο απαιτεί ιδιαίτερη 

προσπάθεια (ανάγνωση των φακέλων, κωδικοποιημένη καταγραφή στοιχείων τους κ.λπ.) και το σημαντικότερο: 

χρόνο. Τέλος, έχει αποδειχθεί [Tang et al. 1994], [Guide to Medical Informatics, The Internet and Telemedicine by 

ENRICO COIERA, 1997] ότι το κλινικό προσωπικό κατ' εξακολούθηση αποτυγχάνει στην ανεύρεση πληροφοριών 

από ένα paper-based ιατρικό φάκελο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με ασθενή: στη μελέτη 168 περιπτώσεων 

αποδείχθηκε ότι αναζητήθηκαν και δεν βρέθηκαν πληροφορίες σε ποσοστό 81%. Στο 95% αυτών των περιπτώσεων ο 

ιατρικός φάκελος δεν ήταν διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τα ποσοστά ανά κατηγορία μη διαθέσιμης 

πληροφορίας ήταν 36% για πληροφορίες που αφορούσαν εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις, 23% για 

φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή, 31% για ιατρικό ιστορικό και 10% για άλλες πληροφορίες. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, η μελέτη δεν εξετάζει τον αντίκτυπο που είχε η μη εύρεση της πληροφορίας στην 

εξέλιξη και το αποτέλεσμα της θεραπείας που τελικά ακολουθήθηκε για τους ασθενείς αυτούς. Η πραγματικότητα 

πάντως είναι ότι, παρά τα μειονεκτήματα, υπάρχει τουλάχιστον ένα μέρος ιατρών που προτιμούν τον paper-based 

ιατρικό φάκελο στην καθημερινή τους κλινική ρουτίνα [17]. 

 

3.6 Ηλεκτρονική Κάρτα  

3.6.1 Σύστημα Ηλεκτρονικής Κάρτας 

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας έρχεται να αντικαταστήσει το ιατρικό βιβλιάριο του ασθενούς. Θα λέγαμε, ότι 

αποτελεί την υγειονομική ταυτότητα, ή ακόμα και διαβατήριο κάθε πολίτη και ατόμου σχετιζόμενου με την 

προσφορά ιατρικών υπηρεσιών. Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας (έχει το μέγεθος τηλεκάρτας) δίνει τη δυνατότητα 

της ηλεκτρονικής διακίνησης των ιατρικών εγγράφων (π.χ. εξιτήριο, παραπεμπτικό, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ) 

Στην υγεία η ηλεκτρονική κάρτα έχει πλείστες εφαρμογές ως μέσο για τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης στα 

σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης μιας μονάδας υγείας, για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία και σαν 

μέσο αναγνώρισης / πιστοποίησης χρηστών για την online παραλαβή των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων, 

αλλά και σαν το «κλειδί» που θα επιτρέψει την προσπέλαση / μορφοποίηση των στοιχείων του ιατρικού φακέλου 

ασθενούς. 

Η Επιτροπή πρότεινε την 1η Ιουνίου 2004 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Ασφάλισης Υγείας. Η μία ατομική κάρτα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει όλα τα τρέχοντα έντυπα που 

αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο 

κράτος μέλος. 
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Η νέα κάρτα θα διευκολύνει τους πολίτες της EE, τους φορείς παροχής υπηρεσιών περίθαλψης (ιατρούς, 

νοσοκομεία) και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Αρχικά θα αντικαταστήσει το έντυπο Ε111. για τις 

σύντομες διαμονές, όπως είναι οι διακοπές, και σε δεύτερη φάση, όλα τα άλλα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια προσωρινών διαμονών - υπάλληλοι αποσπασμένοι σε άλλη χώρα (Ε128), εργαζόμενοι στις διεθνείς 

μεταφορές (Ε110), σπουδαστές (Ε128) και άνεργοι που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος προς αναζήτηση θέσης 

εργασίας (Ε119). Σε τρίτη φάση, θα πάρει τη μορφή ηλεκτρονικής έξυπνης κάρτας με δυνατότητα ανάγνωσης από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η κάρτα θα απλοποιήσει τις διαδικασίες, αλλά δεν θα αλλάξει το δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των πολιτών της E.E. 

Η κάρτα θα δίνει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα στους ασθενείς που είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για 

την υγειονομική τους περίθαλψη στο εξωτερικό, να εισπράξουν ταχύτερα τα έξοδα αυτά από το σύστημα ασφάλισής 

τους. Ωστόσο, η κάρτα θα προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς ο κανόνες της E.E. σταδιακά δημιουργούν 

περισσότερες δυνατότητες περίθαλψης για τους πολίτες της E.E. κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής τους σε 

κάποιο άλλο κράτος μέλος. Μία τέτοια δυνατότητα, για την οποία έχει ήδη υπάρξει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο 

μεταξύ των κρατών μελών, είναι το δικαίωμα για κάθε αναγκαία περίθαλψη στο κράτος μέλος υποδοχής, και όχι 

μόνο για την άμεσα αναγκαία περίθαλψη [38]. 

 

3.6.2 Οι προτάσεις 

Η εισαγωγή της ευρωπαϊκής κάρτας θα γίνει σε τρεις φάσεις: 

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει τρεις προτάσεις σε συνέχεια του αιτήματος της εαρινής συνόδου κορυφής της 

Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002, η οποία της ζήτησε να θέσει στην εαρινή σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών στις 21 

Μαρτίου του τρέχοντος έτους, τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την προοδευτική εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Ασφάλισης Υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας 

 

Νομική και τεχνική προετοιμασία (2002-2003), με διαβούλευση με τα κράτη μέλη και άλλους 

ενδιαφερομένους. 

Έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2004. Αρχικά, η κάρτα θα αντικαταστήσει μόνο το έντυπο .Ε111. και στη 

συνέχεια όλα τα άλλα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής διαμονής. Τα κράτη μέλη τα 

οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούν κάρτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περίοδο χάριτος, η περίοδος όμως αυτή δεν 

θα υπερβεί τους 18 μήνες (δηλ. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005). 

Εισαγωγή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών». Αυτού του είδους το ηλεκτρονικό σύστημα υπάρχει ήδη, σε 

κάποιες μεθοριακές περιοχές της E.E., για την προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος (Ε 
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112). Λόγω όμως των διαφορών, όσον αφορά τις συνθήκες και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, δεν είναι 

δυνατόν να περάσουμε ευθύς εξαρχής στη φάση αυτή. 

Από τους διάφορους τύπους ηλεκτρονικών καρτών (κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα) που υπάρχουν, οι 

περισσότερο ισχυρές και ασφαλείς είναι οι έξυπνες κάρτες (smart cards). Οι έξυπνες κάρτες έχουν μέγεθος 

πιστωτικής κάρτας και αποτελούνται από τρεις βασικές μονάδες των υπολογιστών: τη μονάδα αποθήκευσης και ένα 

μέσο για την είσοδο/έξοδο των δεδομένων. Το μέγεθος της κάρτας, η θέση και η διάταξη των επαφών εισόδου/ 

εξόδου και τα σήματα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της καθορίζονται από την τυποποίηση ISO-7816. 

Σήμερα, οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστή που βασίζεται σε 8-bit μικροελεγκτή (πχ ο 8051 της 

INTEL) και μνήμη που αποτελείται από 2-8 Kbytes EEPROM με δυνατότητα τουλάχιστον 100,000 

εγγραφών/διαγραφών, 8-16 Kbytes ROM και περίπου 265 bytes RAM. 

Διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους έξυπνων καρτών: 

 Έξυπνες κάρτες με επαφές (Contact Cards). Οι κάρτες αυτές επικοινωνούν με ηλεκτρικές επαφές και 

πρέπει να εισαχθούν σε μία συσκευή ανάγνωσης προκειμένου να διαβαστούν ή να εισαχθούν 

πληροφορίες 

 Ασύρματες έξυπνες κάρτες (Contactless Cards). Οι κάρτες αυτές έχουν ενσωματωμένη εσωτερικά 

μία μικροσκοπική κεραία και μπορούν να επικοινωνούν με μία κεραία λήψης χωρίς τη φυσική τους 

επαφή με κάποια συσκευή ανάγνωσης προκειμένου οι πληροφορίες να ανανεωθούν, να αλλάξουν ή 

να υποβληθούν σε επεξεργασία. 

 Υβριδικές κάρτες και συνδυασμένες κάρτες (Hybrid και Combination Cards). Οι κάρτες αυτές 

ενσωματώνουν και τους δύο τρόπους μετάδοσης και συνεπώς μπορούν να επικοινωνήσουν κατά 

περίπτωση είτε με ενσύρματο είτε με ασύρματο τρόπο. 

Η χρησιμοποίηση των έξυπνων καρτών για την αποθήκευση των διαχειριστικών και ιατρικών πληροφοριών 

του ασθενούς έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς των πληροφοριών σε όλες τις μονάδες παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών, ανεξάρτητα, τόσο από το ηλεκτρονικό σύστημα που αυτές χρησιμοποιούν, όσο και από 

την απόσταση που αυτές βρίσκονται από τον τόπο όπου έγινε η ενημέρωση της κάρτας ή και 

φυλάσσεται το αρχείο του ασθενούς. 

 Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της κάρτας από όλες τις μονάδες παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

 Με τη χρησιμοποίηση της κρυπτογράφησης διασφαλίζεται το απόρρητο των αποθηκευμένων 

πληροφοριών. 

 Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης των διαφορετικών ομάδων πληροφοριών 

μόνο από τους επαγγελματίες υγείας που έχουν τέτοιο δικαίωμα. 
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Σχήμα 5: Λειτουργία του Συστήματος με τις Κάρτες 

 

Για να διασφαλιστεί το απόρρητο των αποθηκευμένων πληροφοριών, οι διάφοροι επαγγελματίες υγείας έχουν 

πρόσβαση μόνο στα στοιχεία εκείνα τα οποία τους είναι απολύτως απαραίτητα για να εκτελέσουν το έργο τους. Στα 

σημεία που έρχονται σε επαφή οι επαγγελματίες υγείας με τους ασθενείς υπάρχουν επιτραπέζιοι προσωπικοί 

υπολογιστές με αναγνώστες /εγγραφείς καρτών. Η γραμματεία έχει το δικό της υπολογιστικό σύστημα για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του ασθενούς, ο γιατρός ή ο διαιτολόγος έχει το δικό του υπολογιστικό σύστημα για να 

εξετάζει και να ενημερώνει τα στοιχεία της κάρτας και οι παρασκευαστές μέσω του δικού τους υπολογιστικού 

συστήματος ενημερώνουν την κάρτα για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. 

Η κάρτα απλοποιεί τις διαδικασίες από την πλευρά του πολίτη / αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας, ενώ από την 

πλευρά της μονάδας υγείας υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(επιταχύνονται για παράδειγμα οι διαδικασίες παράδοσης των αποτελεσμάτων, αποπληρωμής των υπηρεσιών, κ.ά.). 

[111]
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Κεφάλαιο 4
ο
: Εφαρμογές της Τηλεϊατρικής στην Κλινική Ιατρική 

 

4.1 Εισαγωγή  

 Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής στην Κλινική Ιατρική. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται λόγος για το πώς εφαρμόζεται η Τηλεϊατρική στους επιμέρους τομείς της ιατρικής (π.χ. καρδιολογία, 

παθολογία κλπ) . Επίσης γίνεται αναφορά, στο τρόπο λειτουργίας της Τηλεϊατρικής σε κάθε τομέα, με την χρήση 

σχημάτων. 

 

4.2 Γενικές Πληροφορίες 

Οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής παρέχουν ένα σύστημα διαχείρισης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών 

(καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, τομογραφίες, κλπ.) με πλήθος εφαρμογών στους τομείς διάγνωσης, 

θεραπείας και εκπαίδευσης των ιατρών. Με βάση τη χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και 

τη μετατροπή ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν την διάκριση των υπηρεσιών και των σύγχρονων 

εφαρμογών σε κατευθύνσεις, οι οποίες δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 2. 

 

Τηλε-διάγνωση & Τηλε-συμβουλευτική Τηλε-ακτινολογία 

                  Τηλε-καρδιολογία Τηλε-παθολογία 

Τηλε-δερματολογία Τηλε-οφθαλμολογία 

Τηλε-χειρουργική Τηλε-εκπαίδευση 

Τηλε-ψυχιατρική Τηλε-ραδιολογία 

Υποστήριξη Διακομιστών\Σταθμών Ενδονοσοκομειακά Συστηματα 

 

Πίνακας 2: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής 

 

Οι Εφαρμογές της Τηλεϊατρικής μπορούν να απεικονιστούν με την δομή δέντρου, όπως φαίνεται στη Σχήμα 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Σχήμα 6: Εφαρμογές της Τηλεϊατρικής 
 

 

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια συνοπτικά τις παραπάνω εφαρμογές Τηλεϊατρικής [39],[40]..  

 

 

 

 

Τηλεϊατρικής 

 
Άσκηση  

 

Εκπαίδευση 

 

 

Παθολογία 

 

 

Χειρουργική 

 

Εργαστηριακός 

Έλεγχος 

 

Κατ’ Οίκον 

Νοσηλεία  

 

Ασθενών 

 

Προσωπικού 

 

Φοιτητών 
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4.2.1 Τηλε-συμβουλευτική & Τηλε-διάγνωση 

Με τον όρο Τηλε-συμβουλευτική εννοούμε το διαμοιρασμό ιατρικών εικόνων και άλλων δεδομένων του 

ασθενή μεταξύ του γιατρού που τον εξετάζει και ενός ή περισσοτέρων ειδικών, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες 

περιοχές. Στο Σχήμα 8 φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη διάγνωση γίνεται από τον 

κατά τόπο γιατρό, ενώ οι ειδικοί τον βοηθούν να καταλήξει σε μια πιο ακριβή διάγνωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Τηλε-συμβουλευτική 

 

Στην Τηλε-διάγνωση η πρώτη διάγνωση γίνεται από τους ειδικούς και ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. 

Οι ειδικοί αξιολογούν τα δεδομένα που λαμβάνουν και ανατρέχουν σε προϋπάρχουσες πληροφορίες του ασθενή που 

είναι αποθηκευμένες στο σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου, στα συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης 

εικόνων και σε άλλα συστήματα. Η επικοινωνία μεταξύ του τοπικού γιατρού και των ειδικών μπορεί να γίνει και σε 

περιβάλλον εικονοδιάσκεψης, ιδιαίτερα όταν απαιτείται αμεσότητα στην επικοινωνία. 

Η Τηλε-διάγνωση ομοίως αναφέρεται στο διαμοιρασμό ιατρικών εικόνων και άλλων δεδομένων του ασθενή 

μεταξύ του γιατρού που τον εξετάζει και ενός η περισσοτέρων ειδικών , αλλά η πρώτη διάγνωση γίνεται από τους 

ειδικούς. Είναι αυτονόητο ότι στην Τηλε-διάγνωση η απώλεια πληροφοριών κατά την μετάδοση όπως η κακή 

ποιότητα στην εικόνα, είναι απαγορευτική. Η Τηλε-διάγνωση μπορεί να εφαρμοστεί ιδιαίτερα σε επείγουσες 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιος γιατρός παρών στο περιστατικό και πρέπει να γίνει άμεση εκτίμηση τόσο της 

κατάστασης του ασθενή όσο και της ανάγκης μεταφοράς του σε κάποιο κεντρικό νοσοκομείο. 

Οι εφαρμογές της Τηλε-διάγνωσης και της Τηλε-συμβουλευτικής είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την Ελλάδα 

καθώς η γεωγραφική της κατανομή απαιτεί σύγχρονους τρόπους πρόσβασης απομακρυσμένων και δύσβατων 

περιοχών που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο ή οποιοδήποτε ιατρικό προσωπικό. Όταν η Τηλε-διάγνωση 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο γεννώνται σημαντικά οφέλη και για την προνοσοκομειακή επείγουσα 

ιατρική, όπως για τη διακομιδή με ελικόπτερο σε νησιωτική περιοχή. 

Η Τηλε-διάγνωση βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς της ιατρικής επιστήμης όπως την καρδιολογία 

(Τηλε-καρδιολογία) και την ακτινολογία (Τηλε-ακτινολογία), την πνευμονολογία (Τηλε-πνευμονολογία) και την 

παθολογία (Τηλε-παθολογία). Τέλος, ο συνδυασμός προηγμένων υπηρεσιών Τηλε-παρακολούθησης και τηλε-

διάγνωσης ευνοεί τη δυνατότητα Τηλε-διαχείρισης των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών. 
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4.2.2 Συνεργατική διάγνωση 

Πολλές φορές για να γίνει η τελική διάγνωση της κατάστασης ενός ασθενή, είναι απαραίτητο να 

συνεργάζονται γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Είναι αυτονόητο ότι 

σε σοβαρές περιπτώσεις η διάγνωση πρέπει να γίνεται γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Η συνεργατική διάγνωση, 

ως εφαρμογή της Τηλεϊατρικής, δίνει την λύση σε αυτή την περίπτωση. Οι συνεργαζόμενοι γιατροί χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία της τηλεϊατρικής και ανταλλάσουν πληροφορίες, όπως εικόνες και εργαστηριακά δεδομένα ασθενή, 

και παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Ακολούθως, καταλήγουν σε μια κοινή απόφαση, όχι μόνο για την νόσο αλλά και 

για το σχέδιο θεραπείας που πρέπει να ακολουθήσουν. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να συμμετέχουν δύο ή 

περισσότεροι γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Οι τρόποι επικοινωνίας δεν αποκλείουν την παραδοσιακή απλή τηλεφωνική συνεννόηση ή τη χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά επεκτείνονται με τις εικονοδιασκέψεις, όπου συνυπάρχουν οι δυνατότητες 

μετάδοσης πολυμέσων (ήχος, βίντεο, και εικόνα) 

 

4.2.3 Τηλε-φροντίδα στο σπίτι 

Η φροντίδα στο σπίτι είναι ένα πεδίο εφαρμογής της τηλεϊατρικής, όπου χρήστης μια υπηρεσίας είναι ο 

ασθενής στο σπίτι και παροχέας είναι ένα μηχάνημα που βρίσκεται στο σπίτι του ασθενή αλλά ελέγχεται από 

κάποιον άνθρωπο από απόσταση. 

Αυτού του είδους οι υπηρεσίες αποτελούν την τηλε-φροντίδα. Μερικά παραδείγματα τηλε-φροντίδας είναι τα 

ακόλουθα: 

 Συστήματα ασφαλείας (Συστήματα τηλε-συναγερμού ή απλού συναγερμού, πυρασφάλειας και λοιπές 

συσκευές προειδοποίησης) 

 Υποστήριξη καθημερινών δραστηριοτήτων με συστήματα υποβοηθησης και συστήματα 

ελέγχου/συμβουλής από απόσταση. 

 Διαχείριση από απόσταση και έλεγχος των συσκευών που βρίσκονται στο σπίτι από τους επαγγελματίες 

υγείας τηλεχειρισμός συστημάτων αερισμού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Τηλε-φροντίδα στο σπίτι 

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή τηλεϊατρικής μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή στην περίπτωση ενός 

συστήματος συναγερμού και επιτήρησης ενός ηλικιωμένου. Το σύστημα συναγερμού διεγείρεται είτε από τον 

ηλικιωμένο είτε αυτόματα. Η αυτόματη διέγερση του γίνεται όταν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του ή αδυνατεί να 

πιέσει το κουμπί συναγερμού ή όταν δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα προς την συσκευή.  

Το σύστημα αυτό αποτελείται από: 
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 Μια συσκευή ενεργοποίησης συναγερμού 

 Τον κεντρικό σταθμό επιτήρησης που ελέγχει τη συσκευή παρακολούθησης του ασθενή 

 Ένα μέσο επικοινωνίας που μπορεί να είναι ακόμη και μια απλή τηλεφωνική γραμμή 

 Πιθανόν ένα ευρύτερο δίκτυο που μπορεί να συνδέει το σπίτι του ηλικιωμένου με κάποιο συγγενή ή 

γείτονα σε κοντινή απόσταση, ώστε σε περίπτωση συναγερμού ταυτόχρονα με το κέντρο να ειδοποιηθεί 

άμεσα και κάποιος που βρίσκεται πού κοντά στον ασθενή 

 

4.2.4 Τηλε-εκπαίδευση 

Τα συστήματα τηλεϊατρικής χρησιμοποιούνται επίσης στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Διάφορες 

εφαρμογές προσομοίωσης μπορούν να διανεμηθούν μέσω δικτύου από εκπαιδευτές, όπως η εφαρμογή 

προσομοίωσης Voxel Man που επιτρέπει την εξάσκηση των φοιτητών σε χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο. 

Επιπλέον, το Διαδίκτυο σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη συλλογή δεδομένων, την παραγωγή γνώσης και τη διανομή της στους ενδιαφερόμενους. 

Ένα σύστημα τηλε-εκπαίδευσης μπορεί να έχει τη μορφή διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερους 

εκπαιδευόμενους σε πραγματικό χρόνο ή τη μορφή αποστολής εκπαιδευτικού υλικού μέσω δικτύου. Ένα τέτοιο 

σύστημα ανάλογα με τη μορφή του μπορεί να συνδέει δύο ή περισσότερους σταθμούς δηλαδή ο εκπαιδευτής μπορεί 

να συνδεθεί με ένα ή περισσότερα κέντρα και να διδάξει πολλαπλάσιους εκπαιδευόμενους. Γενικά, προτιμάται η 

χρήση πολυμέσων (εικόνες, βίντεο, ήχος) μαζί με απλά δεδομένα ενώ η διδασκαλία γίνεται σε περιβάλλον 

εικονοδιάσκεψης για να υπάρχει αμεσότητα στην επικοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Τηλε-εκπαίδευση 

 

4.2.5 Τηλε-παθολογία 

Αφορά την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων για την εξ' αποστάσεως διευκόλυνση παθολόγο-ανατομικών 

εξετάσεων, με άμεση χρησιμότητα σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των 

εξετάσεων για να προβούν σε διάγνωση, π.χ. της ογκολογίας. 

 

4.2.6 Τηλε-ακτινολογία 

Όπως προαναφέρθηκε, διάφορες κλινικές εφαρμογές τηλεϊατρικής είναι η Τηλε-ακτινολογία, η Τηλε-

παθολογία, η Τηλε-δερματολογία, η Τηλε-ογκολογία και η τηλε-ψυχιατρική. Η τηλε-ακτινολογία είναι η πιο 

δημοφιλής από τις υπόλοιπες. Άλλωστε μια από τις πρώτες σκέψεις που έγινε πράξη αφορούσε τη μετάδοση εικόνων 

ασθενών. Ένα σύστημα τηλε-ακτινολογίας επιτρέπει τη μετάδοση εικόνων ασθενών. 

 Ένα σύστημα τηλε-ακτινολογίας επιτρέπει τη μετάδοση εικόνων (ακτινογραφιών, αξονικών/μαγνητικών 

τομογραφιών και άλλων) σε απόσταση χωρίς να απαιτείται η φυσική μεταφορά εικόνων από το ένα σημείο στο άλλο 

ή η μεταφορά των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα. Έτσι οι εικόνες των ασθενών λαμβάνονται σε οποιοδήποτε 
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σημείο (εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός) και μεταδίδονται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο με έμπειρο 

προσωπικό που τις αξιολογεί. Οι εικόνες είτε είναι εξ αρχής σε ψηφιακή μορφή είτε ψηφιοποιούνται εκ των υστέρων 

με έναν ειδικό σαρωτή. Ακολούθως αποθηκεύονται σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εικόνων ή 

μεταδίδονται απευθείας. 

Η μετάδοση γίνεται μεταξύ 2 σταθμών (αποστολέας – παραλήπτης) και πρέπει να εφαρμόζονται πρότυπα και 

κανόνες όπως φαίνεται στο Σχήμα 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8: Σύστημα Τηλε-ακτινολογίας 

 

Οι εικόνες αποθηκεύονται σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εικόνων και μεταδίδονται 

απευθείας. Η μετάδοση γίνεται μεταξύ 2 σταθμών (αποστολέας – παραλήπτης) και πρέπει να εφαρμόζονται πρότυπα 

και κανόνες. Στο συγκεκριμένο σχήμα τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι ακτινολόγοι και 

συνεργάζονται για να εκδώσουν τη γνωμάτευση. Η μετάδοση των ακτινολογικών εικόνων γίνεται μέσω τηλεφωνικών 

γραμμών, τοπικών δικτύων ή δορυφόρων. Τέλος, φτάνοντας στον παραλήπτη εμφανίζονται στον υπολογιστή του και 

αξιολογούνται. 

Οι χρήστες σε ένα σύστημα Τηλε-ακτινολογίας μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Ο διαχωρισμός 

αυτός συνδέεται άμεσα με τις διαφορετικές όψεις ενός συστήματος Τηλε-ακτινολογίας: 

 Ακτινολόγοι σε ετοιμότητα: Αυτοί οι χρήστες διαθέτουν ένα σταθμό λήψης στο σπίτι τους. Το 

νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται τους μεταδίδει εικόνες για άμεση επισκόπηση και γνωμάτευση, χωρίς 

απώλεια χρόνου. 

 Ακτινολόγοι στο νοσοκομείο: Οι εικόνες του ασθενή μεταδίδονται στο ακτινολογικό τμήμα και 

αξιολογούνται χωρίς χρονοτριβή από την εκεί   ομάδα γιατρών. Η μετάδοση γίνεται μέσω του τοπικού 

δικτύου του   νοσοκομείου οπότε το συγκεκριμένο σενάριο περιορίζεται στο χώρο του  νοσοκομείου. 

 Γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και απομονωμένων περιοχών: Οι ανειδίκευτοι γιατροί αυτής 

της κατηγορίας στέλνουν τις εικόνες του ασθενή σε ένα κεντρικό νοσοκομείο για αξιολόγηση από έναν 

έμπειρο και εξειδικευμένο ακτινολόγο. Η μετάδοση γίνεται μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή μέσω 

δορυφόρου. 

Η Τηλε-ακτινολογία εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις όπως σε στρατιωτικές εφαρμογές , σε ιδιωτικά και 

δημόσια ιδρύματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ιατρικές εικόνες που μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να 

μεταφερθούν μέσω δικτύου είναι διαφορών ειδών: Αξονικές τομογραφίες (CT), μαγνητικές τομογραφίες 

αγγειογραφίες, τομογραφίες με εκπομπή ποζιτρονίων (ΡΕΤ) , τομογραφίες εκπεμπομένων φωτονίων (SPECT), 

υπέρηχοι και σπινθηρογραφήματα με κάμερα. 

Η Τηλε-ακτινολογία καταρχήν αναβαθμίζει τη φροντίδα των ασθενών όπως στην περίπτωση των ασθενών που 

δεν πρέπει να μετακινούνται. Επίσης τα έξοδα μετακινήσεων μειώνονται και οι νοσοκομειακοί πόροι αξιοποιούνται 

καλύτερα. 

Σταθμός 

Εργασίας 

 

Ακτινολόγος 

Σταθμός 

Εργασίας 

 

Ακτινολόγος 

Αξονικές 

Μαγνητικές 

Ακτινογραφίες 

Υπέρηχοι 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΣΘΕΝΗ 

Σταθμός Ακτινολογίας Ι Σταθμός Ακτινολογίας ΙΙ 
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Επιπλέον οι γιατροί των απομακρυσμένων περιοχών μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε μεγάλα 

ακαδημαϊκά κέντρα για βοήθεια στην ερμηνεία δύσκολων και προβληματικών περιπτώσεων. Τέλος η 

Τηλεακτινολογία προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπου ο παράγοντας χρόνος 

στην λήψη αποφάσεων είναι πολύ σημαντικός. 

Η κλινική αποδοχή της Τηλεακτινολογίας και η σχέση κόστους αποτελέσματος των συστημάτων 

Τηλεακτινολογίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται η εμπιστοσύνη που έχει ο 

ακτινολόγος για την ποιότητα των εικόνων που λαμβάνει η αποτελεσματικότητα των σταθμών αποστολής και λήψης 

ο χρόνος μετάδοσης και το κόστος του εξοπλισμού και μετάδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Τηλε-ακτινολογία 

 

4.2.7 Tηλε-χειρουργική 

Η Τηλε-χειρουργική ασχολείται με:  

1. τη δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης σε απομακρυσμένα μέρη και 

2. τη δυνατότητα ενίσχυσης της χειρουργικής δεξιότητας. 

Η δυνατότητα χειρουργικής παρουσίας στο διάστημα, στον τόπο μίας φυσικής καταστροφής, στο μέτωπο 

πολεμικών επιχειρήσεων, σε απομονωμένους ερευνητικούς σταθμούς ή στα νησιά ενός αρχιπελάγους είναι 

πραγματικά ελκυστική. Ίσως, όμως, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Τηλε-χειρουργικής είναι η δυνατότητα να 

ενισχύει τη χειρουργική παρέμβαση με την αύξηση της ακρίβειας, της σταθερότητας ή της ποιότητας της απτικής 

αίσθησης και, κατ’ αυτό τον τρόπο, να επιτρέπει την εκτέλεση μικροχειρουργικών ή ενδοαγγειακών επεμβάσεων. 

Για να τονιστεί η αξία της ενίσχυσης της χειρουργικής δεξιότητας που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

ρομποτικών συστημάτων και τη χειρουργική επέμβαση από απόσταση ,θα πρέπει να σημειωθούν τα φυσικά όρια 

ακόμη και του πλέον εκπαιδευμένου ανθρώπινου χεριού. Για παράδειγμα, ακόμη και με την χρήση των ισχυρότερων 

μικροσκοπίων είναι αδύνατη η ελεγχόμενη κίνηση σε απόσταση μικρότερη των 100μm (100*10
-6 

m).’Όμως σε 

μερικές χειρουργικές εφαρμογές , όπως για παράδειγμα στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς με λέιζερ , η 

επιθυμητή ακρίβεια είναι της τάξης των 10-20μm καθώς το τοπικό αγγειακό δίκτυο έχει μια πυκνότητα περίπου 

25μm. Η αξία της επιθυμητής ακρίβειας αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι ο τραυματισμός ενός εκ των αγγείων 

προκαλεί αιμάτωμα και επακόλουθη τύφλωση. Ωστόσο, το κύριο πλεονέκτημα που παρέχουν οι ρομποτικοί 

βραχίονες είναι η δυνατότητα Τηλε-χειρουργικής παρέμβασης σε περιοχές που είναι αντικειμενικά δυσπρόσιτες (για 

παράδειγμα στο διάστημα) ή δυσχερώς προσπελάσιμες ανατομικά(για παράδειγμα η ανατομική περιοχή της βάσεως 

του εγκεφάλου). 
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4.2.8 Τηλε-ραδιολογία 

Ως Τηλε-ραδιολογία ορίζεται η ηλεκτρονική μεταφορά ραδιολογικών εικόνων, όπως εικόνες υπερήχων, 

ακτινογραφίες, κ.α., από μια περιοχή σε μια άλλη όπου υποθέτουμε ότι υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα γιατρών με 

σκοπό την παροχή διάγνωσης ή και συμβουλής με βάση πάντα την ηλεκτρονική εικόνα που τους έχει αποσταλεί. 

Ειδικά για τον τομέα της ραδιολογίας το σύστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί θα πρέπει: 

1. Να είναι αξιόπιστο. 

2. Να παρέχει υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές εικόνες. 

3. Η πρόσβαση στην ιατρική εικόνα να γίνεται εύκολα και γρήγορα. 

4. Το σύστημα να είναι εύκολα χρησιμοποιούμενο. 

Η Τηλε-ραδιολογία είναι ο κλάδος εκείνος της τηλεϊατρικής ο οποίος βρίσκει ίσως την μεγαλύτερη απήχηση. 

Ένας γιατρός ο οποίος έχει τον εξοπλισμό και την ικανότητα να λαμβάνει ψηφιακές ραδιολογικές εικόνες, καθώς και 

τον εξοπλισμό να τις αποστείλει μπορεί να ζητήσει την συμβουλή ή και την γνωμάτευση ενός πιο εξειδικευμένου 

συναδέλφου του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άσκοπη μεταφορά του ασθενούς, ενώ η ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών υγείας αναβαθμίζεται. Εξοικονομούνται επίσης αρκετά χρήματα. 

Τα βασικά μέρη ενός συστήματος Τηλε-ραδιολογίας είναι: 

1. Λήψη - Διαχείριση Ψηφιακής Εικόνας. 

2. Παρουσίαση Εικόνας. 

3. Δίκτυο τηλεπικοινωνιών. 

4. Διερμηνεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 9: Σύστημα Τηλε-ραδιολογίας 

 

Παρακάτω γίνεται λόγος για την Διαχείριση της Ψηφιακής Εικόνας  και την Παρουσίαση Εικόνας. 

 

4.2.8.1 Διαχείριση Ψηφιακής Εικόνας 

Ανάλογα με την εφαρμογή και το είδος της ραδιολογικής εικόνας που έχουμε να αποστείλουμε χρειαζόμαστε 

και την κατάλληλη ανάλυση για τις εικόνες μας. Οι πληροφορίες αυτές αυτά δίνονται στον Πίνακα 2 . 

ΤΥΠΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

Ακτίνες Χ 

512x512x10 bits 

1024x1024x10 bits 

2048x2048x10 bits 

32 Mb 

Μαστογραφία 4096x5120x12 bits 160 Mb 
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Υπολογιστική Τομογραφία (CT) 512x512x12 bits 15 Mb 

Μαγνητικής Τομογραφία (MRI) 
256x256x12 bits x50 

images 
6,3 Mb 

Υπέρηχος 
256x256x8 bits 

640x480x8 bits 
1,5 Mb 

Πυρηνική Ιατρική 128x128x8 bits 0,4 Mb 
Πίνακας 3: Τύποι Ραδιολογικής Εικόνας 

 

Η λήψη της ψηφιακής ιατρικής εικόνας μπορεί να γίνει ως εξής: 

1. Από αναλογικό φιλμ μέσω π.χ. ενός laser scanner. 

2. Με την απευθείας λήψη ψηφιακών ραδιολογικών εικόνων μέσω ψηφιακών ραδιολογικών 

μηχανημάτων. 

3. Από την αναλογική έξοδο του ραδιολογικού μηχανήματος με την χρήση frame grabber. 

Ειδικότερα όσο αφορά την ραδιολογία έχει αναπτυχθεί το πρότυπο εικόνας DICOM. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

του είναι: 

1. Η χρήση μοντέλων πληροφοριών ως βάση σχεδίασης για την ανάπτυξη δομών δεδομένων. 

2. Εφαρμογή στα δίκτυα και όχι μόνο σε επικοινωνία σημείου με σημείο (point to point).Το πρότυπο 

DICOM ενθαρρύνει την διασύνδεση του εξοπλισμού λήψης της εικόνας με τα δίκτυα ενώ είναι 

συμβατό και με την point to point μετάδοση. Καθορίζει επίσης ως μοντέλο επικοινωνίας το client – 

server. 

3. Η ύπαρξη «επιπέδων προσαρμογής» (conformance levels) για το υλικό του συστήματος, ως προς την 

αντίδρασή τους στις εντολές του χειριστή και στην μεταφορά δεδομένων. 

Επίσης, πολλά Τηλε-ραδιολογικά συστήματα συμπιέζουν την εικόνα και τα δεδομένα που πρόκειται να 

αποστείλουν είτε διότι το bandwidth του δικτύου δεν επιτρέπει στην πληροφορία να μεταδοθεί αυτούσια είτε διότι ο 

αποθηκευτικός χώρος που υπάρχει για τα αρχεία είναι περιορισμένος. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι συμπίεσης 

δεδομένων λοιπόν για τις εφαρμογές Τηλε-ραδιολογίας είναι ο Huffman coding και ο αλγόριθμος run – length. Για 

την συμπίεση της ψηφιακής εικόνας συνήθως χρησιμοποιείται η JPEG συμπίεση εικόνας καθώς επίσης και ο wavelet 

transform ο οποίος χρησιμοποιείται για υψηλό βαθμό συμπίεσης (30:1) κυρίως για εικόνες υψηλής ανάλυσης 

(mammography). O wavelet transform είναι διακριτός γραμμικός μετασχηματισμός ο οποίος αποσυνθέτει το αρχικό 

φάσμα του σήματος σε μπάντες συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα και στην συνέχεια την 

κωδικοποίησή τους ανά συχνότητες. 

 

4.2.8.2 Παρουσίαση Εικόνας 

Για τις εφαρμογές της Τηλε-ραδιολογίας όπου και η πιο ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να παίξει καθοριστικό 

ρόλο στην διάγνωση η οπτική αντίληψη πρέπει να είναι συγκρίσιμη τουλάχιστον με την ποιότητα εκτύπωσης laser σε 

φιλμ. Τα χαρακτηριστικά της παρουσιαζόμενης εικόνας είναι: 

1. Η πιστότητα (Fidelity) καθορίζεται τόσο από την μέτρηση φυσικών παραμέτρων της εικόνας όπως ο 

φωτισμός (luminance) το dynamic range, η παραμόρφωση (distortion), η ανάλυση της εικόνας και 

τέλος ο θόρυβος, όσο και από ψυχοτεχνικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα κάποια tests που 

αφορούν λεπτομέρειες για την επιθυμητή αντίθεση της εικόνας 

2. Το ποσό της πληροφορίας που περιέχει μια τέτοια εικόνα και αυτό ορίζεται για παράδειγμα από την 

ικανότητα όρασης και διάγνωσης κάποιων σημαντικών λεπτομερειών πάνω στην εικόνα καθώς 

επίσης και η ικανότητα εξακρίβωσης κάποιων ανωμαλιών. 
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4.2.9 Τηλε-καρδιολογία 

Οι πρώτες εφαρμογές τηλε-καρδιολογίας εμφανίστηκαν εδώ και 70 χρόνια, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό 

δίκτυο για την «τηλε-ακρόαση» καρδιακών ήχων και αναπνευστικών ακροαστικών ευρημάτων χρησιμοποιώντας 

ευαίσθητα μικρόφωνα συνδεδεμένα στο τηλεφωνικό δίκτυο. Η τηλε-καρδιολογία, ξεκίνησε να αναπτύσσεται 

περισσότερο την δεκαετία του 1970 όπου χρησιμοποιήθηκε το FAX για τη μετάδοση καρδιογραφικών και 

εγκεφαλογραφικών εκτυπώσεων μέσω τηλεφωνικού δικτύου. 

Σήμερα η τηλε-καρδιολογία χρησιμοποιείται κυρίως για να μεταδίδει καρδιογραφήματα που λαμβάνονται από 

φορητούς και μη καρδιογράφους με 12 ακροφύσια (βεντούζες) από όπου λαμβάνεται το σήμα. Οι σταθμοί στην 

συνέχεια μπορούν να εγγράψουν το σήμα αυτό και να το αποστείλουν μέσω δικτύου ενσύρματου ή και ασύρματου. 

Στην περιοχή της τηλε-καρδιολογίας απευθύνεται και η αποστολή ηχοκαρδιογραφημάτων, καρδιακών παλμών, 

ηχητικών μηνυμάτων και εικόνων. 

 

4.2.9.1 Βασικές Απαιτήσεις 

Για όποια εφαρμογή της τηλε-παθολογίας και αν μιλάμε, ο τυπικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μια υψηλής 

ευκρίνειας κάμερα συνδεδεμένη σε ένα μικροσκόπιο, ένα υπολογιστικό σταθμό ψηφιοποίησης κωδικοποίησης και 

μετάδοσης εικόνας (όταν η κάμερα δεν παράγει ψηφιακά δεδομένα, δηλ. πρόκειται για αναλογική CCD κάμερα), 

καθώς και το υπολογιστικό σύστημα λήψης απεικόνισης και αποθήκευσης για την πλευρά του ειδικευόμενου ιατρού. 

Γενικά οι απαιτήσεις ενός τέτοιο συστήματος είναι: 

1. Multimedia βάση δεδομένων για πιθανή ανασκόπηση προηγουμένων βιοψιών: Αποτελεί μια από τις 

βασικότερες απαιτήσεις για ένα σύστημα Τηλε-παθολογίας αφού για την εξαγωγή μιας διάγνωσης ή για την 

παρακολούθηση της πορείας μιας ασθένειας απαιτούνται και εικόνες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν. 

2. Έγχρωμες εικόνες κατάλληλης ανάλυσης κάτι που εξαρτάται από την ισχύ του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου: Η διάγνωση στην Τηλε-παθολογία στηρίζεται στην ανάλυση της έγχρωμης εικόνας. Με 8 bit 

dynamic range μπορεί να παρουσιαστεί επαρκές ποσοστό πληροφορίας. Τα συστήματα απόκτησης εικόνας της 

Τηλε-παθολογίας στηρίζονται σε βιντεοκάμερες που έχουν μη γραμμική απόκριση (gamma correction). Το 

φαινόμενο αυτό αντιστρέφεται στην παρουσίαση της εικόνας. 

3. Δυνατότητα ελέγχου του χρώματος από απόσταση: Επειδή η διάγνωση στην Τηλε-παθολογία στηρίζεται 

πολύ στην έγχρωμη εικόνα που λαμβάνει ο εξ’ αποστάσεως γιατρός, μια πιθανή αλλοίωση στο χρώμα μιας 

περιοχής της εικόνας από εξωγενείς παράγοντες, είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα μια λανθασμένη 

διάγνωση. Για τον λόγω αυτό είναι απαραίτητο στην τεχνολογία συστημάτων Τηλε-παθολογίας να 

ενσωματωθεί και η θεωρία χρωμάτων καθώς και ο αλγόριθμος gamma correction που είναι ενσωματωμένος 

στις κάμερες και στις συσκευές παρουσίασης του συστήματος. 

4. Ελεγχόμενη δειγματοληψία: Τα διαγνωστικά λάθη εξαιτίας της λανθασμένης λήψης της εικόνας ή σημείων 

της εικόνας φτάνουν το 6,3 με 9%. Ο έλεγχος του μικροσκοπίου μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Η πιο 

προηγμένη από αυτές περιλαμβάνει έλεγχο του μικροσκοπίου από απόσταση κάτι το οποίο δεν είναι ούτε πολύ 

δύσκολο ούτε και ακριβό αφού τα περισσότερα ηλεκτρονικά μικροσκόπια έχουν μηχανισμούς χειρισμού του 

μικροσκοπίου. Την εικόνα που λαμβάνουμε από το μικροσκόπιο την διακρίνουμε σε low power (σχετικά 

χαμηλής ανάλυσης και χαμηλό zoom) και σε high power εικόνες (υψηλή ανάλυση, zoom σε κάποιες περιοχές). 

Η εικόνα που λαμβάνεται από το μικροσκόπιο μπορεί: 

 Να την καθορίσει ο εξ’ αποστάσεως γιατρός και να λάβει high power εικόνα σε όποια περιοχή 

κρίνει αυτός. 

 Να ληφθεί αυτόματα από ρομποτικό μικροσκόπιο αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 

υπάρχει καθορισμός για το ποια σημεία της εικόνας έχουν ληφθεί ως high power εικόνες. 

 Μπορούμε να λάβουμε όλα τα πεδία της εικόνας ως high power συνολικά. 
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 Μπορούμε με κάμερες υψηλής ανάλυσης να πάρουμε low power εικόνα και στην συνέχεια όπου 

ζητηθεί να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον με high power εικόνα. 

5. Συστήματα ασφαλείας: Στις περιπτώσεις συστημάτων Τηλε-παθολογίας θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις συστημάτων τηλεϊατρικής. Όπως η ψηφιακή υπογραφή, η 

πιστοποίηση της αποστελλόμενης - λαμβανόμενης εικόνας και ο έλεγχος από απόσταση του μικροσκοπίου.  

Είναι σαφές ότι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά είναι η διακριτική ικανότητα του συστήματος ψηφιοποίησης και 

απεικόνισης των δεδομένων (τόσο για την στατική και την κινητική Τηλε-παθολογία όσο και για την δυναμική) και 

το εύρος ζώνης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την περίπτωση της δυναμικής Τηλε-παθολογίας. Σήμερα είναι 

δυνατή η ψηφιοποίηση εικόνας από οποιαδήποτε ενδοσκοπική συσκευή, με αποτέλεσμα να μπορούν να υλοποιηθούν 

εφαρμογές τηλε-παθολογίας για ενδοσκοπικές εξετάσεις. Διακρίνονται είτε σε εφαρμογές στις οποίες αποθηκεύονται 

και αποστέλλονται στατικές εικόνες ενδοσκόπησης, είτε σε εφαρμογές όπου ο «εξειδικευμένος»  ιατρός 

παρακολουθεί on-line τις εικόνες που παράγει η ενδοσκοπική συσκευή και δίνει οδηγίες για την χρήση της στον «μη 

εξειδικευμένο». 

 

4.2.10 Τηλε-δερματολογία 

Ο στόχος της Τηλε-δερματολογίας, είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή με 

κύριο σκοπό την παροχή συμβουλών, διαγνωστικών και θεραπευτικών οδηγιών σε κάποιον μη ειδικευμένο 

δερματολόγο. Οι εφαρμογές Τηλε-δερματολογίας είναι απλές. Ο ασθενής με το δερματολογικό πρόβλημα βρίσκεται 

στην κλινική Α (που συνήθως στελεχώνεται από ένα γενικό ιατρό) και ο ειδικευμένος δερματολόγος βρίσκεται στην 

κλινική Β. Δερματολογικές εικόνες, ιστορικό του ασθενούς, εργαστηριακές αναλύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό 

δεδομένο μεταδίδεται ηλεκτρονικά από το Α στο Β, όπου ο δερματολόγος αξιολογεί τα κλινικά δεδομένα, προβαίνει 

σε διάγνωση, και καθορίζει τις περαιτέρω πράξεις. Η Τηλε-δερματολογία είναι από τους ποιο σημαντικούς κλάδους 

στον χώρο της τηλεϊατρικής και αυτό διότι τα δερματολογικά περιστατικά είναι πάρα πολλά (περίπου το 30% των 

συνολικών περιστατικών) και όμως αυτά ή δεν αντιμετωπίζονται σωστά ή αντιμετωπίζονται ελλιπώς λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένου δερματολόγου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Τηλε-δερματολογία 

 

4.1.10.1 Τεχνικές 

Γενικά την Τηλε-δερματολογία μπορούμε να την χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. 

 Πρόκειται για αυτήν που ασκείται σε πραγματικό χρόνο και για την 

 Τηλε-δερματολογία που ασκείται σε μη πραγματικό χρόνο αφού πρώτα αποθηκευτεί ηλεκτρονικά το 

απαραίτητο ιατρικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. 
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4.2.11 Τηλε-οφθαλμολογία 

Η Τηλε-οφθαλμολογία, έχει ως σκοπό την παροχή οφθαλμολογικών διαγνώσεων – συμβουλών, παράλληλα με 

την πιθανή χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Όπως και στις περισσότερες εφαρμογές τηλεϊατρικής 

τα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος Τηλε-οφθαλμολογίας είναι το σύστημα ανάκτησης και ψηφιοποίησης 

εικόνας και το σύστημα μετάδοσης ψηφιακών εικόνων. Στις περισσότερες εφαρμογές Τηλε-οφθαλμολογίας 

απαιτείται η μετάδοση ακίνητων ψηφιακών εικόνων. Αυτό σημαίνει ότι η ανάκτηση της εικόνας θα γίνει απευθείας 

ψηφιακά αν φυσικά διαθέτουμε τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό ή θα περιλαμβάνεται μια διαδικασία 

ψηφιοποίησης της αναλογικής εικόνας που θα πάρουμε.  

Στην συνηθέστερη περίπτωση έχουμε την χρήση μιας CCD κάμερας μπροστά από ένα οφθαλμολογικό 

μικροσκόπιο ή μια ακτινοσκοπική αγγειογραφική συσκευή. 

Τελευταία έχουμε την χρήση ψηφιακής κάμερας συνδεδεμένης με τα οφθαλμολογικά όργανα εξέτασης 

παράγοντας  ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Μια άλλη δυνατότητα είναι η ψηφιοποίηση εικόνων από 

Οφθαλμοσκόπιο Laser (Scanning Laser Ophthalmoscope) για την εξέταση ανωμαλιών του αμφιβληστροειδούς. 

Σε κάθε περίπτωση, οι διαγνωστικές εικόνες ψηφιοποιούνται, αποθηκεύονται και σε ύστερο χρόνο 

μεταδίδονται στον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο για γνωμάτευση και παροχή περαιτέρω οδηγιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7:Τηλε-οφθαλμολογία 

 

4.2.12 Τηλε-ψυχιατρική 

Η Τηλε-ψυχιατρική είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην τεχνολογία επικοινωνιών. Περίπλοκες 

συναισθηματικές πληροφορίες χρειάζεται να αποτυπωθούν και να διαβιβασθούν και είναι συχνά περίπλοκο λόγω της 

συναισθηματικής θέσης του ασθενούς και της ψυχοπαθολογικής κατάστασης. Τέτοιες δυσκολίες μπορούν να 

ξεπεραστούν όταν ο ειδικός είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα ασφαλές μέρος για την αλληλεπίδραση γιατρού 

ασθενούς. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την Τηλε-ψυχιατρική συνοψίζονται παρακάτω: 

 Ειδική προσοχή στην ποιότητα του ήχου. 

 Κατάλληλο εύρος ζώνης για να διασφαλίζει ότι ο λόγος δεν αλλάζει χρονικά και είναι σε συμφωνία με 

το βλέμμα. 

 Κατάλληλο περιβάλλον όπου επιτρέπει τον έλεγχο τον εκφράσεων του προσώπου και του σώματος. 

Αυτό ίσως περιλαμβάνει όψεις από διαφορετικές κάμερες η καταγραφή με κάμερα από απόσταση. 

 Ικανή εκπαίδευση προσωπικού για να διεξάγουν τις εξ’ αποστάσεως συνεντεύξεις. 

 Κατάλληλος χώρος όπου διασφαλίζεται η απομόνωση και ιδιωτικότητα. 
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Στην Τηλε-ψυχιατρική ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί σε τρεις παράγοντες:  

1. Ήχος 

2. Έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου 

3. Έλεγχος εκφράσεων προσώπου και σώματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Τηλε-ψυχιατρική 
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Κεφάλαιο 5
ο
: Η Τηλεϊατρική Διεθνώς μέσα από την χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Υγείας 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η εφαρμόγή, μέσα από την χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, της Τηλεϊατρικής στον πλανήτη, 

αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για το τι ισχύει 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Σκανδιναβία. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά στην στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο 

θέμα. 

 

5.2 Η.Π.Α. 

Στις ΗΠΑ επιτελείται σημαντικό έργο για την αναμόρφωση του συστήματος υγείας. Συγκεκριμένα, στις 

διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ σημαντικές και φιλόδοξες πρωτοβουλίες προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, να επεκτείνουν την κάλυψη του συστήματος, να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες και 

να συμβάλουν στην προαγωγή ενός υγιέστερου τρόπου ζωής. 

Οι έννοιες Health Information Technology (HIT) και Electronic Health Information Exchange (HIE) 

αποτελούν σημαντικές συνιστώσες προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα του 

ΗΙΤ να βελτιώσει τα ηλεκτρονικά συστήματα υγείας, πολλές εμπλεκόμενες οντότητες έχουν πραγματοποιήσει 

σημαντικά βήματα για να διευρύνουν τη χρήση και να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση σε πληροφοριακά 

συστήματα υγείας με τρόπο ηλεκτρονικό. Πολλές είναι οι σχετικές προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα τεχνικές, 

αλλά και λειτουργικές. 

Το αμερικάνικο σύστημα υγείας διαθέτει πολλές αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά προσφέρει μια σειρά από τις 

πιο προηγμένες υπηρεσίες παγκοσμίως, διαθέτει παρόχους άρτια εκπαιδευμένους και χρησιμοποιεί συχνά τις πλέον 

σύγχρονες τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ καταναλώνουν περισσότερα χρήματα ανά κεφαλή στον τομέα 

της υγείας από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα, παρέχοντας όμως ίσα ή και χειρότερα αποτελέσματα 

αναφορικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, οι ΗΠΑ είναι τελευταίες σε θανάτους παιδιών ανάμεσα 

σε 23 βιομηχανοποιημένες χώρες. Επιπλέον, αποτελέσματα από μια ανάλυση του 2006 για την απόδοση του 

συστήματος υγείας των ΗΠΑ εγείρουν αρκετές ανησυχιες  για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει 

ένας μέσος Αμερικανός. Συγκεκριμένα: 

Οι Αμερικανοί δε λαμβάνουν πάντα κατάλληλη φροντίδα, εφόσον περίπου οι μισοί ενήλικες μόνο λαμβάνουν 

αποφάσεις βάσει κλινικών διαγνώσεων, σύμφωνα με εθνικές οδηγίες. Επιπλέον, διαπιστώνονται σημαντικές 

διαφορές στους εμβολιασμούς, στην προληπτική ιατρική και στην οδοντιατρική, από πολιτεία σε πολιτεία. 

Υπάρχουν ελλείψεις στο συντονισμό και στη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δημιουργούν ρίσκα και 

επιπλοκές, αυξάνοντας το κόστος της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Η ασφάλεια των ασθενών έχει επίσης πολλά ρίσκα. Συγκεκριμένα, η χώρα έχει έλλειψη στους 

αποτελεσματικούς τρόπους αναφοράς συστημάτων που θα βοηθούσαν την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών 

Σε γενικές λοιπόν γραμμές, οι ΗΠΑ χρειάζεται να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε δείκτες-κλειδιά, όπως η 

πρόληψη, ο έλεγχος χρόνιων ασθενειών και η έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, με μόνο λίγο πάνω από το 

50% να πετυχαίνει τους σχετικούς στόχους . 

Ο μέσος Αμερικανός, αναφορικά με την πραγματική αξία της ιατρικής φροντίδας, δεν παίρνει ό,τι πληρώνει. 

Σε αυτό συντελούν αρκετοί παράγοντες. Ωστόσο, η χρήση συστημάτων HIT, καθώς επίσης και η ανίχνευση 

πληροφοριών υγείας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν αυτά τα μειονεκτήματα. Οι 3 

περισσότερο σημαντικές σχετικές προκλήσεις περιγράφονται κατωτέρω: 



 

 

 

Κεφάλαιο 5
ο
:  Η Τηλεϊατρική Διεθνώς μέσα από την χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας 

- 62 - 

Α. Μη μπορώντας να χρησιμοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα αποτελεσματικά, το σύστημα 

υπηρεσιών υγείας των ΗΠΑ διαθέτει μια σειρά από ανεπάρκειες. Οι υπηρεσίες υγείας της δε διαθέτουν 

σωστή αρχειοθέτηση και αυτό φέρνει τις ΗΠΑ πίσω από άλλες χώρες στη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων στο μοίρασμα της πληροφορίας χωρίς πολλαπλασιασμό του κόστους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το σύστημα υγείας των ΗΠΑ να είναι κλασματοποιημένο, με πολλούς ασφαλιστές, 

παρόχους και πολλά δίκτυα συστημάτων υγείας, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες διαφορετικής υφής, 

οπότε ένας ασθενής αδυνατεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το είδος της υπηρεσίας που είναι δυνατό να 

του παρασχεθεί, εάν βρίσκεται σε διαφορετικές πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και η φροντίδα 

στον ασθενή πολλές φορές γίνεται με ελλιπείς πληροφορίες, οπότε σαφώς και γίνεται δυσκολότερη. Σε 

γενικές λοιπόν γραμμές, οι ανωτέρω περιγραφείσες έννοιες ΗΙΤ και ΗΙΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

Β.  Κατά δεύτερον, η αγορά του δικτύου υγείας των ΗΠΑ δε δίνει έμφαση στην ποιότητα των 

υπηρεσιών και στα επίπεδα υπηρεσιών που βασίζονται σε πρότυπα. Αυτό διότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

υγείας δεν αμοίβονται βάσει της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών, αλλά βάσει της πολυπλοκότητας των 

κλινικών υπηρεσιών που διατίθενται να προσφέρουν. Θα χρειαζόταν λοιπόν ακόμα και οι γιατροί να 

αμοίβονται βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν, βάσει των καλύτερων πρακτικών που 

χρησιμοποιούν και βάσει της βοήθειας που προσφέρουν σε ασθενείς να ξεπεράσουν ή να σταθούν 

απέναντι σε χρόνια προβλήματα υγείας.  

Γ. Τρίτον, έχουν ληφθεί μέχρι τώρα λιγοστές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συστήματος υγείας και 

για τη σύγκριση των τιμών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση 

λοιπόν απαιτούνται πολλά βήματα ακόμα, με στόχο τη βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας των 

ΗΠΑ και της παροχής ίσων ευκαιριών και ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς. Για να γίνει 

αυτό, αφενός μεν χρειάζεται η ύπαρξη μιας πληροφοριακής υποδομής που να δίνει τη δυνατότητα στους 

ασθενείς να γνωρίζουν πληθώρα θεμάτων στον τομέα της ιατρικής που τους ενδιαφέρει, αφετέρου δε 

στο να βάλουν τα εχέγγυα για τη λήψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση της υγείας των ασθενών. 

Σε γενικές γραμμές, στις ΗΠΑ διαπιστώνονται βασικές αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων υγείας 

κυρίως ως προς το βαθμό διείσδυσής τους, λόγω της μειωμένης ικανοποίησης των πολιτών. Οι ΗΠΑ βρίσκονται, 

αντίθετα, σε πολύ καλή θέση, ως προς τη δημιουργία προτύπων και τη διαλειτουργικότητα, αλλά και την ασφάλεια 

που προσφέρουν τα πληροφοριακά τους συστήματα υγείας [41],[42],[43],[44],[45],[46]. 

 

5.3 Αγγλία 

Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας δημιουργήθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εν μέσω πολιτικής 

σύμπνοιας, καθότι θεωρήθηκε ότι ήταν προς το κοινό συμφέρον η δημιουργία ενός αποτελεσματικού εθνικού 

συστήματος υγείας. Τότε συστάθηκε ένα νέο σύστημα υγείας βασισμένο στην κοινωνικό ασφάλιση, ενώ 

ενοποιήθηκαν οι δομές ιδιωτικών και δημοσίων νοσοκομείων σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), οι βασικές 

αρχές του οποίου παραμένουν αναλλοίωτες ακόμα και σήμερα, παρά τη διαφοροποιήση πολλών υπηρεσιών. 

Σήμερα, το NHS είναι στο σύνολό του μόλις 5% ιδιωτικό και αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει 51 εκατομμύρια 

ανθρώπους, τα 7 από τα οποία κατοικούν στο Λονδίνο.  

Με την αλλαγή των καιρών ήρθαν στο προσκήνιο της Αγγλίας και τα λεγόμενα Πληροφοριακά Συστήματα 

Υγείας. Βεβαίως υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών σε διαφορετικούς οργανισμούς, ως επί το πλείστον κυβερνητικούς. 

Ωστόσο, η χρήση τους παραμένει σε σχεδόν νηπιακό στάδιο σε κάποιους από αυτούς, ενώ σε άλλους είναι αρκετά 

διαδεδομένη.  Επί παραδείγματι, υπάρχουν πολλές εθνικές πρωτοβουλίες όπως η ψηφιοποίηση προϊόντων 
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απεικονιστικών τεχνικών οι οποίες βρίσκονται σε άνθιση, ενώ υπάρχουν και άλλες που μόλις ξεκίνησαν να 

αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. 

Σε γενικές γραμμές, πραγματοποιούνται πολλές στρατηγικές κινήσεις για να αυξήσουν τα στάνταρντς της 

χρήσης των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής στην Ιατρική, μέσω αρκετών συνδυαστικών πρακτικών. Κάποιες 

από αυτές πραγματοποιούνται σε μορφή συμμαχίας με στρατηγικούς εταίρους (Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία), 

ενώ άλλες χωριστά. Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών υγείας 

αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, αυξάνονται 

και οι προσπάθειες προτυποποίησης διαφόρων πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα συσκευών 

και υπηρεσιών. 

Επιπλέον, υπάρχει σήμερα στην Αγγλία το National Programme for IT (NpfIT), όπου προωθούνται συστήματα 

και υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων υγείας, οι οποίες προωθούνται από Εθνικούς Παρόχους Υποδομών 

Υπηρεσιών (National Infrastructure Service Providers - NISP), Εθνικούς Παρόχους Υπηρεσιών και Εφαρμογών 

(National Application Service Providers - NASP) και Τοπικούς Παρόχους Υπηρεσιών (Local Service Providers - 

LSP). 

Οι πάροχοι υποδομών (NISPs) είναι υπεύθυνοι για το όλο δίκτυο υπηρεσιών πληροφορικής υγείας, το οποίο 

ονομάζεται National Network for the NHS (N3). Το Ν3 αποσκοπεί στην παροχή βελτιωμένης συνδεσιμότητας και 

αξιόπιστων και ασφαλών ευρυζωνικών συνδέσεων, ώστε να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που 

σχετίζονται με πληροφοριακά συστήματα υγείας. 

Επομένως, η Αγγλία αξιολογείται ότι βρίσκεται σε παράλληλους δρόμους με τις ΗΠΑ συνολικά, ενώ 

ειδικότερα βρίσκεται σε καλύτερη θέση ως προς τη διείσδυση των συστημάτων, αλλά χειρότερη ως προς τα πρότυπα 

και την ασφάλεια των συστημάτων υγείας. Επίσης, η Αγγλία στη δομή του συστήματός της έχει κοινά στοιχεία με 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφονται κατωτέρω [47],[48],[49].. 

 

5.4 Σκανδιναβία (Δανία, Νορβηγία) 

Μέρος της Σκανδιναβίας καταλαμβάνει η Δανία, η οποία έχει πληθυσμό 5.400.000 κατοίκους, με πρωτεύουσα 

την Κοπεγχάγη (600.000 κατοίκους). Το όλο κράτος και οι διάφοροι δήμοι στους οποίους υποδιαιρείται 

καταβάλλουν φόρους για το εθνικό τους σύστημα υγείας, το οποίο καλύπτει πάνω από 3500 δομες όπως νοσοκομεία, 

εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, γενικούς ιατρους και άλλους ειδικούς.  

Το όλο τους σύστημα λειτουργεί με τις εξής οντότητες: 

 Κρατικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για γενικές ενέργειες ρυθμιστικού χαρακτήρα. 

 Γενικού χαρακτήρα επαγγελματίες «πρακτικούς», οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

 Περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για όλα τους τα δημόσια νοσοκομεία 

 Δήμους που είναι υπεύθυνοι για παροχή φροντίδας κατ’ οίκον. 

Οι πολίτες της Δανίας απολαμβάνουν τα οφέλη της πληροφορικής ώστε να μειωθεί το άγχος τους για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας, πράγμα το οποίο φαίνεται από το ότι ο προϋπολογισμός των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς  [50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59]. 

Η Δανία και η Νορβηγία είναι παραδείγματα 2 Σκανδιναβικών χωρών που έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια 

εθνικά δίκτυα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών που έχουν ως κέντρο τους τον ασθενή και στόχο την παροχή 

ασφαλών υπηρεσιών, τη δημιουργία προτύπων και την ανακάλυψη νέων εφαρμογών. 

Στη Δανία έχει δημιουργηθεί και σχετικός φορέας, ο οποίος ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος και είναι στενά συνδεδεμένος με το κράτος, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη 

διατήρηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (φακέλων ασθενών), είτε χρησιμοποιώντας τοπικά μοντέλα 

(Systematic, Acure), είτε διεθνή (HISA - WM-DATA), HL7 (CSC Scandihealth), EHCRA (CSC Scandihealth).  
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Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών αυτών απαρτίζεται από πολλές οντότητες: 

(α) Εθνικό δίκτυο υπηρεσιών υγείας, το οποίο είναι ένα πλήρως ψηφιοποιημένο δίκτυο 

(β)  Πόρταλ υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αναδύονται από διάφορες ανάγκες για εφαρμογές. 

(γ) Εθνικά μητρώα που προέρχονται από μικρότερα, τοπικά μητρώα 

(δ) Περισσότερο και λιγότερο σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

(ε) Λύσεις για παροχή υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον. 

Αναφορικά με την τεχνολογία, οι Σκανδιναβικές χώρες επωφελούνται από συλλογικές προσπάθειες στην 

ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών. Επί παραδείγματι, η Νορβηγία, η Δανία και η Σουηδία έχουν διασυνδέσει τα 

εθνικά τους δίκτυα υγείας (KITH, MedCom και CARELINK αντίστοιχα), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου 

Σκανδιναβικού Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας) [60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],.  

Για αυτό το λόγω και διαθέτουν χρόνια τώρα ηλεκτρονικά μητρώα των ασθενών τους και άλλες πολλές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες, προσωπικό προφίλ ασθενούς, πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικά δεδομένα, κ.λπ. 

Σε γενικές γραμμές, η Σκανδιναβία διαθέτει αξιοθαύμαστα πληροφοριακά συστήματα υγείας και φαίνεται να 

διατηρεί μια αξιοζήλευτη θέση αναφορικά με τη διείσδυση των συστημάτων στους πολίτες της, με τη 

λειτουργικότητα, το σεβασμό στα πρότυπα (λιγότερο – εδώ διαπιστώνεται μια υστέρηση), αλλά και την ασφάλεια 

[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80] 

. 

 

5.5 Καναδάς 

Ο Καναδάς διαθέτει ένα ως επί το πλείστον δημόσιο σύστημα υγείας και πρόνοιας με διάσπαρτα περιφερειακά 

πλάνα ανάπτυξης. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίσει σε όλους τους κατοίκους του Καναδά την 

πρόσβαση σε νοσοκομειακές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονομικής κατάστασης και χωρίς άμεσες 

χρεώσεις στα σημεία παροχής της υπηρεσίας. Το σύστημα που λειτουργεί από το 1984 και ονομάζεται Canada 

Health Act (CHA), διαθέτει συγκεκριμένες αρχές που αποσκοπούν στη διασφάλιση του ανωτέρω γενικού στόχου. 

Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες: 

 Δημόσια διοίκηση 

 Δυνατότητα ερμηνείας προβλημάτων 

 Παρουσία σε όλη την επικράτεια 

 Μεταφερσιμότητα 

 Ευκολία πρόσβασης 

Ενώ το CHA θέτει τα βασικά κριτήρια και όρους που πρέπει να πληρούν οι 13 περιφέρειες του Καναδά, 

καθεμιά εξ’ αυτών έχει τη δυνατότητα να λάβει τις δικές της προτεραιότητες και πρωτοβουλίες για υπηρεσίες 

συστημάτων υγείας, να διαχειριστούν τους προϋπολογισμούς τους και να κατανείμουν τους πόρους τους όπως 

επιθυμούν. 

Στο ανωτέρω καλά οργανωμένο σύστημα του Καναδά, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, εκπαιδευτικές οντότητες 

και ερευνητικές ομάδες (επαγγελματικές και εθελοντικές), οι οποίες συμβάλλουν ενεργά. Αντίθετα, λίγες μόνο 

ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες μπορούν να συγκριθούν με το ανωτέρω δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο περιλαμβάνει 

100 περιοχές, 900 νοσοκομεία, χιλιάδες κλινικές και ιατρεία, καθώς και ένα εργατικό δυναμικό που ανέρχεται στα 

400.000 άτομα που εργάζονται για την παροχή υπηρεσιών υγείας, για ένα πληθυσμό περίπου 33.000.000.  

Επιπλέον, η υγεία αποτελεί έναν από τους τομείς που είναι περισσότερο ψηφιοποιημένοι (άρα μιλάμε για 

ηλεκτρονική υγεία), με περίπου 2000 συναλλαγές ανά λεπτό, οι οποίες φυσικά απαιτούν την κοινή χρήση μεγάλου 

όγκου πληροφορίας. Το σύστημα δημιουργεί κάθε χρόνο τις ανάγκες για: 
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 440.000.000 εργαστηριακά τεστς 

 382.000.000 συνταγές 

 322.000.000 επισκέψεις σε γραφεία ιατρών 

 35.000.000 διαγνωστικές εικόνες νοσηλείες ασθενών σε νοσοκομεία 

Τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα στον Καναδά, παρότι χαίρουν σημαντικής αναγνώρισης από τους 

κατοίκους του, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Γήρανση του πληθυσμού 

 Έλλειψη γενικών πρακτικών (σε αντίθεση με επιστήμονες) 

 Σημεία παροχής υπηρεσιών με αντιθέσεις ως προς την ποιότητα 

 Αυξανόμενα κόστη 

Παρά τις ανωτέρω προκλήσεις, οι Καναδοί έχουν υψηλές προσδοκίες από τα πληροφοριακά τους συστήματα 

υγείας, από τα οποία επιζητούν ακριβείς πληροφορίες, μεταφέρσιμες, ασφαλείς, χωρίς ρίσκο και ικανές να 

διευκολύνουν την επικοινωνία του ασθενή με τον κατάλληλο ανά περίπτωση επαγγελματία. Επιπλέον, επιθυμούν να 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε αποτελέσματα εξετάσεων και έγκαιρη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες. 

Αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω ανάγκες, έχει δημιουργηθεί στον Καναδά ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός  Health 

Infoway Inc. (Infoway) από το 2001, ο οποίος προωθεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας σε όλη την Καναδική 

επικράτεια. Ο στόχος του είναι μέχρι το 2010, κάθε περιφέρεια του Καναδά να επωφεληθεί από τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Υγείας και αντίστοιχα τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού να έχει ήδη διαθέσιμη πληροφορία που τον 

αφορά ηλεκτρονικά.  

Η προσέγγιση του Καναδά στα ηλεκτρονικά συστήματα υγείας είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες 

(service oriented), με βάση ορισμένες κοινές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω: 

Αποτελεί ένα ευέλικτο πλαίσιο σχεδιασμού που επιτρέπει διαφορετικές λύσεις και στοιχεία που 

επαναχρησιμοποιούνται σε πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές. 

Εξασφαλίζει λύσεις πληροφοριακών συστημάτων που φροντίζουν την ακριβή και ασφαλή μετάδοσή 

πληροφορίας από και προς τον ασθενή, με στόχο την παροχή κάποιας ιατρικής υπηρεσίας. Απευθύνεται σε σύγχρονα 

εργασιακά περιβάλλοντα, σχεδιάζοντας την απαιτούμενη αρχιτεκτονική λειτουργίας τους. 

Ο Καναδάς φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις ΗΠΑ, αλλά λίγο χειρότερη από τις χώρες της 

Σκανδιναβίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι και εκεί, με γοργούς ρυθμούς τα πράγματα αναφορικά με τη 

διαλειτουργικότητα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και με τη χρήση προτύπων, επιτρέπουν την ύπαρξη 

υψηλών στάνταρντς στα πληροφοριακά συστήματα υγείας .[81],[82],[83],[84]. 

 

5.6 Ειρηνικός Ωκεανός (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) 

Η εθνική στρατηγική της Αυστραλίας συνδυάζει κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα συστήματα παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, με στόχο την ενοποιημένη παροχή υπηρεσιών μέσω της μη κερδοσκοπικής 

κρατικής υπηρεσίας National E-Health Transition Authority (NEHTA), η οποία έως τώρα έχει λάβει περίπου 

$160.000.000 ως χρηματοδότηση. Αποστολή της ΝΕΗΤΑ είναι η παροχή της απαραίτητης υποδομής με στόχο την 

παροχή ασφαλών, διαλειτουργικών και έξυπνων λύσεων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο διάφορες μέθοδοι και τεχνικές. 

Ο όλος σχεδιασμός, ωστόσο, των συστημάτων πληροφορικής υγείας έχει γίνει για την κοινή χρήση υπηρεσιών 

από πρακτικούς και καταναλωτές (ασθενείς), η οποία απαιτεί διαλειτουργικότητα, ορίζοντας το λεγόμενο 

interoperability framework (IF). Αυτός ήταν ένας τρόπος ευθυγράμμισης διαφορετικών προσπαθειών να επινοηθούν 

νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Προς τούτο, η ΝΕΗΤΑ χρησιμοποιεί μια κεντρικοποιημένη προσέγγιση του ασθενούς, 

προσπαθώντας πάντοτε να μην ξεφύγει από τον εστιασμό προσωπικά σε κάθε χρήστη.  
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Αντίστοιχα, η Νέα Ζηλανδία έχει αναπτύξει το ηλεκτρονικό της σύστημα υγείας πάλι με κεντρικοποιημένο 

τρόπο, κυρίως ακολουθώντας το μοντέλο της Αγγλίας, με ως επί το πλείστον κρατικό σύστημα. 

Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν περίπου 450 νοσοκομεία, από τα οποία περίπου το 1/5 είναι δημόσια. 

Η εθνική στρατηγική της Νέας Ζηλανδίας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας δεν έχει ορίσει ένα ενιαίο 

κεντρικοποιημένο σύστημα, ενώ αντίθετα  υπάρχουν πολλά διασυνδεδεμένα δίκτυα διαχείρισης ασθενών. Η εξόρυξη 

των δεδομένων γίνεται από διάφορες εθνικές βάσεις δεδομένων (National Minimum Dataset - NMDS), Mental 

Health Information National Collection (MHINC) και National Booking Reporting System (NBRS). 

Η Αυστραλία, ως χαοτική χώρα, υστερεί σε πολλά σημεία σε σχέση με την πλήρως οργανωμένη Νέα 

Ζηλανδία, ωστόσο, οι χώρες αυτές διατηρούν μια πολύ καλή στρατηγική για τη διαλειτουργικότητα και την 

ανάπτυξη νέων εφαρμογών και βρίσκονται σε πολύ καλή θέση ως προς τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων 

υγείας [85],[86],[87],[88],[89],[90],[91]. 

 

5.7 Ευρωπαϊκή Ένωση 

5.7.1 Στρατηγική 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής υγείας", συντονίζοντας 

δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια μεταξύ συναφών πολιτικών και ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την 

εξεύρεση καλύτερων λύσεων, την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διάδοση ορθών πρακτικών. 

Ειδικότεροι στόχοι της είναι η δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης· η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία μεταξύ 

φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισμός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία· η 

παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως πληροφοριών για μια υγιεινή ζωή και πρόληψη των 

ασθενειών· και, τέλος, η ανάπτυξη συστημάτων τηλεσυμβουλευτικής (teleconsultation), ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης (ePrescribing), ηλεκτρονικής παραπομπής (eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών 

εξόδων. Για να στεφθεί από επιτυχία το εγχείρημα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των 

ασθενών και των απασχολουμένων στον τομέα της υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην 

υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει δύο πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ασφάλειας και 

της ποιότητας της περίθαλψης ατόμων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή μόνιμης 

διαμονής τους στο εξωτερικό: μία σύσταση για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικού 

ιατρικού ιστορικού (EHR) και το έργο Ευφυείς Ανοικτές Υπηρεσίες (Smart Open Services/ΕPSOS). Η σύσταση 

αποβλέπει στον εφοδιασμό των κρατών μελών με τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ιατρών σε ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με ασθενείς που προσπαθούν να 

θεραπεύσουν, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι πληροφορίες στην Ευρώπη. Το έργο EPSOS, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζεται από 12 κράτη μέλη και τις οικείες 

βιομηχανίες, με στόχο να καταδειχθούν τα οφέλη από την εν λόγω διαλειτουργικότητα. Θα επιτρέψει δε στους 

επαγγελματίες του χώρου της υγείας να έχουν πρόσβαση σε ειδικά ιατρικά δεδομένα, όπως είναι η φαρμακευτική 

αγωγή ασθενών από άλλες χώρες της ΕΕ. Σε έκτακτες περιστάσεις, η πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες θα 

μπορούσε να σώσει τη ζωή πολλών ασθενών . 

Το έργο EPSOS χρηματοδοτείται με περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ ανά τριετία, από τα οποία 11 εκατ. 

καλύπτονται από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CIP). Το έργο 

είναι ένα πρώτο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιατροί όταν ασθενείς ζητούν ιατρική 

περίθαλψη στο εξωτερικό. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν τον ανεφοδιασμό του ασθενούς με απαραίτητα 
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φάρμακα που έχει χάσει, τις δυσκολίες ενημέρωσης του αλλόγλωσσου ιατρού σχετικά με το ιατρικό πρόβλημα, τη 

διάγνωση της ασθένειας και τη συνταγογράφηση των κατάλληλων φαρμάκων, ελλείψει πλήρους ιατρικού ιστορικού.  

Μολονότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει ηλεκτρονικά συστήματα ιατρικού ιστορικού, πολλά από αυτά τα 

(εθνικά) συστήματα είναι επικοινωνιακώς ασύμβατα. Το νέο έργο θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη συμβατότητα των 

ηλεκτρονικών ιατρικών πληροφοριών, ανεξαρτήτως γλώσσας ή τεχνολογίας, και αυτό χωρίς να χρειαστεί κοινό 

σύστημα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Έτσι, τα επαγγελματικώς ασχολούμενα στο χώρο της υγείας άτομα θα έχουν 

πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό ασθενούς από άλλη χώρα - στη γλώσσα τους και παρά τη διαφορετικότητα 

τεχνολογιών και συστημάτων. Θα καταστεί επίσης δυνατή η ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών που έχουν εκδοθεί σε 

άλλα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι ασθενείς που ταξιδεύουν στην ΕΕ να εφοδιάζονται με τα σωστά απαραίτητα 

φάρμακα. Το έργο ΕPSOS βασίζεται σε εθνικές πρωτοβουλίες με την άμεση συμμετοχή χωρών όπως είναι η 

Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η 

Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ηλεκτρονικά μητρώα θα είναι απολύτως εθελοντικά και θα 

δημιουργούνται μόνο έπειτα από αίτηση του πολίτη, με σεβασμό των δικαιωμάτων της/του όσον αφορά την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα εν λόγω μητρώα δεν έχουν ακόμα 

συμφωνηθεί, θα υπάρχει όμως συνοπτική περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών του ατόμου, όπως η ομάδα αίματος, 

γνωστές αλλεργίες, οι παθολογικές καταστάσεις και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με φάρμακα που ενδεχομένως 

παίρνει ο ασθενής. 

Η σύσταση για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού 

(EHR) αποτελεί το πρώτο κοινοτικό έγγραφο που εξετάζει συνολικά τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη 

μέλη για να εγκαταστήσουν ένα σύστημα EHR συμβατό με τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων κρατών μελών. Ο 

βασικός στόχος έγκειται στο να δοθεί στον ασθενή η δυνατότητα να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις ζωτικές γι' 

αυτόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε συστήματα ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού οπουδήποτε. Το έργο 

ΕΡSOS επικυρώνει και επικαιροποιεί τη σύσταση αυτή με περαιτέρω πείρα και με συγκεκριμένα διδάγματα. Οι εν 

λόγω πρωτοβουλίες εντάσσονται στην Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα (δελτίο Τύπου IP/08/1070). 

Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) στοχεύει στην ενθάρρυνση της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ένα μέρος του, συγκεκριμένα δε το πρόγραμμα υποστήριξης 

της πολιτικής για τις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), εστιάζεται στην τόνωση της καινοτομίας 

και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ευρύτερης αφομοίωσης και βέλτιστης χρήσης των ΤΠΕ από τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και μέσω αυτού ακριβώς στηρίζεται το έργο ΕΡSOS. 

Το ΕΡSOS κατατάσσεται στα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας (LSP): προωθούμενο από τις συμμετέχουσες 

χώρες, επικεντρώνεται στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε ΤΠΕ και που ήδη λειτουργούν σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Τα LSP στηρίζονται σε αυτές τις υπηρεσίες και επιδιώκουν την εξεύρεση 

κοινών προδιαγραφών με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης και ευρύτερης αποδοχής. Αυτό θα επιτρέψει την 

επικοινωνία και τη διάδραση μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να 

μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που παρέχει η ενιαία αγορά. 

Επιπροσθέτως, το δίκτυο CALLIOPE (Call for Interoperable eHealth services in Europe) θα αναλάβει να καταστήσει 

κτήμα της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας της υγειονομικής περίθαλψης τα αποτελέσματα του εν λόγω LSP με 

αντικείμενο την ηλεκτρονική υγεία, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό και άλλα κράτη μέλη. 

Η ανωτέρω περιγραφή αφορά ένα συγκεκριμένο έργο, σημαντικό και καλώς αναφέρεται. Αλλά υπάρχουν ένα 

σωρό άλλα κείμενα που είναι και στα Ελληνικά στο site της ΕΕ όπως η ανακοίνωση COM356/2004 και άλλα 

[92],[93],[94] 

.  
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5.7.2 Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη 

Οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας απαντούν όλο και συχνότερα στα ιατρεία, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας «Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe» (συγκριτική αξιολόγηση 

της χρήσης των ΤΠΕ μεταξύ των γενικών ιατρών στην Ευρώπη) που παρουσίασε  η Επιτροπή. Εξακολουθούν να 

παρατηρούνται, ωστόσο, αξιοσημείωτες διαφορές στη διαθεσιμότητα και στην χρήση τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 

Το 70% περίπου των ευρωπαίων γιατρών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και το 66% χρησιμοποιούν υπολογιστές για 

τις γνωματεύσεις τους. Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες διαφορές ανά χώρα: στη Δανία καταγράφεται το υψηλότερο 

ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης μεταξύ των γενικών ιατρών (91%), στη δε Ρουμανία το χαμηλότερο (περίπου 5%) . 

Τα διοικητικά δεδομένα των ασθενών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από το 80% των γενικών ιατρών: 92% εξ 

αυτών αποθηκεύουν επίσης ιατρικά δεδομένα διαγνώσεων και φαρμακευτικής αγωγής, ενώ 35% αποθηκεύουν 

ηλεκτρονικά τις ακτινολογικές εξετάσεις. Οι ευρωπαίοι γιατροί διαβιβάζουν συχνά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή 

σε εργαστήρια (40%), αλλά λιγότερο συχνά σε άλλα κέντρα υγείας (10%). 

Η έρευνα δείχνει ότι οι πιο προηγμένες από πλευράς πρόσβασης και συνδετικότητας ΤΠΕ χώρες είναι 

πιθανότερο ότι χρησιμοποιούν τις εν λόγω τεχνολογίες για επαγγελματικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, στη Δανία, με 

την πλέον διαδεδομένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, στο 60% περίπου των ιατρείων 

παρατηρείται εκτεταμένη επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  μεταξύ γιατρών και ασθενών (ο μέσος όρος για 

την ΕΕ είναι μόλις 4%). 

Στην έρευνα επισημαίνονται επίσης πεδία για περαιτέρω βελτίωση και αξιοποίηση, όπως η Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση (e-Prescribing), την οποία χρησιμοποιεί μόλις το  6% των γενικών γιατρών της ΕΕ. Η πρακτική 

αυτή ακολουθείται ευρέως σε τρία μόνον κράτη μέλη: στη Δανία (97%), στις Κάτω Χώρες (71%) και στη Σουηδία 

(81%). 

Η Τηλεπαρακολούθηση, που επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία ενός ασθενούς και να 

αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις από μακριά, χρησιμοποιείται μόνο στη Σουηδία (όπου το 9% των γιατρών 

παρέχουν υπηρεσίες Τηλεπαρακολούθησης), στις Κάτω Χώρες και στην Ισλανδία (3% και στις δύο). Η Επιτροπή 

σκοπεύει να υποβάλει στη διάρκεια του έτους έκθεση σχετικά με τις δυνατότητες και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής.   

Η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων ασθενών είναι και αυτή σπάνια και εφαρμόζεται από το 1% μόνο των 

γενικών γιατρών της ΕΕ. Οι Κάτω Χώρες εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης (5%). Η Επιτροπή σκοπεύει 

φέτος να διατυπώσει συστάσεις για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων 

υγείας και θα δρομολογήσει, σε συνεργασία με αρκετές χώρες, ένα πρόγραμμα για τη διασυνοριακή παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε ασθενείς που ταξιδεύουν στην ΕΕ. 

Η πλειονότητα των ευρωπαίων γιατρών συμφωνεί ότι οι ΤΠΕ βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υγειονομικών υπηρεσιών. Οι γιατροί που δεν χρησιμοποιούν ΤΠΕ αναφέρουν ως σοβαρότερα κωλύματα την έλλειψη 

εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Για τη διάδοση της ηλεκτρονικής υγείας, ζητούν μεγαλύτερη χρήση ΤΠΕ 

κατά τη διάρκεια των ιατρικών σπουδών, περισσότερη κατάρτιση και καλύτερη ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των 

επαγγελματιών του κλάδου της υγείας που επιθυμούν να ανταλλάσσουν κλινικά δεδομένα 

.[95],[96],[97],[98],[99],[101] 

. 
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Κεφάλαιο 6
ο
: Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα είναι το θέμα του παρόντος Κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, μετά από κάποιες 

γενικές πληροφορίες, δίνεται μια χρονολογική ιστορική αναδρομή της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. Ακολουθεί η 

ενότητα «Προγράμματα Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα», όπου γίνεται ανάλυση των διαφόρων Προγραμμάτων 

Τηλεϊατρικής που έχουν εφαρμοστεί στην χώρα μας. 

 

6.2 Γενικά 

Πρωτοποριακές προτάσεις, όμως δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από τον ελληνικό χώρο. Ο 

καθηγητής και βουλευτής Σκεύος Ζερβός (1933), ο οποίος κατά το Β ΄ Παγκόσμιο πόλεμο είχε καταφύγει στην 

Αίγυπτο και από εκεί ταξίδευε σε πολλά μέρη της Αφρικής, εφαρμόζοντας τη Tηλε-εξέταση, δοκίμασε τη μετάδοση 

ήχων ακρόασης στην Αθήνα και σε επαρχιακές πόλεις. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ιατρικής 

Εταιρείας Αθηνών. Ο καθηγητής Ζερβός πρότεινε ακόμη την εφαρμογή της τηλεϊατρικής σε πλοία της γραμμής 

Πειραιάς – Νέα Υόρκη, αλλά η ιδέα του δε πραγματοποιήθηκε λόγω του υπέρογκου κόστους. 

Το 1976 ο καρδιολόγος κ. Παπακωσταντίνου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

παρουσιάζει ένα σύστημα αναλογικής μετάδοσης ΗΚΓ μέσω τηλεφώνου. 

Το 1989 είναι χρονιά σταθμός για τη τηλεϊατρική στη χώρα μας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών σε συνεργασία με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο παρουσιάζουν ένα 

σύστημα τηλεϊατρικής για την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δημιουργούν το πρώτο δίκτυο 

Κέντρων Υγείας συνδεδεμένων με δημόσιο Νοσοκομείο. Το σύστημα αυτό, που επέτρεπε τη μετάδοση 

ακτινογραφιών αλλά και καρδιογραφημάτων, έδωσε ώθηση στη τηλεϊατρική στη χώρα μας και αποτέλεσε τον 

προπομπό και άλλων προσπαθειών των τελευταίων χρόνων. 

Η Τηλεϊατρική μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα εξαιτίας, κυρίως των γεωγραφικών και 

δημογραφικών της ιδιομορφιών. Παράλληλα, η συνεχής αύξηση του βιοτικού επιπέδου, ο μεγάλος αριθμός των κατ’ 

έτος αλλοδαπών και Ελλήνων επισκεπτών ,εξασκούν συνεχή πίεση για την βελτίωση και αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Ένα σύστημα τηλεϊατρικής εγκαταστάθηκε στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο το 1989.Το 

σύστημα υλοποιήθηκε στα πλαίσια πιλοτικών εφαρμογών του Ελληνικού Προγράμματος Τηλεϊατρικής ,σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Σκοπός ήταν η παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών πληροφοριών στις υγειονομικές 

μονάδες που υποστηρίζονται από το σύστημα. Επίσης, σημαντική θεωρήθηκε και η υποστήριξη προγραμμάτων 

Προληπτικής Ιατρικής, Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης υγειονομικών στελεχών. Υπάρχουν διάφορα συνδεδεμένα 

Κέντρα Υγείας μέσω του συγκεκριμένου δικτύου (Σαντορίνης, Πάρου, Οινουσών, Σκοπέλου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, 

Σουφλίου κ.λ.π). 

Άλλο ένα σύστημα είναι του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για καρδιολογικά περιστατικά , το οποίο 

λειτουργεί από το 1995 και κατόρθωσε να εφαρμόσει την θρομβόλυση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πράγμα 

ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Το σύστημα είναι ήδη συνδεδεμένο με έξι νησιά του Αιγαίου(Νάξος, 

Μήλος, Μύκονος, Σκιάθος, Σαντορίνη, Αμοργός). 

Επίσης, από το 1998 λειτουργούν Τακτικά Τηλεϊατρεία (πνευμονολογικών νοσημάτων, καρδιολογικών 

νοσημάτων και υπέρτασης, ουρολογικών παθήσεων, ηπατολογικών νοσημάτων, διαβητολογικό, λιποδαιμικό και 

διαιτητικής αγωγής). 
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Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΝΙΚΑ-ΕΚΒΑΝ 502,ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός πιλοτικού 

συστήματος τηλεϊατρικής στο Νομό Ευβοίας. Το σύστημα ολοκληρώνει εφαρμογές Τηλε-ακτινολογίας και Τηλε-

καρδιολογίας με την υλοποίηση μίας εύχρηστης και, παράλληλα πολύ ισχυρής εφαρμογής ψηφιοποίησης, μετάδοσης 

και επισκόπησης ιατρικών εικόνων αλλά και παρακολούθησης καρδιογραφικών δεδομένων. Το σύστημα, σε πρώτη 

φάση, έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας και στο νοσοκομείο της Κύμης και υποστηρίζεται από το 

νοσοκομείο της Χαλκίδας. 

Τέλος, στην Κρήτη λειτουργεί το HYGEIAnet, που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο περιφερειακό δίκτυο 

τηλεματικών εφαρμογών στην υγεία. Πρόκειται για ένα ανοικτό και επεκτάσιμο δίκτυο ευρείας κάλυψης, το οποίο 

διασυνδέει τους φορείς όλων των βαθμιδών της ιεραρχίας του ΕΣΥ(πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

παροχής υπηρεσιών υγείας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10: Το Δίκτυο Τηλεϊατρικής στην Κρήτη 

 

6.3 Η Ιστορία της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα 

Η ανάπτυξη της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα ξεκίνησε κατά την δεκαετία του 1980 και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα. Παρακάτω βλέπουμε, με χρονολογική σειρά, τι ακριβώς γίνεται ανά δεκαετία: 

 

6.3.1 Δεκαετία 1980-1990 

Ο Επιμελητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής προτείνει από το 1988 στο Πανεπιστήμιο και το 

Εργαστήριο, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τηλεματικής, για την υποστήριξη πρωτοβάθμιων μονάδων 

φροντίδας υγείας. Στόχος η συμμετοχή στις διεργασίες που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για την 

υποστήριξη και ανάπτυξη των τηλεματικών εφαρμογών στην Υγεία. Επείσης  Εξασφαλίζονται πόροι από το 

πρόγραμμα Science for Stability του ΝΑΤΟ μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την 

προμήθεια δύο τερματικών σταθμών. Οι σταθμοί της αμερικανικής εταιρείας AVP, εγκαθίστανται στην Α' 

Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου. 

Το 1990 Το ΕΙΦ προτείνει και γίνεται δεκτό από το Υπουργείο, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας για 

τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Γίνεται δεκτή επίσης η πρόταση του ΕΙΦ να 

αναλάβει εκείνο να προτείνει τις διοικητικής φύσεως ενέργειες που πρέπει να υιοθετήσει το Υπουργείο και να 

"εκπαιδεύσει" παράλληλα τους αρμοδίους υπαλλήλους του Υπουργείου, ώστε να γίνει δυνατόν να αποκτηθεί από τα 

στελέχη του Υπουργείου η απαραίτητη τεχνογνωσία χειρισμού των θεμάτων τηλεματικών τεχνολογιών στην Υγεία. 

Ως αρμόδια Διεύθυνση ορίζεται η Δ/νση Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας. Γίνονται 

προετοιμασίες για την δοκιμαστική εφαρμογή υπηρεσιών σε ορεινή περιοχή της χώρας. 

 

6.3.2 Δεκαετία 1990-2000 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990  λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας κ. Γεωργίου Σούρλα, συστήνεται «Επιτροπή Τηλεϊατρικής», τη 1η Νοεμβρίου 1990. Έδρα της 

Επιτροπής ορίζεται το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και το Υπουργείο Υγείας, με  
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απόφαση του Υπουργού κ. Γεωργίου Σούρλα, αποφασίζει την «Ανάπτυξη Προγράμματος Τηλεϊατρικής». Το 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ορίζεται ως «Κέντρο Αναφοράς». 

Την αμέσως επόμενη χρονιά (1991) ξεκινάει η σταδιακή εγκατάσταση τερματικών Τηλεϊατρικής στα 13 

Κέντρα Υγείας της πιλοτικής φάσης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής του Υπουργείου Υγείας.Γίνεται αγορά 12 

τερματικών τηλεϊατρικής από το Υπουργείο Υγείας και εγκατάσταση σε ΚΥ ανά την Ελλάδα καθώς επείσης 

πέρνεται και  απόφαση του ΔΣ του ΟΤΕ να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, με την παραχώρηση 2 

τερματικών, τα οποία εγκαταστάθηκαν στο Κέντρο Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου και γίνεται έναρξη λειτουργίας 

του πρώτου Δικτύου Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. 

Από το 1993 έως 1995 εγκρίνεται το Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής, αρχίζει το 

ερευνητικό έργο VSAT. Ο εξοπλισμός του έργου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΝΑΤΟ, μέσω της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, περατώνεται με επιτυχία το  Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FEST (Framework 

for European Services in Telemedicine, στο οποίο  μετέχει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Και εγκαθίσταται 

λογισμικό ΗΦΥ στο ΚΥ Νάξου και μεταφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία 7.000 περίπου εγγεγραμμένων στο 

Ληξιαρχείο του Δήμου Νάξου. 

Το 1995 αρχίζει η λειτουργία του προγράμματος Τηλεκαρδιολογίας ΤΑΛΩΣ, με νοσοκομείο υποστήριξης το 

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και υποστηριζόμενες μονάδες τα Κέντρα Υγείας Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, 

Σαντορίνης και Σκιάθου. Μετά από επίπονες προσπάθειες το Υπουργείο συναινεί στη διάθεση του θρομβολυτικού 

παράγοντα APSAC, προς χρήση στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, σε συνδυασμό μες τις υπηρεσίες ΤΑΛΩΣ. Και το 

Ωνάσειο Κ. Κ. ανακοινώνει τη διάθεση μιας κλίνης για τη φροντίδα ασθενών που αντιμετωπίζονται μέσω του 

προγράμματος ΤΑΛΩΣ. 

Από το 1996 έως 2000 ο Σύμβουλος του κ. Πρωθυπουργού σε θέματα Πληροφορικής,  Καθ. κ. Γεώργιος 

Χρυσολούρης, συγκαλεί σύσκεψη (26 Απριλίου 1996) όλων των επιστημόνων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε 

θέματα Τηλεϊατρικής και τους ζητά να υποβάλλουν προτάσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών. Ακολουθούν και άλλες 

συσκέψεις, υποβάλλονται προτάσεις, αλλά δεν δίδεται συνέχεια .την ίδια περίοδο έχουμε όμως την έναρξη του 

ερευνητικού Ευρωπαϊκού έργου HERMES.  

Περί το τέλος του έτους (1997), η Επιτροπή Τηλεϊατρικής, παραδίδει στο Υπουργείο το σχέδιο για την 

προκήρυξη ενός «Καθολικού Σχεδίου Δράσης για την Τηλεϊατρική». 

Την αμέσως επόμενη χρονιά προκηρύσσεται (Μάρτιος του 1998) το «Καθολικό Σχέδιο Δράσης για την 

Τηλεϊατρική». Χρόνος παράδοσης είναι το τέλος του έτους. Η προθεσμία τηρείται, αλλά το Υπουργείο καθυστερεί 

υπέρμετρα την παραλαβή των αποτελεσμάτων και  η  Επιτροπή Τηλεϊατρικής περιπίπτει σε αδράνεια, με 

πρωτοβουλία του Υπουργείου. Από το 1999 και μετά ξεκινάει μια ανοδική πορεία στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής: 

 Ο Δημήτριος Σωτηρίου παρουσίασε το θέμα  The New Asclepieions, στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας 

που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Workshop on Regional Health Information Networks, 

Thessaloniki, December 9-10, 1999. 

 Ο Δημήτριος Σωτηρίου δίνει σειρά Διαλέξεων στο ΤΕΙ Ηρακλείου, στις 16, 18 και 19 Οκτωβρίου 1999, 

στα πλαίσια του Προγράμματος  Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας 

 Σεμινάριο Τηλεϊατρικής διάρκειας 200 ωρών, στο Καρλόβασι, Σάμου 1-28 Ιουνίου 1999 Συνεργασία 

του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Ο Δ. Σωτηρίου παρουσιάζει το θέμα «Υγεία και Ίντερνετ», στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης 

Internet Fiesta, που πραγματοποιείται στις 20 Μαρτίου 1999, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων 

στο Γκάζι 
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6.3.3 Δεκαετία 2000-2010 

Η Τηλεματικές τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών Υγείας, εξακολουθούν να 

βρίσκονται στα επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

Καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας του πρώτου Σύγχρονου Ασκληπιείου στο Θριάσιο Πεδίο, με πυρήνα 

το Νοσοκομείο «Θριάσιο». Οι προσπάθειες όμως μένουν μετέωρες, μετά την αλλαγή του Υπουργού Πολιτισμού, το 

Νοέμβριο του 2000, ολοκληρώνεται και παραδίδεται στις αρχές Σεπτεμβρίου η Μελέτη «Ασκληπιείο Πάρκο 

Αθηνών», την εκπόνηση της οποίας ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν δημοσίας  προκηρύξεως της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και τα συμπεράσματα της Μελέτης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή 

στις ιστοσελίδες του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών. 

Το έτος 2001 (Οκτώβριος) είναι εκείνο στο οποίο αρχίζει η συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία της 

ηλεκτρονικής Πύλης του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Πύλη 

κατασκευάζεται με τη βοήθεια λογισμικών εργαλείων, που διατέθηκαν ευγενώς από την εταιρεία MICROSOFT. Για 

καθαρά τεχνικούς λόγους, παράλληλα με την Πύλη κατασκευάζεται και ο δικτυακός τόπος ΑΣΠΙΣ (Ασκληπιακό 

Πάρκο Ιατρικής Σχολής), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο ελεύθερα στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής .Το 

μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό του περιεχομένου της Πύλης και δυστυχώς οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν λάβει 

ακόμα την τυπική τους μορφή. Η Πύλη βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και εμπλουτίζεται με περιεχόμενο, 

αλλά πολύ αργά. Η διαδικασία της εξασφάλισης κειμένων από τα Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, αποδεικνύεται 

μάλλον δύσκολη και  το (2002) γίνεται νέα πρόσκληση και σχεδόν έκκληση προς τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής 

να συμβάλλουν στην προσπάθεια.  

Από την αμέσως επόμενη χρονιά ξεκινάει η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας που όμως συνεχίζει και 

αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του χαμηλού επιπέδου γνώσεων και τεχνολογίας που υπάρχει στην χώρα. Ωστόσο 

όμως συνεχίζουν και δημιουργούνται προγράμματα Τηλεϊατρικής τα οποία παρεντίθενται παρακάτω 

[102][103][10],[3],[4],[5],[6]. 

 

6.4 Προγράμματα Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα 

6.4.1 Γενικά 

Στην ενότητα αυτή παρεντίθενται, με χρονολογική σειρά, ορισμένα από τα Προγράμματα Τηλεϊατρικής στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα:  

 Το Νοέμβριο του 1987, δημιουργήθηκε το Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

(Ε.Ε.Σ) που απαντάει, σε 24ωρη βάση, σε κλίσεις επείγουσας ιατρικής βοήθειας οι οποίες αφορούν 

ναυτιλλομένους και άτομα εν πλω. 

 Το 1989 εγκαινιάστηκε η πρώτη πειραματική προσπάθεια διασύνδεσης υγειονομικών μονάδων με σύστημα 

τηλεϊατρικής. Η σύνδεση αφορούσε την Κεντρική Μονάδα Τηλεϊατρικής που ήταν εγκατεστημένη στο 

Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και τέσσερις περιφερειακές μονάδες (τα Κέντρα Υγείας Σπάτων, Πάρου, 

Φραγκίστας και το Νοσοκομείο Καρπενησίου). 

 Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ανέπτυξε δίκτυο Τηλεακτινολογίας και ιατρικού φακέλου ήδη από το 1991 και 

συνέδεσε τα νοσηλευτήρια του ομίλου και τον όμιλο με το Methodist Hospitals Network. 

 Το 1992 με απόφαση του υπουργείου Υγείας, δημιουργήθηκε και το αρχικό δίκτυο της τηλεϊατρικής που 

συνέδεσε το Σισμανόγλειο με 12 περιφερειακά Κέντρα Υγείας). 

 Το 1995 η Μονάδα εντάσσεται στον Οργανισμό του Σισμανόγλειου, το οποίο ορίζεται ως νοσοκομείο 

υποστήριξης του δικτύου τηλεϊατρικής του ΕΣΥ. Από τότε προσετέθησαν στο δίκτυο και άλλα Κέντρα 

Υγείας και σήμερα η Μονάδα Τηλεϊατρικής είναι συνδεδεμένη με 42 περιφερικές μονάδες υγείας. 
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 Στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΛΟΣ, το 1995 εγκαθιδρύθηκε η σύνδεση του Ωνάσειου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με επτά νησιά του Αιγαίου για την αντιμετώπιση καρδιολογικών 

περιστατικών.Το σύστημα αυτό κατόρθωσε να εφαρμόσει θρομβόλυση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

πράγμα ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την Ελλάδα. 

 Αξίζει να αναφέρουμε πως πρόσφατα έγινε και η πρώτη συνδιάσκεψη μέσω της σύνδεσης του 

Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με το Memorial Childrens Hospital του Σικάγου, με θέμα τις Συγγενείς 

Καρδιοπάθειες 

 Στην Κρήτη λειτουργεί σύστημα που εξυπηρετεί τα συνδεδεμένα Κέντρα Υγείας με το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο, ενώ στη Θεσσαλονίκη το σύστημα λαμβάνει μηνύματα από πλοία. 

 Από το 1998 λειτουργούν και Τακτικά Τηλεϊατρεία σε διάφορους τομείς : Πνευμονολογικών νοσημάτων, 

καρδιολογικών νοσημάτων και υπέρτασης, ουρολογικών παθήσεων, ηπατολογικών νοσημάτων, 

διαβητολογικό, λιπιδαιμικό και διαιτητικής αγωγής, ενώ διοργανώνονται προγράμματα Αγωγής Υγείας με 

σκοπό την ενημέρωση ασθενών για τη διατροφή καθώς και για την πρόληψη ασθενειών. 

Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια τηλεϊατρικής έχει μειώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως αποτέλεσμα 

της ελλιπούς στελέχωσής της αλλά και της γενικότερης αποδυνάμωσης του νοσοκομείου από ιατρικό προσωπικό το 

οποίο εκτός των άλλων εξυπηρετεί και την τηλεϊατρική μονάδα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αδυναμία 24ώρης 

λειτουργίας του Τηλειατρικού δικτύου αφού η μονάδα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ λειτουργεί πλέον έως τις 2.30 μ.μ. στο 

δυναμικό της είναι μόλις δύο γιατροί και ένας υπάλληλος Πληροφορικής του νοσοκομείου. Το γεγονός αυτό 

«αναιρεί» την έννοια της τηλεϊατρικής που πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του γιατρού της «άλλης άκρης» διά παν 

ενδεχόμενο 

 

6.4.2 Το πρόγραμμα Ambulance 

Το 1996 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος Ambulance. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη 

μιας φορητής συσκευής Τηλειατρικής έκτακτης ανάγκης που να μπορεί να μεταδώσει σε πραγματικό χρόνο μέσω 

δικτύου GSM εικόνες και βιολογικά σήματα ενός ασθενούς. 

Η συσκευή αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος λέγεται κινητή μονάδα και είναι αυτό που βρίσκεται 

κοντά στον ασθενή. Το δεύτερο μέρος είναι τοποθετημένο στο νοσοκομείο και χρησιμοποιείται από τους ειδικούς για 

κάθε περίπτωση ιατρούς ούτως ώστε να χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα περιστατικά της κινητής 

μονάδας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η Τηλε-διάγνωση, η υποστήριξη από μεγάλη απόσταση και η παροχή 

συμβουλών υγειονομικής περίθαλψης με τη βοήθεια κινητών συσκευών, από γιατρούς που βρίσκονται σε ένα κέντρο 

συντονισμού έκτακτης ανάγκης ή ένα ειδικευμένο νοσοκομείο. 

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ με την 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων από την Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11: Δίκτυο GSM 
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6.4.3 Ερευνητικό έργο ΝΙΚΑ (Γενικευμένο Σύστημα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Ιατρικής Εικόνας) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1995, χρηματοδοτήθηκε μερικώς από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός γενικευμένου ολοκληρωμένου 

συστήματος για τη διαχείριση και την επεξεργασία της ιατρικής εικόνας. Ο στόχος ήταν τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας χρησιμοποιώντας τους πόρους και την 

τεχνογνωσία του κέντρου διαγνώσεων. 

Το σύστημα περιλάμβανε: 

 Εξειδικευμένη βάση πολυμέσων για κείμενο, ήχο, βιοσήματα, κινούμενη και ακίνητη ιατρική εικόνα 

 Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας 

 Ανοικτό σύστημα διασύνδεσης, συμβατό με τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες ιατρικές συσκευές και 

με πιλοτική εφαρμογή σε ακτινολογικά μηχανήματα και υπερηχογράφους 

 Επικοινωνιακό δίκτυο που θα υλοποιηθεί με γρήγορα δίκτυα για μικρές ενδονοσοκομειακές αποστάσεις 

και τηλεφωνικές γραμμές για απομακρυσμένες περιοχές. 

Το συγκεκριμένο σύστημα ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για 

καρδιολογικά περιστατικά. 

Για την δεύτερη φάση της λειτουργίας του εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας και στο 

νοσοκομείο Κύμης από το ΕΜΠ ένα πιλοτικό σύστημα τηλεϊατρικής. Το σύστημα συνδυάζει εφαρμογές Τηλε-

ακτινολογίας και Τηλε-καρδιολογίας με την υλοποίηση μιας εύχρηστης εφαρμογής ψηφιοποίησης μετάδοσης και 

επισκόπησης ακτινολογικών φιλμ αλλά και Τηλε-παρακολούθησης καρδιογραφικών δεδομένων μέσω της μετάδοσης 

σε πραγματικό χρόνο καρδιογραφημάτων 3 απαγωγών. Το σύστημα υποστηρίζεται από το Νοσοκομείο Χαλκίδας. 

 

6.4.4 Το πρόγραμμα «Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής» 

Το πρόγραμμα «Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής» ξεκίνησε τον Ιανουάριο 

του 1996, και χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των 

εθνικών συστημάτων προνοσοκομειακής αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών (π.χ. Ε.Κ.Α.Β.) χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια να 

αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό δίκτυο τηλεϊατρικής στην Κρήτη και δίνει λύσεις για τη γεωγραφική 

παρακολούθηση ασθενοφόρων και κινητών μονάδων, τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τη λήψη, 

μεταφορά, ανάλυση και αποθήκευση ζωτικών παραμέτρων με τη δυνατότητα Τηλ-επαρακολούθησης περιστατικών, 

καθώς και ένα ηλεκτρονικό αρχείο επειγόντων περιστατικών. 

 

6.4.5 Πρόγραμμα τηλεκαρδιολογίας ΤΑΛΩΣ 

Το 1997 αρχίζει η λειτουργία του προγράμματος Τηλε- καρδιολογίας ΤΑΛΩΣ, με νοσοκομείο υποστήριξης το 

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και υποστηριζόμενες μονάδες τα Κέντρα Υγείας Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, 

Σαντορίνης και Σκιάθου. Η κύρια ανάγκη που προσπάθησε να καλύψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η κατ’ 

οίκον Τηλεπαρακολούθηση και Τηλεδιάγνωση αλλά και η Τηλεπαρακολούθηση της κατάστασης ασθενών (από 

ειδικούς για την κάθε ασθένεια γιατρούς) που βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Για την κάλυψη αυτών 

των αναγκών σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια κινητή ιατρική συσκευή η οποία θα επιτρέπει την συλλογή και 

μετάδοση σημαντικών πληροφοριών για την κλινική κατάσταση του ασθενούς (όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, η 

αρτηριακή πίεση κ.α.) μέσω ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
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6.4.6 Το πρόγραμμα Emergency-112 

Ξεκίνησε το 1998 και είναι ουσιαστικά η συνέχεα του προηγούμενου προγράμματος Ambulance. Είχε ως 

στόχο την συνέχιση και την επιπρόσθετη ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής τηλεϊατρικής έκτακτης ανάγκης που να 

μπορεί να μεταδώσει σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύων GSM POTS, ISDN εικόνες του ασθενή αλλά και άλλα 

σημαντικά βιοσήματα (όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα , πίεση αίματος, καρδιακός παλμός, κορεσμός οξυγόνου στο 

αίμα, θερμοκρασία σώματος κ.α.), 

Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυτό που παράγει τα προς μετάδοση ιατρικά σήματα και 

μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα σε ασθενοφόρα, αγροτικά νοσοκομειακά κέντρα ή οποιοδήποτε άλλο 

απομακρυσμένο κέντρο υγείας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τηλεϊατρική παρακολούθηση ασθενών στο 

σπίτι, ενώ μπορεί ακόμα και να προσαρμόσει την λειτουργία του ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιστατικού. Το 

δεύτερο μέρος όπως και στο πρόγραμμα Ambulance είναι τοποθετημένο στο νοσοκομείο και χρησιμοποιείται από 

τους ειδικούς για κάθε περίπτωση ιατρούς ούτως ώστε να χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα περιστατικά 

της κινητής μονάδας. 

Αναπτύχτηκε από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων φορέων και χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 1998 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ιταλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 12: Τα Ιατρικά Κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και η περιοχές που εξυπηρετούν 
 

6.4.7 Το πρόγραμμα Hermes  

Το 1999 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του προγράμματος Hermes, στα πλαίσια του οποίου παρέχονταν 

τηλεϊατρικές υπηρεσίες μητρότητας σε νησιά του Αιγαίου (συγκεκριμένα Νάξο και Μύκονο). Η κύρια ανάγκη που 

κάλυπτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν η παροχή συμβουλών στους τοπικούς ιατρούς από εξειδικευμένους 

γιατρούς όταν είναι αδύνατη η μεταφορά δια θαλάσσης της μέλλουσας μητέρας. Μετά τον πρώτο καιρό λειτουργίας 

του χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών αλλά και για την τακτική 

παρακολούθηση εγκυμονούσων γυναικών. 

 

6.4.8 Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής στις φυλακές Κορυδαλλού 

Τον Ιούνιο του 2000 έχουμε την κατασκευή ενός κέντρου τηλεϊατρικής στις φυλακές Κορυδαλλού .Ο στόχος 

της συγκεκριμένης προσπάθειας ήταν η παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών στους κρατούμενους των φυλακών ούτως 

ώστε να μειωθεί ο αριθμός και η συχνότητα των διακομιδών με συνέπια μείωση του κόστους και αύξηση της 

ασφάλειας και των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους κρατούμενους. 
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6.4.9 Το πρόγραμμα Vodafone 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε το 2002 στο Χατζηπατέρειο 

Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών όπου δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα καθημερινής 

Τηλεπαρακολούθησης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και κινητικά προβλήματα. Στην αρχή η εφαρμογή του 

προγράμματος γινόταν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, αλλά μετά από κάποιο καιρό εξοικείωσης (και την 

εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού) με την συγκεκριμένη διαδικασία το πρόγραμμα μεταφέρθηκε παρείχε 

κατ’ οίκον παρακολούθηση κάνοντας πολύ πιο απλή και άμεση την παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών 

από παιδιάτρους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Το πρώτο στάδιο 

του προγράμματος ολοκληρώθηκε μέσα στο 2008. 

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αφορούσε την εξέταση ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Η χρήση του 

προγράμματος μετά από ένα περίπου χρόνο πιλοτικής λειτουργίας (2006) αφορούσε 17 δήμους. Υλοποιήθηκε από 

μέλη (ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό) από δήμους μέλη του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ΟΤΑ από όλη τη χώρα καθώς και από 4 ειδικευμένους ιατρούς του «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών». Για 

την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν συσκευές που επιτρέπουν την εξέταση (όπως καρδιογράφημα 

ή ο έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας) ασθενών με χρόνιες παθήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Το τρίτο στάδιο του προγράμματος ξεκίνησε το 2011 και επέκτεινε την παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών τόσο 

γεωγραφικά όσο και ποσοτικά. Γεωγραφικά αυξήθηκε από 17 σε 30 τα μέρη (σε σύνολο 10 περιφερειών) που 

παρέχονται οι τηλεϊατρικές υπηρεσίες. Ακόμα επεκτάθηκε και το εύρος των ασθενών που απευθύνεται αφού πλέον 

αφορά και ομάδες πληθυσμού που θεωρούνται υψηλού κινδύνου (π.χ. παχύσαρκοι, καπνιστές, κ.ά.). Το πρόγραμμα 

αφορά στη διαδικασία λήψης εξετάσεων (όπως ένα καρδιογράφημα) μέσω ειδικού εξοπλισμού, σε ασθενείς ενός 

περιφερειακού ιατρείου και την ηλεκτρονική αποστολή τους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μέσω δικτύου κινητής 

τηλεπικοινωνίας [10],[103][104][105][106][107] . 
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Κεφάλαιο 7
ο
: Η Σημερινή κατάσταση της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα 

 

7.1 Εισαγωγή  

Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο αποσκοπεί στο να περιγράψει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην 

Ελλάδα σχετικά με την Τηλεϊατρική, μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

 

7.2 Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα – Προτεραιότητες και Στρατηγικές Τηλεϊατρικής 

Η χαρτογράφηση των εφαρμογών Τηλεϊατρικής στη χώρα μας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006, από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα και την 

Ασφάλεια των Υπηρεσιών Ιατρικής Περίθαλψης, στην Κοινωνία της Γνώσης και βασίστηκε σε μία σημαντική 

κριτική έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης των ΤΠΕ 2002 – 2006. Η χαρτογράφηση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 

και τον επαναπροσανατολισμό της γενικής στρατηγικής Ηλ-Υγείας, προκειμένου να επιταχυνθεί η εθνική πρόοδος, 

να ενσωματωθούν νέες πολιτικές γραμμές και για να συμπορευθεί με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής 

Υγείας [83]. 

Η Χαρτογράφηση Ηλ-Υγείας 2006 θέτει προτεραιότητες και περιλαμβάνει τη στρατηγική και τα σχέδια δράσης για 

τη χρονική περίοδο 2006 – 2015 και για τους στρατηγικούς τομείς ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών 

υγείας, οι οποίοι αποτελούν πρωτεύοντες στόχους. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία του 

Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (NHIS), δηλαδή του εθνικού συστήματος που θα οργανώνει τα 

δεδομένα που αφορούν στην υγεία. Η εφαρμογή ενός συστήματος Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή, είναι ο 

κυριότερος στόχος και προτεραιότητα του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας. 

Το σύστημα IASYS αποτελεί την κεντρική υποδομή τεχνολογιών πληροφορικής του Εθνικού Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας (NHIS) και παρέχει το πλαίσιο εθνικής συνεργασίας, με σκοπό να βοηθήσει τη σταθερή 

πρόσβαση των Ελληνικών οργανισμών υγείας και την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. Το National Integrated 

Shared Care Record μαζί με τα πρωτόκολλα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 

και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι στοιχεία κλειδιά της στρατηγικής του IASYS. Η υλοποίηση της 

δεκαετούς χαρτογράφησης της Ηλ-Υγείας, είναι χωρισμένη σε τρεις μεγάλες φάσεις: 

 2006 – 2007: Ενδυνάμωση των υποδομών προτυποποίησης και επικοινωνίας, και δημιουργία 

ετοιμότητας της ευρύτερης αγοράς μέσω των στρατηγικών πιλοτικών δράσεων (κάρτες υγείας, 

ηλεκτρονικές ιατρικές συνταγές, ηλεκτρονική μέριμνα), και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες, 

ωστόσο, ακόμα αναμένονται. 

 2007 – 2012: Μεγάλου εύρους πιλοτικές εφαρμογές που επιδεικνύουν και ενεργοποιούν τα Δίκτυα 

Υγείας και τη σύνδεσή τους σε περιφερειακό επίπεδο. 

 2012 – 2015: Σύνδεση σε εθνικό επίπεδο. 

 

 

7.3 Τι συνεχίζει να υλοποιείται στην Υγεία 

Μέσω των επονομαζόμενων «Πληροφορικών Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ)» που αναπτύσσονται στις 7 πλέον 

Υγειονομικές Περιφέρειες (πρώην 17 ΔΥΠΕ / ΠεΣΥΠ) μέχρι το αργότερο 2009, επιδιώχθηκε από το Υπουργείο 

Υγείας μέσω των Υ.ΠΕ., αξιοποιώντας πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», η 

πληροφοριακή οργάνωση τουλάχιστον 3ου επιπέδου στις μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα ώστε να εξασφαλίζεται 

η λειτουργία κλινικού ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου ο οποίος μεταξύ άλλων στηρίζεται σε σύστημα 

διαχείρισης δεδομένων ιατρικού φακέλου ασθενούς. Μέσω της υλοποίησης των έργων βάσει της αρχιτεκτονικής 

τους, επιδιώκεται η τεχνική διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα εντός των μονάδων υγείας αλλά και των 

κέντρων υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) .Τα συστήματα ΤΠΕ βάσει των εγκεκριμένων επενδυτικών 
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σχεδίων, είναι ασθενοκεντρικά και ο ασθενής θεωρείται ως ο δια βίου κύριος συντελεστής στη διαδικασία της 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Στα ΠΣΥ περιέχονται πολλές οντότητες (entities) όπως το περιστατικό, η επίσκεψη του 

ασθενούς, τα οικονομικά στοιχεία και πολλές άλλες που συνδέονται με τα παραπάνω. Όμως η οντότητα του 

ασθενούς είναι η κεντρική οντότητα στο ΠΣ με διαβαθμισμένη πρόσβαση ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε 

ρόλου. Έτσι κάθε ασθενής που έρχεται για πρώτη φορά σε “επαφή” με το ΕΣΥ (σε μια δηλ. μονάδα υγείας εντός της 

υγειονομικής του περιφέρειας) αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ) ίδιος εντός της Υ.ΠΕ.. 

Η συστημική αυτή αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με την περιφερειακή διάσταση των ΠΣΥ , δίνει τη δυνατότητα 

διαχείρισης χρόνιων ασθενειών και προληπτικής ιατρικής φροντίδας στους πολίτες της περιφέρειας [108],[109]. 

 

7.4 Η Πληροφοριακή οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

Η δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΕΗΦΑ) ο οποίος θα είναι 

προσβάσιμος με απόλυτα ασφαλή τρόπο τόσο από τους επαγγελματίες υγείας (θεράποντες ιατρούς) όσο και από τον 

ίδιο τον ασθενή ανεξάρτητα του τρόπου και χώρου αποθήκευσης των επιμέρους στοιχείων του φακέλου αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη στοιχειώδη παροχή υπηρεσιών σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό (βλ. πρόσφατη 

σύσταση από την EΕ για τη διαλειτουργικότητα) 

Βασικό ζήτημα  για την δημιουργία του ΗΕΦΑ που συνεχίζει να υφίσταται, είναι η συναίνεση στον καθορισμό 

ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων και η τυποποιημένη ανταλλαγή στοιχείων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς 

(όπως αυτός τηρείται ανά φορέα) μεταξύ των φορέων υγείας με δομημένο τρόπο μεταξύ συστημάτων διαφορετικών 

κατασκευαστών και η συνένωση αυτών προκειμένου να δημιουργηθεί ο πλήρης φάκελος. 

Η χρήση προτύπων και πρωτοκόλλων διεθνός αποδεκτών στη δόμηση και λειτουργία εφαρμογών, ως ένα 

βαθμό επιτυγχάνεται από το υλοποιούμενα έργα ΠΣΥ. Ωστόσο η ευρεία αποδοχή πρέπει να στηρίζεται σε ανοικτά 

συστήματα και διαλειτουργικές αρχιτεκτονικές ΗΦΑ, έχοντας υπόψην και τις μεθόδους / τεχνικές τυποποίησης όπως 

XML DTDs για τον χώρο της υγείας, τις εργασίες του CEN (TC 251), την έκδοση 3.0 του HL7 κ.ά. [110]. 
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Κεφάλαιο 8
ο
: Το Μέλλον της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα 

 

8.1 Εισαγωγή 

 Το μέλλον της Τηλεϊατρικής γενικότερα, και ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι το θέμα που πραγματεύται το 

παρόν κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμενα, γίνεται αναφορά στις προοπτικές της Τηλεϊατρικής, στην Χρηματοδότηση 

καθώς και στην δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου, στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα, για την 

Χρηματοδότητηση.  

 

8.2 Προοπτικές 

Όπως και σε κάθε άλο καινούργιο επιστημονικό αντικείμενο, οι προοπτικές του δεν εξαρτώνται μόνο από τα 

επιτεύγματα εντός των εργαστηρίων, αλλά και από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Η Ιατρική είναι η πιο 

απόλυτη επιστήμη, καθώς δε συγχωρεί  λάθη ή ολιγωρίες. Συνεπώς, κάθε επίτευγμα της Ιατρικής Πληροφορική 

αποκτά ενδιαφέρον όσο μεγάλο και να είναι το κόστος του, αρκεί να έχει αντίκρισμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας και ιδιαίτερα στις κλινικές εφαρμογές της. Αντίθετα, ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν σε πράγματα 

πιο απόμακρα, δύσκολα τυγχάνουν οικονομικής στήριξης. 

 Ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη τέτοιων εφαρμογών αποτελεί η πολιτική βούληση. Σπάνια ο 

ιδιωτικός τομέας χρηματοδοτεί έρευνα που δεν του αποφέρει αμεσα κέρδη, με αποτέλεσμα αυτό το κομμάτι να έχει 

αφεθεί σε δημοσία ιδρύματα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν στοχεύουν στο κέρδος. Παρόλα αυτά, είναι πολλές οι 

περιπτώσεις που τέτοια αντικείμενα έχουν υιοθετηθεί στη συνέχεια σε μεγάλη έκταση από τον ιδιωτικό τομέα με 

αποτέλεσμα να μετακινείται σημαντικά το βάρος της χρηματοδότησης [7]. 

 

8.3 Χρηματοδότηση 

Ένα μεγάλο θέμα για την κατεύθηνση και αξιοποίηση της Ιατρικής Πληροφορικής προς όφελος των ασθενών 

είναι η κεντρική χρηματοδότηση. Υπάρχουν περιοχές της Ιατρικής οι οποίες δεν έχουν καν προσεγγιστεί  ακόμη από 

τις σύγχρονες τεχνολογίες. Από την άλλη μερία, υπάρχουν περιοχές της  Ιατρικής που η  χρήση των τελευταίων 

τεχνολογιών έχει οδηγήση σε εκπληκτικά αποτελέσματα. 

Για παράδειγμα, σε ότι αφορά τη ρομποτική χειρουργική, η ευρύτητα της αξιοποίησης των ρομποτικών 

διατάξεων στην Ιατρική Πληροφορική έχει πάψει να είναι θέμα ερευνιτικών εργαστηρίων. Η κατασκευή ρομπότ τα 

οποία είναι πιο ακριβή και πιο γρήγορα απο τον άνθρωπο, δεν κουράζονται , έχουν καλύτερη εποπτική εικόνα του 

ασθενή και γενικώς  μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της χειρουργικής είναι απολύτως εφικτή και έχει πάψει 

να αποτελεί ερωτιματικό. Το κύριο πρόβλημα στην επέκταση της  χρήσης των ρομπότ είναι το κόστος. 

Αν δεν αναληφθεί μαζική πρωτοβουλία από μεγάλους οργανισμούς υγείας, οι αναμενόμενες μαζικές γραμμές 

παραγωγής που με τη σειρά τους θα μειώσουν το κόστος, δεν θα υπάρξουν ποτέ. Τέτοιες πρωτοβουλίες, μπορούν 

στην ουσία να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές, διευκολύνοντας την αρχική παραγωγή και κατευθύνοντας 

έμμεσα την κατεύθυνση των ιατρικών υπηρεσιών σε μεθόδους που σχετίζονται άμεσα με την υψηλή τεχνολογία [7]. 

 

8.4 Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου Χρηματοδότησης 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που εφαρμόζονται στην πράξη αποτελούν κινητήρια δύναμη για την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η επισκόπηση των τάσεων της ερευνητικής 

κοινότητας είναι ενδεικτική για την μελλοντική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ άλλων και στον 

τομέα της υγείας. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισκόπηση των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έρευνα και καινοτομία, βασικοί στόχοι της ΕΕ είναι, μεταξύ άλλων, η 



 

 

 
Κεφάλαιο 8

ο
: Το Μέλλον της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα 

- 80 - 

αύξηση των πραγματικών δαπανών για την έρευνα κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ώστε να αντιστοιχούν στο 3% 

του ΑΕΠ, και αύξηση του μεριδίου του ιδιωτικού τομέα στις συνολικές δαπάνες σε ποσοστό 67% το 2010 (από 56% 

το 1999). Αυτές οι αυξήσεις και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) θα βοηθήσουν την ΕΕ να 

καλύψει την υστέρησή της έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Κύριος σκοπός του ΕΧΕ είναι να αντικαταστήσει τη 

χαλαρή συνεργασία μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών με ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα 

που θα υπαιρβαίνουν τα σύνορα των χωρών και των επιστημονικών κλάδων. 

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας συνενώνει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα για να επιτύχει 

τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, στο επίπεδο τόσο των κρατών μελών όσο 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή του ΕΧΕ είναι επομένως να ανταποκριθεί σε μία αποφασιστικής σημασίας 

φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η άσκηση πραγματικά κοινής πολιτικής στον τομέα της έρευνας 

δηλαδή η δημιουργία μίας ΄΄εσωτερικής αγοράς της έρευνας ΄΄, κατ’ εικόνα εκείνης που δημιουργήθηκε για τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες, ενός  χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας γνώσεων, ερευνητών και τεχνολογιών, με σκοπό την αύξηση 

της συνεργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την καλύτερη διάθεση των πόρων. Η έρευνα, η 

εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν το «τρίγωνο της γνώσης» που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει τον 

οικονομικό της δυναμισμό καθώς και το κοινωνικό της μοντέλο. 

Κατά το χρονικό διάστημα 2002-2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε προϋπολογισμό ύψους 20 πρίπου 

δισεκατομμυρίων ευρώ  για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρυνας μέσω του έκτου προγράμματος 

πλαισίου έρευνας (ΠΠ6). Ο προϋπολογισμός αυτός αντιπροσωπεύει το 6% του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς 

σε δαπάνες μη στρατιωτικής έρευνας στην ΕΕ. Περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού αυτού διατέθηκαν σε 

επτά προτεραιότητες: 

 Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία για την υγεία, 

 Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας, 

 Νανοτεχνολογίες, νοήμονα υλικά και νέες διαδικασίες παραγωγής, 

 Αεροναυτική και  διάστημα, 

 Ασφάλεια των τροφίμων και κίνδυνοι για την υγεία, 

 Αειφόρος ανάπτυξη, 

 Οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 

Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν πλατφόρμες αριστείας σε επίπεδο Ε.Ε. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή 

στα προγράμματα έρευνας που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε τομείς 

όπως η γεωργίας, η αλεία, η υγεία, και η προστασία των καταναλωτώ, το περιβάλλον, η ενιαία αγορά, οι μεταφορές 

και η κοινωνία της πληροφορίας 

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7
ο 

ΠΠ) είναι το βασικό μέσο 

χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7
ο 

ΠΠ, που θα εφαρμοστεί κατά την 

περίοδο 2007-2013 (προϋπολογισμού 53,2 δισεκατομύρια ευρώ), είναι ο φυσικός διάδοχος του έκτου προγράμματος 

πλαισίου (6
ο 

ΠΠ) και αποτελεί καρπό πολυετών διαβουλεύσεων με την επιστημονική κοινότητα, ιδρύματα ερευνών 

και φορείς χάραξης πολιτικών, όπως και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Από την έναρξή τους το 1984, τα προγράμματα πλαίσιο έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην 

πολυεπιστημονική έρευνα και τις συνεργατικές δραστηριότητες στην Ευρώπη και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων . 

Το 7
ο
 ΠΠ συνεχίζει αυτό το έργο και είναι μεγαλύτερο και πιο περιεκτικό από τα προγενέστερα προγράμματα για την 

έρευνα. Με διάρκεια εφαρμογής από το 2007 ως το 2013, το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 53,2 

δισεκατομύρια ευρώ για τη συνολική επταετή διάρκεια του, τον μεγαλύτερο που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα για 

παρόμοια προγράμματα. 
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Το 7
ο
 ΠΠ έχει μερικές βασικές διαφορές από τα προηγούμενα προγράμματα της Ε.Ε. για την έρευνα, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Αυξημένο προϋπολογισμό 

 Εστίαση σε θεματικού τομείς 

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα (Ε.Σ.Ε) 

 Περιφέρειες της γνώσης 

 Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του επενδυτικού κινδύνου 

 Κοινές τεχνολογίες πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) 

 Ενιαία υπηρεσία βοήθειας 

 Το 7
ο
 ΠΠ διατηρεί τα σημαντικά στοιχεία που είχαν τα προγενέστερα ερευνητικά προγράμματα πλαίσια. 

Δίνεται εξίσου μεγάλη έμφαση σε κοινοπραξίες εταίρων, στη διασυνοριακή συνεργασία, στον ανοιχτό συντονισμό, 

στην ευελίξια  [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13: Εξέλιξη των Προϋπολογισμών του Προγράμματος Πλαίσιο της Έρευνα της Ε.Ε. 
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Κεφάλαιο 9
ο
 : Έρευνα σχετικά με την Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 

9.1 Εισαγωγή  

Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της έρευνας με την χρήση ερωτηματολογίου σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Υγεία στην Ελλάδα. Αρχικά δίνεται η ταυτότητα της έρευνας και στην συνέχεια ακολουθούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε διαγραμματική μορφή. 

 

9.2 Ταυτότητα της Έρευνας 

          Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας  δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο  με σκοπό 

την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της Ηλεκτρονική Υγείας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα,  το 

ερωτηματολόγιο αυτό  απευθύνθηκε  κατά κύριο λόγω σε Ιατρούς, όλως των ειδικοτήτων, αλλά και γενικότερα σε 

άτομα που ανήκουν  στον χώρο της υγείας. Το δείγμα αυτής της έρευνας έφτασε στα 100 ερωτηματολόγια.  Η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε είτε με τον παραδοσιακό τρόπο (συμπλήρωσης έντυπου ερωτηματολογίου) 

είτε με την χρήση των νέων τεχνολογιών (συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου).  

           Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δυο ενότητες, στα Δημογραφικά Στοιχεία και στη Χρήση Τεχνολογιών. Στην 

ενότητα Δημογραφικά Στοιχεία δίνονται κάποιες πληροφορίες που αφορούν το άτομο που συμμετέχει στην έρευνα 

(π.χ. Ηλικία, Ειδικότητα κτλ). Στην ενότητα Χρήση Τεχνολογιών δίνονται πληροφορίες σχετικά με την χρήση των 

νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό πάντα με τον τομέα της Υγείας, από  το άτομο που συμμετέχει στην έρευνα. 

          Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είχε κατεξοχήν  κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. Η επιλογή αυτή έγινε διότι με τον τρόπο αυτό η διαχείριση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων θα ήταν ευκολότερα εφικτή.  

           Σε ότι έχει να κάνει με την διαχείριση των αποτελεσμάτων, πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι  το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε με την βοήθεια της Εφαρμογής Google Docs, μας έδινε σε πραγματικό 

χρόνο τα αποτελέσματα της έρευνας και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Σε ότι έχει να κάνει με το έντυπο 

ερωτηματολόγιο, η διαχείριση των αποτελεσμάτων και των γραφημάτων έγινε με την χρήση του λογισμικού 

Microsoft Excel 2010. 

           Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

9.3 Αποτελέσματα 

 Στην ενότητα αυτή δίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Συγκεκριμένα δίνεται η ερώτηση, το αποτέλεσματα 

και η διαγραμματική του απεικόνιση. 

 

 

 

 

Ερώτηση 1
η

: Φύλο 

Άντρες 43%  

Γυναίκες 57%  



 

 

 
Κεφάλαιο 9

ο
: Η Έρευνα σχετικά με την Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 

- 83 - 

 

 

 

 

 

6%

10%

5%

17%

8%

4%

6%

7%

3%

2%

6%

5%

3%

2%

1%

4%

2%

2%

2%

3%

2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Νευρολόγος Ορθοπεδικός Ακτινολόγος Ουρολόγος Ψυχίατρος Οδοντίατρος Πυρηνικός Ιατρός  

Ενδοκρινολόγος Γαστρεντερολόγος Γυναικολόγος Μικροβιολόγος Γεν. Χειρούργος Αλλεργιολόγος Καρδιολόγος

Αναισθησιολόγος Ω.Ρ.Λ. Δερματολόγος Παθολόγος Οφθαλμίατρος Παιδίατρος Πνευμονολόγος

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2
η

: Ηλικία 

30 με 40: 22% 

40 με 50: 35% 

50 με 60: 38% 

60 και άνω : 35% 

Ερώτηση 3
η

: Ειδικότητα 

Ερώτηση 4
η

: Που εργάζεστε;  

Ιδιωτικό Ιατρείο: 33%, Ιδιωτική Κλινική: 27%, Δημόσιο Νοσοκομείο: 32%, Περισσότερα: 8% 

33%

27%

32%

8%

Περισσότερα Δημόσιο Νοσοκομείο Ιδιωτική Κλινική Ιδιωτικό Ιατρείο
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Ερώτηση 5
η

: Πόσα χρόνια ασκείτε το 

επάγγελμά σας; 

1 με 3: 8% 

4 με 6: 10%  

7 με 9: 19%, 

9 και άνω: 63% 

8% 10%

19%

63% 1 με 3

4 με 6

7 με 9

9 και άνω

Ερώτηση 6
η

:  Χρησιμοποιείτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;  

Σπίτι 

Καθόλου: 15%,Μια φορά: 26%,Δυο με Τρεις Φορές: 46%, Κάθε μέρα: 13% 

 

Εργασία 

Καθόλου: 11%,Μια φορά: 10%,Δυο με Τρεις Φορές: 36%, Κάθε μέρα: 43% 

15%

26%46%

13%

Καθόλου

Μια φορά την 

βδομάδα

Δυο με Τρεις φορές 
την βδομάδα

Κάθε μέρα

11%

10%

36%

43%

Καθόλου

Μια φορά την 

βδομάδα

Δυο με Τρεις 

φορές την 
βδομάδα
Κάθε μέρα

Ερώτηση 7
η

: Έχετε πρόσβαση σε Η/Υ στο χώρο 

εργασίας σας; 

Όχι: 4% 

Ναι: 96% 

Ερώτηση 8
η

: Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την 

χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο Περιβάλλον 

του σύγχρονου Ιατρείου; 

Πάρα Πολύ: 27% 

Πολύ: 55% 

Λίγο: 15% 

Πολύ Λίγο: 2% 

Καθόλου: 1% 

27%

55%

15% 2% 1% Πάρα Πολύ

Πολύ

Λίγο

Πολύ Λίγο

Καθόλου

4%

96%

Όχι

Ναι
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Ερώτηση 9
η

: Γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή των 

περιστατικών που προσέρχονται για εξέταση; 

Όχι: 32% 

Ναι: 68% 

Ερώτηση 10
η

: Έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένο 

ιατρικό δίκτυο (τοπικής ή εθνικής κλίμακας) 

εκτός από το Διαδίκτυο; 

Όχι: 71% 

Ναι: 29% 71%

29%

Όχι

Ναι

Ερώτηση 11
η

:  Έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 

αποθηκευμένα αποτελέσματα εργαστηριακών 

εξετάσεων; 

Όχι: 84% 

Ναι: 16% 

Ερώτηση 12
η

:   Έχει το νοσηλευτικό ίδρυμα το 

οποίο εργάζεσθε πρόσβαση σε αυτοματοποιημένο 

σύστημα το οποίο υποστηρίζει είδη τηλεϊατρικής 

όπως Τηλεδιάγνωση ή Τηλεπαρακολούθηση;        

Τηλεδιάγνωση: 2% 

Τηλεπαρακολούθηση: 2% 

Κανένα: 96% 

Ερώτηση 13
η

:  Πώς θα εκτιμούσατε το επίπεδο 

ικανότητάς σας με τους Ηλεκτρονικούς  

Υπολογιστές και το Διαδίκτυο; 

       Αρχάριος: 9% 

       Μέτριος/Ενδιάμεσος: 65% 

       Προχωρημένος: 26% 
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Ερώτηση 14
η

:  Χρησιμοποιείτε ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου; 
 

Σπίτι 
Καθόλου: 79%,Μια φορά: 3%,Δυο με Τρεις Φορές: 9%, Κάθε μέρα: 8% 

 
Εργασία 

Καθόλου: 31%,Μια φορά: 44%,Δυο με Τρεις Φορές: 12%, Κάθε μέρα: 12% 

Ερώτηση 15
η

:  Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο ή τα 

Ηλεκτρονικά Δίκτυα Υγείας για να ανταλλάξετε 

πληροφορίες για στοιχεία ασθενών με άλλους 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης;   

Όχι: 91% 

Ναι: 9%      

Ερώτηση 16
η

:  Λαμβάνετε ή στέλνετε ηλεκτρονικά 

εργαστηριακά αποτελέσματα ασθενών; 

Όχι: 97% 

Ναι: 3%      



 

 

 
Κεφάλαιο 9

ο
: Η Έρευνα σχετικά με την Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 

- 87 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 17
η

:   Έχετε πρόσβαση σε 

αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο παρέχει 

αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων και 

εικόνων; 

Όχι: 14% 

Ναι: 84%      

Ερώτηση 18
η

:   Έχετε πρόσβαση σε 

αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο υποστηρίζει 

την ηλεκτρονική παραγγελία ιατρικών εφοδίων (e-

Procurement); 

Όχι: 87% 

Ναι: 13%      

Ερώτηση 20
η

:  Έχετε πρόσβαση σε 

αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο υποστηρίζει 

την συνταγογράφηση; 

Όχι: 35% 

Ναι: 65%      

Ερώτηση 19
η

:  Πιστεύεται πως η χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο υποστηρίζει την 
συνταγογράφηση βελτιώνει την Ιατρική Περίθαλψη των ασθενών; 
 

Καθόλου: 0%, Λίγο: 4%, Μέτρια: 22%, Πολύ: 64%, Πάρα Πολύ:10% 
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Στην εποχή όπου η τεχνολογική εξέλιξη είναι ραγδαία, οι τεχνολογίες που σχετίζονται με τις έξυπνες κάρτες, 

την κρυπτογραφία, την ασφάλεια συστημάτων και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

εξαιρετικά ώριμες και ότι η όποια υλοποίησή τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους,  δεν αναμένεται να 

αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα τα οποία σε παλιότερες εποχές υπήρξαν υπεύθυνα για την καθυστέρηση της 

ανάπτυξης του τομέα της Τηλεϊατρικής. Οι προσπάθειες που γίνονται διεθνώς, έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

των πλέον ολοκληρωμένων προτύπων ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη διαλειτουργικότητα, μια ικανή και αναγκαία 

συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων Τηλεϊατρικής. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Γαλλία και η Γερμανία είναι οι χώρες που σηματοδοτούν τις εξελίξεις και 

ακολουθούν με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία. Αυτό 

αποδεικνύει περίτρανα ότι η ενσωμάτωση της αποδεδειγμένης αξίας τεχνολογιών, όπως ο συνδυασμός έξυπνων 

καρτών με ΤΠΕ στα διάφορα Εθνικά Συστήματα Υγείας, όπου είναι κομμάτια της γενικότερης έννοιας της 

Τηλεϊατρικής, αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση στις διαρκείς προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν είτε σε 

οικονομικό επίπεδο (π.χ. περιστολή δαπανών), είτε σε επίπεδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. 

Η πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν όλα τα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στην έκδοση της Ηλεκτρονικής Κάρτας Ασφάλισης και Υγείας άλλαξε τα 

δεδομένα λειτουργίας των συστημάτων υγείας παγκοσμίως, προσανατολίζοντάς τα στην χρήση συστημάτων 

Τηλεϊατρικής. Όμως οι διαφορές των κρατών μελών είτε στους ρυθμούς ανάπτυξης, είτε στις πολιτικές 

προτεραιότητες, είτε σε επίπεδο πολιτισμού, εθιμικού δικαίου και νοοτροπίας καταλήγει σε διαφορετικές ταχύτητες 

υλοποίησης. Αυτό όμως δεν αναιρεί την δέσμευση από τα κράτη  μέλη για την εναρμόνηση τους στις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο χάρτης της Τηλεϊατρικής να συμπίπτει με αυτόν της ενωμένης Ευρώπης σε 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν υπόψιν μας όλα τα παραπανω μπορούμε να πούμε ότι η πλήρης υιοθέτηση και η 

περαιτέρω εξελιξη των συστημάτων Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα είναι κάτι δεδομένο. Αυτό προκύπτει από το γεγονός 

ότι θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τα υπολοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλα και από το ότι η χρήση 

των συστημάτων της Τηλεϊατρικής θα βοηθήσει στην καλύτερη παροχή υγειονομικών υπηρεσιών με όσο το δυνατόν 

μικρότερο κόστος. 
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο που αφορά την Διερεύνηση της παρούσας κατάστασης και των προοπτικών της ηλεκτρονικής 

υγείας (e-health) στην Ελλάδα. 
 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

 
1. Φύλο  

Άνδρας  

Γυναίκα  

2. Ηλικία:  

  30 με 40  

40 με 50  

50 με 60  

60 και άνω  

 

3. Ειδικότητα: ………………………………………………………………………….. 

 

4. Που Εργάζεστε; 

Ιδιωτικό Ιατρείο    

Ιδιωτική Κλινική    

Δημόσια Νοσοκομείο   

Περισσότερα από ένα   

 

5. Πόσα χρόνια ασκείτε το Επάγγελμά σας; 

1 με 3   

4 με 6   

7 με 9   

9 και άνω  

 

Χρήση Τεχνολογιών 
 

6. Χρησιμοποιείτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;  

 

Σπίτι: 

Πάρα Πολύ Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Καθόλου 

     

 

Εργασία: 

Πάρα Πολύ Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Καθόλου 

     

 

7. Έχετε πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο χώρο εργασίας σας; 

Όχι   

Ναι  

 

8. Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο Περιβάλλον του σύγχρονου Ιατρείου; 

Πάρα Πολύ Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Καθόλου 

     

9. Γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή των περιστατικών που προσέρχονται για εξέταση; 

Όχι   

Ναι  

 

10. Έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένο Ιατρικό δίκτυο (σε Τοπική ή Εθνική κλίμακα ) εκτός από το Διαδίκτυο; 

Όχι   

Ναι  

 

11. Έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποθηκευμένα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων; 

Όχι   

Ναι  
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12. Έχει το νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο εργάζεσθε πρόσβαση σε αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο υποστηρίζει 

είδη τηλεϊατρικής όπως Τηλεδιάγνωση ή Τηλεπαρακολούθηση; 

Τηλεδιάγνωση     

Τηλεπαρακολούθηση   

Κανένα      

 

13. Πώς θα εκτιμούσατε το επίπεδο ικανότητάς σας με τους Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές και το Διαδίκτυο; 

Αρχάριο Μέτριο/Ενδιάμεσο Προχωρημένο 

   

 

14. Χρησιμοποιείτε ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου; 

 

Σπίτι:  

Πάρα Πολύ Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Καθόλου 

     

 

Εργασία: 

Πάρα Πολύ Πολύ Λίγο Πολύ Λίγο Καθόλου 

     

 

15. Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο ή τα Ηλεκτρονικά Δίκτυα Υγείας για να ανταλλάξετε πληροφορίες για στοιχεία 

ασθενών με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης; 

Όχι   

Ναι  

 

16. Λαμβάνετε ή στέλνετε ηλεκτρονικά εργαστηριακά αποτελέσματα ασθενών; 

Όχι   

Ναι  

 

17. Έχετε πρόσβαση σε αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο παρέχει αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων και 

εικόνων; 

Όχι   

Ναι  

 

18.Έχετε πρόσβαση σε αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική παραγγελία ιατρικών 

εφοδίων (e-Procurement); 

Όχι   

Ναι  

 

 

19.Πιστεύετε πως η χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο υποστηρίζει την συνταγογράφηση βελτιώνει 

την Ιατρική Περίθαλψη των ασθενών; 

Πάρα Πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

     

 

20. Έχετε πρόσβαση σε αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο υποστηρίζει την συνταγογράφηση; 

Όχι   

Ναι  
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Παράδειγμα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Υγεία στο Γ.Ν.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 

 

Στο Γ.Ν.Ν. της Αμαλιάδος εφαρμόζεται στην Ορθοπαιδική κλινική ο Ιατρικός Φάκελος Είναι μια εφαρμογή 

φιλική προς το χρήστη διότι δίνει τη δυνατότητα να γίνετα άμεσα η καταχώρηση των στσχείων των ασθενών σττό 

τους επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα τους ιατρούς. 

Με την εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκομείο, δίδεται στο ασθενή αυτομάτως ένας αριθμός μητρώου και 

καταχωρούνται τα δημογραφικό του στοιχεία. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός των εισαγωγών καθώς και η πάθηση με 

την αντιμετώπιση της. Στη συνέχεια αναγράφετα η παρούσα πάθηση καιι αναλυτκά η χερουργική αντιμετώπιση. Ο 

ιατρός έχει τη δυνατότητα να επιλύει τη διάγνωση από την ανάλογη λίστα χωρίς να την πληκτρολογήσει διότι είναι 

όλα παραμετροποιημένα. Το ίδιο συμβαίνε; και με τα ονόματα των ιατρών καθώς και τα υλικά του χειρουργείου. Στη 

συνέχεια καταχωρούνται οι οδηγίες και οι παρατηρήσεις κα καταγράφεται το πιστοποιητικό της επέμβασης 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχουν έτοιμες φόρμες με την αναλυτική 

κατάσταση των ασθενών, των επεμβάσεων, των σημείων της επέμβασης, των χειρουργών που συμμετέχουν στο 

συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και όλα τα στοιχεία των περιστατικών που έχουν καταγραφεί στο 

συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα 

Το συγκεκρμένο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί σε μία βάση δεδομένων Access, η οποία είναι αρκετά απλή στη 

χρήση της,  ενώ το πρόγραμμα είνα αρκετά φιλικό προς τον χρήστη διότι ολα τα στοχεία είνα παραμετροποιημένα 

και δε χρεάζεται ο χρήσης να γράψει οτιδήποτε. Αν θέλει να παρέμβει μπορεί να γράψει στην Access  τη λίστα 

κωδκών. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ένα τμήμα της εφαρμογής του ηλεκτρονίου ιατρικού φακέλου στο συγκεκρι -

μένο νοσοκομείο και τον τρόπο που χρησιμοττοείται από το ιατρικό προσωπικό. 
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Εικόνα 9: Κεντρικό Μενούυ όπου κάνοντας click στο ανάλογο πλαίσιο εμφανίζεται η λίστα διαχείρησης ασθενών, εισαγωγών, 

επεμβάσεων, νοσηλευομένων & νέων ασθενών 
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Εικόνα 10: Στη συγκεκριμένη φόρμα με την εισαγωγή του κωδικού του ασθενούς έχουμε τα πλήρη δημογραφικά του στοιχεία, τη 

διάγνωση της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, το είδος και την περιγραφή της επέμβασης που έχει κάνει, τους χειρουργούς, τον 

ακτινολογικό έλεγχο και το εξιτήριο με τις οδηγίες του. 
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Εικόνα 11: Στην παρούσα φόρμα πληκτρολογόντας κάτω και αριστερά στο ανάλογο κουτάκι το όνομα του ασθενούς, παρουσιάζεται 

ολόκληρη λίστα με τα ονόματα που έχουν εισαχθεί στο παρελθόν και ο ιατρός επιλέγει το όνομα που θέλει. 
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Εικόνα 12: Κάνοντας click στο όνομα του ασθενούς που επιλέγουμε, παρουσιάζεται η καρτέλα με τα δημογραφικά στοιχεία του 

ασθενούς και το σύντομο ιστορικό του με τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, τη φαρμακευτική του αγωγή 

τυχόν αλλεργίες και τις καθημερινές του συνήθειες (π.χ. κάπνισμα κλπ). 
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Εικόνα 13: Κάνοντας click στο πλαίσιο «διάγνωση» εμφανίζεται έτοιμη η λίστα με τις παθήσεις και ο ιατρός επιλέγει την ανάλογη, 

χωρίς να μπει στη διαδικασία να πληκτρολογήσει οτιδήποτε. 
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Εικόνα 14: Στη συγκεκριμένη φόρμα κάνοντας click στο κουτάκι «είδος επέμβασης», εμφανίζεται μια πλήρη λίστα επεμβάσεων και ο 

ιατρός επιλέγει την ανάλογη χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσει ο.τιδήποτε. 
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Εικόνα 15: Στη συγκεκριμένη φόρμα κάνοντας click στο κουτάκι «χειρουργός», εμφανίζεται μια πλήρη λίστα των χειρουργών και ο 

ιατρός επιλέγει τον ανάλογο χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσει ο.τιδήποτε. 
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Εικόνα 16: Στην παρούσα φόρμα βλέπουμε μια εκτύπωση του εξιτηρίου όπου αναγράφονται οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες που 

δίνονται στον ασθενή με την έξοδό του από την κλινική. 
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Εικόνα 17: Στη συγκεκριμένη φόρμα κάνοντας click στο κουτάκι «κωδικός» εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα των ασθενών που έχουν κάνει 

εισαγωγή στο νοσοσκομείο και οι κωδικοί τους. 
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Εικόνα 18:  Στη συγκεκριμένη φόρμα κάνοντας click στο ανάλογο κουτάκι εμφανίζονται αντίστοιχα οι λίστες των διαγνώσεων, των 

επεμβάσεων που έχουν γίνει και σε ποιά περιοχή, καθώς και τα ονόματα των χειρουργών με τα πλήρη στοιχεία τους. 
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Εικόνα 19:  Στη συγκεκριμένη φόρμα κάνοντας click στο ανάλογο κουτάκι εμφανίζονται αντίστοιχα οι λίστες με τους ασθενείς και τα 

δημογραφικά τους στοιχεία. 
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Εικόνα 20: Αναλυτική παρουσίαση της άνωθεν φόρμας (Εικόνα 19) 
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Εικόνα 21: Αναλυτική παρουσίαση της φόρμας των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Παράρτημα 

 

 

 

Εικόνα 22: Αναλυτική παρουσίαση της φόρμας των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς 
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Εικόνα 23: Στη συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζεται η αναλυτική κατάσταση των νοσηλευθέντων ασθενών με τις ακριβείς ημερομηνίες 

νοσηλείας, το ονοματεπώνυμο τους και την διάγνωση εισαγωγής. 
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Εικόνα 24: Στη συγκεκριμένη φόρμα βλέπουμε αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και των χειρουργών τους. 
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Εικόνα 25: Στη συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζεται η αναλυτική κατάσταση των επεμβάσεων με τις ακριβείς ημερομηνίες νοσηλείας και το είδος 

της επέμβασης. 
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Εικόνα 26:  Η παρούσα φόρμα περιλαμβάνει τα γενικά (δημογραφικά ) στοιχεία του ασθενούς, τις εισαγωγές (διάγνωση εισαγωγής, 

θεραπεία και διάρκεια εισαγωγής) και τις επεμβάσεις (είδος επέμβασης και χειρουργοί). 
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Εικόνα 27: Η παρούσα φόρμα περιλαμβάνει τα γενικά (δημογραφικά ) στοιχεία του ασθενούς και τον κωδικό του 
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Εικόνα 28:  Γενικές Πληροφορίες Εφαρμογής 
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Στο Παράρτημα παρατίθεται το νομικό πλάισιο που ισχύει σε ότι έχει να κάνει με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  

                  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                         Αρ. Φύλλου 189                   4 Νοεμβρίου 2010 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3892 

Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών 

εξετάσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:   

 Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: 

α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να εγκριθεί η πρόσβαση στο 

Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), η υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και 

νοµιµοποιητικών εγγράφων και η παροχή των αντίστοιχων αναγνωριστικών. 

β) Ταυτοποίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας και ο έλεγχος και επιβεβαίωση των 

αναγνωριστικών από το σύστηµα. 

γ) Ιατρική Συνταγή: γραπτή οδηγία θεράποντα ιατρού για τη χορήγηση φαρµάκων, στην οποία 

περιλαµβάνονται οδηγίες για τη διάρκεια και τον τρόπο λήψης αυτών (εφεξής συνταγή). 

δ) Παραπεµπτικό ιατρικών πράξεων: γραπτή εντολή θεράποντα ιατρού για τη διενέργεια 

παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισµένο για προληπτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς (εφεξής 

παραπεµπτικό). 

ε) Ηλεκτρονική συνταγή: η συνταγή σε ηλεκτρονική µορφή κατάλληλη για επεξεργασία, 

αποθήκευση και µεταφορά µε τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Τηλεπικοινωνιών. 

στ) Ηλεκτρονικό παραπεµπτικό ιατρικών πράξεων: το παραπεµπτικό σε ηλεκτρονική µορφή 

κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και µεταφορά µε τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών. 

ζ) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και 

παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων, µε τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Τηλεπικοινωνιών, µε τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των 

διακινούµενων πληροφοριών. 



 

 

 

Παράρτημα 

 

η) Ηλεκτρονική καταχώριση ιατρικής συνταγής: η διαδικασία δηµιουργίας ηλεκτρονικής συνταγής 

µε τη χρήση συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η αποθήκευσή της σε βάση 

δεδοµένων. 

θ) Ηλεκτρονική καταχώριση παραπεµπτικού ιατρικών πράξεων: η διαδικασία δηµιουργίας 

ηλεκτρονικού παραπεµπτικού ιατρικών πράξεων µε τη χρήση συστήµατος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων. 

ι) Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής: η επισήµανση µιας αποθηκευµένης ηλεκτρονικής συνταγής ως 

εκτελεσµένης από το φαρµακοποιό που την εκτελεί µε ταυτόχρονη παράδοση των φαρµάκων στον 

ασφαλισµένο. 

ια) Ηλεκτρονική εκτέλεση παραπεµπτικού ιατρικών πράξεων: η επισήµανση ενός αποθηκευµένου 

παραπεµπτικού ιατρικών πράξεων ως εκτελεσµένου από τον ιατρό που το εκτελεί ή το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µιας µονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας µε ταυτόχρονη παράδοση 

των πορισµάτων-αποτελεσµάτων στον ασφαλισµένο. 

ιβ) Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης: το ολοκληρωµένο σύστηµα που περιλαµβάνει 

εξοπλισµό, λογισµικό, εφαρµογές και διαδικασίες που αφορούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

(εφεξής Σ.Η.Σ.). 

ιγ) Ιατροί: Οι ιατροί που έχουν σχέση εργασίας µε οποιαδήποτε µορφή µε τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.), οι ιατροί που είναι συµβεβληµένοι µε τους Φ.Κ.Α. και οι ιατροί που 

δεν ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες αλλά έχουν δικαίωµα παροχής συνταγών και παραπεµπτικών 

σε ασφαλισµένους των Φ.Κ.Α., οι ιατροί των δηµόσιων νοσοκοµείων, των εξωτερικών ιατρείων 

και των κέντρων υγείας, οι αγροτικοί ιατροί, οι ειδικευόµενοι ιατροί και οι ιατροί των ιδιωτικών 

κλινικών δυναµικότητας κάτω των εξήντα (60) κλινών. 

ιδ) Φαρµακοποιοί: οι φαρµακοποιοί που λειτουργούν φαρµακείο και είναι συµβεβληµένοι µε τους 

Φ.Κ.Α. και οι φαρµακοποιοί των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

ιε) Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας: αα) οι συµβεβληµένοι ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του π.δ. 84/ 2001 «Όροι, προϋποθέσεις, 

διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως ισχύει, ββ) οι συµβεβληµένες 

ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν τµήµατα εκτέλεσης ιατρικών πράξεων και παρακλινικών 

εξετάσεων, γγ) τα δηµόσια νοσοκοµεία καθώς και τα εξωτερικά ιατρεία, τα ολοήµερα ιατρεία και 

τα διαγνωστικά εργαστήρια αυτών, δδ) τα κέντρα υγείας, εε) τα αγροτικά ιατρεία. 

 

 

 

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 
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1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε όλους τους Φορείς και Κλάδους Υγείας της 

Κοινωνικής Ασφάλισης, τους ασφαλισµένους σε Φ.Κ.Α., καθώς και τους ιατρούς και 

φαρµακοποιούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1. 

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει απόφαση µε την οποία διαπιστώνει τη 

συνδροµή των οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων για το σύστηµα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης που περιλαµβάνει την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και 

παραπεµπτικών και ορίζει την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής του παρόντος νόµου για τον 

εκάστοτε Φ.Κ.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση 

µπορεί να περιορίζεται και σε τµήµα ασφαλιστικών υπηρεσιών του εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Αν πρόκειται 

για Φορέα που ανήκει ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο, η απόφαση συνυπογράφεται από τον 

οικείο Υπουργό και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

1. Οι ιατροί υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο Φορέας 

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασµό της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις 

επόµενες παραγράφους. 

2. Κατά την εγγραφή τους οι ιατροί δηλώνουν τα παρακάτω: 

α) Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο 

β) Αριθµό άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και ηµεροµηνία έναρξης επαγγέλµατος 

γ) Ιατρική Ειδικότητα 

δ) ΑΜΚΑ 

ε) Αριθµό µητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ηµεροµηνία εγγραφής σε αυτό 

στ) Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν 

ζ) Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

η) Αριθµό Αστυνοµικής Ταυτότητας ή αριθµό Διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ιατρούς 

θ) Στοιχεία διεύθυνσης εργασίας 

ι) Κωδικό Υγειονοµικής µονάδας 

ια) Στοιχεία σύµβασης µε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι ιατροί που είναι εγγεγραµµένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους 

στο σύστηµα µε τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη 

για την ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών και παραπεµπτικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

παρόντα νόµο. 

3. Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς µε την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και 

τη χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριµένα καταχωρίζουν τη 

διάγνωση, τα φάρµακα ή/και τα παραπεµπτικά. Όσον αφορά τα φάρµακα καταχωρίζουν την 



 

 

 

Παράρτημα 

 

ονοµασία (εµπορική ονοµασία ή δραστική ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των 

συνταγογραφηµένων φαρµάκων, κατηγορία συνταγής και το ποσοστό συµµετοχής του 

ασφαλισµένου. Οι ιατροί επιλέγουν τη διάγνωση από τη λίστα κωδικοποιηµένων διαγνώσεων ή 

εισάγουν ελεύθερο κείµενο περιγραφής της διάγνωσης και εισάγουν τα συνταγογραφούµενα 

φάρµακα από τον κατάλογο εγκεκριµένων από τον Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) και 

νοµίµως κυκλοφορούντων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, κάνοντας χρήση των γενικών και 

ειδικών διατάξεων του τρόπου διάθεσης των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που ισχύουν για 

τους Φ.Κ.Α.. Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή σκευασµάτων που περιέχουν 

τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄-Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α΄) και 

της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (ΦΕΚ 191 Α΄), στη συνταγή καταχωρίζεται 

ειδική σήµανση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του π.δ.148/2007. Στα 

παραπεµπτικά οι ιατροί καταχωρίζουν το είδος της πράξης ή της παρακλινικής εξέτασης που 

επιβάλλεται να εκτελεστεί. Όσον αφορά τα παραπεµπτικά ιατρικών πράξεων, οι ιατροί εισάγουν µε 

ελεύθερο κείµενο την αιτία παραποµπής του ασφαλισµένου στο αντίστοιχο πεδίο (όπου κρίνεται 

απαραίτητο). Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει τη διάγνωση χρησιµοποιώντας διεθνή 

πρότυπα κωδικοποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια εισάγουν τις ιατρικές πράξεις από τον κατάλογο 

εγκεκριµένων πράξεων, από το Τιµολόγιο Ιατρικών Πράξεων και Εξετάσεων ή/και τον Κανονισµό 

Παροχών. 

4. Η συνταγή ή το παραπεµπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία του ιατρού που 

τα καταχώρισε, την ηµεροµηνία καταχώρισης και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της 

εκτέλεσής τους. Κάθε συνταγή ή παραπεµπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται 

από ένα µοναδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος εµφανίζεται και µε την µορφή γραµµωτού κώδικα 

(barcode). Σε περίπτωση καταχώρισης µίας συνταγής ως επαναλαµβανόµενης, όπως αυτή εννοείται 

στην περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α΄) καταχωρίζονται 

αυτοµάτως οι επαναλαµβανόµενες σχετικές συνταγές, η ηµεροµηνία καταχώρησης και ορίζονται 

οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. 

5. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωµένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της 

συνταγής και του παραπεµπτικού, οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής ή του 

παραπεµπτικού που καταχωρίστηκε, υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το 

παραδίδει στον φαρµακοποιό ή στη µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που θα εκτελέσει την εν 

λόγω συνταγή ή παραπεµπτικό αντίστοιχα. Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή 

σκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄του άρθρου 1 του ν. 

3459/2006 οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την 

καταχώρισή της και παράλληλα εκδίδουν και χειρόγραφη συνταγή, η οποία συνοδεύει την 

ηλεκτρονική συνταγή. 

6. Η εκτέλεση της συνταγής πραγµατοποιείται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 

καταχώρισή της. Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης συνταγής η εκτέλεση αυτής κατά τα επόµενα 

στάδια µπορεί να πραγµατοποιηθεί πέντε (5) ηµέρες πριν και πέντε (5) ηµέρες µετά τη 

συµπλήρωση του πρώτου και δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης της αρχικής συνταγής. 

Η εκτέλεση των παραπεµπτικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προθεσµίες, οι οποίες 

προβλέπονται στον Κανονισµό του εκάστοτε Φ.Κ.Α. 
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7. Οι ιατροί µπορούν να ακυρώσουν συνταγή ή παραπεµπτικό που έχουν καταχωρίσει εφόσον δεν 

έχουν εκτελεστεί. 

8. Οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών ή παραπεµπτικών που έχουν 

καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι. Αν κρίνεται αναγκαίο για τον προσδιορισµό της κατάλληλης 

φαρµακευτικής αγωγής οι ιατροί µπορούν µε την κάθε φορά ρητή και ειδική συγκατάθεση του 

ασθενούς να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα τυχόν προηγούµενης φαρµακευτικής αγωγής ή 

ιατρικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί από άλλους ιατρούς. Οι ιατροί επιτρέπεται να 

χρησιµοποιούν τα δεδοµένα αυτά αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό. Η πρόσβαση καταχωρίζεται 

στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

9. Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή για την εγγραφή, την 

ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και 

εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεµπτικών. 

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις φαρµακοποιών προς την εκτέλεση συνταγών που έχουν καταχωριστεί 

ηλεκτρονικά 

1. Οι φαρµακοποιοί που συµβάλλονται, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, µε τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο φορέας 

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασµό της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις 

επόµενες παραγράφους. 

2. Κατά την εγγραφή τους οι φαρµακοποιοί δηλώνουν: 

α) Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο. 

β) Επωνυµία της επιχείρησης του φαρµακείου, της οποίας είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι. 

γ) Αριθµό άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. 

δ) ΑΜΚΑ. 

ε) Αριθµό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ηµεροµηνία εγγραφής σε αυτό. 

στ) Φαρµακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν και τον αντίστοιχο αριθµό µητρώου. 

ζ) Αριθµό Φορολογικού Μητρώου. 

η) Αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας ή αριθµό διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς φαρµακοποιούς. 

θ) Ηµεροµηνία έναρξης επαγγέλµατος/επιτηδευµατία. 

ι) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης του φαρµακείου. 

ια) Στοιχεία σύµβασης µε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι φαρµακοποιοί που είναι εγγεγραµµένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό 

τους στο σύστηµα µε τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι 

απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον παρόντα νόµο. 



 

 

 

Παράρτημα 

 

3. Οι φαρµακοποιοί εισάγουν στην εφαρµογή τον κωδικό συνταγής που καταχωρίστηκε 

ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εµφανίζονται στη 

συνταγή που καταχωρίστηκε µε τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς. 

4. Οι φαρµακοποιοί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς για τον οποίο έχει 

καταχωριστεί η ηλεκτρονική συνταγή, εισάγουν τα προς πώληση φάρµακα στην εφαρµογή 

εισάγοντας τους δύο (2) γραµµωτούς κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε 

φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος. Μετά από την καταβολή της αναγραφόµενης συµµετοχής και 

την παράδοση των φαρµάκων οι φαρµακοποιοί καταχωρίζουν στην εφαρµογή τη συνταγή ως 

«εκτελεσµένη». Η καταχώριση περιλαµβάνει την ηµεροµηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία των 

ιδιοσκευασµάτων που παραδόθηκαν στον ασθενή, συνοδευόµενα από τους αντίστοιχους 

γραµµωτούς κώδικες (barcodes) και το σχετικό κόστος (σύνολο και συµµετοχή). 

5. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ασθένειας, εφόσον ο ασθενής 

προσκοµίζει χειρόγραφη συνταγή, η οποία δεν έχει εκδοθεί από ιατρό του Φ.Κ.Α. του ασθενούς ή 

συµβεβληµένο µε αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φ.Κ.Α. κατά τις γενικές διατάξεις, ο 

φαρµακοποιός υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση στο Σ.Η.Σ. των στοιχείων που 

αναγράφονται στη χειρόγραφη συνταγή, στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο ΑΜΚΑ ασθενούς και 

ιατρού. 

6. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο 

καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150 

€) και β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή σκευασµάτων που περιέχουν 

τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄-Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006. 

7. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωµένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της 

εκτέλεσης της συνταγής οι φαρµακοποιοί εκτυπώνουν αντίγραφο της εκτελεσµένης συνταγής, στο 

οποίο επικολλούν τις ταινίες γνησιότητας των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που 

εκτελέστηκαν. Το αντίγραφο υπογράφεται από τον ασφαλισµένο ή αυτόν που παραλαµβάνει τα 

φάρµακα και οι φαρµακοποιοί υπογράφουν και σφραγίζουν τα αντίγραφα και τα αποστέλλουν 

στους οικείους Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης η υποχρέωση αυτή µπορεί να καταργείται για έναν ή περισσότερους 

Φ.Κ.Α.. Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή σκευασµάτων που περιέχουν τις 

ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι φαρµακοποιοί 

εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εφόσον το επιθυµεί ο ασφαλισµένος, οι φαρµακοποιοί 

χορηγούν σε αυτόν εκτυπωµένο αντίγραφο της εκτέλεσης της συνταγής. 

8. Οι φαρµακοποιοί µπορούν να εκτελούν µερικά ή σταδιακά µία συνταγή, καταχωρίζοντας κάθε 

φορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα ιδιοσκευάσµατα που χορηγούν σε 

κάθε µερική εκτέλεση. Σε περίπτωση σταδιακής εκτέλεσης της συνταγής το χρονικό διάστηµα 

ισχύος της συνταγής παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 

9. Ο φαρµακοποιοί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν εκτελέσει 

(ηλεκτρονικά) οι ίδιοι. 
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10. Οι φαρµακοποιοί υποχρεούνται να καταχωρίζουν όλες τις συνταγές ανεξάρτητα εάν ο ασθενής 

καλύπτεται από κάποιο Φ.Κ.Α. συµπληρώνοντας σχετική ένδειξη για µη επιβάρυνση κάποιου 

Φ.Κ.Α.. 

11. Οι φαρµακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή για την εγγραφή, την 

ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους µε το Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και 

εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών. 

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

1. Οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών αυτών µε τους 

Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. το οποίο διαχειρίζεται ο φορέας 

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασµό της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις 

επόµενες παραγράφους. 

2. Κατά την εγγραφή τους οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δηλώνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Επωνυµία – διακριτικό τίτλο κ.λπ. 

β )Αριθµό άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 

γ) Αριθµό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ηµεροµηνία εγγραφής, εφόσον πρόκειται για φυσικά 

πρόσωπα. 

δ) Αριθµό Φορολογικού Μητρώου. 

ε) Ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας. 

στ) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης της µονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας. 

ζ) Στοιχεία σύµβασης µε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών τους ταυτοποιούνται 

κατά την είσοδό τους στο σύστηµα µε την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και 

ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση παραπεµπτικών 

ιατρικών πράξεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. 

3. Οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών τους εισάγουν στην 

εφαρµογή τον κωδικό παραπεµπτικού που καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια 

αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εµφανίζονται στο παραπεµπτικό που 

καταχωρίστηκε µε τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς. 

4. Οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών τους αφού προβούν 

στην ταυτοποίηση του ασθενούς για τον οποίο έχει καταχωριστεί το παραπεµπτικό, εισάγουν τα 

στοιχεία του παραπεµπτικού αυτού. Μετά από την εκτέλεση της ιατρικής πράξης ή παρακλινικής 

εξέτασης που αναφέρεται στο παραπεµπτικό, οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των 

εξουσιοδοτηµένων στελεχών τους καταχωρίζουν στην εφαρµογή το παραπεµπτικό αυτό ως 

«εκτελεσµένο». Η καταχώριση περιλαµβάνει την ηµεροµηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του παραπεµπτικού και τα στοιχεία της µονάδας παροχής υπηρεσιών 



 

 

 

Παράρτημα 

 

υγείας που εκτέλεσε το παραπεµπτικό, καθώς και την ηµεροµηνία παραλαβής της έκθεσης 

αποτελεσµάτων των εξετάσεων από τον ασφαλισµένο ή αυτόν που παρέλαβε το αποτελέσµατα. 

5. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκτάκτου περιστατικού ασθενείας, εφόσον ο ασθενής 

προσκοµίζει χειρόγραφο παραπεµπτικό, το οποίο δεν έχει εκδοθεί από ιατρό του Φ.Κ.Α. του 

ασθενούς ή συµβεβληµένο µε αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φ.Κ.Α. κατά τις γενικές διατάξεις, η 

µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών της υποχρεούται σε 

ηλεκτρονική καταχώριση στο Σ.Η.Σ. των στοιχείων που αναγράφονται στο χειρόγραφο 

παραπεµπτικό, στα οποία περιλαµβάνεται ο ΑΜΚΑ ασθενούς και ιατρού. 

6. Για συνταγές που καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο 

δίνεται η δυνατότητα να καταργείται η υποχρέωση θεώρησης µέχρι συγκεκριµένου ποσού, το 

οποίο ορίζεται µε απόφαση της διοίκησης του εκάστοτε Φ.Κ.Α.. 

7. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωµένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης του 

παραπεµπτικού οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών τους 

εκτυπώνουν αντίγραφο, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή του, σύµφωνα τις 

ειδικές προς τούτο ισχύουσες διατάξεις. Αν επιθυµεί ο ασφαλισµένος, η µονάδα παροχής 

υπηρεσιών υγείας του χορηγεί αντίγραφο του εκτελεσµένου παραπεµπτικού. 

8. Ο µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δια των εξουσιοδοτηµένων στελεχών τους έχουν τη 

δυνατότητα επισκόπησης των παραπεµπτικών που έχουν εκτελέσει οι ίδιες. 

9. Οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή για 

την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους µε την εφαρµογή ηλεκτρονικής καταχώρισης 

και εκτέλεσης συνταγών και παραπεµπτικών στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, 

καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεµπτικών. 

 

 

Άρθρο 6 Βάση δεδοµένων Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

1. Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δηµιουργεί και λειτουργεί βάση δεδοµένων της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η βάση λειτουργεί µε την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου 

Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και της Διεύθυνσης 

Μηχανογραφικών Εφαρµογών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Σε αυτή καταχωρίζεται κάθε συνταγή και παραπεµπτικό µε το περιεχόµενο που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 και στην περίπτωση που είναι εκτελεσµένα σύµφωνα και µε το περιεχόµενο που 

αναφέρεται αντίστοιχα στα άρθρα 4 και 5. Οι εκτελεσµένες συνταγές και τα εκτελεσµένα 

παραπεµπτικά ιατρικών πράξεων ταξινοµούνται κατά Φ.Κ.Α.. Οµοίως στο Σ.Η.Σ. καταχωρίζονται 

όλες οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την λειτουργία του, όπως οι τιµές φαρµάκων και 

παροχής υπηρεσιών, στοιχεία των χρηστών στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στο Σ.Η.Σ., 

στοιχεία των Φ.Κ.Α., των µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή άλλων µονάδων που παρέχουν 

υπηρεσίες ή παροχές σε ασφαλισµένους, των προµηθευτών των φαρµάκων και υλικών, καθώς και 

λοιπών δεδοµένων που διαχειρίζεται το Σ.Η.Σ.. 
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2. Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τηρεί και 

συντηρεί τη βάση της παραγράφου 1 για λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συντηρεί Βάση Δεδοµένων των ασφαλισµένων όλων των Φ.Κ.Α. 

βάσει του ενιαίου Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Μητρώο ΑΜΚΑ) και παρέχει τη 

δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων ασφαλισµένων µε χρήση του ΑΜΚΑ για τον σκοπό της 

ταυτοποίησης αυτών κατά την καταχώριση και εκτέλεση συνταγής ή παραπεµπτικού. 

3. Σκοποί του Σ.Η.Σ. είναι: α) η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τον 

έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεµπτικών όσο και την κάλυψη των δαπανών 

φαρµακευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας, β) η υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις 

υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους των Φ.Κ.Α., γ) η υποστήριξη της 

παρακολούθησης και ελέγχου της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής 

αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση µε παροχές υγείας και φαρµακευτικής περίθαλψης, δ) η 

υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισµού ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του 

συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρµοδιότητας της 

Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης. 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 3 έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της βάσης ο 

Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις 

οικείες διατάξεις. Η πρόσβαση και επεξεργασία αφορά και περιορίζεται στα στοιχεία που είναι 

κάθε φορά αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του συγκεκριµένου σκοπού επεξεργασίας. 

5. Η δηµιουργία και τήρηση της βάσης δεδοµένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) «για την προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α΄) όπως ισχύει. Η Γενική Γραµµατεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους 

κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια των υποδοµών, των πληροφοριακών 

συστηµάτων και των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας ή 

µη νόµιµης και εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και χρήσης. 

6. Οι ασφαλισµένοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης και γνώσης των δεδοµένων που τους αφορούν και 

είναι καταχωρισµένα στη βάση. Ειδικότερα, οι ασφαλισµένοι µπορούν µε αίτησή τους στον 

αντίστοιχο Φ.Κ.Α. να ενηµερώνονται για τον αριθµό και το είδος των συνταγών φαρµάκων και 

των παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων που τους αφορούν και έχουν καταχωριστεί και εκτελεστεί 

στο Σ.Η.Σ.. Η πρόσβαση ασκείται µε τη συνδροµή ιατρού. 

Άρθρο 7 Αρµοδιότητες και υποχρεώσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. Οι Φ.Κ.Α. έχουν εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τον 

σκοπό: α) του ελέγχου της εκκαθάρισης των συνταγών και παραπεµπτικών και β) της 

παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής 

αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση µε παροχές υγείας και φαρµακευτικής περίθαλψης. Η 

πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης που αφορά τον εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Η πρόσβαση στη 

βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και 
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δεσµεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόµος ή κώδικας 

δεοντολογίας ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένα και υπόκεινται σε καθήκον 

εχεµύθειας. Οι Φ.Κ.Α. έχουν εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο Σ.Η.Σ., επίσης για τους σκοπούς της 

παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής 

αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση µε παροχές υγείας και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

2. Οι Φ.Κ.Α. που έχουν πρόσβαση στη βάση λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους 

κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια των υποδοµών, των πληροφοριακών 

συστηµάτων και των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας ή 

µη νόµιµης και εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και χρήσης. 

3. Οι Φ.Κ.Α. που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εντάσσουν τις ρυθµίσεις 

του παρόντος στις συµβάσεις που συνάπτουν εφεξής, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, µε ιατρούς, 

φαρµακοποιούς, προµηθευτές και µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι ρυθµίσεις του παρόντος 

νόµου ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για τους ιατρούς, φαρµακοποιούς, προµηθευτές και µονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν ήδη συνάψει συµβάσεις µε τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης και µέχρι τη λήξη των συµβάσεων αυτών. 

Άρθρο 8 Εξουσιοδότηση 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται η διαδικασία και οι 

τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την εγγραφή και ταυτοποίηση ιατρών, φαρµακοποιών και µονάδων 

παροχής υγείας στην εφαρµογή Σ.Η.Σ., οι προδιαγραφές της υποδοµής που πρέπει να διαθέτουν οι 

ιατροί, φαρµακοποιοί και µονάδες παροχής υγείας, προκειµένου να προβαίνουν σε ηλεκτρονική 

καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και παραπεµπτικών, η διαδικασία ταυτοποίησης ασθενών 

κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και παραπεµπτικών, η διαδικασία και οι 

τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική καταχώριση και την καταχώριση της εκτέλεσης 

συνταγών, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα, 

φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα και ιδιοσκευάσµατα ή σκευάσµατα που περιέχουν τις ουσίες που 

περιέχονται στους πίνακες Α΄-Δ΄του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, ο τύπος, η διάρθρωση και το 

ειδικότερο περιεχόµενο της ηλεκτρονικής συνταγής και του ηλεκτρονικού παραπεµπτικού, η 

οργάνωση της βάσης δεδοµένων που ιδρύεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρµογής 

ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών και παραπεµπτικών κατά τον παρόντα νόµο, 

τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφάλειας που απαιτείται να λαµβάνονται για την προστασία 

των υποδοµών, των πληροφοριακών συστηµάτων και των δεδοµένων που καταχωρίζονται και 

τηρούνται στη βάση δεδοµένων της εφαρµογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης 

συνταγών και παραπεµπτικών, καθώς και τα τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα για την εφαρµογή 

των διατάξεων του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 9 Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 

1. Για τις ανάγκες σε προσωπικό στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης συστήνονται εκατόν είκοσι οκτώ οργανικές θέσεις, από τις οποίες 

εβδοµήντα θέσεις κατηγορίας ΠΕ, τριάντα πέντε θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαεννέα θέσεις 

κατηγορίας ΔΕ και τέσσερις θέσεις κατηγορίας ΥΕ, που καλύπτονται µε µετατάξεις, σύµφωνα µε 
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τις κείµενες διατάξεις, υπαλλήλων του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, µε αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών 

θέσεων στον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση σύστασης προσωποπαγούς ή 

προσωρινής θέσης για µεταφορά ή µετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς, δεσµεύεται 

αντίστοιχης κατηγορίας κενή θέση από τις προαναφερόµενες. 

2. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στελεχώνεται µε απόσπαση, µετάταξη ή µεταφορά 

υπαλλήλων του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 

αυτός εκάστοτε ορίζεται, ή µε διορισµό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για χρονικό διάστηµα 

τριών ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος επιτρέπεται να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων στη 

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού. 

3. Η κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο/ειδικότητα, καθώς και ο καθορισµός των προσόντων των 

υπαλλήλων που καλύπτουν τις παραπάνω θέσεις γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν µε οποιαδήποτε σχέση στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 

κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α΄/28.9.2010) εξακολουθούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή ως αποσπασµένοι από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, ο 

οποίος και επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία τους. Η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως µετά την πάροδο 

τριετίας από τη δηµοσίευση του παρόντος εκτός αν λήξει νωρίτερα µε απόφαση των οικείων 

Υπουργών. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν εντός δεκαοκτώ µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος 

να µεταταχθούν στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, µετά από αίτησή τους κατά παρέκκλιση των 

κείµενων διατάξεων µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του 

κατά περίπτωση οικείου Υπουργού. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραµµατεία 

Καταναλωτή καταβάλλεται το επίδοµα που αντιστοιχεί στο κίνητρο παραγωγικότητας της 

παραγράφου 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄). Οι θέσεις των προϊσταµένων των 

Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή καλύπτονται από το 

προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και µπορούν κατά την πρώτη 

τριετία από τη δηµοσίευση του παρόντος να καταλαµβάνονται και από υπαλλήλους που υπηρετούν 

σε αυτή µε απόσπαση. Αρµόδιο για την επιλογή των προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων 

της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της 

είναι πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο που συγκροτείται από τρεις υπαλλήλους προϊσταµένους 

Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δύο αιρετούς 

εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό Α΄ που εκλέγονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από 

όλους τους υπηρετούντες στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια της 

απόσπασής τους στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή δεν 

µπορούν να αιτηθούν θέση ευθύνης στον φορέα στον οποίο ανήκουν. 

5. Στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία 

έχει ως αρµοδιότητα την εύρυθµη διοικητική και οικονοµική λειτουργία και οργάνωση των 
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οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή. Η Διεύθυνση Διοικητικής 

Υποστήριξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α. Τµήµα Διοικητικού, µε αρµοδιότητα το χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης 

του προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας και εν γένει τη διοικητική, γραµµατειακή, µηχανογραφική υποστήριξη, καθώς και την 

υποστήριξη συστηµάτων και εφαρµογών πληροφορικής, των οργανικών µονάδων της Γενικής 

Γραµµατείας Καταναλωτή. 

β. Τµήµα Οικονοµικού και Διοικητικής Μέριµνας, µε αρµοδιότητα την κατάρτιση και εκτέλεση 

του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, την εκκαθάριση των αποδοχών και 

γενικά των αποζηµιώσεων προσωπικού, την άσκηση όλων των διοικητικών αρµοδιοτήτων 

οικονοµικής διαχείρισης, την προµήθεια πάγιων και αναλώσιµων υλικών, καθώς και κάθε άλλο 

θέµα που αφορά την οικονοµική διαχείριση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή. Στην 

παραπάνω Διεύθυνση και Τµήµατα προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Εµπορικών-

Διοικητικών. 

6. Η παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ την 1.1.2011 και δύναται να τροποποιηθεί µε προεδρικό 

διάταγµα, µε το οποίο ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας 

Καταναλωτή και το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των αρµόδιων κατά τις οικείες διατάξεις 

Υπουργών. Έως την 31.12.2010 τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υποστηρίζει στο έργο της η 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1005 Β΄/30.5.2008) καθίσταται αρµόδια και για το 

σχεδιασµό και το συντονισµό των πολιτικών εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης στον τοµέα προστασίας του καταναλωτή και την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του Υπουργείου αυτού ως δικαιούχου δράσεων στον τοµέα αυτόν, στο πλαίσιο των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά την 

έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007. Η «Μονάδα Εφαρµογής Δράσεων στον 

Τοµέα Προστασίας του Καταναλωτή» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής των 

Δράσεων στους τοµείς του Εµπορίου και της Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1540 Β΄/4.8.2008) µεταφέρεται ως σύνολο 

αρµοδιότητας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην 

οργανωτική διάρθρωση της οποίας ενσωµατώνεται ως µονάδα Β2 και µε την ίδια ονοµασία. Από 

τη δηµοσίευση του παρόντος η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή δράσεων της 

Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για τις οποίες έχει οριστεί µε οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος η 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των Δράσεων στους τοµείς του Εµπορίου και της 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Άρθρο 10 
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1. Η προθεσµία που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 

(ΦΕΚ 58 Α΄) για τη µεταφορά κεφαλαίων από πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα 

παρατείνεται από τότε που έληξε µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2010. Επίσης, µέχρι την ίδια 

ηµεροµηνία παρατείνεται από τότε που έληξε και η προθεσµία που ορίζεται µε τις διατάξεις του 

τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για απόδοση του φόρου για τα 

κεφάλαια που παραµένουν κατατεθειµένα σε τράπεζες της αλλοδαπής. 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) 

αντικαθίσταται ως εξής: «Με εξαίρεση τις εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), καθώς και τις εγγυήσεις που παρέχονται στους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

κ.λπ.) και στο Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.) για 

δάνεια που χορηγούν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και µόνο για επενδυτικούς 

σκοπούς, το Υπουργείο Οικονοµικών δεν παρέχει εγγυήσεις του Δηµοσίου για την κάλυψη 

υποχρεώσεων επιχειρήσεων του Δηµοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες σε 

οργανωµένη αγορά.» 

3. Στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 

ως εξής: 

«10. Οµόλογα της παραγράφου 6 ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) 

ευρώ αντικαθίστανται µε οµόλογα ίσης ονοµαστικής αξίας διάρκειας δέκα ετών. Η αντικατάσταση 

γίνεται µε ανταλλαγή των παλαιών µε νέα οµόλογα, χωρίς τη µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) µε 

µόνη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 

2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόµων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν 

περιορισµούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον 

Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 

Τα ανωτέρω οµόλογα θα καλύψουν τις δαπάνες υλοποίησης δύο νέων προγραµµάτων και 

συγκεκριµένα την παροχή εγγυηµένων χαµηλότοκων δανείων για πληρωµή φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, καθώς και δαπανών αγοράς 

πρώτων υλών εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µέχρι την ηµέρα 

ανταλλαγής των ανωτέρω οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου πενταετούς διάρκειας αποδίδονται 

στο Ελληνικό Δηµόσιο. 

Τα οµόλογα διακρατούνται από την εταιρία µέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται 

στο Ελληνικό Δηµόσιο, µετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσµευθεί λόγω τυχόν 

κατάπτωσης των παρεχόµενων από την εταιρία εγγυήσεων. 

Κατά την επιστροφή των προαναφερόµενων οµολόγων, µειώνεται ισόποσα (σε όρους ονοµαστικής 

αξίας των οµολόγων) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστηµα που τα 

οµόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δηµόσιο 

στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δηµόσιο, εντός είκοσι ηµερών από την 

είσπραξή τους. 



 

 

 

Παράρτημα 

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες έκδοσης των οµολόγων 

από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 

11. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής των οµολόγων, για µεν τα οµόλογα πενταετούς διάρκειας 

της παραγράφου 6 ως τιµή αποτίµησης την ηµέρα της ανταλλαγής ορίζεται η αρχική τιµή που 

εκτιµήθηκε κατά την εισφορά τους βάσει της παραγράφου 5, για δε τα νέα οµόλογα δεκαετούς 

διάρκειας η τιµή αποτίµησης την ηµέρα της ανταλλαγής, θα είναι αυτή που θα προκύψει µε 

διαδικασία όµοια µε αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 5. Τα οµόλογα πενταετούς διάρκειας, 

που µέσω της ανωτέρω ανταλλαγής επιστρέφονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, ακυρώνονται.» 

4.α) Στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου µόνου του ν. 3885/2010 (ΦΕΚ 171 Α΄) 

εντός της παρενθέσεως και µετά τη λέξη «δηλώσεων», προστίθενται οι λέξεις «, µεταξύ των 

οποίων και η δήλωση για τη µεταβίβαση της πλειοψηφίας των µετοχών της ΕΝΑΕ προς την 

εταιρεία Abu Dhabi Mar L.L.C. (ADM) ή στη συνδεδεµένη µε την ADM εταιρεία Privinvest 

Shipbuilding SARL». 

β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου µόνου του ν. 3885/2010 προστίθεται υποπαράγραφος 7 και 

αναριθµείται η υφιστάµενη υποπαράγραφος 7 σε 8, ως εξής: 

«7. Ως φορολογικός έλεγχος δυνάµει του οποίου συντελείται το δεσµευτικό κλείσιµο όλων των 

ανέλεγκτων ή δυνητικά υπαγόµενων σε επανέλεγχο οικονοµικών ετών, κατά την έννοια της 

περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου F της Εκτελεστικής Συµφωνίας, νοείται ο 

τακτικός φορολογικός έλεγχος επί των ανέλεγκτων µέχρι 30.9.2009 χρήσεων της ΕΝΑΕ, ο οποίος 

ολοκληρώθηκε την 21.10.2010.» 

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄), η λέξη 

«βεβαιωθέν» αντικαθίσταται και στις δύο περιπτώσεις µε τη λέξη «καταβληθέν». 

Άρθρο 11 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Καλύπτει δε αναδροµικά από 1.9.2010 κάθε εφαρµογή συνταγογράφησης φαρµάκων ή 

παραποµπής σε ιατρικές πράξεις που λειτουργεί ήδη σε Φ.Κ.Α. που εποπτεύονται από την Γ.Γ.Κ.Α. 

ή σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή 

του ως νόµου του Κράτους. 

  

Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 



 

 

 

Παράρτημα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Λ.-Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2010 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 
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