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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αυξανόμενη παρουσία ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και ηλεκτρονικών 

εφαρμογών στον τομέα της υγείας παρουσιάζει ενδιαφέρον και μοναδικές προκλήσεις 

στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Δυστυχώς, 

ελάχιστη βιβλιογραφία υπάρχει όσον αφορά την αντιμετώπιση και την εφαρμογή των 

ηλεκτρονικών εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών υγειάς στο συγκεκριμένο 

τομέα. Οι συγγραφείς και επαγγελματίες, που εμπλέκονται στην υλοποίηση των εν 

λόγω συστημάτων στα αντίστοιχα τμήματα, επιδιώκουν να επανεξετάσουν τις 

προκλήσεις και τα οφέλη που υπάρχουν με τις συγκεκριμένες εφαρμογές της 

ηλεκτρονικής υγείας  και τα βήματα που μπορούν να γίνουν ώστε να εφαρμοστούν 

και στα ΤΕΠ, τα οποία διαχειρίζονται πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Η τελική 

εφαρμογή των κλινικών συστημάτων στις μονάδες υγείας για την υποστήριξη της 

καθημερινής καταγραφής και τεκμηρίωσης της νοσηλευτικής πράξης έχει προκαλέσει 

έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό. Ωστόσο δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την 

επιτυχία ενός κλινικού πληροφοριακού συστήματος. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν όλες εκείνες οι εφαρμογές 

της ηλεκτρονικής υγείας που αφορούν τη νοσηλευτική διαχείριση των περιστατικών 

στα ΤΕΠ, τη διαλογή αυτών, την τεκμηρίωση της ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης, 

την παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και την 

επιτακτική ανάγκη συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης για περαιτέρω έρευνα 

και καθοδήγηση. Η μελέτη αφορά στην ακολουθητέα πολιτική στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας και επικεντρώνεται στη μελέτη περίπτωσης του 

Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου και στην 

νοσηλευτική ηλεκτρονική διαχείριση των περιστατικών καθώς και στη διαλογή 

(Triage) αυτών. 

Η εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί την αρχική προσέγγιση του 

θέματος και είχε ως βασικό στόχο να μελετήσει όλους εκείνους τους παράγοντες που  
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συντελούν στην επιτυχή ή όχι εφαρμογή της τεχνολογίας και της πληροφορίας στην 

ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα, οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην ποιοτική 

παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέλος, καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για την 

επίλυση ή βελτίωση των ακολουθητέων διαδικασιών για την επιτυχή υλοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο των επειγόντων περιστατικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Εισαγωγή 

1.1  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι μονάδες υγείας και ειδικότερα οι ιατρικές μονάδες διαχειρίζονται όγκους 

πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες, τους ασθενείς, τα φάρμακα, τον βιο-ιατρικό 

εξοπλισμό, τις επιστημονικές γνώσεις, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια, έγινε αντιληπτό ότι η διαχείριση των πληροφοριών δεν μπορεί να 

γίνει αποτελεσματικά και με λογικές δαπάνες, με συμβατικούς τρόπους δηλαδή με 

«χαρτί και μολύβι». Έτσι έχουν εισαχθεί ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία μπορούν 

και φέρουν σε πέρας επιτυχώς το έργο της διαχείρισης κάθε είδους πληροφορίας. 

Είναι προφανές ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται 

καθημερινώς στις σύγχρονες κοινωνίες. Ευτυχώς όμως, οι τηλεματικές τεχνολογίες 

εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και τα προβλήματα  αντιμετωπίζονται, όχι χωρίς 

κόπο βέβαια και χρονικούς περιορισμούς, αλλά τελικώς με επιτυχία (Ασκληπιακό 

Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002). 

 Η ηλεκτρονική υγεία «είναι ένας αναδυόμενος τομέας της ιατρικής πληροφορικής, 

αναφερόμενος στην οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και 

πληροφοριών με τη χρήση του Διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών. Υπό μια 

ευρύτερη έννοια , ο όρος χαρακτηρίζει όχι μόνο την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και 

ένα νέο τρόπο εργασίας, μια στάση, μια δέσμευση για τα δίκτυα, μια παγκόσμια 

σκέψη για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο με τη χρήση της τεχνολογίας της επικοινωνίας, της 

πληροφόρησης και υποστήριξης» (Eysenbach, 2001). 

1.2  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα εργασία, θα επικεντρωθεί στο κλινικό πληροφοριακό σύστημα, στην      

e-Υγεία, στη νοσηλευτική ηλεκτρονική διαχείριση των περιστατικών στα ΤΕΠ και 

στη διαλογή αυτών, καθώς οι συνεχόμενες απαιτήσεις και υπερεξειδίκευση στο 

πολύπλοκο περιβάλλον της υγείας, σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο των ασθενών 

και την αυξημένη συχνότητα παρεμβάσεων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
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συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου 

λογισμικού. Επίσης  θα γίνει μελέτη της περίπτωσης του ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. 

Παπαγεωργίου, όπου γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή όλων των νοσηλευτικών και 

ιατρικών πράξεων και παρεμβάσεων, καθώς και νοσηλευτικό Triage των ασθενών. 

Εμείς στα πλαίσια των ερευνητικών μας ενδιαφερόντων θα επιχειρήσουμε να 

αναλύσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

συντελούν στην επιτυχή εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής 

στο κλινικό περιβάλλον ενός νοσοκομείου, προκειμένου να αποκομίσουμε σημαντικά 

αποτελέσματα τόσο για εμάς όσο και τα ΤΕΠ και την επιστημονική κοινότητα 

γενικότερα.                                                            

Έχοντας λοιπόν, ως βασικό στόχο τα παραπάνω θέλουμε να μελετήσουμε τους 

παράγοντες εκείνους που συντελούν στην επιτυχή ή όχι εφαρμογή της πληροφορικής 

στην ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην ποιοτική 

παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα προχωρήσουμε 

στην ανάπτυξη προτάσεων, αναφέροντας με σαφήνεια όλους εκείνους τους 

παράγοντες που καταδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως η υιοθέτηση και 

συστηματική χρήση υπολογιστικών εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και 

υπηρεσιών η-Υγείας στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, όταν συνδυάζεται 

με τις κατάλληλες οργανωσιακές  αλλαγές και την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών 

ικανοτήτων, μπορεί να αποτελέσει αρωγό για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

1.3 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στην αναζήτηση επιστημονικών άρθρων της 

διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «MEDLINE/PubMed», 

«Google Scholar», «Science Direct», «Springer ling» χρησιμοποιώντας 

λέξεις κλειδιά όπως: «e-health», «e-emergency», «e-patients», «electronic records 

emergency», «e-referral hospital », «e-triage», «e-nursing».Οι περιορισμοί στην 

αναζήτηση των άρθρων ήταν η δημοσίευση τους τα τελευταία 30 έτη (1984-2014) και 

τα αγγλικά καθώς και  ελληνικά, ως γλώσσα γραφής τους. 
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Προέκυψαν 70 περιλήψεις άρθρων (Διάγραμμα 1.), η επιλογή των οποίων βασίστηκε 

στα παρακάτω κριτήρια ένταξης: οποιαδήποτε αναφορά που μελετούσε τις 

τρέχουσες συνθήκες της ηλεκτρονικής υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και 

παγκοσμίως. Θέματα όπως η ηλεκτρονική καταγραφή ιατρικών δεδομένων, η 

ηλεκτρονική διαλογή των ασθενών, η ηλεκτρονική παραπομπή καθώς και η 

ηλεκτρονική νοσηλευτική διαχείριση των περιστατικών στα ΤΕΠ αποτέλεσαν 

κριτήρια επιλογής των βιβλιογραφικών αναφορών. Κριτήρια αποκλεισμού 

αποτέλεσαν εξειδικευμένες αναφορές της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 

συγκεκριμένες ιατρονοσηλευτικές ειδικότητες όπως παιδιατρική, γαστρεντερολογία, 

ογκολογία κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. 

Σύνολο άρθρων που προέκυψαν 

από την αναζήτηση (ν=98) 

Σύνολο μελετών που προέκυψαν για 

περεταίρω αξιολόγηση (ν=88) 

Σύνολο μελετών που προέκυψαν για 

περεταίρω αξιολόγηση (ν=63) 

 

Τελικό σύνολο μελετών της ανασκόπησης (ν=70) 

Μελέτες που προστέθηκαν στην 

ανασκόπηση έπειτα από αναζήτηση των 

βιβλιογραφικών παραπομπών των 

ανασκοπήσεων (ν=7) 

Μελέτες που 

απερρίφθησαν έπειτα από 

ανάγνωση του τίτλου (ν=10) 

Μελέτες που απερρίφθησαν 

έπειτα από ανάγνωση περίληψης ή 

ολόκληρου του άρθρου (ν=25) 
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1.4  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο αναφέρονται τα εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εκτενής αναφορά για τον όγκο των πληροφοριών 

που διαχειρίζονται οι μονάδες υγείας και η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για 

εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε  να φέρουν σε πέρας επιτυχώς το έργο της 

διαχείρισης. Αναφέρεται στην ευρεία έννοια της ηλεκτρονικής υγείας, 

επισημαίνοντας πως αποτελεί μια παγκόσμια σκέψη, μια καινούρια στάση ζωής. 

Επιπλέον αναφέρεται στον στόχο της εργασίας και στο επίκεντρο της μελέτης που 

είναι η νοσηλευτική ηλεκτρονική διαχείριση των περιστατικών στο τμήμα των 

επειγόντων περιστατικών και η διαλογή αυτών, καθώς και στο υλικό και στη μέθοδο 

που χρησιμοποιήθηκε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

βασικότερων διαστάσεων και χαρακτηριστικών στης ηλεκτρονικής υγείας, 

αναφέροντας τις τρέχουσες συνθήκες τόσο στην Ευρώπη, όσο στην Ελλάδα και 

τονίζοντας την πρόοδο του ηλεκτρονικού φάκελου υγείας παγκοσμίως. Επιπρόσθετα 

γίνεται μία ανασκόπηση μελετών ηλεκτρονικού φακέλου υγείας εντός του Ελληνικού 

Εθνικού συστήματος υγείας, της πολιτικής δράσης και της προσπάθειας που έγινε στο 

παρελθόν και συνεχίζεται ως σήμερα, τονίζοντας όλους εκείνους τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εισάγει τους αναγνώστες στα κλινικά πληροφοριακά συστήματα 

στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στη νοσηλευτική ηλεκτρονική διαχείριση των 

περιστατικών στα ΤΕΠ, στο e- triage, e-Emergency, email triage, στην ηλεκτρονική 

παραπομπή των ασθενών, στην τηλενοσηλευτική και στις εφαρμογές όλων αυτών 

των υπηρεσιών. Γίνεται εκτενής αναφορά στα οφέλη και στους κινδύνους της χρήσης 

ηλεκτρονικού φακέλου στα ΤΕΠ, καθώς και των εφαρμογών των e-Emergency 

αναφέροντας τις διαστάσεις και τα εμπόδια της χρήσης τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη του τμήματος των Επειγόντων 

Περιστατικών του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, από την έναρξη του ως σήμερα. Εισάγει 

τους αναγνώστες στο λογισμικό που χρησιμοποιείται καθημερινά από τους 

νοσηλευτές και τους ιατρούς, στο σύστημα διαλογής (triage) των περιστατικών από 
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τους εκπαιδευμένους νοσηλευτές και στο σύστημα αρχειοθέτησης ψηφιακών εικόνων 

και επικοινωνιών. Γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του κλινικού συστήματος 

παρουσιάζοντας αναλυτικά την εναλλαγή  των ενεργειών  που γίνονται για την 

καταγραφή και τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πράξης στο τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται οι ερευνητικές προτάσεις της παρούσας μελέτης, 

καταδεικνύοντας με σαφήνεια τις αλληλεπιδράσεις που διέπουν τα κλινικά 

πληροφοριακά συστήματα αλλά και όλους εκείνους τους παράγοντες που οδηγούν με 

ασφάλεια στην επιτυχή υιοθέτηση και εφαρμογή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαφάνεια των διαδικασιών τους. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη ανάπτυξης ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ηλεκτρονικής υγείας, το οποίο θα βοηθήσει 

στη ευκολότερη εφαρμογή του και στην πιο ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 

και μελετήθηκαν για την συγγραφή της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Η ηλεκτρονική υγεία, οι βασικότερες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της. 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ιατρός και ο νοσηλευτής  πρέπει να έχει στη διάθεσή του την πλήρη προηγούμενη 

εικόνα της Υγείας του ασθενούς, όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις επαφές του 

ασθενούς με τους ασχολούμενους με τα θέματα υγείας, κάθε φορά που οι επαφές 

αυτές ήταν απαραίτητες,  όπως περιστατικά ασθένειας, συμμετοχή σε διαδικασίες 

πρόληψης, σε διαδικασίες αγωγής και προαγωγής υγείας, φροντίδας και 

αντιμετώπισης της νόσου. Συστήματα που διαχειρίζονται τις πληροφορίες αυτές 

υπάρχουν σε όλες τις μονάδες Υγείας και επιβάλλονται τόσο από τη κείμενη 

νομοθεσία όσο και από την δεοντολογία. Τα συστήματα που βασίζονται σε 

καταγραφή με τη βοήθεια «χαρτιού και μολυβιού» (και την εκτεταμένη χρήση 

ειδικών εντύπων), δεν είναι σε θέση σήμερα να καλύψουν τις απαιτήσεις των 

ασχολούμενων με τα θέματα υγείας αλλά και των ίδιων των συστημάτων Υγείας. Η 

καταφυγή σε ηλεκτρονικά συστήματα, με τη χρήση τηλεματικών τεχνολογιών 

(υπολογιστών δηλαδή και επικοινωνιακών υποδομών) είναι απολύτως αναγκαία, και 

προς αυτή τη κατεύθυνση κινούνται όλα τα συστήματα Υγείας (Telemedicine 

Glossary, 2001). 

Κάτω από τον τίτλο ηλεκτρονική υγεία, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν 

πλούσιες πληροφορίες για θέματα Υγείας. Οι πληροφορίες είναι επιστημονικώς 

ελεγμένες και έχουν ενσωματώσει τις νεώτερες επιστημονικές απόψεις. Είναι το 

λογότυπο  που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας αξιοποιώντας τις νέες 

τηλεματικές τεχνολογίες. Ο αντίστοιχος όρος στην Αγγλική γλώσσα είναι eHealth.Ο 

λογότυπος δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1999 (Keen and McDonald, 2000). 

Αναφέρονται τρεις τομείς της e-Υγείας που αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες και τις 

προκλήσεις που έχουν δημιουργήσει οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

και το Διαδίκτυο στο χώρο της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες 

μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες : 
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 Δυνατότητα των πολιτών να επικοινωνούν on-line με τους οργανισμούς 

υγείας και αμφίδρομα.  

B2C =΄΄business to consumer ΄΄  (Επιχείρηση με Καταναλωτή) 

 Βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε οργανισμούς 

υγείας με υπηρεσίες και συστήματα η-Υγείας.  

B2Β = ΄΄business to business ΄΄    (Επιχείρηση με Επιχείρηση) 

 Νέες δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών/ασθενών ( peer to 

peer) για θέματα υγείας. 

C2C =΄΄consumer to consumer ΄΄  (Καταναλωτής με Καταναλωτή)  

(Κίτσιου, 2008) 

Ο διεθνής Οργανισμός Υγείας (World Health  Organisation  -WHO) έχει ορίσει την 

ηλεκτρονική Υγεία–τηλεϊατρική ως «την παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες 

υγείας, εκεί όπου η απόσταση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών 

για τη διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη ασθενειών 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» (Biomed, 2013). 

2.2  ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Η-

ΥΓΕΙΑ 

Η διάδοση της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη επιταχύνεται. Μια ευρεία ποικιλία 

από καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας έχουν πλέον εφαρμοστεί με επιτυχία. 

Απλώθηκε σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης και της φροντίδας, οι 

οποίες εφαρμογές αποτελούν πηγή πολύτιμης εμπειρίας για όσους θέλουν να 

εφαρμόσουν περαιτέρω ηλεκτρονική υγεία. Θα επιδιώξει να προωθήσει τα 

παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της υγείας οι οποίες δεν έχουν ακόμη 

τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Ο στόχος είναι να καταστούν διαθέσιμα για χρήση ως 

καλά πρότυπα και εμπειρίες (Good eHealth, 2013). 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε από το τέλος της δεκαετίας του 1980 να χρηματοδοτεί 

ανταγωνιστικά ερευνητικά – αναπτυξιακά έργα. Πολλοί φορείς σε όλη την Ευρώπη 

δραστηριοποιήθηκαν και εξασφάλισαν χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη και 

προαγωγή εφαρμογών. Πολύ μικρός αριθμός φορέων ήταν σε θέση όμως να 

οργανώσει και να λειτουργήσει «Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής». Το 1988 ήταν τότε που 

και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχαν διαβλέψει ότι οι τηλεματικές εφαρμογές (η 

αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε συνδυασμό με τεχνολογίες επικοινωνιών) 

θα μπορούσαν να έχουν αξιόλογες εφαρμογές και την Υγεία. Στα αρχικά αυτά στάδια 

το ενδιαφέρον περιορίστηκε στις εφαρμογές της Ιατρικής, εξ’ ου και το όνομα 

Τηλεϊατρική (Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002). 

Στα τέλη του 2001, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ξεκίνησε την προσπάθεια να δημιουργήσει ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο κοινό για όλα τα κράτη μέλη. Ο κύριος στόχος ήταν να αναπτύξει ένα σύνολο 

δεικτών ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, οι 

οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  για να καθοδηγήσουν την υγειονομική 

περίθαλψη ως προς την ποιότητα και να καταμετρηθούν (Lappa and Giannakopoulos, 

2013). 

 

Το Μάιο του 2003, κατά την πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την ηλεκτρονική υγεία, εκπρόσωποι των υπουργείων Υγείας και 

Τηλεπικοινωνιών από 25 ευρωπαϊκά κράτη συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση, με 

έμφαση στην ποιότητα και εφαρμογές υγείας στην Ευρώπη. Έγινε διάλογος με τους 

υπουργούς Υγείας και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία. 

Συζητήθηκε ότι η ηλεκτρονική υγεία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά 

με τα επόμενα βήματα για τα συστήματα υγείας. Σε αυτόν τον διάλογο ειπώθηκε ότι 

θα συμμετείχαν φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες υγείας και πολίτες, ο 

καθένας με το δικό τους επίπεδο συμμετοχής (Silber, 2003). Το 2004 , το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ πέρασε νομοθεσία για τη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ( ECDC ). Η συνεργασία για τη 

δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ΕΕ, διότι εκατομμύρια  άνθρωποι 

περνούν μέσω των διακρατικών συνόρων κάθε μέρα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε 
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ανάπτυξη πολιτικών για τη συλλογή και τη δημοσίευση στοιχείων για την διεξαγωγή 

διεθνών συγκρίσεων μεταξύ των χωρών (Lappa and Giannakopoulos, 2013).  

Το 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ ), προώθησε στα κράτη μέλη της το σχέδιο 

δράσης eHealth που οριζόταν ως ένας προκλητικός κατάλογος δράσεων εφαρμογής 

με Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (EHR). Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ( EHR )ως 

το «ιερό δισκοπότηρο» της υγειονομικής περίθαλψης της τεχνολογίας των 

πληροφοριών (HIT), η οποία αναφερόταν στη συστηματική συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με την υγεία ασθενών ή πληθυσμών σε ηλεκτρονική / ψηφιακή μορφή 

προωθώντας ως πανάκεια  τη διαχείριση των πληροφοριών της υγειονομικής 

περίθαλψης. Παρά τη μακρά ιστορία του Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR), το 

πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 (Emmanouilidou 

and Burke, 2013). 

Αν και οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις περιορίζονται ουσιαστικά στις 

ανεπτυγμένες χώρες, η ηλεκτρονική υγεία είναι πλέον ένα παγκόσμιο θέμα. 

Συζητήθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας το Δεκέμβριο του 2003 και στην Παγκόσμια Συνέλευση 

Υγείας, το Μάιο του 2005. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει καθιερώσει 

διάφορες πρωτοβουλίες e-Health, όπως το παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την 

ηλεκτρονική υγεία. Το 2005, είχε ως στόχο να παρέχει στα κράτη μέλη με 

στρατηγικές πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με αποτελεσματικές πρακτικές, 

πολιτικές και πρότυπα στην ηλεκτρονική υγεία. Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας ( WSIS ), η οποία πραγματοποιήθηκε με τη 

συμμετοχή 175 χωρών ( δεύτερη φάση , 16-18 Νοεμβρίου 2005,  Τυνησία ), 

επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για  βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γνώσης για 

την υγεία του κόσμου και της τηλεϊατρικής , ιδίως σε τομείς όπως η παγκόσμια 

συνεργασία στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την πρόσβαση και 

τη δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας με σκοπό  να βοηθήσει στη βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην Ευρώπη, η 

ηλεκτρονική υγεία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου δράσης eEurope της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ είχε καθορίσει φιλόδοξα σχέδια για τα κράτη μέλη της, 

από τα τέλη του 2006, την υλοποίηση των δικτύων πληροφόρησης για την υγεία και 

το " online υπηρεσίες όπως τηλεπίσκεψη (δεύτερη ιατρική γνώμη), ηλεκτρονική 
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συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, τηλεπαρακολούθηση και 

τηλεπερίθαλψη "μέχρι το τέλος του 2008 (Silber, 2003). 

2.2.1  Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ            

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Η μεταβολή στα συστήματα με προσπάθειες εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φάκελου 

Υγείας (EHR) είναι ενδεικτικό παράδειγμα περίπτωσης από διάφορα επίπεδα 

υπηρεσιών υγείας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, σε όλη 

την Ευρώπη. Στη Δανία, η χρήση των συστημάτων Ηλεκτρονικού Φάκελου 

Υγείας(EHR) είναι καθιερωμένη από ιατρούς γενικής ιατρικής(GP) και τους ειδικούς 

που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών, ανεξάρτητα από τον τόπο που 

δημιουργήθηκε. Στη Σκωτία ένα κεντρικό σύστημα Επείγουσας Φροντίδας (ECR) 

είναι διαθέσιμο από το 2007 και για τα 5 εκατομμύρια πολίτες και ενημερώνονται 

αυτόματα δύο φορές την ημέρα από τα αντίστοιχα συστήματα GP. Στην Τσεχική 

Δημοκρατία εφαρμόζεται σύστημα Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας(EHR) σε εθνικό 

επίπεδο που περιέχει τα εργαστηριακά αποτελέσματα, εκθέσεις ακτινολογικών 

εξετάσεων και τα δεδομένα φροντίδας έκτακτης ανάγκης, όταν οι πληροφορίες που 

καταγράφονται για περισσότερο από το 20% του πληθυσμού είναι διαθέσιμο στους 

παρόχους (Emmanouilidou and Burke, 2013).Στη Σουηδία έχει δοκιμαστεί από τον 

Απρίλιο του 2008 η καταγραφή της περίληψη του ιστορικού  ασθενούς  ως προς τη 

φροντίδα, τις προσωπικές πληροφορίες, διαγνώσεις χρόνιων ασθενειών και ιατρικές 

πληροφορίες συναγερμού, όπως οι αλλεργίες, τα σημερινά αποτελέσματα των 

εξετάσεων, καθώς και κατάλογο των διανεμόμενων φαρμάκων. Στη Βουλγαρία, το 

σύστημα (eLAK), προσωπικό Αρχείο Υγείας, έχει ενσωματωθεί στην εθνική 

δικτυακή πύλη για την υγεία, όπου καθορίζονται στοιχεία επείγουσας περίθαλψης και 

αντίγραφα, όπως για παράδειγμα, συνταγές, εμβολιασμοί, επιστολές γιατρού, 

ακτινολογικές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECGs). Στην Τουρκία έχει 

υλοποιηθεί μια βασική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας(EHR) ως μέρος της 

εθνικής εφαρμογής της οικογενειακής ιατρικής και τα δεδομένα του συγχρονίζονται  

με τα αρχεία υγείας, τα οποία αποθηκεύονται σε κεντρικά αρχεία εξυπηρέτησης του 

Υπουργείου υγείας (Stroetmann et al, 2011). 
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Η πολυπλοκότητα των συστημάτων Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) είναι 

ενδεικτικά στις περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (UK) και τη Γερμανία. Στην 

πρώτη περίπτωση, το Υπουργείο Υγείας το Σεπτέμβριο του 2010 ανακοίνωσε το 

τέλος του Εθνικού Προγράμματος για την τεχνολογίες πληροφοριών (NPfIT) 

δηλώνοντας ότι η κεντρική, εθνική προσέγγιση δεν ήταν πλέον κατάλληλη 

αφήνοντας την ευθύνη για την εφαρμογή των συστημάτων Ηλεκτρονικού Φάκελου 

Υγείας(EHR) σε μεμονωμένους φορείς (Sheikh, 2010). Στη δεύτερη περίπτωση, η 

συνολική πρόοδος του συστήματος Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) έχει 

καθυστερήσει πολλές φορές λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας και της ισχυρής 

αντίστασης από επαγγελματικές οργανώσεις της υγείας (Hoerbsta et al, 2010).  Ως εκ 

τούτου, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι , παρά τις μακροχρόνιες προσπάθειες για 

την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) υπάρχουν πλήρεις 

περιφερειακά συστήματα ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης μόνο σε 

λίγες περιοχές όπως η Φινλανδία , η Σουηδία (Kronoberg και Norrbotten), η Ιταλία ( 

Lombardy) και η Ισπανία με DIRAYA, το σύστημα της Ανδαλουσίας, που 

αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως το πρώτο περιφερειακό 

σύστημα Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR), ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες 

για τον ασθενή από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια περίθαλψη έκτακτης 

ανάγκης και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και συνδέει όλα τα φαρμακεία, την 

εφοδιαστική αλυσίδα και την τιμολόγηση (Sheikh, 2010). 

2.3  ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Η-

ΥΓΕΙΑ 

Η ανάπτυξη της Τηλεϊατρικής παρά τον αρχικό ενθουσιασμό της δεκαετίας του 90, 

καθυστέρησε πέραν του αναμενόμενου σε όλες σχεδόν τις χώρες. Η Ελλάδα υπήρξε 

από τους πρωτοπόρους την περίοδο 1989-1993, αλλά μετά οι προσπάθειες ατόνησαν. 

Άλλες χώρες έχουν σήμερα προχωρήσει σημαντικά και οι τηλεματικές υποδομές 

έχουν  αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση. Αντίθετα στην Ελλάδα, οι υποδομές 

βρίσκονται ακόμα  στην αρχή, με ορισμένες μόνον εξαιρέσεις. Ιδιαίτερο επίσης 

χαρακτηριστικό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας. 

(Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002). 
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Η σημερινή μορφή της Τηλεϊατρικής, άρχισε ουσιαστικά από το Εργαστήριο Ιατρικής 

Φυσικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  το 1988. Το Εργαστήριο 

Ιατρικής Φυσικής συνεργάστηκε από το 1988 με τη Α’ Παθολογική Κλινική του 

Νοσοκομείο Σισμανόγλειον και άρχισε να δοκιμάζει με επιτυχία υπηρεσίες 

τηλεϊατρικής σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, όπως η Πάρος και η περιοχή 

Καρπενησίου. Η ιστορία της Τηλεϊατρικής δεν έχει γραφεί ακόμη, γιατί εξακολουθεί 

να γράφεται. Υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα είναι Γενικής Ιατρικής 

(Σισμανόγλειον), Καρδιολογίας (Σισμανόγλειον, Ωνάσειο, Νοσοκομείο Καβάλας), 

Μητρότητας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Αρεταίειον Αθηνών), 

Διαχείρισης Παιδιατρικών Ασθενών με Άσθμα  (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου), Αντιμετώπιση Συγγενικών Καρδιοπαθειών (Αγία Σοφία Αθηνών). 

Στην Ελλάδα μέχρι το 2001, δεν είχαν εγκατασταθεί συστήματα PACS. Το πρώτο 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, εγκαταστάθηκε στο Ωνάσειο 

Κ. Κ. το 1985, αλλά δεν αξιοποιήθηκε το ιατρικό του τμήμα. Το 2001 το σύστημα 

αντικαταστάθηκε από νεώτερο. Από τους πρωτοπόρους στον τομέα πρέπει να 

θεωρείται και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.  Το 2001 πληροφοριακά 

συστήματα υπήρχαν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς των Αθηνών και στο 

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αρεταίειο. Σε μεγάλο αριθμό νοσοκομείων υπήρχαν 

εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα που κάλυπταν όμως, ως ένα βαθμό μόνο, 

τις ανάγκες διαχείρισης (Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών, 2002). 

To Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) συμμετείχε από το  1994 σε έργα 

Τηλεϊατρικής και παρείχε υπηρεσίες Τηλεκαρδιολογίας, συμμετέχοντας στο έργο με 

την επωνυμία ‘ΤΑΛΩΣ’ στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του κυρίως σε 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και σε περιφερειακά ιατρεία νησιών του Αιγαίου. Μέχρι το 

τέλος του 1998 το ΩΚΚ συνδεόταν, μέσω του συστήματος Τηλεϊατρικής, με τα 

Κέντρα Υγείας Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Νάξου, Μήλου, Πλωμαρίου Λέσβου, 

Ασκληπιείου και Λίνδου Ρόδου και το Περιφερειακό Ιατρείο Αρκεσίνης Αμοργού. 

Αξιοσημείωτη προσπάθεια στο έργο αυτό, αποτέλεσε η συνεργασία δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, το έργο επιχορηγήθηκε 

και η επιχορήγηση αυτή εκχωρήθηκε από το ΩΚΚ στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και 

Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) για την αγορά και διάθεση πάγιου εξοπλισμού στα 
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Κέντρα Υγείας καθώς και για διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη. Στο έργο 

συμμετείχε το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου 

Αθηνών (ΕΙΦ). Οι υπηρεσίες μέσω του έργου ΤΑΛΩΣ, συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος 

περίπου του 1997 (onasseio, 2013). 

Βασικός σκοπός της συμμετοχής του ΩΚΚ στο έργο ΤΑΛΩΣ, ήταν η παροχή 

υπηρεσιών τηλε-καρδιολογίας σε άτομα που χρειάζονται άμεση ιατρική παρέμβαση. 

Επίσης ήταν επιθυμητή η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών σε θέματα 

Τηλεϊατρικής και καρδιολογίας με έμφαση στην αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών. Το ΩΚΚ πρότεινε την χρήση θρομβολυτικής αγωγής σε οξέα 

Εμφράγματα που συμβαίνουν σε περιοχές που καλύπτονται μόνο από μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στον αρχικό προγραμματισμό του ΤΑΛΩΣ 

περιλαμβάνονταν και η χρήση ηλεκτρονικών φακέλων Υγείας και στα δύο άκρα της 

υπηρεσίας. Η διάσταση αυτή δεν υλοποιήθηκε λόγω των ανυπέρβλητων δυσκολιών 

να δημιουργηθούν και να συντηρηθούν οι φάκελοι (Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002). 

Επιπλέον στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος 

HERMES(Telematic Healthcare Remoteness And Mobility Factors In Common 

European Scenarios), του 4
th

 Framework Programme της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

σχεδιάστηκε μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη ποιοτικών Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, 

στο χώρο και τη στιγμή που παρίσταται ανάγκη. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της 

πλατφόρμας αυτής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής-

Μητρότητας μεταξύ των Κέντρων Υγείας των νήσων Νάξου και Μυκόνου και του 

Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στην Αθήνα. Η παροχή Υπηρεσιών 

Μητρότητας  στα νησιά του Αιγαίου, αποκτά μεγάλη αξία, κυρίως λόγω της 

απομόνωσης των νησιών αυτών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι 

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Μητρότητας, που εφαρμοζόταν  σε αυτό το πρόγραμμα, 

είχαν σαν στόχο την παροχή βοήθειας στους τοπικούς ιατρούς, για να 

αντιμετωπιστούν τα επείγοντα περιστατικά, καθώς και την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών παρακολούθησης και εξετάσεων στο τοπικό πληθυσμό. Οι υπηρεσίες 

Τηλεϊατρικής-Μητρότητας σχεδιάστηκαν σύμφωνα με μεθοδολογία, που ανέπτυξε το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HERMES (HERMES 7, 1999).  
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 Όλες οι κατηγορίες των χρηστών που μετείχαν (ιατροί, μαιευτές, τεχνικοί, 

αντιπρόσωποι των τοπικών φορέων), είχαν ενεργό ρόλο καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

σχεδιασμού. Οι απόψεις των χρηστών της υπηρεσίας, συλλέχτηκαν με συστηματικό 

τρόπο, με τη βοήθεια του “Συνόλου Ερωτήσεων HERMES” (HERMES Question Set, 

1996). Οι υπηρεσίες ακολούθησαν ως πρότυπο, τις υπηρεσιών που προσφέρονται 

στην περιοχή Lothian της Σκοτίας, από το Royal Infirmary του Εδιμβούργου (Boddy 

et al, 1986). 

Οι συμμετέχοντες Ιατροί και Μαιευτές, μελέτησαν τις Οδηγίες Παροχής Υπηρεσιών 

Μητρότητας (Guidelines for Antenatal Care), οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 

περιοχή του Εδιμβούργου και συμφώνησαν από κοινού, στην εφαρμογή τους στον 

Ελλαδικό χώρο (Γκατζώνης και Σωτηρίου, 2000). 

 

Οι Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής-Μητρότητας, αποδείχτηκαν σημαντικό βοήθημα για τα 

Κέντρα Υγείας, που δεν είχαν άμεση πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. 

Με τη δυνατότητα που διδόταν στους ιατρούς της πρωτοβάθμιας μονάδας, να έχουν 

πρόσβαση στη γνώμη του ειδικού την ώρα που χρειάζεται, βελτιωνόταν η ποιότητα 

των υπηρεσιών που δύναται να προσφέρουν στο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας 

Μονάδας Υγείας. Πλέον, περιοριζόταν οι περιπτώσεις διακομιδών στα περιστατικά 

εκείνα όπου πράγματι ήταν απαραίτητη. Χάρις στην συχνή επικοινωνία μεταξύ των 

ειδικευμένων Γυναικολόγων και των ιατρών των Κέντρων Υγείας και τη συζήτηση 

των περιστατικών, επιτυγχανόταν η συνεχής εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα του 

προγράμματος τηλεϊατρικής-μητρότητας παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο διεθνές 

συνέδριο τηλεϊατρικής 22-24 Μαρτίου 2000 στην Τουλούζη της Γαλλίας και στο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2000 (Emmanouilidou 

and Burke, 2013). 

Τον Ιούνιο του 2006, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ξεκίνησε 

την εθνική στρατηγική για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας, η 

οποία βασίζεται στην της κοινωνίας της γνώσης. Η ποιότητα και η ασφάλεια των 

Υπηρεσιών Υγείας αποτελούν έναν από τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού 

Συστήματος Πληροφοριών Υγείας(NHIS), ένα σύστημα που σχετίζεται με την 
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οργάνωση της υγείας. Ο κύριος στόχος και προτεραιότητα του αιώνα e NHIS είναι ο 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή (EHR) 

Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο δημόσιο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είχε αρχίσει ήδη στα μέσα της δεκαετίας του '80, 

τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη φθάσει τα επιθυμητά προσδοκίες. Προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μελλοντικού συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, στην εποχή της "έξυπνης μηχανής", η συνεχής επένδυση στον τομέα της 

πληροφορικής, χωρίς σαφή απόδοση δεν είναι βιώσιμο. Τα ηλεκτρονικά μητρώα 

υγείας βάσει των κωδικοποιημένων δεδομένων, το γνωστό συστήματα 

κωδικοποίησης των δεδομένων, π.χ. ICD-10, ICPC, GMDN, έχουν μεταφραστεί στα 

ελληνικά με επιτυχία ωστόσο, λιγότερο από το ένα τρίτο των γιατρών χρησιμοποιούν 

τα συστήματα αυτά κατά την εκτίμηση των κλινικών IT (Stamoulis et al, 2001). Το 

κόστος εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση της 

πληροφορικής. Μερικές από τις τρέχουσες λύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

ιδιαίτερα για τα μικρότερα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το 

κόστος της μετατροπής των δεδομένων που βασίζεται στο χαρτί τα αρχεία e-ασθενών 

δεν  επιτρέπουν  στους γιατρούς να μοιραστούν τις πολύτιμες 

πληροφορίες(Emmanouilidou and Burke, 2013). 

2.3.1  Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η ανάπτυξη των συστημάτων Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) έχει 

χαρακτηριστεί ως κεντρικό στρατηγικό στόχο για το ελληνικό ΕΣΥ κατά το οποίο 

όλες οι σχετικές αιτήσεις θα βασίζονται και θα φιλοξενούν τα δημογραφικά στοιχεία, 

ηλεκτρονική καταγραφή φαρμάκων, το ιατρικό ιστορικό, τα εργαστηριακά 

αποτελέσματα, εκθέσεις ακτινολογικών εξετάσεων και τα δεδομένα φροντίδας 

έκτακτης ανάγκης (Angelidis et al, 2010). 

 Ωστόσο, η σχετικά ανώριμη τεχνολογική υποδομή υγειονομικής περίθαλψης σε 

σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, η απουσία ενός υπολογιστή, o 

μειωμένος εγγράμματος  πληθυσμός (Orfanidis et al, 2004), η νομοθετική ευελιξία, 

για διατήρηση των αρχείων της υγείας είτε σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή 
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παρεμποδίσουν την ταχεία ανάπτυξη των συστημάτων  Ηλεκτρονικού Φάκελου 

Υγείας (EHR) σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα των συστημάτων 

Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) στην πλειοψηφία των δημόσιων νοσοκομείων 

και κέντρων υγείας είναι περιορισμένη με μια πρόσφατη μελέτη σε 132 νοσοκομεία 

και κέντρα υγείας αποκαλύπτει ότι το 52,7 % των συμμετεχόντων ιδρυμάτων είχαν 

ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης, 

συμπεριλαμβάνοντας και ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και μόλις το 8,1% είχε κάθε 

είδους internet-enabled εφαρμογές (Tsaklakidou et al, 2007). Συνολικά, η εφαρμογή 

των συστημάτων Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) στη ρύθμιση ελληνικής 

υγειονομικής περίθαλψης έχει γίνει ευρέως κατακερματισμένη, που αναπτύχθηκε από 

διαφορετικούς παρόχους, που οδηγεί σε περίπλοκα ζητήματα όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαλειτουργικότητα και την ολοκλήρωση μεταξύ των 

υπαρχόντων συστημάτων δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα ευρέως αποδεκτό 

πρότυπο σύστημα με πρωτόκολλα για την επικοινωνία των συστημάτων υγείας 

(Bogdanos et al, 2008). 

Εντός του τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ένα ασφαλές δίκτυο με το όνομα 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι υπό ανάπτυξη που στοχεύει στην διασύνδεση όλων των μονάδων 

παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, σε όλες τις περιφέρειες της υγείας. Ένα 

άλλο σημαντικό έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Νοσοκομείου ( IHIS ) που στοχεύει να διασύνδεει όλες τις υπάρχουσες 

εφαρμογές για τη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών σε όλες τις ΔΥΠΕ (Διοικήσεις 

Υγειονομικών Περιφερειών). Για το σκοπό αυτό, βάσει του πλαισίου IV Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης που επεκτείνεται 2007-2011, ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«IASYS» με τη συμμετοχή αρχικά από ένα υποσύνολο των μεγάλων και μεσαίου 

μεγέθους νοσοκομεία έχει ξεδιπλωθεί. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η υλοποίηση 

ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος για τις μονάδες υγείας, την 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων και τη μείωση του 

κόστους (Fragidis and Chatzoglou, 2011). 

Λόγω της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης εξακολουθεί να εκκρεμεί νομοθεσία 

που θέτει  όμως σημαντικά εμπόδια για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής 

υγείας. Ενώ δεν υπάρχουν τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων 

Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας( EHR), η πρόκληση αφορά την παρατεταμένη 
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εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες που θα ενισχύσει τις 

δραστηριότητες και τον ανασχεδιασμό (Emmanouilidou and Burke, 2013). 

2.3.2  ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Μια συστηματική έρευνα για τον εντοπισμό περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων 

για Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (EHR) και μελέτες περιπτώσεων στο περιβάλλον 

της ελληνικής  υγειονομικής περίθαλψης αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των σχετικών 

μελετών περιορίζεται σε δύο. Τα κριτήρια ήταν ένας συνδυασμός των λέξεων-

κλειδιών Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (EHR ) και το δίκτυο υποδομών 

πληροφοριών Ελλάδα / περίθαλψης / υγείας εντός αρχής βάσεις δεδομένων  

(Emerald, Google scholar, Science Direct και Scopus). 

 

Οι δύο ενδεικτικές μελέτες βασίζονται στην έννοια της ολοκληρωμένης υγειονομικής 

περίθαλψης σε περιφερειακό επίπεδο και εξηγούν την ολιστική προσπάθεια στον 

τομέα των συστημάτων Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (EHR) σε όλα τα επίπεδα των 

υπηρεσιών υγείας εντός του ελληνικού εθνικού συστήματος (NHS). Ενώ και οι δύο 

μελέτες επικεντρώνονται κυρίως στην αρχιτεκτονική του συστήματος, το σχεδιασμό 

και την υποδομή, συμπεριλαμβανομένης και το έργο για εξέλιξη και μελλοντικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου μια 

συζήτηση υψηλού επιπέδου διεξάγεται. Μια γραφική αναπαράσταση των δύο κύριων 

προαναφερθεισών μελετών  και η γεωγραφική κάλυψή τους απεικονίζεται στο σχήμα. 

1 . 
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Σχήμα. 1.  

A graphical representation of EHR studies in the Greek NHS. 

( Goulas et al, 2001) 

 

2.3.2.1  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Net 

Το ΗΠΕΙΡΟΣ - Net είναι μια αξιοσημείωτη προσπάθεια για τη μάλλον απομονωμένη 

και υποανάπτυκτη περιοχή της Ηπείρου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

περιβάλλοντος για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω ενός περιφερειακού 

δικτύου τηλεματικής για την υγεία (Goulas et al, 2001).  

 Η περιοχή της Ηπείρου παρουσιάζει  μορφολογικές ιδιαιτερότητες, όπως βουνά και 

απομονωμένες περιοχές καθιστώντας τη μεταφορά και ως εκ τούτου, παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης  πολύ δύσκολη, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Το ΗΠΕΙΡΟΣ - Net είναι ένα σταθερό ασύρματο δίκτυο που συνδέει περιφερειακά 

νοσοκομεία και κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης το 
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Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας παρέχοντας μια  ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των 

γεωγραφικών περιοχών της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπως απεικονίζεται και στο 

σχήμα. 1 . Το δίκτυο παρέχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 

Μητρώο Υγείας, σε υπηρεσίες των πόρων (κατάλογος των παρόχων υγειονομικής 

περίθαλψης), σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες (μαθήματα εξ αποστάσεως, εκπαίδευσης 

για τους τομείς της ιατρικής) και εξειδικευμένη ιατρική, υπηρεσίες τηλε-διάσκεψης 

και τηλε-επίσκεψης. Οι λόγοι για τη συγκεκριμένη υποδομή του δικτύου ήταν η 

ανεπάρκεια εκείνη την εποχή της τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις αγροτικές 

περιοχές και το απαγορευτικό κόστος υλοποίησης και συντήρησης της, η ανάγκη για 

υψηλού εύρους ζώνης, η ανεξαρτησία και η κεντρική διαχείριση (χωρίς να 

εξαρτώνται από τρίτους) και η ευελιξία για την  επέκταση του δικτύου (Goulas et al, 

2001) .  

Ο ολοκληρωμένος Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (EHR), μία από τις βασικές 

συνιστώσες του συστήματος, η εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών της καρδιολογίας 

και ορθοπεδικής, επεκτάθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των άλλων ιατρικών 

τομέων, για παράδειγμα, γυναικολογία. Οι συγγραφείς καταλήγουν τονίζοντας την 

ανάγκη για τη χωροταξία και την πολιτική δέσμευση για τη βιωσιμότητα των 

υποδομών και των υπηρεσιών του δικτύου και ότι το ζήτημα της αποδοχής από το 

χρήστη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να επιλύσει πιθανά νομικά 

ζητήματα και μείωση του κεφαλαίου και το λειτουργικό κόστος, έτσι ώστε ποιοτικές 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες 

(Emmanouilidou and  Burke, 2013). 

2.3.2.2  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ HYGEIAnet 

Το HYGEIAnet, το περιφερειακό δίκτυο πληροφοριών για την υγεία του νησιού της 

Κρήτης, ήταν μια σημαντική προσπάθεια και έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος ως  μοντέλο 

για εθνικές και διεθνείς  ολοκληρωμένες υπηρεσίες  ηλεκτρονικής υγείας (Katehakis  

et al, 2000), καθώς  και νικητής βραβείων eEurope / ηλ-υγεία του 2003 (eipa, 2013). 

Το δίκτυο εξυπηρετεί τον τοπικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων πολλών 

ενδιαφερομένων μερών, όπως ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές και 

τους διαχειριστές σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας της υγειονομικής περίθαλψης και 
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συγκεκριμένα πρωτοβάθμια περίθαλψη, προ-νοσοκομειακή διαχείριση καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης (Tsiknakis and Orphanoudakis, 2000). 

Η ανάπτυξη του HYGEIAnet έχει να επιδείξει σημαντικά οφέλη τόσο στον 

οικονομικό τομέα όσο και την ποιότητα της περίθαλψης. Ανάμεσα στα τεκμηριωμένα 

οφέλη είναι η αποφυγή της επικάλυψης των περιττών εξετάσεων και η μείωση 

παραπομπών των ασθενών σε ειδικούς, η γνωμοδότηση που είναι διαθέσιμη μέσα 

από  υποστηριζόμενες υπηρεσίες του περιφερειακού δικτύου πληροφοριών για την 

υγεία , που οδηγεί σε μείωση των ημερών (ICS, 2013).  

Στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την υγεία, προ-νοσοκομειακή, την ποιότητα της 

περίθαλψης έχει ενισχύσει λόγω της κατάταξης με βάση το πρωτόκολλο των 

περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που επέτρεψε την αποστολή των πλέον κατάλληλων 

πόρων και την αύξηση της κατάρτισης του προσωπικού. Παρόμοια οφέλη έχουν 

παρατηρηθεί για την απομακρυσμένη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών. Τα 

αποτελέσματα από την τηλε-διαχείριση των παιδιατρικών ασθενών  με άσθμα έδειξε 

ένα σχετικά υψηλό ποσοστό  βελτίωσης της υγείας τους. Τηλε-διαβούλευση για τις 

υπηρεσίες Καρδιολογίας έχει εφαρμόσει. Με την eHealth έχουν  επίσης αναφερθεί 

οφέλη που θα προκύψουν από τη στιγμιαία διάγνωση που έχει ως αποτέλεσμα 

λιγότερες παραπομπές ασθενών στο νοσοκομείο. Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται μεταφορά στο νοσοκομείο καρδιολόγοι είχαν πρόσβαση σε σχετικές 

κλινικές πληροφορίες πριν από την άφιξη του ασθενούς και θα μπορούσαν  να 

παράσχουν άμεσες κατευθύνσεις για τη διαχείριση του ασθενούς (ICS, 2013).   

Παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην 

περίπτωση HYGEIAnet , η πραγματική υιοθέτηση του συστήματος δεν ήταν επιτυχής 

ολιστικά. Μια μελέτη που διεξήχθη σε μια περίοδο 8 ετών ( 1998-2006) κατά τα 

διάφορα στάδια εφαρμογής του συστήματος εφαρμογής της FITT (μεταξύ ιδιωτών, 

εργασιών και Τεχνολογίας), το μοντέλο με σκοπό να εξηγήσει τις επιτυχίες και τις 

αποτυχίες εφαρμογής και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση και διάδοση καινοτόμων ΤΠΕ σε ένα κατανεμημένο δίκτυο για την υγεία. 

Μια σειρά από παράγοντες που προέκυψαν οι οποίοι καθόρισαν τις τρεις διαστάσεις 

του πλαισίου FITT δηλαδή την ποιότητα, τη συμβατότητα και την 

προσαρμοστικότητα του συστήματος, καθώς και την κατάρτιση και την τεχνική 
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υποστήριξη, διοικητικής δέσμευσης και οργανωτικών αλλαγών με την κατάρτιση και 

οργανωτική στήριξη που προσδιορίζονται ως οι δύο πιο σημαντικοί. Ειδικότερα, το 

ύψος και το είδος της εκπαίδευσης και το επίπεδο της ηγεσίας και της διαχείρισης 

είχαν υποδειχθεί ως άμεση ή / και έμμεση πρόβλεψη της επιτυχίας του δικτύου 

eHealth. Σε αυτές τις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να 

επισημανθεί ο ρόλος της καινοτομίας, της υιοθέτησης και διάδοσης των συστημάτων 

πληροφοριών ο οποίος  είχε σημαίνοντα ρόλο στη στρατηγική του οργανισμού και τη 

λήψη αποφάσεων (Tsiknakis and  Kouroubali, 2009). 

 

2.3.3  ΕΝΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο και σχέδιο πολιτικής δράσης 

όσον αφορά την ηλεκτρονική υγεία. Η περιορισμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας της 

πληροφορίας, η έλλειψη γνώσης και χρήσης ενός υπολογιστή, ο μειωμένος 

εγγράμματος πληθυσμός και η απουσία ενός νομικού πλαισίου για την εφαρμογή των 

ΤΠΕ στο πλαίσιο της  υγειονομικής περίθαλψης έχουν μέχρι τώρα περιορίσει την 

ταχεία ανάπτυξη των συστημάτων Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι απαιτείται σημαντική προσπάθεια (Angelidis et al, 2010, Orfanidis et 

al, 2004, Fragidis and  Chatzoglou, 2001). 

 

Οι ισχυρές μορφολογικές ιδιαιτερότητες της χώρας με σχεδόν το 80% του εδάφους 

της να είναι ορεινό ή ημιορεινό και περισσότερα από 3000 νησιά, εκ των οποίων τα 

169 είναι κατοικημένα (Economou, 2010) τονίζουν τη σημασία των ολοκληρωμένων 

περιφερειακών λύσεων Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, παρόμοια με τις περιπτώσεις 

των ΗΠΕΙΡΟΣ - Net και HYGEIAnet. Τέτοιες λύσεις μπορούν να βελτιώσουν 

σημαντικά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένων και των νησιών, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι και η 

πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πριν από την 

ανάπτυξη της περιοχής σε επίπεδο ολοκληρωμένων συστημάτων Ηλεκτρονικού 

φακέλου υγείας σε όλη τη χώρα και αντλώντας από τις εμπειρίες από τις 



22 

 

προηγούμενες περιπτώσεις, αυτό είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για να 

προβληματιστούν σχετικά με τους μηχανισμούς στήριξης που απαιτούνται, 

προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της πληροφορικής με γνώμονα τις 

μεταρρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης. Το έγγραφο παρουσιάζει ένα 

εννοιολογικό μοντέλο που έχει ως στόχο να συνδέσει τα διάφορα κομμάτια που 

αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ατζέντα της πολιτικής ανάλυσης Ηλεκτρονικού 

φακέλου υγείας, στο πλαίσιο της ελληνικού εθνικού συστήματος υγείας. Μια 

σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου αυτού απεικονίζεται στο Σχήμα . 2 . 

 

Σχήμα. 2.  

Conceptual framework for the EHR policy-analysis agenda in the Greek NHS. 

(Emmanouilidou and  Burke, 2013) 

 

Στο εννοιολογικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας  είναι η κεντρική 

τεχνολογία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μια αυτόνομη τεχνολογία, αλλά έχει 

ενσωματωθεί με άλλες τεχνολογίες που υποστηρίζουν, όπως οι εφαρμογές 
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τηλεϊατρικής. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια αντιπροσωπεύουν τις 

κυριότερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που αποτελούν μέρος της ρύθμισης 

Ελληνικού NHS. Τα διακεκομμένα βέλη μεταξύ των τριών αυτών υπηρεσιών 

δηλώνουν τη συνέχεια της φροντίδας που λαμβάνει ένας ασθενής κατά την είσοδό 

του εθνικού συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας (πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης) μπορεί να παραπέμψει έναν ασθενή σε μια υπηρεσία του νοσοκομείου 

(δευτεροβάθμια περίθαλψη), το οποίο με τη σειρά του μπορεί να παραπέμψει τον 

ασθενή σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο (τριτοβάθμια περίθαλψη) για περαιτέρω 

εξειδικευμένη θεραπεία (Emmanouilidou and  Burke, 2013). 

 

Τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί στήριξης για ολοκληρωμένες δράσεις πολιτικής 

Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις. Ο πρώτος, ο 

έλεγχος και ο προγραμματισμός, περιλαμβάνει τον καθορισμό κριτηρίων για την 

τεχνολογική, οργανωτική δράση, καθώς και νομικά πρότυπα. Το στοιχείο αυτό 

απαιτεί μια στενή σχέση συνεργασίας μεταξύ των υπεύθυνων  για την εφαρμογή των 

συστημάτων ηλ-υγείας και των επαγγελματιών της υγείας οι οποίοι θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα στην καθημερινή πρακτική τους. Επιπλέον, εν 

αναμονή νομοθεσία, όπως την επιστροφή του γιατρού από τα συστήματα δημόσιας 

ασφάλισης στην τηλε-ιατρική και ένα νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ΕΕ 

(Angelidis et al, 2010) το οποίο θα πρέπει να τυποποιηθεί για την επιτάχυνση της 

προόδου σε εθνικό επίπεδο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής αυτού του μηχανισμού προσδιορίζει  τις προτεραιότητες σε περιφερειακό 

επίπεδο, το  οποίο συνεπάγεται μια λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης των 

ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό 

θέμα  της έλλειψης σχεδιασμού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους 

δαίμονες του ΕΣΥ (Ballas and Tsoukas, 2004). Το τελικό σημείο, τους πόρους, 

απαιτεί το σχεδιασμό αποτελεσματικών οδών όσον αφορά την κατανομή των πόρων 

είτε αυτοί είναι οικονομικοί, ανθρώπινοι, τεχνικοί, φυσικοί, και ούτω καθεξής. 

 

 Ο δεύτερος μηχανισμός, οργανωτική υποστήριξη, ποθεί για την εκπαίδευση, την 

ενδυνάμωση και συμμετοχή. Η εκπαίδευση θεωρείται ως κρίσιμη, καθώς η εφαρμογή 

της ηλ-υγείας υπηρεσιών επανατοποθετεί υπάρχουσες ιατρικές πρακτικές. Για να 

στηρίξει αποτελεσματικά αυτή τη διαδικασία αλλαγής, η εκπαίδευση δεν είναι 
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επαρκής. Αντ 'αυτού, μια πιο δυναμική παρέμβαση είναι απαραίτητη, που θα 

παράσχει στους επαγγελματίες υγείας με την ευκαιρία να σπουδάσουν και να 

απασχολούν τεχνολογίες πληροφορικής, καινοτομίες σε ένα περιβάλλον υγειονομικής 

περίθαλψης, πέρα  από ιατρικές σπουδές τους. Η ενδυνάμωση, σχετίζεται με ηγετικές 

φυσιογνωμίες στο κλίμα του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος, ιδίως προέδρους οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων. Η τρέχουσα 

κριτική είναι ότι οι πρόεδροι είναι πολιτικά διορισμένα και σε μεγάλο βαθμό άπειροι  

διευθυντές (Boutsioli, 2010), χωρίς καμία ρεαλιστική αίσθηση του περιβάλλον 

υγειονομικής περίθαλψης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται οι κατάλληλοι 

υποψήφιοι με σχετική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, οι οποίοι έχουν  τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο για ενδυνάμωση. Η δέσμευση περιλαμβάνει τη συνεχή, ενεργή  

συμμετοχή και εμπλοκή του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης  μέσα στα 

νοσοκομεία, στο σχεδιασμό των οργανωτικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις 

καινοτομίες της πληροφορικής. Η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει μια αίσθηση του 

τόπου μεταξύ των εργαζομένων και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πως  

κινούνται προς την ίδια  κατεύθυνση επαγγελματισμού. Τα τρία Ε μπορεί να 

λειτουργήσουν ως επιρροή των προϋποθέσεων αλλαγής και έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για το προσωπικό του νοσοκομείου που συχνά έχουν συνηθίσει σε μία νοοτροπία 

δημόσιο υπαλλήλου  και στερούνται  κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, 

της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας (Tountas at al, 2002). 

 

Ο τρίτος μηχανισμός, αξιολόγησης και παρακολούθησης, αναφέρεται στη 

συνεργασία, την ποιότητα και την υποβολή εκθέσεων των στοιχείων. Η συνεργασία 

είναι απαραίτητη και για τα δύο επίπεδα, στο εσωτερικό περιβάλλον ενός 

νοσηλευτικού ιδρύματος και στο γενικό περιβάλλον της  υγειονομικής περίθαλψης 

του ελληνικού εθνικού συστήματος. Η εκτίμηση αυτή, όσον αφορά και τα δύο 

επίπεδα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας παραγωγικός βρόχος ανάδρασης για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και να τους βοηθήσει στην εκ νέου ορισμό των προδιαγραφών 

και των δράσεων. Για το σκοπό αυτό, μια σαφής και ξεκάθαρη αναφορά 

προδιαγραφών διασφαλίζει την ποιότητα που είναι απαραίτητη και  θα προκύψουν 

από τη συνεργασία μεταξύ των τεχνολόγων και των επαγγελματιών  της υγείας. 

Τέλος, ένας επίσημος μηχανισμός αναφοράς απαιτείται τόσο σε περιφερειακό όσο και 

σε εθνικό επίπεδο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των κενών και των αναδυόμενων 
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θεμάτων προς εξέταση και προσεκτικό σχεδιασμό, καθώς και στην ανταλλαγή 

εμπειριών σε ευρύτερη κλίμακα (Dobrev et al, 2009). 

 

Ενώ ο πρωταρχικός σκοπός των κλινικών συστημάτων, όπως ο ηλεκτρονικός 

φάκελος υγείας είναι να στηρίξει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και στις 

περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν επαναλαμβανόμενες οικονομικές επενδύσεις, 

σημαντικά βιώσιμα κοινωνικά  και οικονομικά οφέλη μπορούν να ληφθούν. Αυτός 

είναι ο λόγος για ολοκληρωμένες λύσεις EHR και θα πρέπει να θεωρείται ως μια 

στρατηγική μακροπρόθεσμη επένδυση που θα προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη 

(Dobrev et al, 2009). 

 

Μια πρόσφατη μελέτη παρατήρησε ότι τα οικονομικά οφέλη από τέτοιες λύσεις 

μπορεί να είναι έως και 60 % των συνολικών αποδόσεων με μέσο όρο 13 % . Η 

Ελλάδα είναι μια χώρα με μέγεθος συγκρίσιμο με εκείνο του πληθυσμού της περιοχής 

της Ανδαλουσίας, με περίπου ένα πληθυσμό 11 εκατομμυρίων και για την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, μπορεί 

τελικά να επιταχύνει παρόμοια μακροχρόνια οικονομικά οφέλη για τη χώρα (Dobrev 

et al, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

Κλινικά Πληροφοριακά συστήματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 

Νοσηλευτική Ηλεκτρονική διαχείριση των περιστατικών και E-triage 

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η αυξανόμενη παρουσία των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHR) στον τομέα της 

υγείας παρουσιάζει ενδιαφέρον και μοναδικές προκλήσεις στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών. Δυστυχώς, ελάχιστη βιβλιογραφία υπάρχει όσον αφορά την 

αντιμετώπιση και την εφαρμογή του EHR σε αυτή τη ρύθμιση. Οι συγγραφείς, που 

εμπλέκονται στην υλοποίηση των εν λόγω συστημάτων στα αντίστοιχα ιδρύματα, 

επιδιώκουν να επανεξετάσουν τις προκλήσεις και τα οφέλη που υπάρχουν με την εν 

λόγω εφαρμογή, και τα βήματα που μπορούν να λάβουν τα ΤΕΠ για να 

διευκολυνθούν με αυτή η διαδικασία (Daniel at al, 2010). Οι Ηλεκτρονικοί φάκελοι 

υγείας ( EHR ) είναι το μέλλον της τεκμηρίωσης και της παροχής της υγειονομικής 

περίθαλψης. Πρόσφατες εκθέσεις από το Ινστιτούτο Ιατρικής (ΙΟΜ ) έχουν 

υποστηρίξει τη θέσπιση των συστημάτων αυτών για τη μείωση των ιατρικών 

σφαλμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης (Institute of Medicine, 

2001). Αναμενόμενα  υπάρχουν ανησυχίες ως προς τον τρόπο εφαρμογής των εν 

λόγω συστημάτων που θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα του γιατρού και του νοσηλευτή (Walsh, 2004).  

 

Η επίδραση στη ροή εργασίας έχει περιγραφεί όσον αφορά την ενδονοσοκομειακή 

περίθαλψη και φροντίδα, αλλά μόνο από την άποψη της νοσηλευτικής σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης στο Τμήμα επειγόντων (Thoma, 2006). Περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο μέρος του νοσοκομείου, με την έννοια της ροής εργασίας και τη 

διατήρηση της  απόδοσης είναι κρίσιμη για την επιτυχία της άσκησης της ιατρικής 

στο ΤΕΠ. Δεδομένου ότι οι υπολογιστές έχουν υπάρξει, έγιναν προσπάθειες για την 

εφαρμογή τους στην υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, σε αντίθεση με την έκρηξη της 

εποχής του Διαδικτύου, η υιοθέτηση του EHR είναι αργή. Από το 2006, μόνο το 16 % 

των νοσοκομείων είχε κάποιο είδος EHR στη θέση του. Εκείνοι που ήταν πιο πιθανό 

να έχουν ένα EHR ήταν μεγαλύτερα, αστικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία (American 

Medical News, 2007).  
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Οι λόγοι για μια τέτοια αργή εφαρμογή οφείλονται στα πολυάριθμα εμπόδια  που 

υπάρχουν σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή των τέτοιων συστημάτων.  

Μια διάσκεψη συναίνεσης 2004 που διοργανώθηκε από το περιοδικό Academic 

Emergency Medicine διερεύνησε πολλά από τα βασικά ζητήματα γύρω από τις 

πληροφορίες τεχνολογίας της Επείγουσας Ιατρικής, την ανταλλαγή δεδομένων για 

χρήση της τεχνολογίας και την εκπαίδευση (Handler at al, 2004). Οι προκλήσεις είναι 

πολλές, αλλά η αλλαγή της νοοτροπίας να δεχθεί αυτά τα συστήματα είναι 

δύσκολη (Adler, 2007). 

 

3.2  ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΤΕΠ 

 Ο συντονισμός της φροντίδας μεταξύ των εγκαταστάσεων γίνεται όλο και πιο 

σημαντικός. Ο Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (EHR) είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δημιουργία αυτών των δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό 

της φροντίδας. Τέτοια συστήματα μπορούν, γενικά, να διευκολύνουν τη συνέχεια της 

περίθαλψης, την ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου, να παρέχουν μεγαλύτερη 

ασφάλεια, και συντελούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Πλήρης Ηλεκτρονικός 

φάκελος υγείας μπορεί να ελέγξει αυτόματα για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, μια 

σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, με  αναφορές που αποδίδουν πάνω 

από 7000 θανάτους και 7 % των εισαγωγών στο νοσοκομείο ετησίως από 

ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων. Έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να εξαλείψει ο EHR το 

95 % των ανεπιθύμητων ενεργειών και να μειώσει τον αριθμό που ζητεί από τα 

φαρμακεία να διευκρινίσει συνταγές (Da’ve, 2004).  

 Βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας μέσω ενός EHR εξαρτάται, τουλάχιστον εν 

μέρει, από την ύπαρξη συστήματος μιας αποτελεσματικής υποστήριξης αποφάσεων. 

Τέτοια συστήματα είναι χρήσιμα διότι παρέχουν μια σύσταση κατά τη στιγμή της 

λήψης αποφάσεων, ως μέρος της ροής του θεράποντος ιατρού, τα οποία μειώνουν την 

διακύμανση, και βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής. 

Αρκετά από αυτά, όταν έχουν  εφαρμοστεί με επιτυχία, βρέθηκε να βελτιώθηκε η 

φροντίδα (Kawamoto et al, 2005). 
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Με τη σωστή διαμόρφωση και το σχεδιασμό της εφαρμογής, αυτά τα συστήματα 

μπορούν να παρακολουθούν την τήρηση των προληπτικών μέτρων υγείας, τις 

κατευθυντήριες γραμμές, να διευκολύνουν  την εκπαίδευση των ασθενών και την 

αυξημένη προσέλευση  των ασθενών  στους γιατρούς τους (Souther, 2001). Οι 

εγγραφές των μητρώων των ασθενών θα γίνουν πιο προσιτές και πιο εύκολες στην 

αναζήτηση, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης (Walsh, 2004).  

Σε ένα ιατρείο, σε μία κλινική διαπιστώθηκε ότι  ο αριθμός των επισκέψεων των 

ασθενών αυξήθηκε μετά την εφαρμογή  ενός EHR πάνω από 4000 το έτος της  

εφαρμογής (Thoma, 2006). Παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι ένα σημαντικό 

εμπόδιο για την εφαρμογή, τα οφέλη που εξοικονομούνται είναι  ουσιαστικά   

(Infoworld, 2007). Ένα ίδρυμα συνειδητοποίησε ότι εξοικονομούσε 1,67 δολάρια για 

κάθε δολάριο που επένδυε  σε σύστημα EHR (Souther, 2001).  

 

3.3  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΤΕΠ 

Η εφαρμογή του συστήματος Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας δεν μπορεί να μην έχει 

απρόβλεπτους κινδύνους, οι οποίοι θα πρέπει να αναμένονται. Κοιτάζοντας μια 

ευρύτερη προοπτική, ακούσια αρνητικά αποτελέσματα από CPOE (Computerized 

physician order entry) μπορούν να ταξινομηθούν στα ακόλουθα (Campbell et al, 

2006):  

 

● Δημιουργία περισσότερων αρμοδιοτήτων ή διαφορετική εργασία για τους 

επαγγελματίες υγείας. 

● Δημιουργία ζητημάτων ροής εργασίας που είναι δυσμενή. 

● Δυσκολίες στη μετάβαση αρχείων από το χαρτί σε ηλεκτρονικά αρχεία. 

● Ένας εκτεταμένος κατάλογος από απαιτήσεις του συστήματος. 

● Αλλαγές στα πρότυπα και τις πρακτικές της επικοινωνίας. 

● Αρνητικά συναισθήματα προς το νέο σύστημα. 

● Νέα είδη λαθών. 

● Αλλαγές στη δομή της εξουσίας και την απώλεια της επαγγελματικής αυτονομίας. 

● Υπερεξάρτηση από την τεχνολογία. 
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Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες για την αξιοπιστία και την ταχύτητα ενός συστήματος, 

όπως τον αριθμό των χρηστών και το άγχος σε ένα σύστημα που αυξάνει με την 

πάροδο του χρόνου (Clayton et al, 2005).   

«Η υγειονομική περίθαλψη αφορά κατά κύριο λόγο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ανθρώπων. Πρόκειται για την κατανόηση, τη διάγνωση, τη σωματική επαφή, την 

επικοινωνία, και, σε τελική ανάλυση, την παροχή φροντίδας. Με την προσέγγιση των 

λαών, τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τόσο 

την ποιότητα όσο και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η τηλεϊατρική προσφέρει 

λύσεις για επείγουσα ιατρική βοήθεια, υπεραστική  διαβούλευση , τη διοίκηση και 

την εφοδιαστική, την εποπτεία και τη διασφάλιση της ποιότητας, της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και παρόχους» (Richard 

et al, 2009). 

3.4   e-EMERGENCY 

Κατά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά της επείγουσας περίθαλψης η ενδοεπικοινωνία είναι 

καταλυτική. Αγροτικοί  γιατροί είναι συχνά οι μόνοι φορείς παροχής περίθαλψης στις 

κοινότητές τους, για 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Όλο το 

εικοσιτετράωρο ομάδα γιατρών και νοσηλευτών στα ηλεκτρονικά επείγοντα 

(eEmergency)  είναι  σε άμεση ανταπόκριση έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε 

επείγουσα φροντίδα και υποστηρίζουν τους τοπικούς παρόχους μέσω της πρόσβασης 

σε διαβουλεύσεις σχετικά με το αίτημα (avera, 2013).  

Μία μελέτη  έδειξε ότι ασθενείς με διαστρέμματα ή ρήξεις που έλαβαν από το κινητό 

τους τηλέφωνο βίντεο διδασκαλίας και οδηγίες φροντίδας, είχαν σημαντική βελτίωση 

των γνώσεων τους σε σχέση με  τους ασθενείς που έλαβαν τη συνήθη έντυπη μορφή 

οδηγιών (Choi et al, 2009).  

 

Κάποιες αρχικές μελέτες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία όπως η ανταλλαγή 

μηνυμάτων κειμένου έχουν δείξει ότι οι ασθενείς μπορεί να είναι  δεκτικοί να 

χρησιμοποιούν τα κινητά τους για να λάβουν πληροφορίες για την υγεία, και μπορεί 
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ακόμη και να βοηθήσει στη διαχείριση των χρόνιων νόσων, όπως ο διαβήτης και το 

άσθμα (PIALP, 2009).   

 

Μέσω αμφίδρομης τεχνολογίας- βίντεο, στα eEmergency επικυρωμένοι γιατροί 

έκτακτης ανάγκης και εκπαιδευμένοι  νοσηλευτές υπάρχουν για τη στήριξη της 

τοπικής υγειονομικής περίθαλψης , τη θεραπεία τραυμάτων, καρδιακής προσβολής, 

εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλες κρίσιμες συνθήκες. Όλο το εικοσιτετράωρο ομάδα 

eEmergency εξασφαλίζει άμεση επείγουσα φροντίδα, παρέχοντας συμβουλές σε 

μικρά νοσοκομεία για δύσκολες και πολλαπλές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για 

μεταφορές έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεται ή για παροχή φροντίδας στο σπίτι. 

Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες eEmergency είναι διαθέσιμές σε 70 νοσοκομεία σε 

όλη την Αϊόβα, Μινεσότα, Νεμπράσκα, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα και το 

Ουαϊόμινγκ. Τεχνολογίες eEmergency παρείχαν σε περισσότερους από 9.100 

ασθενείς μέχρι σήμερα. Λόγω της φροντίδας eEmergency, 860 ασθενείς, οι οποίοι θα 

είχαν μεταβιβαστεί ήταν σε θέση να λαμβάνουν φροντίδα στις δικές τους κοινότητες. 

Όλα επικεντρώνονται στην παροχή της περίθαλψης, όπου και αν βρίσκετε ο ασθενής. 

Επειδή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης , δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο (avera, 

2013). Στο σχήμα. 3. απεικονίζονται όλες εκείνες οι κατηγορίες ασθενών που 

επισκέπτονται ηλεκτρονικά τα ΤΕΠ και δέχονται υπηρεσίες και διαβουλεύσεις για  τι 

διάφορες ασθένειες τους. 
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Σχήμα. 3. 

eEmergency Visits by Chief Complaint (avera, 2013). 

Ένας από τους στόχους της έρευνας του WHO το 2009 για την εφαρμογή των 

κινητών τηλεφώνων στο χώρο της υγείας, ήταν να εντοπιστούν τα σημαντικότερα 

εμπόδια που θα δυσκόλευαν μια τέτοιου είδους προσπάθεια. Τα σημαντικότερα 

εμπόδια που ανέκυψαν ήταν τα εξής:  

1) Τα περισσότερα συστήματα υγείας είναι σοβαρά υπερφορτωμένα. Αυτό σημαίνει 

ότι συνεχώς προβάλλεται η ανάγκη να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για 

αντικρουόμενες προτεραιότητες στο χώρο της υγείας.  

2) Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις πιθανές εφαρμογές της «mobile Health» και 

των αποτελεσμάτων της στο χώρο της δημόσιας υγείας. 

3) Το τρίτο σημαντικότερο εμπόδιο που εντοπίστηκε σε χώρες που έχουν κάνει 

βήματα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας ήταν ότι δεν αναγνώριζαν την  

«mHealth» ως μια πιθανή προσέγγιση για τα θέματα που αφορούν την υγεία. 

4) Το κόστος της εφαρμογής σε συνδυασμό με την πιθανή αποτελεσματικότητα των 

λύσεων της «mHealth» ήταν ένα ακόμη εμπόδιο που ανέκυψε από την έρευνα  

(WHO, 2011). 
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3.4.1  e-EMERGENCY , I-TRIAGE ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΥΤΩΝ  

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να χτυπήσουν οπουδήποτε και οποιαδήποτε 

στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έκτακτης ανάγκης 

εκπαιδευμένοι  ακολουθούν εθνικές βέλτιστες πρακτικές και  πρωτόκολλα. 

Τα  eEmergency, διαθέτουν  εξελιγμένες τεχνολογίες πρώτων βοηθειών που 

συνδέονται με τους τοπικούς παρόχους οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και 

χωρίς προειδοποίηση. Μεταφορές άσκοπες  αποφεύγονται λόγω του eEmergency και 

του iTriage. Σοβαρά  

τραύματα  που ορίζουν περίθαλψη, πράγμα που σημαίνει χειρουργοί, 

αναισθησιολόγοι  και διαγνωστική απεικόνιση  είναι σε ετοιμότητα, αφού 

ενημερώνονται μέσω των τεχνολογιών. Με τη σωστή διαμόρφωση και το σχεδιασμό, 

αυτά τα συστήματα μπορούν να παρακολουθούν την διατήρηση της  προληπτικής  

υγείας δίνοντας  κατευθυντήριες γραμμές, να διευκολύνουν την εκπαίδευση των 

ασθενών και την αυτοφροντίδα (avera, 2013). 

Ο ασθενής έχει πολλά εμπόδια για  να λάβει έγκαιρη περίθαλψη όπως ότι  πρέπει να 

ταξιδεύει συχνά μεγάλες αποστάσεις ή σε κακές συνθήκες κυκλοφορίας, κακές 

καιρικές συνθήκες ή την κυκλοφοριακή συμφόρηση για να λάβει φροντίδα στο ΤΕΠ. 

Χάρη στις τεχνολογίες και στα eEmergency οι αποστάσεις εκμηδενίζονται και η 

διάθεση των υπηρεσιών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο και αν ευρίσκεται ο 

πολίτης και ανεξάρτητα από την ώρα που τις επιζητεί. Η επίσκεψη του εκεί είναι, τις 

περισσότερες φορές, χρονοβόρα και δεν είναι οικονομικά παραγωγική σε σχέση με 

την απώλεια χρόνου εργασίας. Ακόμη η μεγάλη παραμονή του στα ΤΕΠ αποτελεί 

κίνδυνο να προσβληθεί από άλλες μολυσματικές ασθένειες στο χώρο αναμονής. Με 

τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας, ο ασθενής μπορεί να εξοικονομήσει 

χρόνο και να πάρει άμεσα πληροφορίες και απαντήσεις για την κατάσταση της υγείας 

του. Ο ασθενής επίσης μπορεί να επωφεληθεί από την πιθανή βελτίωση της 

κατάστασής του λόγω στενότερης παρακολούθησης από το γιατρό του και το 

νοσηλευτή του (Lappa and Gianakopoulos, 2013). 

Το iTriage είναι μια δωρεάν κινητή – διαδικτυακή πλατφόρμα υγείας αναπτυγμένη 

για τα λειτουργικά συστήματα IOS και Android. Η υποστηριζόμενη γλώσσα είναι τα 
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αγγλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητά τηλέφωνα καθώς και σε ταμπλέτες. 

Είναι διαθέσιμο σε πάνω από 80 χώρες καθιστώντας την, από τις πιο διαδεδομένες 

πλατφόρμες υγείας παγκοσμίως. Αρκετές από τις λειτουργίες του ωστόσο 

περιορίζονται μόνο για την Αμερική, χωρίς να παύει όμως να έχει χρησιμότητα και 

για τις υπόλοιπες χώρες. Δημιουργήθηκε το 2008 από 2 γιατρούς εκτάκτων 

περιστατικών. Η εταιρεία εδρεύει στο Denver του Colorado. Βασικός στόχος της 

εφαρμογής ήταν να διευκολύνει τους ασθενείς να διαγνώσουν την ασθένεια τους με 

βάση τα συμπτώματα και να πάρουν την σωστή απόφαση για την αντιμετώπιση της 

απαντώντας στα πιο κοινά ερωτήματα όπως: 

 Τι μπορεί να έχω; 

 Σε ποιο γιατρό πρέπει να απευθυνθώ; 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι οι πληροφορίες για χιλιάδες τύπους 

συμπτωμάτων, ασθενειών και ιατρικών διαγνώσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

παγκοσμίως, υπάρχει ολοκληρωμένος κατάλογος με όλα τα νοσοκομεία, κέντρα 

άμεσης βοήθειας, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία. Επιπλέον έχει τη λειτουργία για 

αναζήτηση του κοντινότερου γιατρού από το σημείο που βρίσκεσαι από μία λίστα με 

πάνω από 750.000 γιατρούς με περισσότερες από 350 ειδικότητες. Δίνονται 

αναλυτικές οδηγίες καθοδήγησης για το επιλεγμένο σημείο μέσω GPS, διεύθυνσης ή 

ταχυδρομικού κώδικα. Ακόμη γίνεται ενημέρωση χρόνου αναμονής στα 

εφημερεύοντα τμήματα των νοσοκομείων και κατοχύρωσης θέσης στην ούρα 

κάποιου τμήματος σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Υπάρχει δημιουργία λίστας με τους 

γιατρούς της επιλογής σου και αποθήκευση στις επαφές σου για γρήγορη και ευκόλη 

πρόσβαση (Itriage, 2013). 

3.4.2  ΤΗΛΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ E-TRIAGE 

Το πρώτο δημοσιευμένο άρθρο Τηλενοσηλευτικής ήταν από Mary Quinn, RN το 

1974. Περιέγραφε πως εργαζόταν σε ένα νοσοκομείο της Βοστώνης, Κέντρο 

τηλεϊατρικής και έβλεπε ασθενείς  από απόσταση που ήταν στο αεροδρόμιο Λόγκαν. 

Κάθε νοσηλεύτρια που έχει μιλήσει με έναν ασθενή πάνω από το τηλέφωνο έχει 

ασκήσει τηλεϊατρική νοσηλευτική. Δεν είναι ένας νέος ρόλος, αν και η πρόοδο της 

τεχνολογίας επιτρέπει στους νοσηλευτές  να δουν, να παρακολουθούν, και 
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αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως μέσω συσκευών με  ασθενείς. Τηλεϋγεία και 

νοσηλευτική ορίζεται ως «η χρήση της τεχνολογίας τηλεϊατρικής για την παροχή 

νοσηλευτικής φροντίδας και τη διεξαγωγή νοσηλευτικής πρακτικής. 

Τηλενοσηλευτική-τηλεϋγεία-νοσηλευτική, νοσηλευτική-telepractice είναι 

εναλλάξιμα. Τηλεϋγεία και  νοσηλευτική δεν είναι μια ειδικότητα στην 

νοσηλευτική. Είναι Νοσηλευτές σε όλες τις ρυθμίσεις που απασχολούν 

τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες υγείας, όπως, ήχο, βίντεο ή δεδομένα που έχουν 

ενσωματωθεί στις υπάρχουσες πρακτικές της τηλεϊατρικής νοσηλευτικής. Η 

προσφορά της Τηλεϊατρικής Νοσηλευτικής είναι πάρα πολύ σημαντική διότι 

συμβάλλουν στη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των επισκέψεων στο 

τμήμα επειγόντων περιστατικών. Επιπλέον διαχειρίζονται χρόνιες ασθένειες, 

λόγω  έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού βελτιώνουν το έργο τους, συμβάλλουν 

στη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, παρέχουν ίση  πρόσβαση 

στην περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς (americantelemed, 2011). 

3.4.3  EMAIL TRIAGE 

Υπάρχουν πολύ λίγες άλλες μελέτες σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια φροντίδα σε  σύγκριση με τη 

συμβατική διαχείριση των ασθενών στη γενική ιατρική. Διαπιστώθηκε ότι το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρει βελτιωμένη κλινική αποτελεσματικότητα, 

μείωσε τις άμεσες δαπάνες, αύξησε την παραγωγικότητα και  το κόστος μειώθηκε    

(Harno et al, 2000).  

 

Έχουνε χρησιμοποιήσει το email σε μια ομάδα νοσηλευόμενων με εξαιρετικά 

πολύπλοκες νευρολογικές νόσους  σε νοσοκομείο στο Μπαγκλαντές και βρέθηκε να 

είναι αποτελεσματικό και όφελος για τους θεράποντες ιατρούς και τους ασθενείς 

(Pattersonet al, 2001, Vassallo et al, 2001).  

 

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιτρέπει 

στους νευρολόγους να δούνε  περισσότερους ασθενείς σε μια μονάδα χρόνου, το 

οποίο θα μειώσει φυσικά λίστες αναμονής. Οι παθολόγοι γιατροί και οι ασθενείς 

λαμβάνουν μια πιο άμεση εξυπηρέτηση. Νέες παραπομπές ασθενών αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διαλογής. Το Email triage έχει 
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πολλά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών γραμμάτων, αλλά το πιο σημαντικό 

είναι η δυνατότητα για γρήγορη απάντηση, επιτρέποντας τους παθολόγους  να έχουν 

μία ειδική γνώμη μέσα σε λίγες ώρες. Με τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, η 

απαιτούμενη τεχνολογία είναι όλο και πιο διαδεδομένη σε ιατρεία παθολόγων. 

Υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία από μια φινλανδική μελέτη ότι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο μπορεί όντως να κάνει το περιβάλλον πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας 

φροντίδας πιο αποτελεσματικό (Harno et al, 2000).  

Έχουνε χρησιμοποιήσει επίσης το email για διαβουλεύσεις αποκατάστασης σε 

νοσοκομείο στο Μπαγκλαντές για πολύ περίπλοκους  νευρολογικά ασθενείς και 

βρήκαν ότι το σύστημα είναι εκπληκτικά αποτελεσματικό και αποδεκτό (Patterson et 

al, 2001).  

Για να εισαχθεί μια τέτοια νέα μέθοδος  απαιτείται σκοπιμότητα της μελέτης, 

αποδοχή της αποτελεσματικότητας και ιδιαίτερα κατοχύρωση  της ασφάλειας της 

(Patterson et al, 2003). 

3.4.4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ   

Η παραπομπή περιλαμβάνει τη μεταφορά του συνόλου ή μέρος της ευθύνης για τη 

φροντίδα του ασθενούς, συνήθως προσωρινά και για ένα συγκεκριμένο σκοπό, όπως 

η συμπληρωματική έρευνα, περίθαλψη ή θεραπεία, η οποία δεν εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα ή τη γνώση μόνο ενός ατόμου (Acland et al, 2011).  

 

Ηλεκτρονική παραπομπή (eReferral) από την κοινότητά στις δημόσιες υπηρεσίες 

δευτεροβάθμιας υγείας εισήχθη σε 30 αναφερόμενα γενικά ιατρεία και σε 28 

νοσοκομεία στα τέλη του 2007. Με eReferrals, η παραπομπή μπορεί να ελεγχθεί και 

το περιεχόμενό της να  διαβαστεί, από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο 

χρήστη ανά πάσα στιγμή. Η περίοδος της πρόσληψης eReferral συνδέθηκε με 

σημαντική επιτάχυνση επεξεργασίας της παραπομπής, χωρίς αλλαγές στα επίπεδα 

στελέχωσης. Το σύστημα eReferral παρέχει τη βάση για περαιτέρω καινοτομίες στην 

κοινότητα δευτεροβάθμια περίθαλψης, όπως η ηλεκτρονική υποστήριξη λήψης 

αποφάσεων και κοινά συστήματα προγραμματισμού της φροντίδας (Warren et al, 

2011). Το ελληνικό ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής ήταν μία από τις πρώτες 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργώντας τη βάση της κοινωνίας του 
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ελέγχου της διαφάνειας και του κόστους (Souliotis et al, 2013). Η Ηλεκτρονική 

παραπομπή (eReferral ) είναι μία από τις τεχνολογίες υποστήριξης στη Νέα 

Ζηλανδία, ως εθνικό σχέδιο ΤΠ για την υγεία (National Health IT Board, 2010).   

 

eReferral συστήματα διαφόρων ειδών γίνονται όλο και πιο συχνά αναφορά ως κοινός 

τόπος. Τα συστήματα eReferrals έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά στην Αυστραλία 

(Nicholson et al, 2006). Η Ηλεκτρονική παραπομπή (eReferral )είναι κοινή στη 

Δανία, όπου η τεχνολογία είναι προσιτή σε όλους τους παθολόγους ουσιαστικά. Αν 

eReferral χρησιμοποιείται μόνο για το 40% περίπου των συναλλαγών παραπομπής 

στη Δανία, μια μελέτη διαπιστώνει ότι προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω 

της μείωσης του χρόνου του προσωπικού στο χειρισμό της παραπομπής σε σύγκριση 

με το χαρτί (Cannaby et al, 2005). Κοινά εμπόδια για την επιτυχή συντονισμό των 

eReferrals, παρατηρήθηκε στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Διοικητικά, περιλαμβάνουν την 

έλλειψη μιας πολιτικής για τη θεσμική παραπομπή, έλλειψη τυποποίησης στις 

διαδικασίες της παραπομπής, ασάφεια των ρόλων και των ευθυνών, και ανεπαρκείς 

πόρους για να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα παραπομπής 

αποτελεσματικά (Hysong et al, 2011). Όσον αφορά τη Νορβηγία και εφαρμογές 

eReferral, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας φορέων - τους κλινικούς 

γιατρούς και στις δύο πλευρές της διαδικασίας παραπομπής –κατανοούν τις ανάγκες 

του άλλου και τους μεθόδους  εργασίας (Heimly, 2010).  

 

Ηλεκτρονικές παραπομπές μπορούν  να προωθήσουν την ασφάλεια των ασθενών 

μέσω επικαιρότητας,  της εκχώρησης προτεραιότητας, την αξιοπιστία  

και τη συνολική διαφάνεια της διαδικασίας διαχείρισης παραπομπής, και ευρύτερα τη  

διαθεσιμότητα της παραπομπής (Warren et al, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

Μία ανασκόπηση μελέτης του Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών του 

Γ.Ν.Θ.  «Παπαγεωργίου». 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, ο σκοπός του είναι η παροχή υψηλής 

ποιότητας φροντίδας στους νοσηλευόμενους. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού 

η οργάνωση και η λειτουργία του στηρίχθηκε στους σύγχρονους κανόνες της 

Νοσηλευτικής επιστήμης και στον τρόπο λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

της Δυτικής Ευρώπης και κάθε νοσηλευτικό τμήμα στελεχώθηκε επαρκώς με ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Για την παροχή σωστής 

φροντίδας και σωστής λειτουργίας των τμημάτων, φροντίζει να υπάρχει κοινός 

σχεδιασμός και καθοδήγηση όλου του προσωπικού. 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί το τμήμα των επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν.Θ 

«Παπαγεωργίου», όπως έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, αλλά κυρίως όπως 

λειτουργεί σήμερα μετά από συνεχή βελτίωση, εκπαίδευση και εμπειρία. 

4.2  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Το  Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά λόγω χωροθέτησης 

του στο όλο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η θέση του επί της 

περειφερειακής οδού γειτνιάζει με την Βιομηχανική Περιοχή, την Εγνατία Οδό, τις 

εθνικές οδούς Θεσσαλονίκης-Αθηνών-Καβάλας-Σερρών-Κιλκίς και το καθιστά το πιο 

γρήγορα προσπελάσιμο νοσοκομείο από το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλονίκης και 

της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά του δίνουν έναν ειδικό ρόλο στο 

νοσοκομείο σε ένα σύγχρονο σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και 

ομαδικών ατυχημάτων στην περιοχή, καθώς διαθέτει και ελικοδρόμιο, με διεθνείς 

προδιαγραφές, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του ΤΕΠ. 

Το ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. « Παπαγεωργίου » λειτουργεί από τις 31/01/2000 ως αυτόνομο 

τμήμα του Νοσοκομείου, εφημερεύοντας σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών της 

πόλης. Παρουσιάζει πληρότητα των ιατρικών ειδικοτήτων κι αντιμετωπίζει 

αντίστοιχα περιστατικά, ήτοι  Παθολογικά, Νευρολογικά, Καρδιολογικά, 

Πνευμονολογικά, Δερματολογικά, Χειρουργικά, Αγγειοχειρουργικά, Πλαστικής 
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χειρουργικής, Νευροχειρουργικά, Καριοχειρουργικά, Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, 

Παιδοχειρουργικά, Μαιευτικά-Γυναικολογικά, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικά, Ψυχιατρικά, 

Ουρολογικά. Απασχολούνται σε αυτό νοσηλευτές, μαίες, διοικητικό προσωπικό, 

μεταφορείς ασθενών, βοηθοί θαλάμου, προσωπικό ασφαλείας και καθαριότητάς. Οι  

γιατροί δεν είναι μόνιμοι αλλά καλύπτουν το ΤΕΠ σύμφωνα με το μηνιαίο 

πρόγραμμα της Ιατρικής Υπηρεσίας. Το ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. « Παπαγεωργίου » 

διαχειρίζεται σε κάθε γενική εφημερία 1000-1200 περιστατικά. 

Η πρόσβαση στο ΤΕΠ γίνεται από ανεξάρτητη είσοδο και διαδρομή με στεγασμένη 

αυλή για την αποβίβαση των ασθενών και δύο εισόδους με ηλεκτρονικά συρόμενες 

πόρτες. Διαθέτει χώρους για υποδοχή και διαλογή (TRIAGE) των ασθενών. Υπάρχει 

γραμματεία όπου μέσω Η/Υ γίνεται άμεση καταγραφή και έλεγχος των 

δημογραφικών στοιχείων για ύπαρξη φακέλου υγείας των ασθενών που προσέρχονται 

στο ΤΕΠ καθώς γίνεται και σύνδεση μέσω Η/Υ με τα υπόλοιπα τμήματα του 

νοσοκομείου. Διαθέτει επιπλέον το χώρο της αναζωογόνησης (shock room ), 18 

ανοιχτού τύπου ιατρεία, 4 ιατρεία Γυναικολογικά–Μαιευτικά πλήρως εξοπλισμένα, 2 

αίθουσες Χειρουργείου πλήρως εξοπλισμένες με αναισθησιολογικά μηχανήματα και 

διαθερμίες  και Βραχεία Νοσηλεία.  

Επιπλέον έχει δικό του  απεικονιστικό εργαστήριο –ακτινολογικό και υπερήχων, έτσι 

δεν έχουμε μεγάλες μετακινήσεις των ασθενών. Οι δύο αξονικοί τομογράφοι και ο 

ένας μαγνητικός τομογράφος, το αιμοδυναμικό εργαστήριο βρίσκονται και αυτά 

δίπλα στο ΤΕΠ. Η λήψη των εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται από τους νοσηλευτές 

σ’αυτόν τον χώρο, αποστέλλονται με το πνευματικό ταχυδρομείο στα εργαστήρια και 

μέσω Η/Υ λαμβάνονται τα αποτελέσματα. Δηλαδή αντί να οδηγείται ο ασθενής από 

τον ένα γιατρό στον άλλον, από το εξεταστήριο  στο εξεταστήριο, μετακινούνται 

γιατροί και νοσηλευτές γύρω από τον ασθενή. 

4.3  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ TOY TRIAGE ΣΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  

« ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ »   

Στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, από 

την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Ιανουάριος 2000 εφαρμόζεται σύστημα διαλογής 

(TRIAGE ) των προσερχόμενων ασθενών από εκπαιδευμένη νοσηλευτική ομάδα. 
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Μέχρι το 2003 εφαρμόστηκε σύστημα διαλογής 3 επιπέδων σύμφωνα με το οποίο οι 

ασθενείς κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες (1 υπέρ επείγον, 2 επείγον, 3 μη επείγον ). 

Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε και μέχρι σήμερα εφαρμόζεται το σύστημα διαλογής 

5 επιπέδων χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ESI (Emergency Severity Index ) 

σύμφωνα με τον οποίο κατατάσσονται οι ασθενείς σε 5 κατηγορίες ανάλογα με τη 

βαρύτητα τους (1  Άμεση αναζωογόνηση, 2 υπέρ επείγον, 3  επείγον, 4  ημιεπείγον, 5 

μη επείγον ). Αναπτύχθηκε από τον R. Wuertz  και τον  D. Eitel στις ΗΠΑ το 1999 

και απαντάει στην ερώτηση « Ποιον πρέπει να εξετάσουμε πρώτο;» και «Τι μέσα 

διάγνωσης θα χρησιμοποιήσουμε;» 

Το εφαρμοζόμενο σύστημα ESI TRIAGE στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, και μάλιστα 

κάτω από δύσκολες συνθήκες  εφαρμογής επείγουσας φροντίδας, κυρίως λόγω του 

τεράστιου αριθμού προσερχόμενων ασθενών έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον  της 

διεθνούς νοσηλευτικής και της γενικότερης επιστημονικής  κοινότητας. 

Χαρακτηριστική είναι η αναγνώριση και η βράβευση του ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. 

Παπαγεωργίου στο Παναμερικανικό συνέδριο του ΕΝΑ που πραγματοποιήθηκε στις 

13-17/09/05 Nashvill- Tennesse  των ΗΠΑ. 

Η διεθνής αυτή αναγνώριση των προσπαθειών της Νοσηλευτικής ομάδας του 

νοσοκομείου, που  πρωτοπορεί στον τομέα της επείγουσας φροντίδας και έχει ως 

αποτέλεσμα κανένα θάνατο από ασθενή σε αναμονή φροντίδας στο ΤΕΠ όλα τα 

χρόνια λειτουργίας του, αποτελεί την καλύτερη ηθική επιβράβευση όλων των 

στελεχών του τμήματος.  

4.4  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ( TRIAGE) 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ »   

Ο ασθενής εισέρχεται στο χώρο των ΤΕΠ και γίνεται η πρώτη επαφή με Νοσηλευτή 

Triage. Αν το επιτρέπει η κατάσταση του περιστατικού, ο ασθενής ή ο συνοδός 

έρχεται σε επαφή με διοικητικό υπάλληλο, ο οποίος καταχωρεί τα ατομικά του 

στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (SAP ) και ετοιμάζει τον 

φάκελο ΤΕΠ του ασθενούς. Ακολούθως, ο Νοσηλευτής Triage λαμβάνοντας τους 

φακέλους των ασθενών, αξιολογεί τα περιστατικά βάσει της βαρύτητας τους σε 

κατηγορίες 1,2,3,4 και 5. Στην περίπτωση που ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία 

3,4,ή 5, ενημερώνεται να παραμείνει στον χώρο αναμονής μέχρι να  κληθεί  για re- 
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Triage ή εξέταση. Τα περιστατικά κατηγορίας 2 οδηγούνται άμεσα εντός του χώρου 

του ΤΕΠ. Αν ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία 1, τότε μεταφέρεται στο χώρο της 

αναζωογόνησης και αντιμετωπίζεται άμεσα γιατί κινδυνεύει η ζωή του.  

Η διαλογή - Triage του ασθενή βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενή,  στην 

αρχική εκτίμηση ζωτικών σημείων (Vital signs Evaluation), στο ιστορικό του και στα 

μέσα διάγνωσης που θα χρησιμοποιήσουμε. Με λίγα λόγια η διεργασία της διαλογής 

είναι αυτή που θα καθορίσει την σειρά με την οποία εξετάζονται οι άρρωστοι στο 

ΤΕΠ και όχι η χρονολογική σειρά παρουσίασης τους στο τμήμα. 

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή άμεσης φροντίδας σε περιστατικά με οξεία νόσο 

ή τραύμα. Στην αντιμετώπιση αυτή περιλαμβάνονται η υποδοχή και διαλογή (Triage) 

των περιστατικών, η κλινική εξέταση του πάσχοντος ασθενούς, οι κατάλληλες  κατά 

περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του επείγοντος 

προβλήματος και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Μετά από την 

αρχική αντιμετώπιση του επείγοντος προβλήματος και ανάλογα με τη φύση και τη 

βαρύτητα της πάθησης ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο ή απέρχεται αφού του 

δοθούν οδηγίες.  

Παρακάτω βλέπουμε, στο σχήμα. 4., την κάρτα του αλγόριθμου ESI και τα βήματα 

που ακολουθούν οι νοσηλευτές του τμήματος για να κατατάσσουν τον ασθενή σε 

επίπεδο triage, καθώς και τις τιμές των ζωτικών σημείων που καθορίζουν τη λήψη 

της απόφασης. 
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Σχήμα. 4. 

ESI ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ  TRIAGE 

 

4.5  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ »   

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών έχει πιστοποιηθεί την άνοιξη του 2008 από τον 

διαπιστευμένο φορέα επιθεώρησης «TUV HELLAS» και  πληρεί τις απαιτήσεις του 

διεθνούς προτύπου «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008». Ειδικότερα τα στοιχεία που 
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συνθέτουν το παζλ της ποιοτικής παροχής νοσηλευτικής φροντίδας στο ΤΕΠ του 

Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» είναι: 

-Το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΕΠ.  

-Η υποδοχή και διαλογή των ασθενών (Triage). 

-Η κλινική εκτίμηση (clinical assessment). 

-Η εφαρμογή και αξιολόγηση του νοσηλευτικού προσωπικού.  

-Η διαθέσιμη υλικοτεχνική και χωροταξική υποδομή. 

Εκτός από το πρωτόκολλο διαλογής, παράλληλα χρησιμοποιούνται και 8 δείκτες 

αξιολόγησης ποιότητας που παρακολουθούνται συνεχώς με σκοπό την συνεχή 

βελτίωση του συστήματος και των αποτελεσμάτων, το οποίο παρατίθενται παρακάτω: 

-Χρόνοι αναμονής ασθενών / κατηγορία βαρύτητας. 

-Σχέση προσερχόμενων ασθενών/ αριθμό ιατρικών πράξεων. 

-Θάνατοι ασθενών στο ΤΕΠ/ κατηγορία βαρύτητας. 

-Αριθμός ασθενών που αποχωρούν μόνοι τους χωρίς ιατρική αντιμετώπιση / 

κατηγορία βαρύτητας.    

- Επαναξιολόγηση των ίδιων ασθενών σε άλλη χρονική στιγμή/ πρώτη αξιολόγηση. 

-Επαναξιολόγηση άλλων ασθενών σε άλλη χρονική στιγμή / πρώτη αξιολόγηση. 

-Αριθμός εισαγωγών/ κατηγορία ασθενών. 

-Αριθμός εξιτηρίων από τα ΤΕΠ/ κατηγορία ασθενών. . 

4.6  ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 

 « ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ »   

Η καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και η ενσωμάτωση 

των τεχνολογιών πληροφορικής στις νοσοκομειακές μονάδες για την υποστήριξη της 

καθημερινής καταγραφής και τεκμηρίωσης της νοσηλευτικής πράξης, έχει 

προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε ό,τι αφορά την ικανότητα των σημερινών 
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νοσοκομείων να διαχειριστούν ικανοποιητικά αυτή την τεχνολογία. To Γ.Ν.Θ. 

Παπαγεωργίου πρωτοπόρο στην ελληνική Δημόσια υγεία εδώ και χρόνια αξιοποιεί 

την τεχνολογία προς όφελος των ασθενών που εξυπηρετεί, των νοσηλευτών  και  

γιατρών που απασχολεί και των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζει. Το 

λογισμικό που χρησιμοποιείται έως και σήμερα ονομάζεται SAP, αγοράστηκε το 

1995 από τη SAP HELLAS, εφαρμόστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του 

νοσοκομείου. 

Ο ασθενής προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών την 

ημέρα της γενικής εφημερίας, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του στον Η/Υ καθώς 

και ο ασφαλιστικός του φορέας. Αφού γίνει αναζήτηση ασθενή, δίδεται ο αριθμός 

μητρώου ασθενή, εκτυπώνονται αυτοκόλλητες ετικέτες και ετοιμάζεται ο προσωπικός 

φάκελος του. Ο ασθενής τακτοποιείται οικονομικά μέσω του ασφαλιστικού του 

φορέα, διαφορετικά ως ιδιοπληρωτής. Ο νοσηλευτής καλεί με σειρά  προτεραιότητας 

τον ασθενή για να κάνει TRIAGE. Στο σχήμα. 5. απεικονίζεται η κεντρική καρτέλα 

στην οποία οι νοσηλευτές Triage παίρνουν το ιστορικό του ασθενή και στη συνέχεια 

τον κατατάσσουν σε αλγόριθμο Triage και το σημειώνουν σε αυτή, ώστε ταυτόχρονα 

καταχωρείται και στην ανάλογη ειδικότητα και το παρακολουθεί και ο νοσηλευτής 

μέσα από το εξεταστήριο.  
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Σχήμα. 5. 

Καρτέλα καταχώρησης αλγόριθμου Triage. 

(Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2014) 

 

Στη συνέχεια, ο ασθενής ανάλογα με τη βαρύτητα της  κατάστασης του κατατάσσεται 

σε κατηγορία TRIAGE και παραπέμπεται στην ανάλογη ειδικότητα για να τον 

εξετάσει. Διεκπεραιώνεται ανάλογα το περιστατικό, είτε περιμένει στην αναμονή να 

τον καλέσουν για εξέταση, είτε προωθείται άμεσα για εξέταση μέσα στο εξεταστήριο, 

είτε μπαίνει άμεσα στο χώρο της αναζωογόνησης αφού ταυτόχρονα έχει καταχωρηθεί 

και η κατηγορία TRIAGE και η ειδικότητα  στον υπολογιστή από τον νοσηλευτή 

TRIAGE στην υποδοχή. Οι νοσηλευτές μέσα στον χώρο των επειγόντων και των 

εξεταστηρίων έχουν πλήρη εικόνα από τον υπολογιστή  των περιστατικών που 

περιμένουν στην αναμονή να εξεταστούν, τον αριθμό αυτών, την αναμονή τους, την 

ιατρική ειδικότητα που είναι προς εξέταση και την κατηγορία TRIAGE που έχουν 

καταχωρηθεί.  
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Όταν ο ασθενής περάσει μέσα για εξέταση στο εξεταστήριο τότε επιλέγεται από τον 

νοσηλευτή το όνομα του και τσεκάρεται  στον υπολογιστή ότι εξετάζεται. Έπειτα 

τσεκάρονται στον υπολογιστή οι εργαστηριακές εξετάσεις που δίνονται και η ώρα 

που στέλνονται με το πνευματικό ταχυδρομείο στα εργαστήρια. Όταν είναι έτοιμα τα 

αποτελέσματα τότε έρχεται μήνυμα  στον υπολογιστή ότι έχουν ολοκληρωθεί οι 

εξετάσεις και μπορούμε να καλέσουμε τον ασθενή για να του δώσουμε οδηγίες κα να 

φύγει ή να τον ενημερώσουμε ότι θα εισαχθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω 

διερεύνηση. Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγουμε στον υπολογιστή ή «τέλος» που 

σημαίνει πως ο ασθενής φεύγει από τα ΤΕΠ και το νοσοκομείο ή «εισιτήριο» που 

σημαίνει πως ο ασθενής εισάγεται στην ανάλογη κλινική. Στο σχήμα. 6. 

απεικονίζεται η καρτέλα με τις σημειωμένες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν 

δοθεί σε κάθε ασθενή, καθώς και ποιες είναι έτοιμες από αυτές. 

 

Σχήμα. 6. 

Καρτέλα  στοιχείων των ασθενών και των εργαστηριακών τους εξετάσεων. 

(Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2014) 
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4.7  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ »   

Εκτός από την αποστολή των εργαστηριακών εξετάσεων με το πνευματικό 

ταχυδρομείο και τη λήψη των αποτελεσμάτων από τον υπολογιστή και η χρέωση των 

ακτινολογικών εξετάσεων καθώς και αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών 

γίνονται από τον υπολογιστή. Ο ασθενής δεν περιμένει να παραλάβει τα 

αποτελέσματα μόνος του και στη συνέχεια να τα φέρει στο γιατρό για να πάρει 

οδηγίες. Ο νοσηλευτής και ο γιατρός βλέπουν τις εικόνες από τον υπολογιστή. Όλη 

αυτή η ταλαιπωρία του ασθενή δεν υπάρχει στο νοσοκομείο καθώς υπάρχει σύστημα 

αρχειοθέτησης ψηφιακών εικόνων και επικοινωνιών. Στο σχήμα. 7. φαίνεται ο 

ηλεκτρονικός κατάλογος με τις ακτινολογικές εξετάσεις στις οποίες μπορεί να 

υποβληθεί ένας ασθενής. 

 

Σχήμα. 7. 

Κατάλογος ακτινολογικών εξετάσεων. 

(Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2014) 
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Το σύστημα Αρχειοθέτησης Ψηφιακών Εικόνων και Επικοινωνιών, γνωστό ως 

PACS, έχει στόχο να αρχειοθετεί, να διαχειρίζεται, να διανέμει και να αποθηκεύει 

ιατρικές εικόνες και δεδομένα με μειωμένο λειτουργικό κόστος σε σχέση με την 

παραγωγή συμβατικών φιλμς και με έμφαση στην ακρίβεια και λεπτομέρεια, όταν 

αυτές απαιτούνται. 

Η εφαρμογή του PACS συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής των 

ασθενών και των θεράποντων γιατρών για την παραλαβή των αποτελεσμάτων και 

στην ολοκληρωμένη μελέτη του υπό εξέταση περιστατικού αποτελώντας βασικό 

συστατικό του ηλεκτρονικού φακέλου στο νοσοκομείο. Η πρόσβαση σε 

ακτινολογικές εικόνες σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μπορεί να γίνει από 

διαφορετικές θέσεις και από περισσότερους του ενός χρήστες, η εύρεση μιας 

εξέτασης γίνεται εύκολα με τη χρήση πλήκτρων, η προστασία από το χρόνο και μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες είναι πιο αποτελεσματική από αυτή που διασφαλιζόταν 

μέχρι πρότινος με τα συμβατικά φιλμς. Στο παρακάτω σχήμα. 8.  βλέπουμε σε 

ψηφιακή μορφή μία ακτινογραφία θώρακος ενός ασθενή του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. 

 

Σχήμα. 8. 

Ακτινογραφία θώρακα σε ψηφιακή μορφή. 

(Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2014) 
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Επιπλέον το ευαίσθητο ζήτημα της ανακύκλωσης και επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων (από την εμφάνιση, τη στερέωση και το νερό έκπλυσης των φιλμς) 

σταματά να συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων, καθώς δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικών χειρισμών. Με την εφαρμογή 

του PACS, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ασθενείς στο νοσοκομείο δεν εκτίθενται 

καθόλου σε χημικά υγρά, ενώ το νοσοκομείο δεν επιβαρύνει καθόλου το φυσικό 

περιβάλλον.   

4.7  1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ PACS ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Το υπάρχον σύστημα αρχειοθέτησης ψηφιακών εικόνων και επικοινωνιών, γνωστό 

ως PACS, ξεκίνησε να λειτουργεί στο νοσοκομείο τον Αύγουστο του 2008 και έκτοτε 

λειτουργεί αδιάκοπα χωρίς ατυχήματα. Χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια μέχρι το 

σύστημα να εξαπλωθεί στο σύνολο των ακτινολογικών εικόνων με πρόσβαση σε 

αυτές από όλες τις κλινικές, όλα τα εξωτερικά ιατρεία, όλα τα εξεταστήρια του 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.  

Έτσι το Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου πετυχαίνει 

να παρέχει υψηλής ποιότητας  υπηρεσίες στους ασθενείς παρότι το πλήθος των 

περιστατικών που προσέρχονται σε αυτό ολοένα και μεγαλώνει. Αποτελεί πρότυπο 

ΤΕΠ καθώς είναι πρωτοπόρο στο σύστημα διαλογής των περιστατικών και 

διεκπεραίωσης αυτών με τον πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Τελικές Παρατηρήσεις 

5.1  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούνται από μεγάλες και πολύπλοκες 

διαδικασίες που επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν, όπως 

γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς, πολίτες, προμηθευτές ιατρικού υλικού, φορείς 

παροχής υγειονομικής ασφάλισης, γνώσεις, οργανωτικές πεποιθήσεις, ενδιαφέροντα 

και κουλτούρα. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο, ωστόσο, 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γήρανσης του πληθυσμού, υψηλότερες προσδοκίες από 

τους πολίτες που ζητούν παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και τη μείωση 

των ανισοτήτων, διαχείριση μεγάλου αριθμού δεδομένων υγείας που θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος με ασφάλεια σε οποιοδήποτε μέρος τα οποία θα 

μπορούν δεχθούν επεξεργασία για διοικητικούς σκοπούς, μείωση των ιατρικών 

λαθών που οδηγούν σε απώλεια της ζωής ή ανεπανόρθωτης ζημίας. Έχει αναφερθεί 

ότι η εφαρμογή και η χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, όπως η 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής, ο 

ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία, θα μπορούσαν 

να υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις 

παραπάνω προκλήσεις . 

Επιπλέον, έχει αποκαλυφθεί ότι η εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος θα 

μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως ταχύτερη διαδικασία παραπομπής, 

έγκυρες και συνεκτικές πληροφορίες, ελαχιστοποίηση του κινδύνου παρερμήνευσης 

των στοιχείων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (Souliotis et al, 

2013).     

Οι τελικές προτάσεις προέκυψαν από την προσεκτική μελέτη της βιβλιογραφίας που 

αφορά τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας και πιο 

συγκεκριμένα στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών. Η διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε εντοπίζοντας και μελετώντας διεξοδικά τόσο το οργανωσιακό  
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όσο και το τεχνολογικό πλαίσιο υλοποίησης και υιοθέτησης του συστήματος. Τα 

συμπεράσματα τα οποία προήλθαν από τη μελέτη αυτή παρατίθενται παρακάτω.  

Πρόταση 1: Η  επιτυχής υιοθέτηση και εφαρμογή ενός κλινικού συστήματος έγκειται 

στη διαφάνεια των διαδικασιών και εφαρμογών του. Έτσι η πιστοποίηση αυτού από 

συγκεκριμένο φορέα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατάχρησης του καθώς ορίζει 

συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα. 

Όπως με κάθε προϊόν, μια τυποποιημένη διαδικασία πιστοποίησης βοηθά στη 

διασφάλιση των καταναλωτών που αγοράζουν ένα σύστημα που έχει επιτύχει ένα 

ορισμένο επίπεδο ποιότητας. Για το σύστημα Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας    

η Επιτροπή για την Πιστοποίηση Πληροφοριών Υγείας (CCHIT) που δημιουργήθηκε 

το 2004 από το Γραφείο του Εθνικού Συντονιστή για την Πληροφορική Υγείας και  

Τεχνολογίας για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης μέσω Information 

Technology δημιούργησε μια διαδικασία πιστοποίησης. οι στόχοι της CCHIT είναι: 

● Μείωση του κινδύνου των επενδύσεων σε νέες εφαρμογές EHR. 

● Διασφάλιση της συμβατότητας των EHR. 

● Δεδομένου του δυναμικού για τη βελτίωση της ποιότητας, έκθεση  σχεδίου για την 

απόδοση της επένδυσης, παροχή κινήτρων για Ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. 

● Προστασία του απορρήτου των ασθενών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον καινοτόμο χαρακτήρα της επιτροπής, θα χρειαστεί 

 για όλους τους Ηλεκτρονικούς φακέλους χρονικό περιθώριο να αναθεωρηθούν για 

την πιστοποίηση. Έχοντας τέτοια πιστοποίηση θα είναι ζωτικής σημασίας στο μέλλον 

να συμβάλουν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 

και υποστήριξη του συστήματος από τον πωλητή (Handel and Hackman, 2010). 

Πρόταση 2: Η κατανόηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων ενός κλινικού συστήματος 

είναι ζωτικής σημασίας για τη ροή εργασίας και για την επιτυχή εφαρμογή του. Το 

πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα 

προετοιμασίας για την εφαρμογή καθώς και για η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων 

οντοτήτων, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την αποδοχή και επιτυχή 

εφαρμογή του. 
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Μαζί με ένα σχέδιο, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική η οποία λαμβάνει υπόψη την 

κουλτούρα του οργανισμού. Ένας συγγραφέας είπε ότι καλύτερο, ότι «ο πολιτισμός 

τρώει στρατηγική για πρωινό» (Teasdale, 2005).     

 

Όταν το σύστημα θα τεθεί σε κλινική χρήση και θα αρχίσει  η διαδικασία υλοποίησης 

απτά, τότε ο καθένας που συμμετέχει θα πρέπει να αντιληφθεί τον επείγοντα 

χαρακτήρα του έργου. Θα ήταν αποτελεσματικό να συνεργαστούν οι πωλητές για τη 

δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής μεταξύ των πωλητών και τους 

τελικούς χρήστες του συστήματος συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, νοσηλευτών 

και άλλα μέλη του προσωπικού (Fenton et al, 2006). 

 

O γιατρός είναι υπεύθυνος και συνηγορεί υπέρ της επιτυχούς εφαρμογής του 

συστήματος και έχει σημαντικό έννομο συμφέρον. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί 

ότι οι γιατροί αισθάνονται ότι παρέχουν επαρκή συμβολή στη διαδικασία. Αν 

γίνεται αντιληπτό ότι το σύστημα χτίζεται με την εισόδου του στον οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένων έγκαιρη διάγνωση και προσαρμογή τόσο του συστήματος για 

την οργάνωση και αντιστρόφως, αντί να τους επιβάλλεται, η εφαρμογή θα πάει πολύ 

πιο ομαλά (Scott et al, 2005). Αυτό περιλαμβάνει μια επιτροπή εποπτείας και ομάδες 

έργου που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής και οδηγοί της διαδικασίας, μαζί με την 

σκοπιμότητα στην επιλογή ενός πωλητή (Souther, 2001).    

 

Ένα από τα κρίσιμα βήματα είναι το πώς θα προσεγγίσει την εκπαίδευση του 

προσωπικού. Έχει επίσης προταθεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνει μέσα σε 2 

εβδομάδες από την εξέλιξη έτσι ώστε οι νέες δεξιότητες δεν θα ξεχαστούν. Η 

εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται σε διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της 

σε απευθείας σύνδεση, όπως μαθήματα, και one-on -one, και θα πρέπει να 

προσφέρονται τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή για να εξασφαλιστεί η γνώση 

και η εξοικείωση με το σύστημα (Adler, 2007). Αρκετά μαθήματα θα πρέπει να 

προσφέρονται για την κάλυψη των απαιτήσεων σε ωράρια εργασίας. Μια μελέτη 

διαπίστωσε ότι χρηματική αποζημίωση για την εκπαίδευση αυτή είχε το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στην αποδοχή των πρόσθετων απαιτήσεων χρόνου (Clayton et al, 2005).  
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Πρόταση 3: Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ηλεκτρονικής 

υγείας θα βοηθήσει στην ευκολότερη εφαρμογή του καθώς και στην αποτελεσματική 

και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης από το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την  

για την κοινωνία της πληροφορίας έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ηλεκτρονικής υγείας για : 

1 . ένα σύστημα πληροφοριών.  

2. εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων. 

3. ένα εθνικό σύστημα πληροφοριών τράπεζα αίματος. 

4. ένα σύστημα πληροφοριών πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

5. ένα σύστημα πληροφοριών που καλύπτει συναλλαγές μεταξύ νοσοκομείων και 

ασφαλιστικών οργανισμών για τον ασθενή όσον αφορά τις οικονομικές επιβαρύνσεις. 

6. μια έξυπνη κάρτα με βάση το σχέδιο ασφάλισης υγείας. 

7. πύλες για ιατρικές βιβλιοθήκες της υγείας. 

8  κέντρα τεκμηρίωσης. 

9.ψηφιακός χάρτης 

10.εκπαίδευση του προσωπικού 

(Observatory for the Greek Information Society, 2006).  
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5.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Επαγγελματίες υγείας και ερευνητές αναγνωρίζουν τη σημασία της σωστής, της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής εισαγωγής των κλινικών πληροφοριακών 

συστημάτων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες και 

ερευνητικές δραστηριότητες που εστιάζουν στους παράγοντες εκείνους που 

ευθύνονται για την επιτυχή εφαρμογής ενός κλινικού συστήματος. Παρά το γεγονός 

όμως ότι γίνεται κατανοητό πως τα οφέλη θα είναι πολλά και για τους χρήστες και 

για τους ασθενείς, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία στρατηγική και γενικότερη πορεία 

που θα βοηθήσει στην ευκολότερη αποδοχή της νέας εφαρμογής της τεχνολογίας στο 

χώρο της υγείας. Η παρούσα ανασκόπηση, έκανε αναφορά σε ορισμένα βήματα προς 

αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας τόσο τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε 

σχέση με τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας όσο και των  

χρηστών υπηρεσιών υγείας. Η παρούσα ανασκόπηση, έκανε ορισμένα βήματα προς 

αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το Τμήμα επειγόντων Περιστατικών του 

Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου σαν μελέτη περίπτωσης για την παραγωγή γνώσης και την 

δημιουργία θεωρίας σχετικά με την νοσηλευτική ηλεκτρονική διαχείριση των 

περιστατικών και το νοσηλευτικό Triage. Οι τρείς προτάσεις που αναπτύχθηκαν με το 

πέρας της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, δείχνουν με σαφήνεια τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πολιτείας, των επαγγελματιών υγείας, τους ασθενείς και 

τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες οδηγούν με ασφάλεια στην επιτυχή 

υιοθέτηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στα νοσοκομεία.    

Με βάση την παραπάνω μελέτη και βιβλιογραφική επισκόπηση θα πρέπει να 

οδηγηθούμε σε περαιτέρω ανάλυση των συμπερασμάτων, αλλά και σε μελλοντική 

έρευνα στον πολύπλευρο και πολυσύνθετο χώρο της υγείας. Στο συγκεκριμένο τομέα 

αναμένεται ραγδαία ανάπτυξη κινητών εφαρμογών, το οποίο αποτελεί αντικείμενο 

μελλοντικής έρευνας. 

Οι εφαρμογές υγείας κινητών συσκευών έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας σε 

αρκετές χώρες και ιδιαιτέρως ωφέλιμο θα ήταν να γίνουν και στην Ελλάδα, όπου το 

σύστημα υγείας χρειάζεται αποσυμφόρηση. Τα πλεονεκτήματα τους είναι πραγματικά 

δελεαστικά, ενώ οι παράγοντες που κάνουν δύσκολη την υιοθέτηση τους είναι 
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σχετικά απλοϊκοί, και με το πέρας του χρόνου θα γίνονται όλο και απλούστεροι και 

πιο εύκολοι να ξεπεραστούν. Συνεπώς, πρέπει να γίνονται επενδύσεις στην 

κατεύθυνση της υγείας παράλληλα με την διάδοση των κινητών συσκευών  και του 

ίντερνετ, ώστε να υπάρξει δραματική βελτίωση της παγκόσμιας υγείας και 

αντιμετώπιση των θανατηφόρων ασθενειών με την έγκαιρη θεραπεία τους σε 

απομακρυσμένες περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα. 
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