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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηεο ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο θαη 

ησλ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.Ζ εθαξκνγή ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) επεξεάδνπλ ηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Τγείαο.Ζ Ζιεθηξνληθή Τγεία,κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε κηθξφηεξε δαπάλε.Ζ παξνχζα ινηπφλ δηπισκαηηθή 

εμεηάδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο πνπ παξέρνληαη,πσο απηέο νη 

ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ θαη ηη πξνζθέξνπλ. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο πγείαο ζηελ 

Διιάδα θαη ζε θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο,ην ζχζηεκα ησλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιιά θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ. 

ην 1
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,νη ηχπνη 

γεληθά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε εηζαγσγή ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 

ην 3
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε εηζαγσγή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λνζνθνκείνπ,ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχζηήκαηνο απηνχ θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. 

ην 4
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε εηζαγσγή ζηε ειεθηξνληθή πγεία,αλαιχνληαη νη ζηφρνη 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πγείαο 

ην 5
ν
 θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή θαη ε αλάιπζε ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο πγείαο. 

ην 6
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε εηζαγσγή ζηελ ειεθηξνληθή πγεία ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Δπξψπε ,ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, νη κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα επξσπατθνπ ραξαθηήξα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

ην 7
ν
 θεθάιαην αλαιχνληαη νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ αλά ρψξα θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχγθξηζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο πγείαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα , ειεθηξνληθή πγεία, ειεθηξνληθφο 

θάθεινο πγείαο, ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ηειεταηξηθή,ηειεπγεία. 
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Abstract  

This thesis examines the use of eHealth and the Best Practices which are used. The 

application of Information and Communication Technologies ( ICT ) affect the field 

of Electronic Health.  eHealth can help to deliver better health care for less money . 

This thesis therefore examines the eHealth provided services, how these services work 

and what they offer . The purpose of this work is the analysis of best practices of e-

health in Greece and in some European countries , the system of practices and health 

systems use and the comparison between the practices . 

In 1
st
 chapter discusses the concept of information systems , the general types of 

information systems and the advantages and disadvantages of information systems . 

In 2
nd

  chapter is an introduction to health information systems and analysis of 

health information systems and the criteria of health information systems . 

In 3
rd

 chapter is the introduction to the hospital information system , the 

characteristics of this system and objectives of health information systems . 

In 4
th

 chapter is the introduction to eHealth , analyzes the goals of e-health and the 

advantages and disadvantages of using the internet as implementation of electronic 

health 

In 5
th

 chapter are the introduction and analysis of eHealth services . 

In 6
th

  chapter is the introduction of e-health in Greece and in Europe , the current 

situation  future activities and programs conducted european character . 

In 7
th

 chapter analyzes the case studies per country and the comparison is made of 

the best practices of eHealth . 

 

 

 

 

 

 

Keywords : information systems , eHealth , Electronic Health Records , electronic 

prescribing , telemedicine , telehealth . 
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Δηζαγσγή 

Ο φξνο «ειεθηξνληθή πγεία», επηλνήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα θαη κπνξεί ήδε λα βξεζεί ζε πεξίπνπ 4.000.000 ζειίδεο ζην Web. ην 

ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ηαηξηθέο 

εθαξκνγέο έζπεπζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο αλαινγηθήο ηειεθσλίαο. Ζ ηερλνινγία επέηξεςε φρη κφλν ηα άηνκα λα θαιέζνπλ 

ηνλ γηαηξφ, αιιά θαη λνζνθνκεία λα κεηαδίδνπλ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα κέζσ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Απηέο ήηαλ νη πξψηεο εκέξεο ηεο "ηειε"-ηαηξηθήο, ή ηαηξηθήο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη εμ‘ απνζηάζεσο. Χζηφζν, νη πεξηνξηζκνί εχξνπο δψλεο θαη 

ην ζπλαθφινπζν ρακειφ πνζνζηφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξεηαη πάλσ απφ ηα 

ζχξκαηα ραιθνχ ζηε ζπλέρεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξέκβαζε θαη ησλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ ζνξχβνπ, έζεζε έλα ηξνρνπέδε γηα ηελ επέθηαζε απηψλ ησλ αλαινγηθψλ 

ηερληθψλ . Απφ ηφηε, ε έθξεμε ησλ δεδνκέλσλ ςεθηνπνίεζεο, κεραλνγξάθεζεο θαη 

ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ πνπ παξαηεξείηαη απφ ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα έρεη 

πξνρσξήζεη πέξαλ ηειεταηξηθήο θαη έρεη νδεγήζεη ζε κηα πνιιαπιφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Απηά έρνπλ πξνθχςεη απφ παλεπηζηεκηαθά 

εξγαζηήξηα έξεπλαο θαη έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

ςεθηαθή ηειεταηξηθή έρεη γλσξίζεη ηεξάζηηα αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα θαη 

είλαη πιένλ έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ αληαιιαγή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηε κεηαθνξά ηαηξηθψλ εηθφλσλ θαη  εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ βειηίσζε ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο έρεη πξνρσξήζεη κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ 

έρεη παξάγεη  πςειφηεξν εχξνο δψλεο, κεγαιχηεξε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

ηθαλνηήησλ, κηθξφηεξα εμαξηήκαηα θαη  πςειφηεξα επίπεδα αζθαιείαο. Απηφ έρεη 

ζπκβεί ζην πιαίζην ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ψζηε λα έρεη φιν θαη πην θηιηθά πξνο 

ην ρξήζηε ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ηψξα εχινγν θαη αλακέλεηαη φηη κέρξη ην 2015 γηα 

θάζε θάηνηθν ηνπ πιαλήηε καο ζα είλαη, απφ νπνηαδήπνηε ζέζε θαη νπνηνδήπνηε 

ρξφλν, ζε ζέζε λα έρεη πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. Γχξσ ζην 1970, ν φξνο "Ηαηξηθή Πιεξνθνξηθή", 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξαπέκςεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

ππνινγηζηέο. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο «επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ» έπξεπε λα 

αληηθαηαζηαζεί γξήγνξα απφ ηνλ φξν «πιεξνθνξίεο επηθνηλσληψλ», φπσο αξκφδεη 

ζηελ εμαηξεηηθά ηαρεία αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη εθαξκνγέο πγείαο, ζηε ζπλέρεηα 

έγηλαλ  γλσζηέο σο «ηειεκαηηθή ηεο πγείαο" ή "ηειεταηξηθήο", θαη ηψξα σο "ε-

πγεία"(e-health). 

Ζ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ κεηαθνξάο κέζσ ησλ δηθηχσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ππνινγηζηψλ (ζήκεξα ηεο ηάμεο ησλ αξθεηψλ gigabytes αλά δεπηεξφιεπην), έρεη 

αθαηξέζεη φια ηα εκπφδηα γηα ηελ αληαιιαγή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

ππνινγηζηψλ. 
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 Ζ ηππνπνίεζε ησλ πξσηνθφιισλ αληαιιαγήο κεηαμχ ππνινγηζηψλ, φπσο ην 

Πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ, γηα παξάδεηγκα, εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο δηάξζξσζεο 

ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, θαζηζηά φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δπλαηή γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν θαη λα εξγαζηνχλ καδί, παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ γισζζψλ.  

Δίλαη πιένλ ζαθέο φηη ε αμία ησλ ελ ιφγσ αηηήζεσλ δελ έγθεηηαη ζηελ ίδηα ηελ 

ηερλνινγία, ή αθφκε θαη ζηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ δηθηχσλ ηεο αξκνδηφηεηαο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

Δλ νιίγνηο, απηφο ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο - δηθηχσζε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη 

ζηελ επηρείξεζε ηεο πγείαο - έρεη ξαγδαία επέθηαζε, ράξε ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. 

Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο ζε φιεο απηέο ηηο ηερλνινγίεο είλαη ηα ζηνηρεία 

ςεθηνπνίεζεο. Σν πξφζεκα "e-", ζηέθεηαη γηα "ειεθηξνληθά", παξνκνίσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο, φπσο "eLearning", «ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε» θαη «e-κεηαθνξέο». Υσξίο ςεθηνπνίεζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

απηφκαηε επεμεξγαζία θαη ζηηγκηαία αληαιιαγή κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 

Ο φξνο «πγεία» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ ηαηξηθή, 

ησλ αζζελεηψλ, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή  ησλ λνζνθνκείσλ. Σν πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ε πγεία ζε γεληθέο γξακκέο, κε δχν 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο, είηε ηε δεκφζηα πγεία - ε νπνία είλαη ε επζχλε ησλ θξαηψλ 

θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζε 

πιεζπζκνχο - θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο 

θάζε αζζελή θαη ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ. Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο θαιχπηεη 

ζπλεπψο φιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο, φρη κφλν γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Ο φξνο 

εμειίζζεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηε ζθειεηηθή δνκή γηα ηηο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Γελ είλαη απιψο έλα ζέκα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζψκαηνο ησλ 

επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ή ηελ αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

πγείαο, αιιά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε e-health ηερλνινγηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη επίηεπμε ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

σο πξνο ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα.[1] 

 

 

Κεθάιαην 1: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

1.1 Δηζαγσγή  

 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ζήκεξα θαζνξηζηηθή 

γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε θάζε κνξθήο νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο. Οη 

εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ γεληθφηεξα 

θαιχπηνπλ θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ χπαξμε θαη κφλνλ, φκσο 

ελφο ππνινγηζηή, φζν ηζρπξφο θη αλ είλαη, δελ αξθεί, γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα 

ελφο νξγαληζκνχ. 
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Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα πνπ ζα παξαιακβάλνπλ 

θάζε θνξά ηα δεδνκέλα θαη ζα ηα κεηαηξέπνπλ ζε πιεξνθνξίεο κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. ηελ πεξίπησζε απηή αλαθεξφκαζηε ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ηνπο 

αλαιπηέο ζπζηεκάησλ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ νη ρξήζηεο. 

  

1.2 Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο κέξεο καο 

 

Οη ηερλνινγίεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο αιιάδνπλ κε 

εμαηξεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηηο κέξεο καο θαη ζπγρξφλσο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

κεηαβάινπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ζπλαιιαγήο θαη επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηηο βάζεηο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ.  

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ επνρή φπνπ δνχκε, δεκηνπξγεί κηα λέα θνηλσλία κε 

λέεο επθαηξίεο θαη δεδνκέλα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηελ πνηφηεηα δσήο 

αιιά θαη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ.  

Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην «εξγαιείν» γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ λέα αγνξά αιιά θξνληίδνπλ ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγνχλ 

θάπνηα λέα δεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο, λέεο αλάγθεο 

ζπλερνχο κεηαβνιήο ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη λέεο 

δεμηφηεηεο.[2] 

 

Ζ ηερλνινγία κε άιια ιφγηα, απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο 

κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
1
. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα εληζρπζεί ε 

νηθνλνκηθή κεραλή ε νπνία ζα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρξήδεη άκεζε 

αλάγθε γηα παξεκβνιή απφ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ ζηηο λέεο αγνξέο γηα πξνζηαζία 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ 

αιιά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο 

ηεο πιεξνθνξηθήο. Γηα ηελ αλάπηπμε ινηπφλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ αιιά θαη ηα 

κέηξα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξνζθέξεη 

ζηελ αγνξά ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα θαιχηεξε θαη 

νκαιφηεξε ιεηηνπξγία.   

                                                      
1
 Charles B. Stabel, et al., Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops and 

Networks, Strategic Management Journal 19 (1998), 413-437. 
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Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε εηζαγσγή θάπνησλ πξσηνπνξηαθψλ 

εθαξκνγψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ θέληξσλ εκπνξίνπ. Θα πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί πσο ε αμηνπνίεζε 

ηεο βηνκεραληθήο θαηλνηνκίαο, είλαη αλάγθε λα πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο πξνζθνξάο 

θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο θάπνηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο κε ζπλεξγαζία ζε θνηλά 

πξνγξάκκαηα. Δίλαη γεγνλφο πσο νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

απνηεινχλ απηνηειέο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη νη άλζξσπνη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή πηζησηηθήο θάξηαο. ηελ πφξηα ηνπ 21
νπ

 

αηψλα, ε πνιχ κεγάιε εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε επξεία ηνπο δηάρπζε ζε 

φιε ηελ νηθνλνκία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο έρεη ζπλεηζθέξεη ζην ρηίζηκν κηαο 

παγθφζκηαο θνηλσλίαο κε λέα δεδνκέλα κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

1.3 Η ζεκαζία ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο 

 

Ζ ζεκαζία ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ην ζχγρξνλν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθή, αθνχ ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Μεηαμχ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εμήο
2
 : 

 Οη πξαθηηθέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

 Πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπσο π.ρ. κεησκέλν θφζηνο 

ζπλαιιαγψλ 

 Απαηηνχλ ζπγθξηηηθά ειάρηζηε δαπάλε ζε πάγηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαδφζηκε κέζνδν δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ 

 Δπηηξέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε κηαο ηεξάζηηαο πειαηεηαθήο βάζεο 24 ψξεο ην 

24σξν ζε αληίζεζε κε ηελ κέζνδν θπζηθήο δηαλνκήο πνπ έρεη ηφζν 

αξηζκεηηθνχο φζν θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 

 Δπηηξέπνπλ ηελ άξηζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

just-in-time θαζψο απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζεκάησλ 

 Δπηηξέπνπλ ηελ καδηθή πξνζέγγηζε πθηζηακέλσλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ 

άκεζα θαη κε ειάρηζην θφζηνο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ(e-mail) 

                                                      
2
 Hornback R., Commerce in the 21

st
 Century, Journal of Systems Management, 1995. 
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Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ή πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο 

κεζφδνπο ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηά είλαη ηα εμήο
3
 : 

 Γελ είλαη φινη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ππνινγηζηψλ ζηνλ ίδην βαζκφ. 

 Ζ λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλαιιαγέο 

δελ είλαη αθφκα νινθιεξσκέλε θαη ζπκπαγήο ελψ πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ηελ λνκνζεηηθή δηθαηνδνζία γηα επίιπζε ηπρφλ 

δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 Ζ άδεηα δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ είλαη έλα 

αθφκα κείδνλ ζέκα κε ζνβαξέο λνκνζεηηθέο πξνεθηάζεηο. Αθφκα θαη ζήκεξα 

νη λνκνζεζίεο πνιιψλ θξαηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ πζηεξνχλ ζεκαληηθά. 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πξνβιέςεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

θαη νη νξγαληζκνί ζα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ κε απμαλφκελν ξπζκφ ζηα επφκελα 

ρξφληα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ 

ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο, ηελ δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο επέλδπζε πξνυπνζέηεη αθελφο 

ηελ νινέλα θαη πςειφηεξε αλάκεημε ηνπ θνηλνχ κε ηηο ηερλνινγίεο απηέο θαη 

αθεηέξνπ ηελ πξνζέιθπζε απφ πιεπξάο νξγαληζκψλ ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζα δηαζέηνπλ ηφζν εηδηθή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπο φζν θαη γλψζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ ζε έλα αξθεηά πξνρσξεκέλν 

επίπεδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Hornback R., Commerce in the 21

st
 Century, Journal of Systems Management, 1995. 
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1.4 Αλάιπζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

 

Έλα Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

έμη ζηνηρεία: 

1. άλζξσπνη(ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζε δηάθνξνπο ξφινπο φπσο ρξήζηεο ,δηαρεηξηζηέο θ.η.ι.) 

2. δηαδηθαζίεο(ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε θαη ην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ππνδνκήο ελφο Π) 

3. database(βάζε δεδνκέλσλ) 

4. software(ινγηζκηθφ) 

5. hardware(πιηθφο εμνπιηζκφο) 

6. network(δίθηπν) 

Έλα Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βνεζάεη ζηνλ έιεγρν, ζην ζπληνληζκφ, ζηελ αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα: 

1. πξνζδηνξίδεη, απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο απηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη 

2. επεμεξγάδεηαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ. 

Απηφ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα κε: 

1. ηελ πην απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, παξνπζίαζε 

θαη δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

2. ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο ψζηε λα βειηησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο 

3. ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηελ επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δεκηνπξγείηαη, αλαπηχζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη 

απνζχξεηαη. Ζ χπαξμε ηνπ αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο 

ζα απνθαζίζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ. Μεηά έρνπκε κηα πεξίνδν ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ζρεδηάδνληαη νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο απηέο. Έπεηηα αξρίδεη κηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδνο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάπηπμε ηνπ θαη ε δηαξθήο εμέιημε ηνπ 

ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη.Σέινο φηαλ ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο απνθαζίζεη φηη είλαη πηα 

αλαπνηειεζκαηηθφ θαη κε απνδνηηθφ,ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνζχξεηαη. 
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Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ, 

απνζεθεχνπλ, κεηαδίδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα γηα ηελ παξνρή ρξήζηκσλ, 

νινθιεξσκέλσλ θαη έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ φπνπ είλαη απηφ απαξαίηεην. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο: 

 

• Γηα ηαρχηαηε θαη αθξηβή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

• Λφγσ κεγάιεο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

• Σαρχηαηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπνζεζηψλ 

• Άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αληιήζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ   

δξαζηεξηφηεηά ηεο 

• Λφγσ δπλαηφηεηαο ζπληνληζκνχ αηφκσλ, νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ 

• Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε 

• Γηα απηνκαηνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ξνψλ εξγαζηψλ 

• Γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

• Γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο θαη εκπιεθφκελνη θνξείο κε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, φπσο νη ρξήζηεο απηψλ, νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμήο ηνπο, ην 

απαξαίηεην πιηθφ γηα ηελ χπαξμε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, φπσο 

επίζεο θαη δηάθνξνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα 

ζπζηήκαηα απηά. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα θαη 

πνιιέο ζρεηηθέο (απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο) ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο: 

• Γηεπζπληήο Πιεξνθνξηθήο (Chief Information Officer) 

• Γηεπζπληήο Μεραλνγξάθεζεο (IT Manager) 

• Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο (IT Supervisor) 

• Τπεχζπλνο Λνγαξηαζκψλ & Δθαξκνγψλ (Administrator) 

• Τπεχζπλνο Δμππεξεηεηψλ (Servers Manager) 

• Τπεχζπλνο Γηθηχνπ (Network Manager) 

• Τπεχζπλνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Technician) 

• Γηάθνξνη Αλαιπηέο, ρεδηαζηέο θαη Πξνγξακκαηηζηέο, Βηβιηνζεθάξηνη θηι. 
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Τπάξρνπλ πνιιά είδε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

• SCMS (Supplier and Contract Management System / πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ) 

• KMS (Knowledge Management Systems / πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο) 

• OAS (Office Automation Systems / πζηήκαηα Απηνκαηνπνίεζεο Γξαθείνπ) 

• TPS (Transaction Processing Systems / πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγψλ) 

• ERP (Enterprise resource planning / πζηήκαηα Eλδνεπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ) 

• ESS (Executive Support Systems / πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο) 

• DSS (Decision Support Systems / πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απφθαζεο) 

• MIS (Management Information Systems / Γηνηθεηηθά πζηήκαηα Πιεξνθφξεζεο) 

 

 

1.4.1 Πιενλεθηήκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Tα TPS(πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγψλ) δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο 

επηρείξεζεο δηεπθνιχλνληαο έηζη ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαζψο παξέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο θαη ιεπηνκεξεηαθέο αλαθνξέο ζηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Δπηηειηθψλ ηειερψλ ζηεξίδνληαη ζηε δηαινγηθή 

επεμεξγαζία θαη θαζνξίδνπλ ηηο πξνβνιέο ηνπο κέζσ ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ. 

Έλα πιενλέθηεκα πνπ παξέρνπλ ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο (ESS) είλαη 

φηη θαηαθέξλνπλ θαη θξαηνχλ ελήκεξε ηε δηνίθεζε θαη ζε επαθή κε ηα ππφινηπα 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Tα DSS ζπζηήκαηα πάιη είλαη επέιηθηα, πξνζαξκφζηκα θαη 

γξήγνξα, ελψ ππνζηεξίδνπλ θαη ηε δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ. 

  

      Δπηπιένλ, είλαη αμηνζεκείσην φηη θαη ηα Γηνηθεηηθά πζηήκαηα Πιεξνθφξεζεο 

(MIS) επηθεληξψλνληαη ζε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ,ελψ ζπγρξφλσο ηηο εθζπγρξνλίδνπλ, 

παξαδίδνληαο θαη αλαιπηηθέο αλαθνξέο ειέγρνπ ζηα αλψηεξα ζηειέρε. Όζνλ αθνξά 

ηα νθέιε πνπ έρεη κηα επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρνπκε 

λα αλαθέξνπκε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ERP πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε, ελψ ζπγρξφλσο 

κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθθξεκνχλ θαη απηέο πνπ 

ήδε νινθιεξψλνληαη. πγθξνηνχλ ζε έλα εληαίν ζχλνιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο, ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ηηο πσιήζεηο πνπ απηή επηηπγράλεη θαη 

ην ινγηζηήξην. Δπηπιένλ, ζπγθξνηνχλ κία ζηαζεξή δνκή θαη νξγάλσζε έλαλ δειαδή 

Οξγαληζκφ-Δπηρείξεζε.  

Ζ ηερλνινγία απνθηά κηα Οκνηφκνξθε Δλνπνηεκέλε Τπνδνκή (δειαδή 

πιαηθφξκα), νη ιεηηνπξγίεο γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ πειάηε (πειαην-θεληξηθή ζπκπεξηθνξά). 
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Σέινο, ηα ERP βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε πνιιψλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

ηεο Απνζήθεο ηεο, ηε δηνίθεζε ηεο παξαγσγήο ,ηε δηαρείξηζε ησλ παγίσλ θαη ηε 

ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ελψ επίζεο ξπζκίδνπλ ηηο πσιήζεηο θαη 

ηηο δηαλνκέο,δηαρεηξίδνληαη ηα παξαζηαηηθά, θαζνξίδνπλ κία εληαία ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή θαη επηπξφζζεηα δηαρεηξίδνληαη ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα απνζέκαηα ηεο. 

 

1.4.2 Μεηνλεθηήκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα πνιιά θαη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αλαγθαίν είλαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο. Αξρηθά, ην MIS έρεη έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πνηνηηθήο πιεξνθνξίαο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια θαη ε αλαιπηηθή ηθαλφηεηά ηνπο δελ 

είλαη επαξθείο ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί έλα αθφκε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην TPS. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά γηα ηελ 

επηηπρία κηαο επηρείξεζεο κηαο θαη νξγαλψλεη αξθεηέο ιεηηνπξγίεο ηεο φπσο είλαη νη 

πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ αιιά θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο. Οπφηε είλαη πνιχ εχθνιν λα 

δηαπηζησζνχλ ιάζε πνπ νδεγνχλ ζηελ φρη θαιή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

Αθφκε έλα είδνο είλαη ην DSS. ‘ απηφ φρη κφλν ιφγσ επηβάξπλζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε θαηλνχξγηνπο ρξήζηεο κεηψλεηαη αηζζεηά ε επίδνζή ηνπ, αιιά θαη 

ιεηηνπξγεί κφλν ζην ίδην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αλάινγν κεηνλέθηεκα ππάξρεη 

θαη ζην KMS θαζψο δελ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ελφο απζεληηθνχ ζπζηήκαηνο, θάηη 

ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σν ERP είλαη ην ηειεπηαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηχζζεηαη. Ζ 

αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ απνηειεί κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ είλαη πνιχ 

αθξηβή, δελ είλαη επέιηθην ζχζηεκα θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο κε 

άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Όζν αθνξά ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα ηνπ ππάξρεη 

κεγάιε δπζθνιία ζηελ πξνζαξκνγή γηα ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη 

ρξεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε. Δπηπιένλ, 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, νη ρξήζηεο απαξαίηεην είλαη πξψηα λα εθπαηδεχνληαη γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα καθξνπξφζεζκε 

απφδνζε επέλδπζεο γη‘ απηφ ην ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ νηθνλνκηθά δαπαλνχληαη 

αξθεηά ρξήκαηα. 

 

1.4.3 Σχπνη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

Ζ «θιαζηθή» πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα βηβιία ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ κηα ππξακίδα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αληαλαθινχζε ηελ 

ηεξαξρία ηεο νξγάλσζεο, ζπλήζσο ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ ζην 

θάησ κέξνο ηεο ππξακίδαο, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ θαη ηειεηψλεη ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο δηνίθεζεο ζηελ θνξπθή. Αλ θαη ην κνληέιν ππξακίδα εμαθνινπζεί λα 

είλαη ρξήζηκν, κηα ζεηξά απφ λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη λέεο θαηεγνξίεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ πξνθχςεη, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δελ 

ηαηξηάδνπλ εχθνια ζην αξρηθφ κνληέιν ππξακίδαο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD
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Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη : 

 απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

 πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη πιηθψλ 

 ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 έκπεηξα ζπζηήκαηα 

 κεραλψλ αλαδήηεζεο 

 γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

 παγθφζκην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

 απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ 

Έλα Τπνινγηζηηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε κεξηθψλ ή φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εξγαζηψλ ηνπ. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππνινγηζηή κε βάζε ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ είλαη : 

 Hardware - απηέο είλαη νη ζπζθεπέο φπσο ε νζφλε, επεμεξγαζηή, ηνλ εθηππσηή 

θαη ην πιεθηξνιφγην, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη γηα λα δερζνχλ, επεμεξγαζηνχλ θαη 

λα παξνπζηάζνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Software - είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζην πιηθφ λα επεμεξγαζηεί ηα 

δεδνκέλα. 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ - είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ αξρείσλ ή πηλάθσλ 

πνπ πεξηέρνπλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα. 

 Γίθηπα - είλαη έλα ζχζηεκα ζχλδεζεο πνπ επηηξέπεη ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο 

ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

 Γηαδηθαζίεο - είλαη νη εληνιέο γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ ζπζηαηηθψλ, λα 

επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα παξάγνπλ ηελ πξνηηκψκελε έμνδν. 

 

1.4.4 Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Σα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ζε κεγαιχηεξεο νξγαλψζεηο ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ρξήζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο, πνπ κπνξεί λα είλαη κηα επηρείξεζε ή κηα 

εηαηξεία. Μηα ζεηξά απφ κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ. Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο 

έρνπλ αιιάμεη θαη ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, φπσο ε Αλάπηπμε 

πζηήκαηνο Κχθινπ Εσήο (SDLC), ε νπνία είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηα ζηάδηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε ζεηξά. Έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζην ρψξν (εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ) είηε λα αλαηίζεληαη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εμσηεξηθή 

αλάζεζε νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα εηδηθή 

πεξίπησζε είλαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο αλάπηπμεο (Offshoring , Παγθφζκην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα). 

 



22 

 

 

Έλαο ππνινγηζηήο πνπ βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο Langefors, είλαη : 

 Έλα ηερλνινγηθφ εθαξκνζκέλν κέζν γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ απνζήθεπζε, ηε 

δηάδνζε ησλ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ 

 Καζψο θαη γηα ηελ άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ απφ ηέηνηεο εθθξάζεηο ηα νπνία 

κπνξνχλ λα κνξθνπνηεζνχλ σο έλα γεληθεπκέλν πιεξνθνξηαθφ ζπζηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ καζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο ζπζηήκαηνο : 

 Γηεξεπλεηηθή Μειέηε : αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνδηαγξαθέο 

 Μειέηε θνπηκφηεηαο : ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

 Αλάιπζε Απαηηήζεσλ : πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο γηα ην λέν ζχζηεκα 

 ρεδηαζκφο : ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Τινπνίεζε : θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δγθαηάζηαζε : εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

 πληήξεζε : αμηνιφγεζε θαη ζπληήξεζε 

 

 

1.5 πκπεξάζκαηα 

 

Δλ θαηαθιείδη κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εζηηάδνπλ 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, ή 

ππνζπζηεκάησλ κε ηηο κεραλέο.Βέβαηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξεί θαη λα 

απνηχρνπλ ζην ζθνπφ ηνπο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη έρνληαο ππφςε ,νη 

ζρεδηαζηέο ηνπ, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Έηζη, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, είλαη ε εζηίαζε πνπ δίλεηαη αξθεηά ζπρλά ζηελ ηερληθή πιεπξά ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ θαη φρη ζηελ θνηλσληθή.Δπίζεο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κπνξεί λα είλαη πεηπρεκέλν απφ ηερληθά θαη ηαπηφρξνλα απνηπρεκέλν 

νξγαλσζηαθά.Οξηζκέλνη ζρεδηαζηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ αλαγλσξίδνπλ 

πφζν ζπνπδαίνο είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κε ιακβάλνληαο ηνλ ππφςε θαηά 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο έλαο αθφκα ιφγνο απνηπρίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη πσο ε 

εθπαίδεπζε είλαη ειιηπήο.Ο θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ, είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηεο πνπ ζπρλά δελ ππάξρνπλ ζηνπο αλαιπηέο 

θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ.Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη αλαιπηέο θαη νη 

πξνγξακκαηηζηέο ζπζηεκάησλ έρνπλ ηερληθέο θπξίσο γλψζεηο θαη δελ γλσξίδνπλ 
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πνιιά ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά,ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηελ 

ςπρνινγία.Γη‘απηφ πξέπεη φζνη αζρνινχληαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο έηζη ψζηε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα λα επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο.[3]. 

 

Κεθάιαην 2: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο  

2.1 Δηζαγσγή 

 

 

2.2  Η πιεξνθνξία ζηελ πγεία 
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2.3 Αλάιπζε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

» –

–

– –

 

.Έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα(είζνδνη) ζε πιεξνθνξίεο (έμνδνη). 

 

 

google 
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2.3.1 Πεξηερφκελα Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο πεξηέρνπλ: 

   

 

  

 

 

   

  

 

2.3.2 Σχπνη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο αλάινγα κε ην 

ζθνπφ θαη ηελ θαηεγνξία ζηε νπνία απεπζχλνληαη.Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

ηδηψηεο/ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο γηαηξνχο ζπλαληάκε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πγείαο αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα.Οη δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ πινπνηήζε ινγηζκηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη αλαπηχμεη 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πγείαο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 

παζνιφγνπο,νθζαικίαηξνπο,νδνληηάηξνπο ελψ άιια ζρεδηάδνληαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θάζε κίαο απφ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θαηεγνξίαο.[4],[5],[6] 

2.3.3 Κξηηήξηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο 

Σα ζπζηήκαηα ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ,είηε 

εληφο κηαο ρψξαο πξέπεη λα λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα λα  κπνξνχλ λα 

αμηνινγνχληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ.Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Αζθάιεηα θαη πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο  : Ζ αζθάιεηα απνηειεί έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο.Καηαξράο νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

αζθαιείο,ψζηε λα κε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εηζβνιείο λα ηξνπνπνηήζνπλ 

θαη λα εηζέιζνπλ  ζηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ.Ζ αζθάιεηα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πιεξνθνξίαο,φρη κφλν δειαδή ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ,αιιά θαη θαηά ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ αζζελή ή 

θαη πξνο ηνλ γηαηξφ.Ζ κεηάδνζε απηή δεδνκέλνπ φηη ζα γίλεηαη ή ελζχξκαηα 

ή αζχξκαηα,πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ησλ απζηεξφηεξσλ ηερληθψλ 

αζθαιείαο,θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο αζχξκαησλ κεηαδφζεσλ φπνπ νη εηζβνιέο 

έηλαη αθφκε πην εχθνιεο. 
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Δθηφο απφ ηελ αζθάιεηα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ίδηα νκάδα θξηηεξίσλ παίδεη ε 

δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο ψζηε λα κελ κπνξεί θαλέλαο εηζβνιέαο λα 

εηζέιζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία άιινπ αιιά θαη λα δηαθνξνπνηήζεη 

ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο αζζελψλ πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ηνπ επηηξεπφηαλ.Γηα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο, αιιά θαη πάιη ην ζέκα απηφ είλαη αξθεηά 

ζχλζεην ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ ππνδνκψλ παξνρήο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα  : Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα θξηηήξην επηηπρίαο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ γίλεηαη νινέλα θαη 

ζεκαληηθφηεξν.Με ηνλ φξν απηφλ ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη 

ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε εληαίν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απφ 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.Με άιια ιφγηα ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θαη ελνπνίεζεο δεδνκέλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά πεξηβάιινληα κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο θνηλψλ πξνηχπσλ.ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο,ε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απνζεθεχεηαη θαη κεηαδίδεηαη θάλεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα λα είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ 

ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο.Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ ,νη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη 

πάξνρνη ινγηζκηθνχ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

πξφηππα πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα.Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ,είλαη απαξαίηεην νη λέεο ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο λα είλαη 

ζπκβαηέο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο. 

 Πξφηππα :  ε γεληθέο γξακκέο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δεκηνπξγία πξνηχπσλ δειαδή θνηλψλ ηξφπσλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπο νπνίνπο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνχλ φιεο νη 

εκπιεθφκελεο νληφηεηεο,ψζηε θαη κεγαιχηεξε αμία λα δψζνπλ ζηα πξντφληα 

θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, αιιά θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά λα 

απνθηήζνπλ.Γηα παξάδεηγκα Γαιιία,νπεδία,Οιιαλδία θαη άιιεο ρψξεο 

πξνζπαζνχλ λα πξνηππνπνηήζνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο είηε κέζσ 

ηεο πηνζέηεζεο δηθψλ ηνπο εζληθψλ πξνηχπσλ είηε ρξεζηκνπνηψληαο 

παξαιιαγέο επξέσο γλσζηψλ πξνηχπσλ γηα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φπσο: 

-Health Level Seven (HL7) 

-DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 

-SNOMED θ.ι.π , ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά επηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πγείαο γηα ζεηξά εηψλ. 
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 Άιια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  

 

Γηα ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηάθνξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

απαηηείηαη νη ππεξεζίεο απηέο λα είλαη θαηλνηφκεο θαη ζχκθσλεο κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπαηθή Έλσζε.Με άιια ιφγηα ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο γίλεηαη βάζε ηνπ ηη πξνζθέξνπλ θαη απηφ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή λα ηα αμηνινγήζεη ζχκθσλα κε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ.Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηά έρνπλ λα θάλνπλ ζπλήζσο κε 

ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ ή αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ θαζψο παξαθνινπζνχλ επί 

καθξφλ ηνλ αζζελή,ιακβάλνπλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ,αμηνινγνχλ ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη επηθνηλσλνχλ κε θάπνην 

λνζνθνκείν ή ηαηξείν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ αλάγθε πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ αζζελή.Σαπηφρξνλα νη ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο πηζαλήο πξνδηάζεζεο γηα θάπνηα αζζέλεηα ε νπνία λα πξνθχπηεη απφ ηε 

κέηξεζε θάπνησλ παξακέηξσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία θάπνηαο 

αζζέλεηαο.Ζ αμηνπηζηία ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο απνηειεί 

έλα αθφκε θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.Ζ αμηνπηζηία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αζχξκαηε ή κε κεηάδνζε,κε ην ζθεπηηθφ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη αζχξκαηα αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ ηνλ ίδην βαζκφ αμηνπηζηίαο κε 

ελζχξκαηα παξερφκελεο ππεξεζίεο ,δηφηη εηδηθά ζηε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηζζνηέξσλ 

ή κηαο ηερλνινγηψλ,ν βαζκφο αμηνπηζηίαο θζίλεη εθζεηηθά θαη άξα ζπληζηά ζεκαληηθφ 

ζέκα πξνο αληηκεηψπηζε.Δπηπιένλ άιιν έλα ζέκα αμηνιφγεζεο δηάθνξσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη ην θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επεκβαηηθά ή 

φρη.Όζν ιηγφηεξν επεκβαηηθά είλαη ηα ζπζηήκαηα( π.ρ κεηξήζεηο κε αηζζεηήξεο ρσξίο 

ρξήζε θαζεηήξσλ),ηφζν θαιχηεξεο είλαη θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο.Απηφ είλαη 

ζχκθσλν κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία δεηάεη 

φζν ην δπλαηφλ κε επεκβαηηθέο κεζφδνπο.Έλα αθφκε θξηηήξην είλαη ε αλαγθαία 

ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ.Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πγείαο,πξέπεη 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαθνξεηηθέο ππνδνκέο 

δηθηχνπ,ψζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλφ λα πξνζθέξεη πνηθίιεο ππεξεζίεο,νη νπνίεο πάιη 

απνηεινχλ ην θξηηήξην ηεο επηηπρίαο ηνπ.[7]. 

 

 

Κεθάιαην 3: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείνπ (ΠΝ) 

3.1 Δηζαγσγή 

Ο ρψξνο ηεο πγείαο, είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνο θαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 

δνζνχλ ζαθείο νξηζκνί ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη ζε 

απηφλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, επηθξαηεί κία ζχγρπζε θαζψο ε αθξηβήο ζεκαζία 

ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ζπγγξαθέα, 

εξεπλεηή ή πξνκεζεπηή. 
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3.2 Οξηζκφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ννζνθνκείνπ 

«Σν λνζνθνκεηαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΠΝ) είλαη ην θνηλσληθφ-ηερληθφ 

ππνζχζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο θαη ηνπο ζρεηηθνχο αλζξψπηλνπο ή ηερληθνχο παξάγνληεο 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο»(Winter 2001).Έηζη 

ινηπφλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λνζνθνκείνπ, είλαη έλα ζχζηεκα βνεζνχκελν απφ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζρεδηαζκέλν λα απνζεθεχεη λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα 

αλαθαιεί πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη θιηληθέο πξνζδνθίεο ηεο 

παξνρήο θξνληίδαο κέζα ζην λνζνθνκείν.Γειαδή έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

λνζνθνκείνπ (ΠΝ) δελ είλαη παξά έλα ζχλνιν ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ, ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη φιεο 

ηηο λνζνθνκεηαθέο πιεξνθνξίεο, ηαηξηθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεο, κε ζηφρν:  

• ηελ ππνζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πξνθεηκέλνπ απηνί λα εθηεινχλ ην έξγν 

ηνπο απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά,  

• ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνλ αζζελή,  

• ηε κείσζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ  

 

 

3.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ννζνθνκείνπ 

1. Απνδνηηθφηεηα (Efficiency): Μηα απφ ηηο ππνζρέζεηο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

είλαη λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο. 

Έλαο πηζαλφο ηξφπνο κείσζεο ηνπ θφζηνπο είλαη ε απνθπγή δηπιψλ ή κε 

απαξαίηεησλ δηαγλσζηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνπο θνξείο πγείαο θαη ηνλ πνιίηε.  

2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο: Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο δελ κεηψλεη 

κφλν ην θφζηνο αιιά βειηηψλεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηφηεηα. Ζ ειεθηξνληθή πγεία 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο επηηξέπνληαο γηα 

παξάδεηγκα ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο παξνρείο πγείαο. 

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

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

απνδεηθλχεηαη κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο.  

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

πξνζσπηθφο ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο θαζίζηαληαη πξνζβάζηκα απφ ην 

δηαδίθηπν. Αλνίγνληαη έηζη λένη νξίδνληεο γηα αλζξσπνθεληξηθά ζπζηήκαηα πγείαο 

θαη δηεπθνιχλεηαη ν αζζελήο ζηηο επηινγέο ηνπ.  

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

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

απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη κε θνηλφ ηξφπν.  

6. πλερήο Δθπαίδεπζε: Δπηηξέπεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ απφ online πεγέο (ζπλερήο ηαηξηθή εθπαίδεπζε) αιιά θαη 

ησλ πνιηηψλ (γηα παξάδεηγκα ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πξφιεςεο).  

7. Γηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο: Αλαβαζκίδνληαη ηα κέζα 

δηαθίλεζεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο επηθνηλσλίαο, κε έλαλ 
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πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο πγείαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνάγεηαη θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο θαη 

ειέγρνπ.  

 

 

3.2.2 Αξρηηεθηνληθή Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ννζνθνκείνπ 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

1. Κεληξηθά ζπζηήκαηα (central systems) ηα νπνία απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν 

θεληξηθφ ζχζηεκα Ζ/Τ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη φιν ην 

λνζνθνκείν. 

2. Αξζξσηά ζπζηήκαηα (modular systems), φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ηνπηθά απφ επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηα νπνία 

επηθνηλσλνχλ κε ην θεληξηθφ κε άκεζε ζχλδεζε. 

3. Καηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα (distributed systems), ζηα νπνία ε επεμεξγαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο γίλεηαη ηνπηθά απφ αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα Ζ/Τ ηα νπνία κνηξάδνληαη 

ηα δεδνκέλα.[8]. 

 

 

3.3.3 Κξηηήξηα επηηπρνχο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ννζνθνκείνπ 

Δθηφο βέβαηα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή 

δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ,θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη θαη' επέθηαζε θάζε 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείνπ πξέπεη λα πιεξεί θάπνηα θξηηήξηα γηα λα 

ζεσξεζεί θαη λα είλαη επηηπρέο, ηα νπνία είλαη: 

1. Λεηηνπξγηθφηεηα: Να ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά εθαξκνγψλ ψζηε λα 

ππνζηεξίδεηαη ε νξζνινγηθή δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

2. Αληαπφθξηζε: Να ππάξρεη ηαρεία θαη αμηφπηζηε απάληεζε ζε ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

3. Αμηνπηζηία: Να ππάξρεη δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ζχγρξνλσλ θαη «αθξηβψλ» 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ππνζηήξημε ηεο θξνληίδαο πγείαο. 

4. Γηαζεζηκφηεηα: Να ππάξρεη ππνζηήξημε δηνηθεηηθψλ θαη θιηληθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

5. Δπειημία: Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ. 

6. Δπαγγεικαηηζκφο: Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο. 

7. Σκεκαηνπνίεζε: Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

αλεμαξηήησλ αιιά ινγηθά ζρεηηδφκελσλ εθαξκνγψλ. 

8. Δπάξθεηα: Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ. 

9. Αζθάιεηα: Να ππάξρεη πξφζβαζε ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα. 

10. Έιεγρνο ηνπ θφζηνπο: Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ δαπαλψλ. 

 

3.2.4 πληήξεζε ινγηζκηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ννζνθνκείνπ(ΠΝ) 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ΠΝ ζσζηά δελ είλαη αξθεηή κφλν ε ζσζηή ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζή ηνπ. Δίλαη βέβαην φηη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε θάζε λένπ 

ΠΝ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ζπλερείο δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαη 
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απηέο πνπ ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ. Ζ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ γίλεηαη 

γηα λα παξαθνινπζνχληαη νη αλάγθεο γηα αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο θαη απηέο λα 

ελζσκαηψλνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζην ζχζηεκα.Οη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο πνπ 

κπνξνχκε λα έρνπκε είλαη: 

• Γηφξζσζε ιαζψλ (bugs) 

• Βειηηζηνπνίεζε ξπζκίζεσλ 

• Καηαγξαθή απαηηήζεσλ γηα δηνξζψζεηο (θαηεγνξηνπνίεζε δηνξζψζεσλ ,ηερληθά           

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζρεδίαζεο) 

• Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ζπληεξήζεσλ 

• Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο αλαβαζκίζεσλ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΝ πνπ εθηφο 

απφ ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο, νξζφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ειέγρεη θαη αλ ηθαλνπνηνχληαη 

νη θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Οη έιεγρνη απηνί δηαθξίλνληαη ζε επίπεδα δνθηκήο, 

επαιήζεπζεο,ειέγρνπ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη πηζηνπνίεζεο.Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάθακςεο ηνπ ΠΝ έηζη ψζηε, αλ θάπνηα ζηηγκή 

θαηαξξεχζεη ην ζχζηεκα (π.ρ. θαηαζηξνθή ζθιεξνχ δίζθνπ),λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ θάπνην άιιν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

 

 

 

3.2.5 Οη ζηφρνη ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο λνζνθνκείνπ 

 

Σν Ννζειεπηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΝΠ)έρεη σο ζηφρν λα εμππεξεηεί: 

1. Σε δηνίθεζε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο (π.ρ. πξφγξακκα ειέγρνπ θξνληίδαο, 

θφζηνο, δηαρείξηζε εβδνκαδηαίσλ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ ηεο ππεξεζίαο). 

2. Σε δηαρείξηζε αηνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θξνληίδα ηνπ αξξψζηνπ. 

3. Σε δηαρείξηζε ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε έλα αζζελή θαη ππνζηήξημεο 

ηεο 3ιήςεο απνθάζεσλ. 

4. Σελ εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε λνζειεπηηθή 

πξαθηηθή.  

Σα ΝΠ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο θάζεηο ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο θαη ηδηαίηεξα κπνξνχλ λα απνηξέπνπλ ηηο φπνηεο επαλαιήςεηο ησλ 

δεδνκέλσλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε ηεθκεξίσζε ησλ λνζειεπηηθψλ 

πξάμεσλ, επηηξέπνπλ ηελ θαηνρχξσζε θαη εχθνιε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ πεγή, επηηξέπνπλ ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ, 

κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν ελαζρφιεζεο κε έληππα θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ, βειηηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη 

ηέινο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη επάξθεηα ηεο λνζειεπηηθήο πξάμεο. 

  

3.2.6 Παξάγνληεο κε αλάπηπμεο ησλ ΠΝ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θαη ηφζν ελζαξξπληηθή 

κηαο θαη νινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ πνιχ ιίγνπο πγεηνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη αθφκα ιηγφηεξνη δηαζέηνπλ 

λνζειεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.Οη ιφγνη απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο δεκηνπξγίαο 

θαη εθαξκνγήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ επηγξακκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

είλαη: 
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 Έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο 

 Αιιαγέο θαη αζπλέρεηα ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο 

 εκαληηθέο ειιείςεηο εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

 Σκήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη νξγάλσζεο κε αλεπαξθέο πξνζσπηθφ 

 Με ηήξεζε θαζεθνληνινγίνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

 Απνπζία απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ πγείαο ηθαλνχ 

πνζνζηνχ     επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο 

 Απνπζία ζεζκηθνχ θνξέα γηα ζέκαηα ηαηξνλνζειεπηηθήο πιεξνθνξηθήο. 

Βέβαην είλαη φηη αλ αληηιακβάλνληαλ απηνί πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ εζληθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ πγεία, ηνλ ξφιν ησλ ΝΠ θαη θαη' επέθηαζε ησλ ΠΤ ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ζ' έλα λνζειεπηηθφ ηκήκα θαη ην φθεινο πνπ 

ππάξρεη απφ απηφ, ζα έδηλαλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ελφο ηέηνηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

3.3 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα δνκεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ Ζ/Τ. 

Λνγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο αληινχλ θαη 

ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο απφ άιια ινγηζκηθά ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ αζζελή θαη 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο ζεξαπείαο θαη λνζειείαο κε ηα θαηάιιεια πιηθά, ηηο θαηάιιειεο 

εμεηάζεηο ψζηε λα δνκνχληαη νη ππεξεζίεο θαη νη δηεξγαζίεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ 

ηκήκαηνο κε άμνλα ηελ πνηνηηθφηεξε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ. 

ήκεξα ηφζν ε Διιάδα φζν θαη νη επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, ιφγσ ηεο γήξαλζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη δηαζέζηκνη 

πξνυπνινγηζκνί παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλνη. Παξάιιεια ην επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ πνιηηψλ θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ απμήζεθαλ. Οη 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζηζηνχλ ηε 

δηαρείξηζή ηνπο δχζθνιε γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο (ει-πγεία) πξέπεη λα επηηξέςεη ηελ επίιπζε 

απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Μπνξεί θπξίσο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ηνκείο φπσο ε ηηκνιφγεζε θαη ε 

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

ησλ αδηθαηνιφγεησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.[9],[10] 

 

 

 

Κεθάιαην 4 : Ηιεθηξνληθή Τγεία 

 

4.1 Οξηζκφο Ηιεθηξνληθήο Τγείαο(e-health) 

 

Ο φξνο «eHealth» /ειεθηξνληθή πγεία πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πγεία. Δίλαη ην κέζν γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Σν Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Τγείαο(ειεθηξνληθνί θάθεινη πγείαο) (EHR) είλαη έλα ζεκειηψδεο δνκηθφ ζηνηρείν 

φισλ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ.  
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Οη ειεθηξνληθνί θάθεινη πγείαο,επηηξέπνπλ  ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ηαηξηθψλ αξρείσλ 

κεηαμχ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο, 

ζεζκνχο θαη γεσγξαθηθά ζχλνξα.  

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν νξηζκφ , ε ειεθηξνληθή πγεία είλαη « ε εθαξκνγή ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη άιισλ ζπλαθψλ ηερλνινγηψλ ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πξφζβαζεο , ηεο απνδνηηθφηεηαο , ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ησλ θιηληθψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

νξγαλψζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , επαγγεικαηίεο , αζζελείο θαη θαηαλαισηέο 

κηα πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. [11]. 

 

Αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ  ειεθηξνληθή πγεία ζε ζρέζε κε ηηο  πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο βιέπνπκε εχξνο επθαηξηψλ:  

1. Ο πνιίηεο / αζζελήο ρξεζηκνπνηεί eHealth, φηαλ επηδηψθεη πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία δηαρείξηζεο, ζπκκεηέρεη ζε ειεθηξνληθέο 

θνηλφηεηεο, θαη απαηηεί κηα δεχηεξε γλψκε. 

2. H  Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Team (PHCT) γηα ηνλ αζζελή παξέρνληαο 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε.  

3. Σν Home Care πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο θξνληίδαο νη νπνίεο παξαδίδνληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο θξνληίδαο ζην ζπίηη κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

4. Σα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα θαινχλ ηηο ΣΠΔ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ logistics,γηα 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζηνλ αζζελή,  γηα εξγαζηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, αθηηλνινγία, 

θαξκαθείν, ειεθηξνληθά κελχκαηα κεηαμχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ άιισλ 

θνξέσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θιηληθψλ. 

 

 

 

Οη πην ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη : 

 Ζιεθηξνληθά κεηξψα πγείαο  

 πζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία  

 Ζιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε  

 e-Procurement  

 Tειεταηξηθή  

 Tειευγεία  

 Hιεθηξνληθέο ζειίδεο γηα ηελ πγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε πχιεο(health portals)  

  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο ( ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

άιινπο ) δηαθνξέο κεηαμχ ειεθηξνληθήο πγείαο απφ ηε κία πιεπξά , θαη ηεο 

ηειεταηξηθήο θαη ηειε-πγείαο , απφ ηελ άιιε . Μηα βαζηθή δηαθνξά , γηα παξάδεηγκα, 

είλαη φηη ην e - ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα πξνζθέξεηαη απφ επαγγεικαηίεο , 

nonprofessionals ,επηρεηξήζεηο ή αθφκε θαη απφ θαηαλαισηέο , ελψ ηεο ηειεταηξηθήο 

θαη ησλ εθαξκνγψλ ηειε-πγείαο είλαη πνιχ πην "επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε - centric"  

( Maheu et al . , 2001 ) .  

Χζηφζν , ν φξνο « ειεθηξνληθή πγεία » ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα παγθνζκίσο θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο ηειεταηξηθήο θαη ηειε-πγείαο.[12] 
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Ο φξνο "ειεθηξνληθή πγεία" (eHealth) θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ 

βαζηζκέλσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαιχηεξε πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πγείαο 

θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο. 

Ζ ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αζζελψλ θαη θνξέσλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

ηδξπκάησλ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αζζελψλ ή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο· πεξηιακβάλεη επίζεο δίθηπα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία, ειεθηξνληθά κεηξψα 

πγείαο, ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο θαη αηνκηθά ελδπηά θαη θνξεηά επηθνηλσλνχληα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε ησλ αζζελψλ. 

    Σα εξγαιεία ειεθηξνληθήο πγείαο παξέρνπλ, γηα παξάδεηγκα, πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία πνπ κπνξνχλ λα ζψζνπλ δσέο, γεγνλφο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ιφγσ ηεο νινέλα κεγαιχηεξεο δηαζπλνξηαθήο θπθινθνξίαο πνιηηψλ θαη 

αζζελψλ. Ζ ειεθηξνληθή πγεία κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε νιφθιεξε 

ηελ θνηλσλία, βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηελ παξερφκελε πεξίζαιςε θαζψο θαη 

ηελ πνηφηεηά ηεο. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πγείαο 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνλ πνιίηε θαη ζηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ελφο "επξσπατθνχ ρψξνπ 

ειεθηξνληθήο πγείαο", ζπληνλίδνληαο δξάζεηο θαη δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλέξγεηα 

κεηαμχ ζπλαθψλ πνιηηηθψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε 

θαιχηεξσλ ιχζεσλ, ηελ απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο θαη ηε δηάδνζε 

νξζψλ πξαθηηθψλ.  

 

 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

κεηξψσλ πγείαο κε ηε ζηήξημε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηππνπνίεζεο· ε 

αλάπηπμε δηθηχσλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία κεηαμχ θνξέσλ 

πεξίζαιςεο, ψζηε λα ππάξρεη ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ γηα 

ηε δεκφζηα πγεία.H  παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, φπσο 

πιεξνθνξηψλ γηα κηα πγηεηλή δσή θαη πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ· θαη, ηέινο, ε 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ηειεζπκβνπιεπηηθήο (teleconsultation), ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο (ePrescribing), ειεθηξνληθήο παξαπνκπήο (eReferral) θαη 

ειεθηξνληθήο επηζηξνθήο ησλ ηαηξηθψλ εμφδσλ. Γηα λα ζηεθζεί απφ επηηπρία ην 

εγρείξεκα απηφ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ησλ αζζελψλ 

θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη, παξάιιεια, λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ.[13],[14],[15]. 
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4.1.2 ηφρνη ηεο Ηιεθηξνληθήο Τγείαο 

 

 Απνδνηηθφηεηα(Efficiency) 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο είλαη ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ.Έλαο ινηπφλ ηξφπνο γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ είλαη ε απνθπγή 

επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο είλαη ήδε δηαζέζηκα ζε θάπνην λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο(Enhancing Quality of Care) 

     Ζ ειεθηξνληθή Τγεία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πεξίζαιςεο(πγείαο) επηηξέπνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ πγείαο,ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο θαηαλαισηέο σο 

έλαλ επηπιένλ παξάγνληα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη θαηεπζχλνληαο ηνπο 

αζζελείο πξνο ηηο θαηαιιειφηεξεο κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη πνηφηεηαο. 

 

 Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε(Evidence-based) 

Οη δηακεζνιαβήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Τγεία ζα πξέπεη 

λα είλαη ηεθκεξησκέλεο,δειαδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα 

δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξαίλεηαη αιιά λα απνδεηθλχεηαη κε επηζηεκνληθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. 

 

 Δλδπλάκσζε(Empowerment) 

Ζ ελδπλάκσζε ησλ αζζελψλ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ πγείαο θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ ηνπο 

θάθειν,κέζσ δηαδηθηχνπ.Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη λένη νξίδνληεο 

γηα αλζξσπνθεληξηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη ν αζζελήο πξνβαίλεη ζε επηινγέο 

θαη απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία. 

 

 Δλζάξξπλζε(Encouragement) 

Μέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε λέσλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φπνπ νη απνθάζεηο ζα 

ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ. 

 

 Δθπαίδεπζε(Education) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Τγεία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο,κέζα απφ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο(e-

learning) πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν.Δπηπιένλ, ε Ζιεθηξνληθή 

Τγεία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ , κέζα απφ ηελ 

παξνρή online πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο θαη πξφιεςεο 

αζζελεηψλ. 

 

 Γηεπθφιπλζε(Enabling) 

Ζ ειεθηξνληθή Τγεία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο,κέζσ 

ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ αλαβαζκίδνπλ ηα κέζα δηαθίλεζεο ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο. 
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 Δπέθηαζε(Extending) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Τγεία κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ εκβέιεηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο,θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πγείαο πνπ παξέρνληαη 

απφ θνξείο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν.Οη 

ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ απιέο ζπκβνπιεπηηθέο έσο πην 

ζχλζεηεο. 

 

 Γενληνινγία(Ethics) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Τγεία πεξηιακβάλεη θαηλνχξγηεο κνξθέο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αζζελψλ θαη ηαηξψλ ,δεκηνπξγψληαο έηζη λέεο 

πξνθιήζεηο θαη απεηιέο ζρεηηθά κε ζέκαηα δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ γηα 

παξάδεηγκα ζηελ άζθεζε ηεο  ηαηξηθήο πξάμεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ,ζηα 

ζέκαηα απνξξήηνπ,αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη απνδεκίσζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 Ηζφηεηα(Equity) 

Ζ δπλαηφηεηα ίζεο θαη δίθαηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ππεξεζίεο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ππνζρέζεηο ηεο ειεθηξνληθήο Τγείαο. 

Σαπηφρξνλα φκσο , ππάξρεη θαη ε απεηιή φηη ε ε-Τγεία ζα κεγαιψζεη ην 

ράζκα αλάκεζα ζηνπο έρνληεο θαη ηνπο κε έρνληεο.Σα άηνκα πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα,αιιά νχηε θαη ηηο θαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ( π.ρ ιφγσ ειηθίαο θαη έιιεηςε παηδείαο) ή 

δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο θαη δίθηπα δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ε-Τγεία.πλεπψο,ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα(ηα νπνία ζα επσθεινχληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ππεξεζίεο ε-Τγείαο) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κάιινλ απίζαλν λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο,εθηφο εάλ ιεθζνχλ πνιηηηθά 

κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε πξφζβαζε γηα φινπο.[15],[16]. 

 

 

Σέινο, ν Eysenbach πξνζζέηεη άιια ηξία «κηθξά e‘ s», πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα 

πξνεγνχκελα θαη είλαη:  

• Easy to use (ε ειεθηξνληθή πγεία λα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε)  

• Entertaining (λα είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη φρη βαξεηή ζηε ρξήζε)  

• Exciting (λα είλαη ζπλαξπαζηηθή θαη εληππσζηαθή ζηε ρξήζε) .(Eysenbach, 

2001) 
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4.2 ηφρνη ησλ Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν 

 

Γηα ηελ πνηνηηθή δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν (πάιη κε ηελ 

κνξθή ησλ e‘ s) ππάξρνπλ  ηέζζεξα βαζηθά ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία:  

 

1. Educating consumers (εθπαίδεπζε θαηαλαισηψλ)  

2. Encouraging self-regulation of health information providers (ελζάξξπλζε 

πξνζσπηθψλ θαλνληζκψλ ησλ παξνρψλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ)  

3. Evaluating information by third parties (εθηίκεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηξίηα 

πξφζσπα)  

4. Enforcement, in case of fraudulent or positively harmful information 

(επηβνιή, ζε πεξίπησζε απαηειψλ θαη επηδήκησλ πιεξνθνξηψλ) (Eysenbach, 

2000) 

 

4.2.1 Σα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο εθαξκνγή ειεθηξνληθήο 

πγείαο 

 

Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο 

εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πγείαο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο Anderson, 

Eysenbach θαη Rainey, σο νη «αξεηέο» ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη αξεηέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

είλαη νη εμήο: 

 

1. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο αιιάδεη ηελ εζηίαζε ηεο θξνληίδαο πγείαο 

απφ ηε ζεξαπεία ζηελ πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο.  

2. Δλδπλακψλεη ηνπο πνιίηεο λα γίλνπλ πην ππεχζπλνη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πγείαο ηνπο.  

3. Δλδπλακψλεη ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πγείαο.  

4. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο ζην δηαδίθηπν.  

5. Σν δηαδίθηπν δίλεη ηελ αλάδξαζε (feedback) κέζα απφ θαλάιηα (emails, on 

ζπκκεηνρήο) θαη ελεκεξψλεη ηνπο εθδφηεο θαη ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (ηη ηνπο αξέζεη θαη ηη φρη) έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

6. Ζ επειημία θαη ε ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθδφηεο λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ειάρηζην θφζηνο θαη ζρεδφλ θακία θαζπζηέξεζε.  

7. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εηδηθνχο 

ππφ θαζεζηψο αλσλπκίαο θαη απηφ ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη πην άλεηα. 

8. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα πιεξνθνξνχληαη αιιά 

θαη λα αγνξάδνπλ πξντφληα πγείαο, παξακέλνληαο ζην ζπίηη ηνπο.  

9. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη εηδηθνχο αθφκε θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

10. Οη θαηαλαισηέο θαη θπξίσο νη αζζελείο ρξφλησλ παζήζεσλ κπνξνχλ κέζσ 

newsgroups θαη chatrooms λα έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο αζζελείο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ίδηα πξνβιήκαηα θαη απηφ ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη 

θαιχηεξα κεηψλνληαο ηελ κνλαμηά ηνπο.  

11. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ 

θαη λα ηηο ηαμηλνκεί ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη θαη‘ επέθηαζε λα ζπκβάιιεη 

ζηελ ζρεδίαζε πιάλσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 
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ησλ πνιηηψλ (πιεξνθνξίεο πεξί θαπλίζκαηνο, αιθνφι, λαξθσηηθψλ, άζθεζεο, 

δηαηξνθήο, άγρνπο). (Anderson, Rainey and Eysenbach, 2003) 

 

 

4.2.2 Σα κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο εθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο 

Τγείαο 

 

Οη Eysenbach θαη Jadad παξαζέηνπλ ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο εκπνδίσλ ρξήζεο 

δηαδηθηχνπ σο εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ είλαη νη παξαθάησ: 

 

1. Δκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξνρείο  
Δλψ ππάξρεη ε ηάζε γηα έλα κνληέιν θνηλήο ιήςεο απνθάζεσλ αλάκεζα ζε 

θαηαλαισηέο θαη παξνρείο θξνληίδαο πγείαο, πνιινί θαηαλαισηέο βηψλνπλ 

κηα απνιπηαξρηθή, παηεξλαιηζηηθή θαη αζχκκεηξε ζρέζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο παξνρείο πγείαο νη νπνίνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο ηεο γλψζεο θαη θαηαιχνπλ ην κνληέιν 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Πνιιέο θνξέο απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ππάξρεη αλεπαξθήο δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, έιιεηςε ρξφλνπ θαη 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. 

2. Δκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο  
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε έιιεηςε εχθνιεο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πςειήο πνηφηεηαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πνιιέο 

θνξέο πξνζθέξνληαη κφλν ζηνπο παξνρείο θαη νη θαηαλαισηέο βηψλνπλ 

θαηαζηάζεηο αληζφηεηαο σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε.  

3. Δκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεξνθνξία  
Οη θαηαλαισηέο ζπρλά βηψλνπλ ζχγρπζε θαη αγσλία απφ ην απεξηφξηζην 

πνζνζηφ ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζπρλά δελ είλαη ζσζηά 

νξγαλσκέλε θαη είλαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη ζρεηηθφηεηαο. Δπίζεο, ε 

αμηνπηζηία παίδεη ηεξάζηην ξφιν θαζψο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν ζθνπφο ηεο 

πιεξνθφξεζεο δελ είλαη ε γλψζε αιιά ε πψιεζε πξντφλησλ. 

4. Δκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερλνινγία  
Δίλαη κεγάιν ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππνινγηζηέο θαη ζην δηαδίθηπν. Πνιιά θξάηε δπζθνιεχνληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα θφζηε αγνξάο ππνινγηζηψλ θαη ππνδνκήο ηειεπηθνηλσλίαο 

θαη πνιινί θαηαλαισηέο ζεσξνχλ δχζθνιε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, φπσο νη 

ειηθησκέλνη. Δίλαη ζαθέο φηη απηφ δεκηνπξγεί κεγάιεο αληζφηεηεο θαη 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξίαο ζε απηνχο 

πνπ εμππεξεηνχληαη ιηγφηεξν απφ απηή (Eysenbach and Jadad, 2001). 

 

4.3 πκπεξάζκαηα 

 

Μέρξη ζηηγκήο, ν ξφινο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο δηαθαίλεηαη θαζαξά. Απηφ πνπ έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία είλαη λα 

αληηιεθζνχκε φηη ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο δελ είλαη έλα δήηεκα πνπ 

απιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν ηνπ. Υξεηάδεηαη κειέηε θαη αλάιπζε έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ζην κέγηζην βαζκφ ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, παξαηεξνχκε φηη κεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάζε πξσηνβνπιία πεξί ειεθηξνληθήο πγείαο νθείιεη λα 

ιακβάλεη ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νπζηαζηηθή θαη κεηαξξπζκηζηηθή.  
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Οξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε πνηφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε 

εθπαίδεπζε, ε ζπλεξγαζία, ε αζθάιεηα, νη θαλνληζκνί θαη ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα. 

Πνιιέο θνξέο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά έρνπλ δηηηφ ξφιν. Απνηεινχλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο αιιά παξάιιεια, ε βειηίσζή ηνπο, είλαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ νξζή ρξήζε 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο.  

Αλαηξέρνληαο ζηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ Πξνζρεδίνπ Γξάζεο eEurope 2005, 

βιέπνπκε φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, κέζα ζε 

έλα γεληθφηεξν θιίκα ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Άιισζηε, έηζη 

μεθίλεζε θαη ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο 

εγθαζίδξπζήο ηεο απφ επξσπατθά θξάηε πνπ ζέινπλ λα λννχληαη εμειηγκέλα. 

 

 

Κεθάιαην 5: Αλάιπζε Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Τγείαο 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Ο φξνο «παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο» πεξηιακβάλεη κία πιεζψξα 

εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ, θνξέσλ θαη δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο. Αθνξά πνιίηεο, 

γηαηξνχο, λνζειεπηέο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε, ππνδνκέο, λνζνθνκεία, λνζειεπηήξηα, 

κέζα επείγνπζαο κεηαθνξάο θαη ζρεηηδφκελεο εηαηξείεο φπσο θαξκαθεπηηθέο, 

εηαηξείεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θ.ιπ. Ο 

ζπλεθηηθφο ηζηφο ησλ παξαπάλσ εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ είλαη ε πιεξνθνξία πνπ 

πξέπεη λα δηαθηλεζεί άκεζα θαη κε αθξίβεηα, φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε, αθελφο γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

ππνβνήζεζή ηνπο ζηε ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ. Ζ δπλαηφηεηεο πνπ  

παξέρνπλ νη ξαγδαία εμειηζζφκελεο ΣΠΔ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, 

δηαηεξψληαο σζηφζν ηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα αιιά θαη λέεο πξνθιήζεηο.[17] 

 

5.2 Ιαηξηθφο Φάθεινο Τγείαο 
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5.2.2 Πεξηερφκελα  Ιαηξηθνχ Φαθέινπ 
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. 

 

ηνπ. 

 

 

5.3 Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο  

 

Οη  ειεθηξνληθνί θάθεινη ή αιιηψο ηα ειεθηξνληθά κεηξψα 

πγείαο(ΖΜΤ)/(electronic health records) είλαη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο ηξέρνπζαο 

έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Τγείαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. 

 Σα ΖΜΤ ζεσξνχληαη φηη είλαη έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο φπσο επηβεβαηψζεθε πξφζθαηα απφ νκάδα εζηίαζεο ηεο CEN 

γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία.Σν 2006 ε Δπηηξνπή ηεο ΔΔ αλαθέξεη: «ε επίηεπμε ελφο 

επξσπατθνχ ξεθφξ γηα ηελ πγεία δελ είλαη αθφκα έλαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο, αιιά ε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο ησλ κεκνλσκέλσλ ρσξψλ». 

Σα ειεθηξνληθά κεηξψα πγείαο (ΖΜΤ) έρνπλ κάιινλ έλαλ "Αζαθή φξν", φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Όπσο θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ e-health ππάξρεη κηα επξεία πνηθηιία ησλ νξηζκψλ έηζη 

θαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, ιφγσ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.Μεγάιεο δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμχ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο θαη λνζνθνκεηαθψλ ξπζκίζεσλ ή κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ θαη 

εηδηθψλ. Δπίζεο άιινη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο λνζειεπηέο, 

θαξκαθνπνηνί, θπζηνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο εηδηθνχο νξηζκνχο 

ζηνλ ηνκέα ηνπο γηα ην ΖΜΤ. 

Σν 2004, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) νξίδεη ην ειεθηξνληθφ κεηξψν 

πγείαο.χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ηα ΖΜΤ είλαη "θάθεινη ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αζζελψλ ζε ςεθηαθή κνξθή,φπνπ απνζεθεχνληαη θαη αληαιιάζζνληαη κε αζθάιεηα, 

θαη είλαη πξνζβάζηκα ζε πνιινχο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 
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Ο νξηζκφο απηφο, αλ θαη δελ είλαη πνιχ ιεπηνκεξείο, είλαη πνιχ ζαθέο θαη πεξηγξάθεη 

θαη πεξηέρεη φιεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θαιά 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΖΜΤ.  

Μία αθφκε εθδνρή ηνπ νξηζκνχ ΖΜΤ δίλεηαη απφ ην project OpenEHR8 πνπ 

πεξηγξάθεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνζήθεπζε,ηελ αλάθηεζε θαη αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ πγείαο ζε EHRs.χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην OpenEHR8 

ηα ειεθηξνληθά κεηξψα πγείαο, είλαη θάθεινη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο αζζελή,ζε κνξθή επεμεξγάζηκε απφ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή νη νπνίνη κεηαθέξνληαη κε αζθάιεηα θαη είλαη πξνζβάζηκνη ζε πνιινχο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ είλαη 

ε ππνζηήξημε ζπλερνχο,απνηειεζκαηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο πνηφηεηαο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.[18],[19]. 

 

5.3.1 Σαμηλφκεζε ειεθηξνληθψλ θαθέισλ  

 

 Οη ειεθηξνληθoί θάθεινη ηαμηλνκνχληαη κε βάζε : 

 

 Σν πεξηερφµελν:  Φάθεινο ελδν-λνζνθνµεηαθψλ αζζελψλ,  Φάθεινο εμσ-

λνζνθνµεηαθψλ αζζελψλ, Φάθεινο Φξνληίδαο Τγείαο.   

 Σε δνµή:  Φάθεινο πξνζαλαηνιηζµέλνο ζην πξφβιεµα, 

 Φάθεινο πξνζαλαηνιηζµέλνο ζην ρξφλν,  Φάθεινο πξνζαλαηνιηζµέλνο ζηελ 

εξγαζία, Φάθεινο πξνζαλαηνιηζµέλνο ζηελ αληηµεηψπηζε ηνπ  αζζελή.  

 Σν ζθνπφ:  Ννζειεπηηθφο θάθεινο,  Αθηηλνινγηθφο θάθεινο, 

 Φαξµαθεπηηθφο θάθεινο. 

 Σν  µέζν: πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή:  Υεηξφγξαθνο θάθεινο, 

Ζιεθηξνληθφο θάθεινο, Φάθεινο Πνιπµέζσλ, Φάθεινο αζζελή ζε 

µηθξνθίιµ.  

 

 

Πάλησο αλεμάξηεηα απφ ηελ µνξθή πνπ έρεη, θάζε ηαηξηθφο θάθεινο ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη φια ηα δεδνµέλα, πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ 

αζζελή. Ζ πιεξνθνξία απηή αλαιπηηθφηεξα αθνξά ην ηζηνξηθφ, ηε  θιηληθή εμέηαζε, 

ηε δηάγλσζε, ηα απνηειέζµαηα εξγαζηεξηαθψλ, παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ηηο 

απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, δειαδή αθηηλνγξαθίεο, αμνληθέο ηνµνγξαθίεο, µαγλεηηθέο, 

ππέξερνη, ηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήµαηα θαη ηηο ελδνζθνπηθέο εμεηάζεηο, δειαδή 

γαζηξνζθφπεζε, θνινλνζθφπεζε θηι.πλήζσο νη αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζπλνδεχνπλ 

ηνλ θάθειν ηνπ αζζελνχο ππφ ηελ µνξθή µε ηελ νπνία δεµηνπξγνχληαη ζηα 

αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, δειαδή  πξνηππσµέλα έληππα γηα µηθξνβηνινγηθέο – 

βηνρεµηθέο εμεηάζεηο, αθηηλνγξαθηθά θηιµ, ραξηηά ειεθηξνθαξδηνγξαθεµάησλ, 

ζπλνδεπφµελα µε ρεηξφγξαθα  δπζαλάγλσζηα ηζηνξηθά µε ζχλζεηεο, 

απνδηνξγαλσµέλεο ζεµεηψζεηο θαη πεξηγξαθέο  ειεχζεξσλ θεηµέλσλ πνπ 

πεξηιαµβάλνπλ ζπλψλπµα  πνπ αλαηξέπνπλ ηελ ζσζηή νξγάλσζε.  

Απνηέιεζµα ησλ µνξθψλ απηψλ είλαη ε παξαγσγή ελφο µεγάινπ φγθνπ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ, µε µεγάιε πηζαλφηεηα απψιεηαο δεδνµέλσλ, µε µεγάιε δπζθνιία  

αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο, µε αζχγρξνλν ζπζρεηηζµφ ηνπ ηζηνξηθνχ µε ηηο εμεηάζεηο 

θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε.[20] 
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5.3.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ ηδέα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ θαθέινπ μεθίλεζε ην 1969 απφ ηνλ Dr. William Edward 

Hammond II σο ην µέξνο φπνπ απνζεθεχνληαη γηα πάληα φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα 

έλαλ αζζελή, πξνζθέξνληαο ηνπ έηζη ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο, παξέρνληαο δειαδή ηε 

δπλαηφηεηα ηεο γλψζεο θάζε ιεπηνµέξεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελή (εμεηάζεηο, 

δηαγλψζεηο, θάξµαθα θηι) θαη ζπλεπψο ηε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ πξνβιεµάησλ 

πγείαο. Σν µέξνο απηφ είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αληί ησλ ράξηηλσλ 

ρεηξφγξαθσλ θαθέισλ, µέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή θαη ε ρξνληθή 

παξνπζίαζε ησλ δεδνµέλσλ ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ησλ αζζελψλ αλά πάζα ρξνληθή 

ζηηγµή. Ζ πινπνίεζε ηνπ Ηαηξηθνχ θαθέινπ (TMR) πξαγµαηνπνηήζεθε µε ηελ 

θαηαζθεπή µηαο δηαζχλδεζεο αλάµεζα ζε έλα ζθάλεξ θαη έλαλ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή (ηχπνπ PDP 12), µε έλα πξφγξαµµα ζε γιψζζα assembly πνπ εθηχπσλε 

ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ άµεζα απφ ηνλ αζζελή ζην Health Department at Duke  

University. Απφ ην 1973 ην θιείζηµν ξαληεβνχ θαη νη πιεξσµέο ησλ εμσηεξηθψλ  

αζζελψλ ιεηηνπξγνχζαλ βάζεη ηνπ πξψηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ θαθέινπ (CPR).  

Αξγφηεξα νµάδα απφ πέληε γηαηξνχο θαη θνηηεηέο θαηαζθεχαζε ην GEMISCH,  

δειαδή µηα command line γιψζζα πνπ έηξερε ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήµαηα εθείλεο  

ηεο επνρήο (RSX and VMS Operating Systems), βάζεη ηνπ νπνίνπ εηδηθέο εθαξµνγέο  

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ γεληθφηεξεο εθαξµνγέο. Έηζη δεµηνπξγήζεθε έλα ιεμηθφ απφ  

µεηα-δεδνµέλα, παξάγνληαο ηνλ TMR πνπ εθαξµφζηεθε ζε έλα θαξθηληθφ  

λνζνθνµείν 60 θξεβαηηψλ.[21] 

 

5.3.3 Παξνχζα Καηάζηαζε 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ «Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο 

(Electronic Medical Record/EMR) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη 

ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ απφιπηε δηαζεζηκφηεηα θαη αθξίβεηα ηαηξηθψλ ή άιισλ 

πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο». 

 

Δμ νξηζκνχ ν EMR ραξαθηεξίδεηαη απφ :  

 Αηνκηθφηεηα, αθνχ πεξηέρεη θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο πγείαο ηνπ αζζελή   

 πλέπεηα, αθνχ ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη νδεγεί κε ζπλέπεηα ζε 

θιηληθέο απνθάζεηο  

 Δμνπζηνδφηεζε, αθνχ κπνξεί λα απνηειέζεη λνκηθφ έγγξαθν  

ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθφξσλ θξαηψλ δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ηελ έλλνηα 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ, αθνχ απνδίδεηαη κε πνηθίιεο εξκελείεο. Γηα 

παξάδεηγκα άιινηε ζεσξείηαη αληίγξαθν ηνπ ρεηξφγξαθνπ θαθέινπ κέζσ 

δηαδηθαζηψλ scanner (EMR), άιινηε σο απηνκαηνπνηεκέλνο εξγαζηεξηαθφο (LMR) 

θαη άιινηε σο Ζιεθηξνληθφο θάθεινο Τγείαο (ΖΦΤ ή EHR).  

 

O EΖR κπνξεί λα είλαη «θιαζζηθφο», πεξηέρνληαο ζηνηρεηψδε θιηληθή πιεξνθνξία 

θαη «κνληέξλνο» πεξηέρνληαο επηπιένλ θαηαλεκεκέλε πιεξνθνξία γηα ηαηξηθέο 

απεηθνλίζεηο, ερνγξαθήζεηο, video, παξαγσγή κελπκάησλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο κε άιιεο κνλάδεο πγείαο. Έλαο ηδαληθφο EHR παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ ηαηξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ, κε ηε ρξήζε αιγφξηζκσλ 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ κεηαθξάδνληαο δεδνκέλα κε επεμεξγαζία ηεο θπζηθήο γιψζζαο 

ελφο θεηκέλνπ, απνηειψληαο ηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Πνιπκέζσλ (MEMR).  
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Χζηφζν έλαο θιαζζηθφο EΖR πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή:  

 

• Σελ επίζθεςε – επαθή ηνπ αζζελνχο  

• Σν ηζηνξηθφ  

• Σε δηάγλσζε  

• Σε λνζειεία (ζπληαγνγξαθία, απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ)  

• Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο (Όλνκα, ΑΦΜ, Αζθαιηζηηθφο θνξέαο, 

Οκάδα αίκαηνο θηι)  

 

Πάλησο είηε ν θάθεινο είλαη θιαζζηθφο είηε πνιπκεζηθφο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή είηε αλά 

κνλάδα πγείαο, είηε αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, είηε ζε Δζληθφ δίθηπν.  

 

 

5.3.4 Ο Ηιεθηξνληθφο Ιαηξηθφο Φάθεινο ζηελ Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα άξγεζε θαηά πνιχ ε εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην δεκφζην 

ηνκέα, ελψ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ μεθίλεζε 

πεξίπνπ θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε ηελ ρξήζε πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ ζε θάπνηα ηκήκαηα θπξίσο νηθνλνκηθά. Παξάιιεια ην ηκήκα 

Πιεξνθνξηθήο δελ είρε ζεζκνζεηεζεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ησλ 

λνζνθνκείσλ, ελψ ζε φπνηα ππήξρε, είρε ειάρηζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Χζηφζν 

δελ ππήξρε εκθαλέο απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγηθφηεηα, αθνχ νη βαζηθέο αιιαγέο 

ζηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο, πνπ νθείινληαη ζηελ λέα ηερλνινγία, 

θαηαιήγνπλ αξρηθά ζε δπζιεηηνπξγίεο.  

Καηά ηελ δεθαεηία 1990-2000 κέζσ ηεο ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο αλαπηχρζεθαλ 

ηα ηνπηθά δίθηπα, πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηαζχλδεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο, ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζνληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηζρπξνπνηνχλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ 

παξαγφκελε πιεξνθνξία ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, θπξίσο δηνηθεηηθά θαη θαζφινπ 

λνζειεπηηθά/ηαηξηθά. Αξρηθά νη βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζίκεπαλ απιά ζηελ  

απηνκαηνπνίεζε κηαο ππάξρνπζαο εξγαζίαο, ελψ νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαλ ζηελ 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην λέν ζχζηεκα, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, 

αθνχ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη αιγφξηζκνη ζεσξνχληαλ πνιχ δχζθνινη.  

 

 

Παξάιιεια δελ ππήξραλ εληαίεο βάζεηο δηαρεηξηζηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ζπλέπεηα 

θάζε λνζνθνκείν λα επηιέγεη εθαξκνγέο ρσξίο ζρεδηαζκφ απνθεχγνληαο ηνλ άκεζν 

αλαζρεδηαζκφ δεηεκάησλ νξγάλσζεο, θαηεπζχλνληαο ηελ λνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε 

ζε κηα νξγαλσηηθή «καχξε ηξχπα», ελψ ειάρηζηε ζεκαζία δφζεθε ζηελ ζπιινγή θαη 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ ή ζηελ έξεπλα γηα ηε δνκή ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ. 
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 5.3.5  Σν Πξφγξακκα θαη ε πνξεία ησλ Ηιεθηξνληθψλ Φαθέισλ Αζζελψλ 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 μεθίλεζε ε δεκηνπξγία απηήο ηεο εθαξκνγήο, απφ ηνλ 

ηαηξφ Δπηχρην Κσλζηαληνπδάθε, ηαηξφ ππφρξενπ ππεξεζίαο ππαίζξνπ (αγξνηηθφο) 

ηφηε. ζε έλα ρσξηφ ηνπ λνκνχ Φσθίδαο . Χο ηδέα έρεη ζηεξηρηεί πάλσ ζε κία 

εθαξκνγή ηεο SysteM πκβνπιεπηηθήο. 

Ζ εθαξκνγή απηή νλνκάζηεθε Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο Αζζελψλ (ΖΦΑ). Ο 

ειεθηξνληθφο απηφο θάθεινο θηηάρηεθε ψζηε λα κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θαζεκεξηλή 

δνπιεηά ηνπ θάζε ηαηξνχ ζην ηαηξείν ηνπ. θνπφο ηεο είλαη λα κεηψζεη φζν ην δπλαηφ 

ηελ γξαθεηνθξαηία ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, δίλνληαο έηζη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ 

αζζελή. Αθφκα κε ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ κπνξνχλε λα βγνχλε πάξα πνιχ 

ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ ζίγνπξα κπνξνχλ λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκα θπξίσο 

ζηελ πξφιεςε.    

Ζ εθαξκνγή μεθίλεζε λα θηηάρλεηαη θαη πήξε ηελ κνξθή beta ηνλ Μάξηην ηνπ 

2006 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 είρε θηάζεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, φπνπ άξρηζε 

επίζεκα πηα λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά . Ζ εθαξκνγή θηηάρηεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο 

Microsoft Access 2003. Ο ΖΦΑ κπνξεί λα δνπιέςεη ρσξίο πξφβιεκα ζε ζπζηήκαηα 

κε πιήξσο εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft Office 2002/2003/2007 κε ηελ απαξαίηεηε 

χπαξμε θπζηθά ηεο Access. 

Σνλ Μάην ηνπ 2006 έγηλε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ 

Αζζελψλ, ζην 18ν Παλειιήλην πλέδξην Γεληθήο Ηαηξηθήο, ζηελ Κέξθπξα, φπνπ 

απέζπαζε πάξα πνιχ θαιέο θξηηηθέο θαη ζρφιηα. Σν πξφγξακκα έρεη δνζεί απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνο ρξήζε ζηα Κ.Τ. Ηηέαο(αξρηθά) θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Άκθηζζαο(ζηε πνξεία) εληειψο δσξεάλ. Χο ηδέα έρεη ζηεξηρηεί πάλσ ζε έλα αξρείν 

ηεο SysteM πκβνπιεπηηθήο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα Microsoft Access 2003. Ζ εθαξκνγή έρεη δνκεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζηελ ΠΦΤ, αιιά θαη ηα φπνηα 

κειινληηθά είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ. 

 

Όηαλ μεθηλάεη ε εθαξκνγή, αξρηθψο βιέπεη  θαλείο ην βαζηθφ κελνχ, απφ φπνπ 

κπαίλεη ζηελ πξψηε επηινγή. Δθεί έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη / εηζάγεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ αζζελνχο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πιήξσλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ: 

Α.Μ. αζζελνχο, ηακείν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Αθφκα κπνξεί θαλείο λα 

εξεπλήζεη, εάλ έρεη ήδε εηζάγεη έλα αζζελή απφ παιαηφηεξε ρξήζε, ςάρλνληαο ζε 

φια ηα πεδία πνπ έρεη εηζάγεη πιεξνθνξίεο (επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, Α.Μ., θηι). 

Απφ εδψ πηα κπνξεί λα θηλεζεί ζηα ππφινηπα κέξε ηεο εθαξκνγήο, πάληα γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 
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Δηθφλα 3: Πξνζσπηθά ζηνηρεία αζζελνχο 

 
 

  

Δηθφλα 4: Φαξκαθεπηηθή Αγσγή θαη Δκβνιηαζκφο Αζζελψλ 

 

Όηαλ παηεζεί ην θνπκπί «Φαξκαθεπηηθή Αγσγή» εηζέξρεηαη θαλείο ζηελ ζειίδα 

πνπ κπνξεί λα εηζάγεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγεί ζηνλ αζζελή ηνπ. 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα αλαγξαθήο έσο θαη 20 θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, 

θαηαγξάθνληαο ηνλ ηχπν ηνπ θαξκάθνπ, ην ζθεχαζκα, ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο, 

ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη, ηνλ αξηζκφ ζθεπαζκάησλ, θαζψο θαη ηελ 

δνζνινγία ηνπο. 
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Αηνκηθφ αξρείν αζζελή 

 

 

 
 

Δηθφλα 5: Ηαηξηθφ Ηζηνξηθφ Αζζελνχο 

 

Δθηφο ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ηελ επίζθεςε, πξέπεη λα ιεθζεί θαη 

έλα αηνκηθφ ηζηνξηθφ, πνπ λα είλαη αξθεηά ιεπηνκεξέο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη πνιχ 

εχθνια φηαλ επηιεγεί απφ ηελ ζειίδα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο, ην 

θνπκπί «Ηαηξηθφ ηζηνξηθφ». ηελ ζειίδα πνπ αλνίγεη, εκθαλίδνληαη 3 ζειίδεο πνπ 

αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη ζηηο νπνίεο κπνξεί εχθνια λα κεηαβεί θάπνηνο απφ ηελ κία 

ζηελ άιιε. ηελ πξψηε ζειίδα θαηαρσξνχληαη αιιεξγίεο ζε θάξκαθα, άλζε, ηξφθηκα 

ή φηη άιιν, ρεηξνπξγηθέο  επεκβάζεηο, ζεξαπείεο θαη ηξαπκαηηζκνί  ηα  νπνία  είρε 

εκθαλίζεη / ππνζηεί  ζην παξειζφλ ν αζζελήο. 

 

 

 

ηε λέα έθδνζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ Αζζελψλ, έρνπλ επέιζεη 

πνιιέο αιιαγέο, αιιά θαη πνιιά λέα πξάγκαηα, πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηνλ ηαηξφ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία ζην ηαηξείν, ζην λνζνθνκείν, 

ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζίαο γεληθψο. Ζ λέα έθδνζε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ παιηά, 

θαζψο ε πξνεγνχκελε έθδνζε έρεη ζηακαηήζεη λα δίλεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη εδψ 

θαη θαηξφ. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ζηε λέα. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ρεηξνθίλεηε εμαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ, θαη εηζαγσγή ζηε λέα έθδνζε.Ζ έθδνζε απηή είλαη δηαζέζηκε πξνο 

φινπο φζνπο ζέινπλ λα ηελ αγνξάζνπλ. Σν ζθεπηηθφ είλαη λα βγνχλε δηάθνξεο 

εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε γλψκνλα πάληα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε ηαηξνχ. 

Απηφ γίλεηαη γηαηί ε θάζε εηδηθφηεηα έρεη άιιεο αλάγθεο θαηαγξαθήο απφ κία άιιε 

εηδηθφηεηα, νπφηε απηέο ηηο δηαθνξέο ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ζηε θάζε 

δηαθνξεηηθή έθδνζε. 
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  ηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο δεκηνπξγνχο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ απηνί μέξνπλ θαη κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζε φπνην 

πξφβιεκα ή ιάζνο ππάξρεη. Μέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο δεκηνπξγνχο είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή κέζσ email. 

 

   Σν πξφγξακκα απηφ δεκηνπξγήζεθε ιφγν ηεο χπαξμεο αλάγθεο ελφο ζπζηήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο. Ο θαζεκεξηλφο θφξηνο εξγαζίαο ελφο 

ηαηξείνπ, κπνξεί λα γίλεη δχζθνινο ρσξίο λα έρεη έλα έιεγρν θαη ηελ ζσζηή επίβιεςε 

ησλ αζζελψλ πνπ βιέπεη. Έηζη ην πξφγξακκα απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Αζζελψλ, κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα 

έρνπκε κία πιήξε εηθφλα ηνπ αζζελνχο καο, κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία, αγσγή 

πνπ έρεη ιάβεη, αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, αθηηλνγξαθίεο, MRI ή φπνηα άιιε 

απεηθνληζηηθή εμέηαζε καο έρεη θέξεη. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

δνχκε αλαδξνκηθά ηη έρεη ζπκβεί κε ηνλ αζζελή απηφ θαη πάληα λα έρνπκε κία πιήξε 

εηθφλα, κέζα ζε δεπηεξφιεπηα κε ειάρηζην θφπν θαη ρξφλν. Δπίζεο κπνξνχκε πάληα 

λα έρνπκε ηελ θίλεζε ηνπ ηαηξείνπ καο, ηελ εκέξα πνπ ζέινπκε ή γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ επηζπκνχκε. Δπίζεο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ εμαγσγή 

ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, ρξήζηκα γηα κειινληηθέο κειέηεο θαη γηα έξεπλα. 

 

    Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο είλαη κηα εμειηζζφκελε ηδέα πξνζδηνξηδφκελε σο 

κηα καθξνπξφζεζκε ειεθηξνληθή δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηε θξνληίδα πγείαο ελφο αηφκνπ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο ζηελ παξνρή πνηνηηθήο 

θξνληίδαο πγείαο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπληειεί ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ θαη ζηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ 

ζην πεξηβάιινλ πγείαο. Ζ απηνκαηνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε ιήςε θξίζηκσλ γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο 

απνθάζεσλ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

εγθπξφηεηα, ε αμηνπηζηία, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θξνληίδαο πγείαο αιιά 

θαη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο ζηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη μεθάζαξν φηη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο γηα 

δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα 

ππνβηβαζζεί εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο. Ο θαζνξηζκφο 

εζηθψλ θαη λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ φζν αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

αζζελψλ ζε πηζαλνχο ρξήζηεο δεδνκέλσλ πγείαο είλαη απαξαίηεηνο, αθνχ ηπρφλ 

απνθάιπςή ηνπο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζρέζε ηφζν ηαηξνχ ή λνζειεπηή–αζζελή, φζν 

θαη ησλ κειψλ νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο αθνχ είλαη πηζαλφ απφ ηνλ θφβν 

απνθάιπςεο ηνπο, ν αζζελήο λα κελ εκπηζηεπζεί θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

φρη κφλν ζηελ πγεία ηνπ αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.[20] 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Οη πιε

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

    

  

 

 



53 

 

 

Medical Records Institute) , 

(Electronic HealthCare Record – EHCR): 

 Automated Medical Record

. 

 Computerized Medical Record - 

CMR

 

 θεινο (Electronic Medical Record - EMR

 

 Electronic Patient Record - EPR

 

 

5.3.7 Αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ θαθέισλ ζε θνξείο πγείαο ηνπ ΔΤ 

 

Ζ αλάπηπμε ΖΦΤ ζε θνξείο πγείαο ηνπ ΔΤ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο 

δηεζλείο πξαθηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ΖΦΤ. Δίλαη απαξαίηεην, ην Τπνπξγείν Τγείαο 

λα ζέζεη ηα θξηηήξηα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνδηαγξαθέο επηινγήο ζπζηεκάησλ 

ΖΦΤ ζχκθσλα κε έλα νινθιεξσκέλν φξακα γηα ηελ παξνρή θξνληίδα πγείαο ζηελ 

ρψξα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ πγείαο. ηφρνο ησλ 

ζπζηεκάησλ ΖΦΤ πξέπεη λα είλαη ε δηαρξνληθή θαηαγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 

πνιίηε ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε φπνηνλ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο 

κέζσ ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. Με βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

θνξέσλ πγείαο, επηιέγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ΖΦΤ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθψλ 

πξνθίι (δει. κνληέισλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΦΤ). Έλα ιεηηνπξγηθφ πξνθίι θαζνξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο ΖΦΤ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη απνηειεί 

ηνλ νδεγφ επηινγήο. Σα επηιεγκέλα ζπζηήκαηα ΖΦΤ πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειε 

πηζηνπνίεζε γηα ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην πιαίζην 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ηππνπνίεζε 

είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη έλα ζχζηεκα ΖΦΤ πιεξνί 

βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα 

καθξνρξφληα, εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε θαη 

εθαξκνγή ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΖΦΤ ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ ΖΦΤ 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε θαιχηεξεο ππεξεζίεο 

θξνληίδαο.[22] 
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5.5 Ηιεθηξνληθή θάξηα πγείαο(smart card) 

 

5.5.1 Δηζαγσγή 

 

Γηα ην κέιινλ πξνγξακκαηίδεηαη ε απνζήθεπζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο, θαζψο νη κειινληηθέο εθαξκνγέο, φπσο ηα δεδνκέλα 

επείγνπζαο αλάγθεο ή ν ειεθηξνληθφο θάθεινο αζζελνχο, ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

εζεινληηθή βάζε. Καλείο δελ ζα έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελή 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ. 

  

Ζ ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο είλαη κνλαδηθή γηα θάζε αζζελή. Θα πεξηιακβάλεη 

νπζηαζηηθά φια ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα αιιά θαη φια ηα αξρεία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ο ζεξάπσλ γηαηξφο ζα έρεη πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ, ηηο 

εμεηάζεηο θαη ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ θάζε αζθαιηζκέλνπ. 

Απφ ην Φζηλφπσξν ηνπ 2011, ε θάξηα αζθαιηζκέλνπ  ζε ηακείν πγείαο 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο. Οη θάξηεο πγείαο πνπ  έρνπλ 

αξρίζεη λα εθδίδνληαη ήδε δηαζέηνπλ κηα  ζεηξά απφ λέεο ιεηηνπξγίεο, πνπ πξφθεηηαη 

λα  πινπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Δμειίζζνληαη ζπλερψο  θαη ζα ππνβιεζνχλ ζε 

δηεμνδηθνχο ειέγρνπο πξηλ θπθινθνξήζνπλ. 

Ζ λέα θάξηα δελ έρεη κφλν λέα εκθάληζε, αιιά θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. 

Αληίζεηα κε ηελ παιηά, ε ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο δηαζέηεη έλα κηθξνεπεμεξγαζηή, 

ν νπνίνο απνζεθεχεη θαη κεηαβηβάδεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη‘ επηινγή. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα  πιενλεθηήκαηα θαη, θπξίσο, πνηνηηθφηεξεο 

θαη  αζθαιέζηεξεο ππεξεζίεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. ηνρνο ηεο ειεθηξνληθήο 

θάξηαο πγείαο είλαη λα δηεπθνιχλεη θαη λα βειηηψζεη ηελ αζθαιή αληαιιαγή ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ γηαηξψλ.Έηζη ν αζζελήο, επσθειείηαη απφ ηηο βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο πεξίζαιςεο.[23] 

 

5.5.2 Οξηζκφο ηεο Κάξηαο Τγείαο  

Ο νξηζκφο «θάξηα πγείαο» είλαη αξθεηά γεληθεπκέλνο αιιά ηαπηφρξνλα 

πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο επηκέξνπο έλλνηεο κηαο ηέηνηαο θάξηαο. πρλά ζα 

ζπλαληήζνπκε φξνπο φπσο «ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο», «έμππλε θάξηα πγείαο», 

«επξσπατθή θάξηα πγείαο». ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη 

θάζε φξνο έρεη θαη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν.  

Δίλαη ζχλεζεο φκσο, φηαλ θαλείο αλαθέξεηαη ζε «έμππλε θάξηα πγείαο» λα ηελ 

απνθαιεί απιψο «θάξηα πγείαο». Οη έμππλεο θάξηεο πγείαο παξέρνπλ έλαλ εχθνιν θαη 

αζθαιή ηξφπν απνζήθεπζεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη εθαξκνγέο απηψλ ησλ 

θαξηψλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε έμη θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη: 
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Emergency Medical Cards: πεξηέρνπλ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ.  

Hospital Admission Cards: πεξηέρνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαζψο θαη 

ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα.  

Follow up Cards: είλαη πξνζαξκνζκέλεο λα απνζεθεχνπλ ηαηξηθά δεδνκέλα 

γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο θαξδηνινγία, δηαβήηεο, αηκνθάζαξζε, 

κεηξφηεηα, νγθνινγία θαη θαξκαθεπηηθή.  

Universal Health Cards: πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο αζθάιηζεο, δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα θαη δηαζχλδεζε κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ.  

Health Passport Cards: πεξηέρνπλ αθξηβείο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο . 

Insurance Cards: πεξηέρνπλ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

  Ζ ηδαληθή θάξηα πγείαο απινπνηεί ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο κε νπηηθά ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα, κεηαθέξεη δεδνκέλα γηα λα εμππεξεηήζεη γηαηξνχο, 

θαξκαθνπνηνχο θαη αζζελείο θαη ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα θξππηνγξάθεζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθαιή πξνζηαζία ηνπο (Απνζηνιάθεο θαη Βιαρνγηάλλε, 2004, 

31-36). 

 

5.5.3 Ιζηνξηθφ Κάξηαο Τγείαο 

 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002, ελέθξηλε 

ζρέδην δξάζεο γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ έσο ην 

2005. Ζ ζχλνδνο θνξπθήο απνθάζηζε λα δεκηνπξγεζεί κηα Δπξσπατθή Κάξηα 

Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο (ΔΚΑΑ) ε νπνία «ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ζεκεξηλά έληππα 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε άιιν θξάηνο κέινο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο» (Barcelona European Council, 2002). 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ 1
ε 

Ηνπλίνπ 2004 σο εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο θνηλήο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο.
 

Ζ θάξηα απηή είλαη 

κνλαδηθή θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα ηξέρνληα έληππα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε άιιν θξάηνο κέινο. Ζ λέα θάξηα ζα δηεπθνιχλεη ηνπο 

πνιίηεο ηεο ΔΔ, ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο (γηαηξνχο, λνζνθνκεία) 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αξρηθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην έληππν 

«Δ111» γηα ηηο ζχληνκεο δηακνλέο (φπσο ηηο δηαθνπέο) θαη ζε δεχηεξε θάζε, φια ηα 

άιια έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα πξνζσξηλψλ δηακνλψλ 

(ππάιιεινη απνζπαζκέλνη ζε άιιε ρψξα «Δ128», εξγαδφκελνη ζηηο δηεζλείο 

κεηαθνξέο «Δ110», ζπνπδαζηέο «Δ128» θαη άλεξγνη πνπ κεηαβαίλνπλ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο πξνο αλαδήηεζε ζέζεο εξγαζίαο «Δ119»).  

ε ηξίηε θάζε ζα πάξεη ηελ κνξθή «ειεθηξνληθήο έμππλεο θάξηαο», κε 

δπλαηφηεηα αλάγλσζεο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Θα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αζζελείο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε 

ζην εμσηεξηθφ, λα εηζπξάμνπλ ηαρχηεξα ηα έμνδα απηά απφ ην ζχζηεκα αζθάιηζήο 

ηνπο. Δπίζεο, ζα δίλεη ην δηθαίσκα γηα θάζε αλαγθαία πεξίζαιςε ζην θξάηνο κέινο 

ππνδνρήο θαη φρη κφλν γηα ηελ άκεζα αλαγθαία πεξίζαιςε. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ε Δπηηξνπή έρεη ζέζεη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο. Μηαο θαη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ θαξηψλ γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη κηα επηζθφπεζε ησλ θαξηψλ αζθάιηζεο αζζέλεηαο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ ΔΔ. 
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Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ έρνπλ ήδε εθδψζεη έμππλεο θάξηεο, άιιεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη άιιεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ή θαζφινπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε ησλ Γηαθηλνχκελσλ Δξγαδνκέλσλ (CASSTM) κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη 

λα δηεπθνιχλεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, δεκηνπξγψληαο κηα λνκηθή βάζε 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εληχπσλ ηεο «ζεηξάο 100» θαη πξνσζψληαο ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε ρνξήγεζε θαη επηζηξνθή ησλ 

παξνρψλ (European Commission, 2003). 

 

5.5.4 Μνξθή ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο 

 

 
 

Δηθφλα 6: Μνξθή θάξηαο πγείαο επξσπατθήο ρψξαο 

Πεγή: http://plhroforikh-vioiatrikhtechnologia.blogspot.gr/p/e-health.html 

 

 

 

Ζ ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο δηαθέξεη θαη ζηελ φςε απφ ηελ πξνεγνχκελε θάξηα. 

ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ππάξρεη κηα πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ εθάζηνηε 

αζζελή(θάηνρνπ θάξηαο). Ζ θσηνγξαθία καξηπξεί κε ζαθήλεηα θαη ακεζφηεηα ηνλ 

θάηνρν ηεο θάξηαο. Έηζη, απνηξέπεηαη ε θαηάρξεζε ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο.ην 

κηθξνηζίπ απνζεθεχνληαη θαη‘ αξρήλ ηα βαζηθά ζηνηρεία , φπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε θάξηα αζθαιηζκέλνπ: Όλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, δηεχζπλζε, 

αξηζκφο αζθαιηζκέλνπ θαη ζηνηρεία γηα ηνλ ηχπν αζθάιηζεο, π.ρ. κέινο ή 

πξνζηαηεπφκελν κέινο. Έλα λέν δεδνκέλν είλαη ε αλαγξαθή ηνπ θχινπ. ηελ θάξηα 

ζα κπνξνχλ ζην κέιινλ λα απνζεθεχνληαη θαη ηαηξηθά δεδνκέλα.  

Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο πεξηέρεη κηα ιεηηνπξγία θσδηθνπνίεζεο, πνπ πξνζηαηεχεη απφ 

ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε.Σν φλνκα θαη ην επψλπκν βεβαηψλνπλ ηνλ θάηνρν ηεο 

http://plhroforikh-vioiatrikhtechnologia.blogspot.gr/p/e-health.html
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θάξηαο. Ο λένο αξηζκφο αζθαιηζκέλνπ, ν νπνίνο ιακβάλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο λέαο 

θάξηαο,ζα ηζρχεη ζην κέιινλ, αθφκε θη αλ ν αζθαιηζκέλνο αιιάμεη ηακείν πγείαο. 

 Ζ θσηνγξαθία απνηξέπεη ηελ ελδερφκελε θαηάρξεζε ηεο θάξηαο απφ ηξίηνπο.ην 

πίζσ κέξνο βξίζθεηαη ε επξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο (EHIC). Ζ θάξηα απηή 

αληηθαζηζηά ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ηεο ΔΔ θαη δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Δάλ είζηε ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αξξσζηήζεηε μαθληθά ελφζσ 

δηακέλεηε πξνζσξηλά ζην εμσηεξηθφ -γηα δηαθνπέο, επηρεηξεκαηηθφ ηαμίδη ή ζπνπδέο- 

δηθαηνχζηε θάζε είδνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί 

πάξαπηα, πξνηνχ επηζηξέςεηε ζηελ παηξίδα ζαο. Έρεηε ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηε ρψξα φπνπ 

βξίζθεζηε. 

Όηαλ ηαμηδεχεηε ζην εμσηεξηθφ πξέπεη πάληνηε λα παίξλεηε καδί ζαο ηελ Δπξσπατθή 

Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζελείαο (ΔΚΑΑ). Ζ θάξηα απηή απνηειεί απηή απφδεημε φηη 

είζηε αζθαιηζκέλνη ζε θάπνην θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ θαη ζα απινπζηεχζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πιεξσκήο θαη επηζηξνθήο ησλ εμφδσλ. 

Δάλ δελ δηαζέηεηε ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζελείαο ή δελ κπνξείηε λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζεηε (π.ρ. επεηδή πξφθεηηαη γηα ηδησηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε), δελ 

κπνξνχλ λα ζαο αξλεζνχλ ηελ παξνρή πεξίζαιςεο, αιιά κπνξεί λα ζαο δεηεζεί λα 

πιεξψζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηήζεηε επηζηξνθή ησλ εμφδσλ φηαλ επηζηξέςεηε 

ζηε ρψξα ζαο.[20],[24],[25] 

 

 

 
Πίζσ κέξνο ηεο θάξηαο 
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Μπξνζηά κέξνο ηεο θάξηαο 

Πεγή: Google 

Δηθφλα 7: H κνξθή ηεο επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο αζζέλεηαο γηα ηελ Διιάδα 

 

 

 

 

 

5.5.5 Σα Πιενλεθηήκαηα ηεο επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο αζζέλεηαο 

 

Σα πιενλεθηήκαηα δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηεο επξσπατθήο θάξηαο 

αζθάιηζεο αζζέλεηαο είλαη πνηθίια:  

1. Χθειεί ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ειαρηζηνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ησλ αλάινγσλ εγγξάθσλ (Δ111).  

2. Οη πνιίηεο πνπ δηαλέκνπλ πξνζσξηλά ζε άιιν θξάηνο κέινο έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ αλαγθαία πεξίζαιςε ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο φπσο θαη νη 

ππήθννη ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο.  

3. Ζ απφδνζε ησλ δαπαλψλ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γίλεηαη 

γξήγνξα απφ ην θξάηνο κέινο εγγξαθήο.  

4. Ζ θάξηα επηηξέπεη γεληθψο ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ παξνρή θξνληίδαο.  

5. Οη παξνρείο θξνληίδαο δε ζα ιακβάλνπλ πιένλ δπζαλάγλσζηα, εκηηειή θαη 

αθαηαλφεηα έγγξαθα (European Commission, 2003). 

 

Δπηπξφζζεηα, θαη γεληθφηεξα γηα ηηο έμππλεο θάξηεο πγείαο, κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο, εθφζνλ κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχλ ζε επίπεδν θπζηθνχ πξνζψπνπ θάζε 

κέινο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ θνξέσλ (Απνζηνιάθεο θαη Βιαρνγηάλλε, 2004) 
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5.5.6 Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο αζζέλεηαο 

 

Κάπνηα κεηνλεθηήκαηα επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο αζζέλεηαο είλαη: 

 

1. Τπάξρνπλ εζληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ρξήζε θαξηψλ, φζνλ αθνξά ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη ζην θαζεζηψο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

2. Γελ ππάξρεη δηαζπλνξηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ρξήζε θαξηψλ, εθηφο 

απφ πηινηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έζλνπο.  

3. ηελ πεξίπησζε ζπλέλσζεο ηεο θάξηαο κε θάπνηα εζληθή θάξηα πγείαο, 

ππάξρνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν «δηαβάζκαηνο» ησλ δεδνκέλσλ, 

ην format ηνπο θαη ηεο εκεξνκελίαο ηζρχνο.  

4. Σέινο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ην θφζηνο αλαπαξαγσγήο ησλ 

θαξηψλ θαζψο θαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηφρσλ 

ηνπο (European Commission, 2003). 

 

 

 

5.6 Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε (e-prescribing) 

 

 

 
 

  

5.6.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ ζπληαγνγξάθεζε είλαη ην δεχηεξν πην ηζρπξφ ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν,κεηά ηηο 

επεκβαηηθέο ηερληθέο ζηα ρέξηα ησλ ηαηξψλ.Έηζη ε νξζή ή ιαλζαζκέλε ρξήζε 

ηνπ,έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία,αιιά επεηδή ε ζεξαπεπηηθή δαπάλε είλαη 

ζπλερψο απμαλφκελε,έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο.Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αλήιζε γηα ην 

2009 ζε 5 δηο. Δπξψ,πνζφ πνπ ηζνδπλακεί κε ην 40% ηεο εηήζηαο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο πξνο απηά. 

Δλδεηθηηθά  ζηελ Διιάδα εθηεινχληαη πεξίπνπ 100 εθ.ζπληαγέο ην ρξφλν ελψ ζηελ 

Γαλία ,ρψξα κε ην κηζφ πεξίπνπ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο καο 15 εθ.Αηηία ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ε αιφγηζηε ζπληαγνγξάθεζε ε νπνία νθείιεηαη ζε πιήζνο 

παξαγφλησλ.Καη‘αξράο ζηελ αλαζθάιεηα ηνπ γηαηξνχ:φζν πην αλαζθαιείο είλαη ν 

γηαηξφο ,ηφζν πεξηζζφηεξα θάξκαθα γξάθεη ζηνλ αζζελή ηνπ,ειπίδνληαο πσο θάπνην 

απφ απηά ζα επηθέξεη ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Γεπηεξεπφλησο , ζηελ εζθαικέλε 

ηαθηηθή θάπνηνλ γηαηξψλ, λα θαηαθεχγνπλ απεπζείαο ζηα λέα γεληάο παλάθξηβα 

θάξκαθα,αληί λα δνθηκάδνπλ ηελ θιαζηθή θζελφηεξε αγσγή θαζψο θαη ηελ 

επηιεθηηθή ζπληαγνγξάθεθε ησλ θαξκάθσλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. ε φια απηά 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ε έηεξε πιεγή ηεο πιαζηήο ζπληαγνγξάθεζεο,δειαδή ε γλσζηή 

απάηε κε ηα θνππφληα ζην θαξκαθείν(αθαηξείηαη ην θνππφλη απφ ηε ζπζθεπαζία θαη 

ην θάξκαθν δίλεηαη μαλά ζε θάπνηνλ αλαζθάιηζην ή ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ζπληαγή 
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γηαηξνχ), ε νπνία εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρεί ζην 28%-35% ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Έλα αθφκε πξφβιεκα είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ 

αζζελψλ.Με βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία κφλν ην 22% ησλ ζπληαγψλ εθηεινχληαη 

απφ ηνπο αζζελείο κε βάζε ηηο νδεγίεο αλαγξαθήο ηνπο.Σν 14% δελ εθηειεί ηελ 

ζπληαγή,ην 13% ηελ εθηειεί αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί ηα θάξκαθα, ην 22% δηαθφπηεη 

πξφσξα ηελ ζεξαπεία,ελψ ην 29% κεηψλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηε δνζνινγία.ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο έρνπκε πξνθαλή θαηαζπαηάιεζε ηνπ πφξνπ ηεο ηαηξηθήο 

επίζθεςεο,ηνπ θνπξεζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδνρήο(νπξέο),θαηαζπαηάιεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ππνβάζκηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο(κε φξνπο νηθνλνκίαο) ηνπ 

ζπζηήκαηνο.Απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα απηά έξρεηαη λα δψζεη ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε.[26] 

 

 

5.6.2 Σν ρξνληθφ ηεο e-ζπληαγνγξάθεζεο 

 

Σν ρξνληθφ ηεο e-ζπληαγνγξάθεζεο έρεη σο εμήο: 

 

Γεθαεηία ‘90 

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε εκθαλίδεηαη πεηξακαηηθά ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο 

ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή.Πξσηνπφξνο είλαη ην Βέιγην,πνπ ηελ εθαξκφδεη απφ 

ην 1993. 

2003 

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ελζσκαηψλεηαη ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θιάδνπ 

θαξκάθσλ ζηηο ΖΠΑ. 

2005 

Δθαξκφδεηαη ζε Ηηαιία,Γαιιία θαη Απζηξία.Σελ ίδηα ρξνληά αξρίδεη λα ζπδεηάηαη θαη 

ζηελ Διιάδα. 

2008 

Δλζσκαηψλεηαη απφ ην ππνπξγείν πγείαο ηεο Βξεηαλίαο,ελψ ζηελ Διιάδα ν 

δηνηθεηήο ηνπ ΗΚΑ αλαθέξεη ζε δηεζλή εθεκεξίδα φηη θαηά ην έηνο 2007 ε δαπάλε 

αλά αζθαιηζκέλν ζηε ρψξα καο αλεξρφηαλ ζηα 305€ φηαλ ζηελ Οιιαλδία ήηαλ 

180€(-41%) θαη ζηε νπεδία 200€(-34%),ππνδεηθλχνληαο σο βαζηθφ έλνρν ηελ 

ππεξζπληαγνγξάθεζε. 

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζπκπεξηιήθζεθε σο ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο 

ζην θείκελν ηνπ κλεκνλίνπ πνπ ππνγξάςακε.Σν λνκνζρέδην γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαρψξεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγψλ πξνβιέπεη φηη νη ζπληαγέο ζα θαηαρσξνχληαη 

απφ ηνπ γηαηξνχο ειεθηξνληθά,ζα εθηεινχληαη επίζεο ειεθηξνληθά απφ 

θαξκαθνπνηνχο θαη ζα εθθαζαξίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

νη νπνίνη αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ 1 δηο. € απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ππεξβνιηθήο εηθνληθήο θαη θαηεπζπλφκελεο ζπληαγνγξάθεζεο.Σν έξγν πινπνηείηαη 

απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο,ρξεκαηνδνηείηαη εμ‘νινθιήξνπ απφ ην 

ΔΠΑ,έρεη θφζηνο 800.000€ θαη αθνξά ζε πξψηε θάζε ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ 

θαξκάθσλ ελψ ζε δεχηεξε θάζε ζα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη 

λνζειίσλ. 
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πγθεθξηκέλα ην ρξνλνδηάγξακκα έρεη σο εμήο: 

 

Πξψην ζηάδην –Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηνλ 

ΟΑΔΔ,ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν θαη ε αλάπηπμε ηνπ απαξαίηεηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Γεχηεξν ζηάδην- Ζ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηα ππφινηπα αζθαιηζηηθά ηακεία 

(ΟΠΑΠ,ΗΚΑ,ΟΓΑ).Ζ επγεληθή δσξεά ηεο ηξάπεδαο χςνπο 1,5 εθ.€ ζα θαιχςεη ηηο 

απαξαίηεηεο αλάγθεο επέθηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ  γηα λα νινθιεξσζεί ην ζηάδην 

απηφ.(Δδψ ζεκεηψλνπκε πσο απφ 21/01/2011 έρνπλ ήδε εληαρζεί ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία). 

Σξίην ζηάδην-Ζ έληαμε ησλ λνζνθνκείσλ,ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ θαη 

ηαηξείσλ θαη ησλ παξαταηξηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ.ηφρνο λα εθαξκφδεηαη 

πιήξσο  ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε απφ 01/01/2012. 

Σειηθφο ζηφρνο: Κάζε αζθαιηζκέλνο λα δηαζέηεη κία αηνκηθή «έμππλε» θάξηα πγείαο 

(smart card) ,πνπ ζα αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο.[27] 

 

 

5.6.3 Πσο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα e-ζπληαγνγξάθεζεο 

 

Ο γηαηξφο κπαηλεη ζην ζχζηεκα ,δίλεη ηνλ θσδηθφ ηνπ έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα 

θαηαιάβεη πνηνο γηαηξφο έγξαςε ηε ζπληαγή θαη αξρίδεη λα γξάθεη.Βάδνληαο ζηε 

ζέζε ηνπ ΑΜΚΑ ηνλ ΑΜΚΑ ηνπ αζζελνχο απηφκαηα βγαίλνπλ θαη ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο πνπ αθνξνχλ ηε δηεχζπλζε,ην ηακείν φπνπ ν αζζελήο είλαη 

αζθαιηζκέλνο θαη κε κία ζεηξά άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη ν γηαηξφο λα θάλεη έλα 

κηθξφ έιεγρν γηα λα δεη εάλ φλησο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.ηε 

ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ζε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα-ζπληαγή ηελ αζζέλεηα,ηε 

θαξκαθεπηηθή νπζία πνπ ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί θαη ην θάξκαθν πνπ πξνηείλεη ζηνλ 

αζζελή.Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε αλ ηα θάξκαθα 

βξίζθνληαη εληφο ιίζηαο πνπ ππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη επίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ηνπ 

θαξκάθνπ λα δεη γηα παξάδεηγκα κέρξη θαη αλ ππάξρεη θάπνην άιιν βηντζνδχλακν 

θάξκαθν κε ρακειφηεξε ηηκή.Αλ ν γηαηξφο δελ επηιέμεη ην θζελφηεξν θάξκαθν αιιά 

έλα άιιν αθξηβφηεξν ,αλνίγεη έλα κήλπκα πνπ ηνπ πξνηείλεη έλα θζελφηεξν θάξκαθν 

θαη ηνλ ξσηά αλ επηκέλεη λα ζπληαγνγξαθήζεη ην αθξηβφηεξν.Αλ ινηπφλ ν γηαηξφο 

επηκείλεη γίλεηαη δεθηή ε επηινγή ηνπ.Οη ειεγθηηθέο αξρέο ελεκεξψλνληαη γηα απηήλ 

ηελ επηινγή/ιεπηνκέξεηα θαη κπνξνχλ λα ζέινπλ λα ειέγμνπλ ηνλ γηαηξφ εθφζνλ 

εμαθξηβσζεί φηη ζπζηεκαηηθά επηιέγεη ηα αθξηβφηεξα θάξκαθα.Τπάξρνπλ επίζεο θαη 

άιινη πεξηνξηζκνί φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πνζφηεηεο ησλ θαξκάθσλ πνπ 

ζπληαγνγξαθνχληαη γηα θάζε αζζελή. 

Ο γηαηξφο εθηππψλεη ηελ ειεθηξνληθή θφξκα θα ηελ δίλεη ζηνλ αζζελή ν νπνίνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ παξαδίδεη ζηνλ θαξκαθνπνηφ. Ο θαξκαθνπνηφο κπαίλεη ζην 

portal κε ηνλ δηθφ ηνπ ΑΜΚΑ,βξίζθεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή θαη ηελ εθηειεί.Σν 

θνπηί κε ην θάξκαθν πεξλάεη απφ ζθάλεξ πνπ δηαβάδεη ην barcode πξνηνχ παξαδσζεί 

ζηνλ αζζελή.Με ηελ κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε ηρληιαζηκφηεηα ηνπ θαξκάθνπ.ε 

δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο παξηίδαο εάλ ρξεηάδεηαη ,ν έιεγρνο ηνπ πιαζηνχ 

θαξκάθνπ,ν έιεγρνο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ ελψ κπινθάξνληαη ηα 

αρξεζηκνπνίεηα θνππφληα απφ εμαγψγηκα θάξκαθα.Ο θαξκαθνπνηφο αλ π.ρ απφ δχν 

θνπηηά πνπ αλαγξάθεη ε ζπληαγή έρεη ην έλα κπνξεί λα εθηειέζεη κεξηθψο ηε 

ζπληαγή.Έηζη επηιέγεη εθηέιεζε θαη ε ζπληαγή ζα θαηαρσξεζεί κεξηθψο 
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εθηειεζκέλε.Σν ζχζηεκα ζα αλακέλεη απφ ηνλ ίδην θαξκαθνπνηφ λα μαλαδεηήζεη 

απηήλ ηελ ζπληαγή νιηθή εθηέιεζε έσο φηνπ ιήμεη. 

ηε ζπλέρεηα ν θαξκαθνπνηφο ηππψλεη ηελ εθηειεζκέλε ζπληαγή θαη επηθνιιά επάλσ 

ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο ησλ ζθεπαζκάησλ. 

 

 

 
 

Δηθφλα 9: Γηάγξακκα ξνήο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.  

Πεγή:google 

 

Ο θαξκαθνπνηφο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ρεηξφγξαθεο 

ζπληαγήο(ζηε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί πξνζσξηλά ε ζχλδεζε ηνπ ηαηξνχ ζην 

δηαδίθηπν). 

ην ηέινο θάζε κήλα ν θαξκαθνπνηφο πεγαίλεη ζηνλ θάθειν εθθαζάξηζε θαη 

εθηππψλεη απηφκαηα φιεο ηηο ζπγθεληξσκέλεο κεληαίεο θαηαζηάζεηο αλά αζθαιηζηηθφ 

ηακείν κε νπνίν ζπλεξγάδεηαη ,κε φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη απφ ην ηακείν. 
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Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Ζιεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο θαη 

εθηέιεζεο ζπληαγψλ είλαη φηη ε ρξήζε γίλεηαη κφλν κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

Σν λέν απηφ ζχζηεκα δηαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηα,ηελ πνηφηεηα,ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα,ηελ αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ,παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ηφζν απφ εμσηεξηθέο πεγέο 

φζν θαη απφ εζσηεξηθέο πιεξνθφξεζεο θαη ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο ιαζψλ ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 60%. 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ ηα ιάζε ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 Υνξήγεζε θαξκάθνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπ ζπληαγνγξαθεκέλνπ 66,0% 

 Κσδηθφο θνππνληνχ εθηφο αξρείνπ θαξκάθσλ 9,9% 

 Αξηζκφο θαξκάθσλ δηαθνξεηηθφο ησλ ζπληαγνγξαθεκέλσλ 3,8% 

 Με νξζή εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελεο ζπληαγήο 3,7% 

 πληαγνγξάθεθε πιένλ ησλ δχν θπηίσλ ρσξίο αλαγξαθή ρξφληαο πάζεζεο 

3,3% 

 Λνηπά 10,2% 

 

Με ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο ,ηαπηνπνηνχληαη φινη νη 

εκπιεθφκελνη ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη είλαη ππεχζπλνη.Δπηπιένλ έρεη ππνινγηζηεί 

πσο ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγψλ ζα νδεγήζεηο ηελ 

εμνηθνλφκεζε 100 σξψλ εξγαζίαο αλά γηαηξφ ζε έλα έηνο,ελψ αθφκα πην ζεκαληηθή 

είλαη ε ειάθξπλζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ θαξκαθνπνηψλ. 

Άιιε κία δηάζηαζε ησλ σθειεηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, έρεη λα 

θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε πιήξεο ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ ζπληαγψλ παξηζηά ην 

κφλν αληηθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ ηαηξψλ,δηφηη απνηειεί 

αδηάζεηζην ηεθκήξην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη φηη 

ειέγρεηαη ην θχθισκα θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο-γηαηξνχ-θαξκαθνπνηνχ θαη 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο μεθίλεζε ην ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 

απφ Σνλ ΟΑΔΔ.Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

απφ ηνλ πξψην κήλα εθαξκνγήο κεηψζεθε ζην ήκηζπ ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ 

ηακείνπ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ, ην ζπλνιηθφ κεληαίν θφζηνο ησλ 

θαξκάθσλ έθηαζε ηα 13 πεξίπνπ εθ απφ ηα 25 εθ.€ πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηε εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο.Δπηπιένλ ν αξηζκφο ησλ ζπληαγψλ έρεη ππνρσξήζεη απφ ηηο 300.000 

κεληαίσο ζηηο 200.000 ,ελψ ην θφζηνο ηεο κέζεο ζπληαγήο έρεη κεησζεί απφ ηα 80 ζηα 

40 €. 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ αξθεί λα γίλεη κφλν ζηα θάξκαθα ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε,αιιά ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο(λα 

νινθιεξσζεί δειαδή θαη ην 3
ν
 ζηάδην ηνπ έξγνπ),εθεί πνπ έρνπκε δηελέξγεηα 

πιήζνπο αρξείαζησλ εμεηάζεσλ.ηα λνζνθνκεία ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ είλαη 

δχζθνιε , γηαηί ιφγσ ηεο απαξραησκέλεο κεραλνξγάλσζεο πξέπεη λα ιπζνχλ πνιιά 

ηερληθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα.[28],[29] 
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Δηθφλα  10 : πληαγή Φαξκαθνπνηνχ ,Πεγή:google 

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

ηεο ζπληαγήο θαη δηαβάδεηαη ν αξηζκφο ηεο ζπληαγήο. Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ 

πνπ ην θάξκαθν ηεο ζπληαγήο έρεη πξάζηλε έλδεημε,ν θαξκαθνπνηφο έρεη ηηο 

εμήο επηινγέο: 

 Να πξαγκαηνπνηήζεη Δθηέιεζε πληαγήο,  

 Να πξαγκαηνπνηήζεη κεξηθή Δθηέιεζε πληαγήο 

 Να πξνρσξήζεη ζε εθηέιεζε λέαο πληαγήο 

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

απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ ηεο ζπληαγήο. Δπηιέγνληαο ην άλνηγκα ε ζπληαγή 

εκθαλίδεηαη έηνηκε γηα λα εθηππσζεί.Ο θαξκαθνπνηφο νθείιεη λα ππνγξάςεη θαη 

λα ζθξαγίζεη ηε ζπληαγή πνπ ζα εθηππψζεη θαη λα ηε δψζεη ζηνλ αζζελή.  
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5.6.4 Πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε δίλεη ζηνπο αζζελείο έλα ηζρπξφ εξγαιείν. ε 

ζχγθξηζε κε ηελ έληππε ζπληαγνγξάθεζε κπνξεί λα είλαη αζθαιέζηεξε,αθξηβφηεξε 

θαη λα κεηψλεη ην θφζηνο κε ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο κε θζελφηεξα 

θάξκαθα. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε έρεη λα πξνζθέξεη: 

Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ νη 

αζζελείο. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη λα κεησζνχλ ηα ζθάικαηα ζπληαγνγξάθεζεο φηαλ  

απηή γίλεηαη ειεθηξνληθά. 

Οη δπζαλάγλσζηεο ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο εμαιείθνληαη κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

ιαζψλ.  

 

 Πξνθνξηθέο αζπλελλνεζίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπληαγέο κεηψλνληαη θαζψο ε 

ειεθηξνληθή κνξθή δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο άκεζεο επαθήο 

(ηειεθσληθήο) αλάκεζα ζηνλ θαξκαθνπνηφ θαη ηνλ ζπληαγνγξαθήηε.  

 Πξνεηδνπνηεηηθά ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ππάξρνπλ θαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε βειηηψλεη 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθσλ κέζσ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηνπ αζζελή γηα αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ, γηα 

αιιεξγίεο, ζε ζρέζε κε ηελ δηάγλσζε, ην ζσκαηηθφ βάξνο, ηελ ειηθία, ηελ 

πάζεζε γηα ζσζηή δνζνινγία. Σα ίδηα ζπζηήκαηα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

ζπληαγνγξαθήηεο ελψ πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

έρνπλ θαη δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ θαξακαθεπηηθέο αγσγέο αλάινγα ηα 

ζηαηηζηηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ην θάζε θάξκαθν ηνπο πξνο ηελ θάζε 

αζζέλεηα. 

 Πξφζβαζε ζην ηαηξηθνθαξκαθεπηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή. Ζ δπλαηφηεηα 

απηή, ε πξφζβαζε λα γίλεηαη ηελ ζηηγκή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο εληζρχεη 

ζπλαγεξκνχο γηα αθαηαιιειφηεηα ζπλδπαζκνχ θαξκάθσλ κεηαμχ ηνπο ή 

ζπλδπαζκνχ θαξκάθσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα 

 

Μείσζε ρξφλνπ ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ γηα επηβεβαηψζεηο απφ ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο. 

 

Σα ηαηξεία δέρνληαη πάλσ απφ 150 εθαηνκκχξηα ηειεθσλήκαηα απφ θαξκαθεία  

κε εξσηήζεηο, δηεπθξηλήζεηο θαη αηηήζεηο γηα αλαλεψζεηο θαξκάθσλ. ε έξεπλα 

πνπ έγηλε ην 88% ησλ ηαηξψλ δήισζαλ φηη είηε νη ίδηνη είηε ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηαηξείσλ ηνπο μνδεχεη πεξίπνπ 1/3 ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ηειεθσλήκαηα. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηα 

ηειεθσλήκαηα πνπ νθείινληαη ζε δπζαλάγλσζηεο ζπληαγέο θαη ζε ιαλζαζκέλεο 

επηινγέο θαξκάθσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη έιεγρνο κε απνηέιεζκα θαιχηεξε 

ξνή εξγαζίαο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 



67 

 

Μείσζε ρξφλνπ απνζηνιήο ζπληαγψλ ζηα θαξκαθεία. 

 

Σφζν νη θαξκαθνπνηνί φζν θαη νη ζπληαγνγξαθήηεο κπνξνχλ λα γιηηψζνπλ 

ρξφλν απφ ηελ απνζηνιή ησλ ζπληαγψλ, δνπιεηά γηα ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

έμνδα αλαιψζηκσλ (ραξηηνχ, κειάλεο, ζπζθεπψλ) κε ηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε. 

 

Απηνκαηηζκφο ησλ αηηήζεσλ αλαλεψζεο ζπληαγψλ θαη δηαδηθαζία 

εμνπζηνδφηεζεο 

 

Με ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο 

ζπληαγψλ κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο ηφζν γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο φζν 

θαη γηα ηνπο ζπληαγνγξαθήηεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ θαξκαθείνπ δεκηνπξγεί ηε 

θφξκα θαη ηελ απνζηέιιεη κέζσ δηθηχνπ. Ο ζπληαγνγξαθήηεο εμεηάδεη ην αίηεκα 

θαη απαληά ειεθηξνληθά γηα ηελ αλαλέσζε ή φρη ηνπ θαξκάθνπ. Διάρηζηνο ρξφλνο 

πιεθηξνιφγεζεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ε δηαδηθαζία έρεη ηειεηψζεη ρσξίο 

κεηαθνξηθνχο κεζάδνληεο, αλέμνδα θαη γξήγνξα. 

 

Ιθαλνπνίεζε αζζελψλ(θαη θαξκαθεπηηθή πιεξφηεηα) 

 

Τπνινγίδεηαη φηη 20% ησλ ρεηξφγξαθσλ ζπληαγψλ δελ θηάλνπλ ζηα θαξκαθεία 

γηα αλαλέσζε εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο λα κεηαθεξζεί ε ζπληαγή ζην θαξκαθείν θαη 

ηεο αλακνλήο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαλεσζεί (θπξίσο απφ άηνκα κεγάιεο 

ειηθίαο). Μεηψλνληαο ζην ειάρηζην ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη κεγαιψλεη ν αξηζκφο 

ησλ αλαλεψζεσλ. Δπίζεο πνιιέο θνξέο νη ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο αιινηψλνληαη κε 

απνηέιεζκα ε αλαλέσζε ηνπο λα ζέιεη δηεπθξηλήζεηο ζε αληίζεζε κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπο κνξθή πνπ παξέρεη θάζε πιεξνθνξία γηα ηελ άκεζε αλαλέσζε 

αθφκα θαη απνζηνιή ηεο ζπληαγήο ζηνλ αζζελή. 

 

Βειηίσζε ησλ θαζηεξσκέλσλ θνζηνινγήζεσλ γηα ηα θάξκαθα  

 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθξίζεηο ηηκψλ ζηα ίδηα ηα ζεκεία θξνληίδαο, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο κε άιια ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο. Έηζη εκπνδίδεηαη ε αζπδνζία ησλ 

θαξκαθνβηνκεραληψλ θαη κεηψλεηαη ην θφζηνο γηα ηνπο αζζελείο.Απηή ε κείσζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηελ κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ κε ηελ 

επαλαιεπηηθή ιήςε θαξκάθσλ θαζψο ην θφζηνο παχεη λα είλαη απαγνξεπηηθφ γηα 

απηνχο. 

 

Δπηηξέπεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο ζπληαγνγξαθήηεο  

 

Γηεπθνιχλεηαη πξαθηηθά ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπληαγνγξαθεηψλ, θαζψο κε 

ηελ ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη αζχξκαηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα 

ζπληαγνγξαθνχλ απφ νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη. 
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Βειηηψλεηαη ε παξαθνινχζεζε γηα ηα ειεγρφκελα θάξκαθα 

 

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε επηηξέπεη ηελ απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ 

θαξκάθσλ θαη ηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο πξάγκα αδχλαην κε ηηο 

ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο. Έηζη ειέγρνληαη θάξκαθα πνπ δελ είλαη επξείαο θπθινθνξίαο 

θαη αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα βξεζνχλ φινη νη αζζελείο πνπ έιαβαλ ην θάξκαθν 

θαζψο θαη ηα ρξνληθά πιαίζηα ζηα νπνία ζπλέβε απηφ. 

 

5.6.5 Μεηνλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο  

 

Όπσο ζε θάζε θαηλνχξγηα εθαξκνγή ππάξρνπλ θαη εδψ παξάκεηξνη πνπ πξέπεη 

λα εμαιεηθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο. 

Αξρηθά πξέπεη λα γίλεη αηζζεηφ φηη ε ηερλνινγία ζα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ην κέιινλ ηεο ηαηξηθήο. Πνιινί ηαηξνί δελ είλαη πξφζπκνη λα 

αιιάμνπλ νηηδήπνηε αλ απηφ δελ έρεη άκεζν αληίθξηζκα ζηνλ ρξφλν θαη ηα 

ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπλ. Άιινη παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή δηζηάδνπλ λα ηνπο θάλνπλ θνκκάηη ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο Ζ.Π.Α αλ θαη 150 

ρηιηάδεο ηαηξνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα αλ ζπληαγνγξαθήζνπλ ειεθηξνληθά, 

ιηγφηεξν απφ 3% ησλ ζπληαγψλ πνπ ζηάιζεθαλ ήηαλ ειεθηξνληθέο.  

Παξάιιεια, αλ θαη ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

αλαπηχζζνληαη ξαγδαία, δελ είλαη αθφκα ιεηηνπξγηθά άξηηα. Κάπνηεο θνξέο, ηα 

δεδνκέλα δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε κνξθή κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ άκεζα. Χζηφζν, ε ηαηξηθή επηζηήκε θαη ε θξνληίδα ηεο πγείαο δελ 

γίλεηαη λα πεξηκέλνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

 

 

5.7 Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο (e-procurement) 

 

5.7.1 Οξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ 

 

«κνξθέο πξνκεζεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο  

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.»[39] 

  

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ή (ειεθηξνληθφο εθνδηαζκφο) είλαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα ε δηαδηθαζία αγνξάο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δηαδηθηπαθά απφ 

δηάθνξνπο παξφρνπο.Πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο αγαζά έκκεζεο αλάγθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή αγαζψλ.Ο εθνδηαζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

απφθηεζε(αγνξά ή ελνηθίαζε) πξνζσξηλψλ εξγαζηεξίσλ ελέξγεηαο αδεηψλ νρεκάησλ 

θ.α.Θεσξήηαη δεδνκέλν φηη ν εθνδηαζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο.Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εθνδηαζκνχ κπνξεί λα ζπλδέζεη ηελ εηαηξεία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

λα δηαρεηξηζηεί ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο.Απηφ πεξηιακβάλεη αληαιιαγή 

ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ,δηαδηθηπαθέο αγνξέο,νκαδηθή αιιεινγξαθία θαη αξρεία 

ζπλαιιαγψλ.Σν απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε ηαρχηεηα,ε απφδνζε θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ ζηνλ εθνδηαζκφ.(Anon ,2010, Free encyclopedia of 

Ecommerce). 
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5.7.2 Ση πεξηιακβάλεη ην e-procurement 

 

Ζ αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ηξεηο 

δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο/ππεξεζίεο: 

 

1. Σε δηελέξγεηα ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο (e-auction) γηα ηελ επηινγή ησλ 

πξνκεζεπηψλ ησλ εηδψλ 

 

2. Σε ζχζηαζε Ζιεθηξνληθνχ Καηαιφγνπ (e-Catalogue) ησλ εηδψλ ηα νπνία ζα 

παξαγγέιλνληαη ειεθηξνληθά, κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επηινγή ηνπ επηζπκεηνχ πιηθνχ. 

 

3. Σε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαγγειηψλ (e-procurement) 

ησλ Ννζνθνκείσλ / Κέληξσλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ηελ αιιεινπρία ελεξγεηψλ: 

θαηαρψξεζε παξαγγειίαο απφ Ννζνθνκείν – απνζηνιή ζηνλ πξνκεζεπηή – απνδνρή 

παξαγγειίαο απφ πξνκεζεπηή – θαηαρψξεζε απνζηνιήο πιηθψλ απφ πξνκεζεπηή – 

θαηαρψξεζε παξαιαβήο πιηθψλ απφ Ννζνθνκείν. Ζ δηαλνκή ησλ πιηθψλ ζα κπνξεί 

λα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε Ννζνθνκείνπ. 

4.To e-notification(e-εηδνπνηήζεηο)-Γεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη ζρεηηθψλ εγγξάθσλ  

5. Tν e-tendering(e-δηαγσληζκνί)-Ζιεθηξνληθή ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ παξαγσγή ηεο έθζεζεο γηα ην άλνηγκα 

6.Σν e-awarding(e-απνλνκή)-Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχλαςε / 

αλάζεζε ζπκβάζεσλ[31] 

 

Κάζε κία απφ απηέο ηηο ελφηεηεο είλαη δσξεάλ ζηε ρξήζε θαη παξέρεη νθέιε γηα ηνπο 

αγνξαζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

5.7.3 Πιενλεθηήκαηα ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο κεγάινπο 

νξγαληζκνχο πγείαο λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηα δηαδηθαζηηθά ηνπο έμνδα θαη λα 

πεηχρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνπλ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη λα 

πξνζθέξεη επθνιφρξεζηε επηθάλεηα δηεπαθήο επηηξέπνληαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ , λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ζχζηεκα. 

 

Δπνκέλσο πηνζεηψληαο έλα θηιηθφ ζην ρξήζηε ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ κπνξεί ην ζχζηεκα πγείαο λα επσκηζηεί φια ηα νθέιε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ, ηα νπνία θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο παξαθάησ: 

 

 Αχμεζε επηηπρίαο ζηξαηεγηθψλ ζπκβνιαίσλ εθνδηαζκνχ θπξίσο ιφγσ ηεο 

ηαρχηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν ειεθηξνληθφο ραξαθηήξαο. 

 Μείσζε ηνπ βαζηθνχ θεθαιαίνπ πνπ μνδεχεηαη γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ 
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πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ησλ πξνκεζεπηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη εμαηξεηηθά δηεπξπκέλν. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα έξεπλαο γηα ηα θαηαιιειφηεξα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ελψ γίλεηαη πιένλ θαη ζχγθξηζε ηνπο θαζψο ππάξρεη πνηθηιία 

επηινγψλ. 

 πγθεληξσηηθφο έιεγρνο ζηηο εγθξίζεηο πξνκεζεπηψλ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη νξγάλσζε θαη λα κελ γίλνληαη ζπαηάιεο 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγγειία ησλ αγαζψλ 

θαη άξα κείσζε θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπο. 

 Παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο εηθφλαο 

θαη απφδνζεο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ κε άκεζε ζπλέπεηα 

ηνλ άξηην εθνδηαζκφ θαη ηελ απνθπγή απάηεο. 

 Βειηίσζε θαη απηνκαηνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο εθνδηαζκνχ.  

 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεπηψλ κε 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ηνπ θαη λα 

απμάλεηαη ην εχξνο επηινγήο. 

 

 

5.7.4 Μεηνλεθηήκαηα Ηιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ 

 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή έρνπλ  παξνπζηάζεη 

ειάρηζηα πξνβιήκαηα ζηα θέληξα πνπ επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Σν ζπλεζέζηεξν απφ απηά είλαη ηα ζθάικαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ 

παξαγγειία ησλ αγαζψλ γεγνλφο φκσο πνπ νθείιεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα θαη φρη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ 

εθνδηαζκνχ. 

Έλα δεχηεξν θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ πιεγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία θαη είλαη δχζρξεζηεο κε απνηέιεζκα αληί λα 

δηεπθνιχλνπλ, λα δπζρεξάλνπλ ηελ δηαδηθαζία εθνδηαζκνχ. Βέβαηα απηή ε 

έιιεηςε είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα εμαιεηθζεί άκεζα δεδνκέλεο ηεο ηαρχηεηαο κε 

ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λέα πξνγξάκκαηα θαη αλαλεψλνληαη ηα ήδε ππάξρνληα. 

(Jkatalog,Anon(2010)).[32] 
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5.8 Σειεταηξηθή (telemedicine) 

 

5.8.1 Δηζαγσγή 

 

Παξάιιεια κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζηελ 

επηζηήκε ηεο πιεξνθνξίαο , ζεκεηψζεθε κεγάιε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δηάθνξεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο έρνπλ επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ζην απμεκέλν 

θφζηνο ππεξεζηψλ, ζηηο απαηηήζεηο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα, ζην άλνηγκα λέσλ 

αγνξψλ, αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο γηα ηζφηηκεο παξνρέο. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, παξαηεξείηαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

δξακαηηθή αχμεζε ησλ αηφκσλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ εχθνια. Δπίζεο, ην απαγνξεπηηθφ θφζηνο θάπνησλ κεραλεκάησλ θαη ε 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε απνκνλσκέλεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ αλαδήηεζε πνιιψλ ππεξεζηψλ ζε θάπνην θεληξηθφ λνζνθνκείν πνπ 

δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ νδήγεζε 

ζηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ηειεταηξηθήο.  

 

Ζ ηειεταηξηθή ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο : «Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο 

θαη ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ παξνρή θαη ππνζηήξημε ηεο θξνληίδαο 

πγείαο φηαλ ε απφζηαζε ρσξίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο.» Έλαο απφ ηνπο πιένλ 

απνδεθηνχο νξηζκνχο γηα ηελ ηειεταηξηθή είλαη απηφο πνπ δίλεη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization – WHO), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν σο 

ηειεταηξηθή νξίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο, εθεί φπνπ ε 

απφζηαζε είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα αληαιιαγή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

δηάγλσζε, ζεξαπεία , πξφιεςε αζζελεηψλ θαη γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ 

ιεηηνπξγψλ πγείαο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε , αιιά θαη γηα 

φια απηά πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ηεο θνηλσλίαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο αλαγλσξίδεη ηε ηειεταηξηθή έλαλ ελ δπλάκεη παξάγνληα πνπ ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηε ζηξαηεγηθή «Τγεία γηα Όινπο», ζπκβάιινληαο ζην φξακα γηα έλα 

θφζκν φπνπ ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ζα ηα απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο, 

νπνπδήπνηε θη αλ δνπλ. Βέβαηα ε ηειεταηξηθή δελ είλαη παλάθεηα, απνηειεί φκσο 

ιχζε, εθεί φπνπ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο θαζψο θαη εθεί πνπ 

ε εθαξκνγή ηεο απνδεδεηγκέλα βειηηψλεη ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο. 
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Ζ ιέμε «ηειεταηξηθή» είλαη ζχλζεηε, απνηεινχκελε απφ ηα πξφζεκα «ηειε», πνπ 

ζεκαίλεη «εμ‘ απνζηάζεσο», θαη ηε ιέμε «ηαηξηθή» θαη λνεκαηνδνηεί ηελ εμ‘ 

απνζηάζεσο άζθεζε ηεο. Φπζηθά ν παξαπάλσ νξηζκφο δελ είλαη πιήξεο, νχηε 

δηαζαθελίδεη ηνλ ηξφπν-κέζν, κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε ηαηξηθή πιεξνθνξία ηφζν 

απφ ηνλ αζζελή πξνο ηνλ ηαηξφ φζν θαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε κεηαθνξά ηαηξηθψλ εηθφλσλ 

(αθηηλνγξαθηψλ, αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ) απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζε 

δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ε άκεζε παξνρή θξνληίδαο ζην ζπίηη (φπσο κε έλα απιφ 

ηειεθψλεκα) ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξφβιεκα κεηαθίλεζεο. 

 

Σα ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο αλαπηχρζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ απηέο ηηο αλάγθεο θαη 

κπνξεί λα έρνπλ κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

 

 Σειεζπκβνπιεπηηθή, νξίδεηαη σο ε απφ απφζηαζε πξφζβαζε ζηηο γλψζεηο 

ή ηελ εμεηδίθεπζε εηδηθνχ. 

 Σειεδηάγλσζε, νξίδεηαη σο ε απφ απφζηαζε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο 

ελφο αζζελή απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν γηαηξφ. 

 Σειεπαξαθνινχζεζε, είλαη ε παξαθνινχζεζε ελφο αζζελή πνπ δελ 

βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν. 

 Σειεθξνληίδα, είλαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηειεπαξαθνινχζεζεο γηα 

       παξνρή βνήζεηαο. 

 Σειεθπαίδεπζε, νξίδεηαη σο ε απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε αζζελψλ ή θαη 

            επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 πλεξγαηηθή δηάγλσζε, θαηά ηελ νπνία κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο 

πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ έθδνζε 

ελφο πνξίζκαηνο. 

 

Ζ πξφζβαζε κηαο βάζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ απφζηαζε ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί εθαξκνγή ηειεταηξηθήο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε φισλ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ είλαη ζαθέο φηη , εθηφο απφ ηνλ 

ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο 

ηειεπηθνηλσλίαο (απφ κηα απιή ηειεθσληθή γξακκή σο ππεξζχγρξνλεο 

δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο) . 

Ζ ηειεταηξηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απνκαθξπζκέλεο θαη 

απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, φπσο λεζηά, ρσξηά, θηι. πνπ δηαζέηνπλ ρακειή 

πνηφηεηα παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Δπίζεο απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκε ζηε λαπζηπινΐα γηα ηε δηάγλσζε θαη ηαηξηθή 

βνήζεηα απφ απφζηαζε ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε πινία, θξνπαδηεξφπινηα, θιπ. 

θαη πξνθαλψο δε δηαζέηνπλ εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαη’ νίθνλ λνζειεία, ζε ζπκβνπιεπηηθέο κνλάδεο πξνο γηαηξνχο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ θάιπςε ζπάλησλ εηδηθνηήησλ γηαηξψλ. Δπίζεο, κπνξεί 

λα θαιχςεη θαη λα πξνιάβεη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε 

επέκβαζε, ζπλήζσο ζε θηλεηνχο ζηαζκνχο (αζζελνθφξα). 
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5.8.2 Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο 

 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο εθαξκνγέο, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο 

ηειεταηξηθήο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο γηαηξνχο (ή άιινπο παξνρείο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ) λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ν 

αζζελήο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκφ απφ βίληεν, ήρν, δεδνκέλα θαη εηθφλεο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηέιλνληαη κέζσ θάπνηαο κνξθήο ζχλδεζε απφ ηνλ ηφπν φπνπ 

γίλεηαη ε απνζήθεπζε ηνπο (π.ρ. λνζνθνκεία θαη θιηληθέο) ζηνλ ηφπν φπνπ 

ρξεηάδνληαη. Ζ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο είλαη αξθεηά πεξίπινθε, ιφγσ 

ηεο πιεζψξαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη θάζε κέζν. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηάδνζε 

ησλ δσηηθψλ ζεκάησλ ελφο αζζελνχο δε ρξεηάδεηαη κεγάιεο ηαρχηεηεο 

κεηάδνζεο. Αληίζεηα, νη πςειήο αλάιπζεο ηαηξηθέο εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάγλσζε απαηηνχλ κεγάιεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο θαη 

εχξνο δψλεο.  

Μεξηθά γεληθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο είλαη: 

 

 Ηαηξηθή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε γηαηξψλ, λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θ.η.ι. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ απφ απφζηαζε. Δδψ έρνπκε αληαιιαγή ζπκβνπιψλ 

κεηαμχ γηαηξψλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε γηα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηξαπκάησλ 

θαη άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη κηα δεχηεξε γλψκε ή ε γλψζε ελφο 

εηδηθνχ, π.ρ. επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

 Γηάγλσζε απφ απφζηαζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο γηα πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηφπν φπνπ δελ ππάξρεη γηαηξφο ηεο 

θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο. 

 

Μηα άιιε εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο πνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν 

πεηξακαηηθφ ζηάδην είλαη ε εθηέιεζε εγρεηξήζεσλ απφ απφζηαζε (Σειερεηξνπξγηθή). 

ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο ππάξρεη έλαο ξνκπνηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο 

θαζνδεγείηαη απφ απφζηαζε απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηαηξφ. Ο γηαηξφο έρεη 

νπηηθή επαθή κέζσ θάκεξαο.Αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, έλα 

ηειεταηξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεη θαη πξνο ηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο πςειήο πνηφηεηαο(«πνηφηεηαο δηάγλσζεο») βίληεν, ήρν θαη εηθφλεο θαη 

απηή ε κεηαθνξά κάιηζηα λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπίζεο ε επεμεξγαζία 

εηθφλαο θαη άιιεο γξαθηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε ηαηξηθψλ 

εηθφλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ θσηεηλφηεηαο θαη αληίζεζεο, 

ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, θιπ. 

 

 

5.8.3 Καηεγνξίεο Σειεταηξηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 Σειεταηξηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο: Ζ ιήςε πιεξνθνξίαο απφ πεξηθεξεηαθφ 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη εηθφλσλ απφ ηαηξηθά απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα θαη 

πςειήο αλάιπζεο θάκεξεο, φπσο θαη ε πςειή πνηφηεηα ζηελ εκθάληζε θαη 

επεμεξγαζία είλαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηειεταηξηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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 Σειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν: Γηα λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ κέζνπ κεηαθνξάο παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα 

ήρνπ θαη βίληεν, ην ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα κεγάιε πνηθηιία 

εχξνπο δψλεο (απφ 64 kbps κέρξη πάλσ απφ 155 Mbps), αλάινγα κε ηελ 

θιηληθή εθαξκνγή, ηα δηαζέζηκα ηειεπηθνηλσληαθά θαλάιηα θαη ην επηζπκεηφ 

επίπεδν αιιειεπίδξαζεο. Όηαλ δελ είλαη απαξαίηεηε ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα απνζεθεχεη πιεξνθνξία θαη λα 

ηελ πξνσζεί ζε κε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνλ απνκαθξπζκέλν εηδηθφ.  

 

 Αλζξψπηλε αληίιεςε ησλ κέζσλ: Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

αιιειεπίδξαζε ζε έλα ηειεταηξηθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηελ εζθαικέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θαζπζηέξεζε κεηαμχ ήρνπ θαη βίληεν δελ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 80 msec, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηά ζα 

ζπγρξνληζκέλα απφ ηνλ άλζξσπν. Αλ θαη ηα θξηηήξηα πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ε απνζηνιή κηαο πνιχ κεγάιεο εηθφλαο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ζε ιηγφηεξα απφ 10 δεπηεξφιεπηα γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε. 

Απηέο νη απαηηήζεηο βέβαηα ρξεηάδνληαη θαη έλα δίθηπν κε εγγπεκέλν εχξνο δψλεο 

θαη κηθξέο θαζπζηεξήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν bitrate φπσο ην ATM. Σν ATM είλαη 

ηδαληθφ γηα ζπλδπαζκφ θσλήο, βίληεν θαη δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα θαη 

απνηειεζκαηηθά.Ζ θαηάιιειε επηινγή ηεο πνηφηεηαο ήρνπ, εηθφλαο θαη βίληεν ζηελ 

ηειεταηξηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εγγχεζε ζσζηψλ δηαγλψζεσλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ γηαηξψλ. Ζ απαηηνχκελε πνηφηεηα εμαξηάηαη βαζηθά απφ ηελ εθαξκνγή. 

Γηα παξάδεηγκα ε εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη γηα ηε δηάγλσζε κηαο επαηζζεζίαο ζην ρέξη 

ελφο αζζελνχο κπνξεί λα είλαη ρακειήο πνηφηεηαο (π.ρ. 200 x 200 pixels, 8 bit, 

grayscale resolution) θαη λα είλαη θαηάιιειε γηα δηάγλσζε. 4ζηφζν, κηα 

ςεθηνπνηεκέλε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιχ 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο (2000 x 2000 pixels, 12 bit) ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα 

δηάγλσζε. 

 

5.8.4 Η Σειεταηξηθή ζηελ Διιάδα 

 

Μηα δηαδξαζηηθή (Interactive) εθαξκνγή ηειεταηξηθήο μεθίλεζε ζηα 1960 γηα 

ςπρηαηξηθή ζπκβνπιεπηηθή απφ ηνπο γηαηξνχο ζην Φπρηαηξηθφ Ηλζηηηνχην ηεο 

Νεκπξάζθα. Απηέο νη πξψηεο πξνζπάζεηεο έδεημαλ ηφζν ηηο ηερληθέο φζν θαη ηηο 

ηαηξηθέο δπλαηφηεηεο γηα πινπνίεζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ θαη έηπραλ 

ελζνπζηψδνπο απνδνρήο απφ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα. Χζηφζν, ην ζέκα ηνπ θφζηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπδεηήζεθε έληνλα θαζψο ζεσξήζεθε φηη νη ηερλνινγίεο 

ηειεταηξηθήο ήηαλ πςεινχ θφζηνπο θαη ρσξίο ηελ αληίζηνηρε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηα κέζα ηνπ 1960, επίζεο, αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ NASA πξνγξάκκαηα ηειεκεηξίαο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αζηξνλαπηψλ.ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1970 αλαπηχρζεθαλ θάπνηα πξσηφγνλα ζπζηήκαηα ζε απνκαθξπζκέλα 

ρσξηά ζηελ Αιάζθα θαη ζηνλ Καλαδά. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο επηθνηλσληαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ζηηο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο 

πνιπκέζσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ήηαλ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

κεηέπεηηα πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο. Δθηφο 

απφ ηηο ΖΠΑ πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα, πνιιά πξνγξάκκαηα 

πινπνηήζεθαλ ζε ρψξεο ηηο Δπξψπεο.  
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ηελ Ννξβεγία πινπνηήζεθε ην 1989 έλα πξφγξακκα ηειεταηξηθήο γηα ηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. Σν 1989 ζηελ Σνπινχδ 

(Γαιιία ) δεκηνπξγήζεθε ην Ηλζηηηνχην Σειεταηξηθήο ην νπνίν αζρνιήζεθε κε πνιιά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Αθφκε ζηελ Γεξκάληα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ 

Ηηαιία έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Σέινο ζηελ Διιάδα 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο αλαπηχρζεθαλ απφ ην 1989 θαη αθνξνχζαλ 

πξνγξάκκαηα παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο ή απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο ηεο λεζησηηθήο ρψξαο.  Ο θαζεγεηήο θαη βνπιεπηήο θεχνο Εεξβφο (1875-

1966), ν νπνίνο θαηά ην Β ΄ Παγθφζκην πφιεκν είρε θαηαθχγεη ζηελ Αίγππην θαη απφ 

εθεί ηαμίδεπε ζε πνιιά κέξε ηεο Αθξηθήο, εθαξκφδνληαο ηε ηειε-εμέηαζε, δνθίκαζε 

ηε κεηάδνζε ήρσλ αθξφαζεο ζηελ Αζήλα θαη ζε επαξρηαθέο πφιεηο. Σα 

απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ζην πεξηνδηθφ ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελψλ. Ο 

θαζεγεηήο Εεξβφο πξφηεηλε αθφκε ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο ζε πινία ηεο 

γξακκήο Πεηξαηάο – Νέα Τφξθε, αιιά ε ηδέα ηνπ δε πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ηνπ 

ππέξνγθνπ θφζηνπο. Σν 1976 ν θαξδηνιφγνο θ. Παπαθσζηαληίλνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν παξνπζηάδεη έλα ζχζηεκα αλαινγηθήο κεηάδνζεο 

ΖΚΓ κέζσ ηειεθψλνπ. Σν 1989 είλαη ρξνληά ζηαζκφο γηα ηε ηειεταηξηθή ζηε ρψξα 

καο. Σν Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηζκαλφγιεην Ννζνθνκείν παξνπζηάδνπλ έλα ζχζηεκα 

ηειεταηξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη 

δεκηνπξγνχλ ην πξψην δίθηπν Κέληξσλ Τγείαο ζπλδεδεκέλσλ κε δεκφζην 

Ννζνθνκείν. Σν ζχζηεκα απηφ, πνπ επέηξεπε ηε κεηάδνζε αθηηλνγξαθηψλ αιιά θαη 

θαξδηνγξαθεκάησλ, έδσζε ψζεζε ζηε ηειεταηξηθή ζηε ρψξα καο θαη απνηέιεζε ηνλ 

πξνπνκπφ θαη άιισλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 

Ζ ηειεταηξηθή κπνξεί λα βξεη πξφζθνξν έδαθνο ζηελ Διιάδα εμαηηίαο, θπξίσο ησλ 

γεσγξαθηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ηεο ηδηνκνξθηψλ. Παξάιιεια, ε ζπλερήο αχμεζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θαη‘ έηνο αιινδαπψλ θαη Διιήλσλ 

επηζθεπηψλ ,εμαζθνχλ ζπλερή πίεζε γηα ηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Έλα ζχζηεκα ηειεταηξηθήο εγθαηαζηάζεθε ζην ηζκαλφγιεην Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ 

Ννζνθνκείν ην 1989.Σν ζχζηεκα πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πηινηηθψλ εθαξκνγψλ 

ηνπ Διιεληθνχ Πξνγξάκκαηνο Σειεταηξηθήο ,ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην 

Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. θνπφο ήηαλ ε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο 

κνλάδεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο, ζεκαληηθή ζεσξήζεθε θαη ε 

ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Αγσγήο Τγείαο θαη Δθπαίδεπζεο 

πγεηνλνκηθψλ ζηειερψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπλδεδεκέλα Κέληξα Τγείαο κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ (αληνξίλεο, Πάξνπ, Οηλνπζψλ, θνπέινπ, Αζηππάιαηαο, 

Λήκλνπ, νπθιίνπ θ.ι.π).Δπίζεο, απφ ην 1998 ιεηηνπξγνχλ Σαθηηθά Σειεταηξεία 

(πλεπκνλνινγηθψλ λνζεκάησλ, θαξδηνινγηθψλ λνζεκάησλ θαη ππέξηαζεο, 

νπξνινγηθψλ παζήζεσλ, επαηνινγηθψλ λνζεκάησλ, δηαβεηνινγηθφ, ιηπνδαηκηθφ θαη 

δηαηηεηηθήο αγσγήο). 

Άιιν έλα ζχζηεκα είλαη ηνπ 4λαζείνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ γηα 

θαξδηνινγηθά πεξηζηαηηθά , ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 1995 θαη θαηφξζσζε λα 

εθαξκφζεη ηελ ζξνκβφιπζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πξάγκα ηδηαίηεξα 

πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ Διιάδα. Σν ζχζηεκα είλαη ήδε ζπλδεδεκέλν κε έμη λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ(Νάμνο, Μήινο, Μχθνλνο, θηάζνο, αληνξίλε, Ακνξγφο). ηα πιαίζηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ ΝΗΚΑ-ΔΚΒΑΝ502,νινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε ελφο πηινηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο ζην Ννκφ Δπβνίαο. Σν ζχζηεκα νινθιεξψλεη εθαξκνγέο 
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ηειεαθηηλνινγίαο θαη ηειεθαξδηνινγίαο κε ηελ πινπνίεζε κίαο εχρξεζηεο θαη, 

παξάιιεια πνιχ ηζρπξήο εθαξκνγήο ςεθηνπνίεζεο 

, κεηάδνζεο θαη επηζθφπεζεο ηαηξηθψλ εηθφλσλ αιιά θαη παξαθνινχζεζεο 

θαξδηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα, ζε πξψηε θάζε, έρεη εγθαηαζηαζεί ζην 

Κέληξν Τγείαο ηεο Ηζηηαίαο θαη ζην λνζνθνκείν ηεο Κχκεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

λνζνθνκείν ηεο Υαιθίδαο. 

 

Σέινο, ζηελ Κξήηε ιεηηνπξγεί ην HYGEIAnet, πνπ απνηειεί ην πξψην 

νινθιεξσκέλν πεξηθεξεηαθφ δίθηπν ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ πγεία. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αλνηθηφ θαη επεθηάζηκν δίθηπν επξείαο θάιπςεο, ην νπνίν δηαζπλδέεη ηνπο 

θνξείο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ΔΤ(πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο 

θαη ηξηηνβάζκηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο). 

 

Σειεθξνληίδα/Σειευγεία 

 

Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη είλαη έλα πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηειεταηξηθήο, φπνπ  ν 

ρξήζηεο 

κηα ππεξεζίαο είλαη ν αζζελήο ζην ζπίηη θαη παξνρέαο είλαη έλα κεράλεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ αζζελή αιιά ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ άλζξσπν απφ απφζηαζε. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη ππεξεζίεο απνηεινχλ ηελ ηειεθξνληίδα/ηειευγεία.Μεξηθά 

παξαδείγκαηα Σειεθξνληίδαο/ηειευγείαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 πζηήκαηα αζθαιείαο (πζηήκαηα ηειεζπλαγεξκνχ ή απινχ ζπλαγεξκνχ, 

ππξαζθάιεηαο θαη ινηπέο ζπζθεπέο πξνεηδνπνίεζεο) 

 Τπνζηήξημε θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπζηήκαηα ππνβάζκηζεο θαη 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ/ζπκβνπιήο απφ απφζηαζε. 

 Γηαρείξηζε απφ απφζηαζε θαη έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζπίηη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηειερεηξηζκφο ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηειεταηξηθήο κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή 

ζηελ πεξίπησζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη επηηήξεζεο ελφο ειηθησκέλνπ. Σν 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ δηεγείξεηαη είηε απφ ηνλ ειηθησκέλν είηε απηφκαηα.  

Ζ απηφκαηε δηέγεξζε ηνπ γίλεηαη φηαλ ν αζζελήο ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ή αδπλαηεί 

λα πηέζεη ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ή φηαλ δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εχθνια πξνο ηελ 

ζπζθεπή. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ: 

 Μηα ζπζθεπή ελεξγνπνίεζεο ζπλαγεξκνχ 

 Σνλ θεληξηθφ ζηαζκφ επηηήξεζεο πνπ ειέγρεη ηε ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο 

              ηνπ αζζελή 

 Έλα κέζν επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη κηα απιή ηειεθσληθή 

               γξακκή 

 Πηζαλφλ έλα επξχηεξν δίθηπν πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη ην ζπίηη ηνπ 

ειηθησκέλνπ 

              κε θάπνην ζπγγελή ή γείηνλα ζε θνληηλή απφζηαζε, ψζηε ζε πεξίπησζε 

              ζπλαγεξκνχ ηαπηφρξνλα κε ην θέληξν λα εηδνπνηεζεί άκεζα θαη θάπνηνο πνπ 

       βξίζθεηαη πνχ θνληά ζηνλ αζζελή.[33],[34]. 
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Παξάδεηγκα Σειεταηξηθήο 

Δηαηξεία Uniclinic www.uniclinic.gr 

 

Έλα παξάδεηγκα Σειεταηξηθήο απνηειεί ε ειεθηξνληθή θιηληθή uniclinic,φπνπ 

πξφθεηηαη γηα κία νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή θιηληθή ε νπνία πξνζθέξεη ιχζεηο ζε 

αζζελείο θαη απνθεχγεη ηελ πνιχσξε αλακνλή ζε λνζνθνκεία,ηαηξεία θαη εμεηάζεηο ή 

επηζθέςεηο ζε ηαηξνχο.Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπληνλίδεηαη κε ηελ εμηδεηθεπκέλε 

νκάδα θαη αλαιακβάλεη λα αμηνινγήζεη ηα πεξηζηαηηθά.ηε ζπλέρεηα νη αζζελείο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ηαηξνχο θαη αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ,δίλνπλ άκεζα ζπκβνπιέο ή επηζθέπηνληαη ηνλ αζζελή ζηνλ ρψξν ηνπ. 

 

 

5.8.5 Πιενλεθηήκαηα ηεο Σειεταηξηθήο 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο ηειεταηξηθήο: 

 

1.Πξνεγκέλε παξνρή ππεξεζηψλ  

Κάπνηεο ππεξεζίεο πγείαο επλννχληαη ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε ηεο ηειεταηξηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο γηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο αιιά θαη άηνκα κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή άιινπ είδνπο αλάγθεο, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ιηγφηεξσλ κεηαθηλήζεσλ αιιά θαη ζσζηή παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο νη ηαηξηθνί 

επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο.ηελ ίδηα αθξηβψο 

θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 

φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ. 

 

2.Δλίζρπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Ζ ηειεταηξηθή κεηψλεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. Σα πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα ππεξεζίεο πγείαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο είλαη 

κεγάιεο αμίαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ρξήκαηα παξακέλνπλ ηνπηθά θαη εληζρχνπλ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

3.Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο 

Ζ ρξήζε ηεο ηειεταηξηθήο κπνξεί λα ζψζεη δσέο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαζψο θαη λα 

βειηηψζε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο. 

 

4.Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ρξφλνπ 

Δίλαη ινγηθφ νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ  λα 

ηαμηδεχνπλ μνδεχνληαο ρξφλν θαη ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε.Ζ ρξήζε ηεο ηειεταηξηθήο κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ. 

 

5.Τπεξεζίεο θαη’νίθνλ 

Ζ ηειεταηξηθή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε αζζελείο νη νπνίνη λνζειεχνληαη γηα 

απνζεξαπεία λα κεηαθηλεζνχλ γξεγνξφηεξα ζε δηθφ ηνπο νηθείν πεξηβάιινλ.Απηφ 

ζπλεπάγεηαη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ,αιιά θαη ηαρχηεξε αλάξξσζε.Δίλαη 

επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν πσο νη αζζελείο αλαξξψλνπλ γξεγνξφηεξα φηαλ 

βξίζθνληαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ θαη έρνπλ θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ιφγσ 

ηειεταηξηθήο παξέρεηαη ε αζθάιεηα ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο. 

  

http://www.uniclinic.gr/
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6.Σερλνινγηθή εμνηθείσζε 

Οη άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο «αλαγθάδνληαη» λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηελ ηερλνινγία θαη ζηαδηαθά γίλνληαη δέθηεο πιενλεθηεκάησλ θαη ζε 

άιινπο θνξείο. 

 

7.Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο 

Ζ ηειεταηξηθή πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε πςειήο ηερλνινγίαο ππεξεζίεο ζε αλζξψπνπο 

πνπ δελ έρνπλ νχηε ζην ειάρηζην ηαηξηθέο παξνρέο. Σφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζε 

άιιεο ρψξεο ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αζζελψλ,απηνί νη νπνίνη δνχλ ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ πξφζβαζε θαη θάζε είδνπο ηαηξηθέο ππεξεζίεο,αιιά θαη 

εθείλνη νη νπνίνη ιφγσ ηεο δηακνλήο ηνπ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δελ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο. 

 

8.Άκεζε ππνζηήξημε ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά 

 Άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο είηε είλαη γηα ζπγθεθξηκέλν αζζελή είηε είλαη γηα 

θάπνην ηαηξηθφ ζέκα.Ζ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή κπνξεί λα 

θάλεη ηε δηαθνξά γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο αηφκνπ ζηε δσή. 

Ζ δπλαηφηεηα παξνπζίαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο αηφκσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηε θάζε 

πεξίπησζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε πεξηζηαηηθψλ,ηα νπνία απαηηνχλ 

εηδηθνχο ρεηξηζκνχο. 

 

 

9.Μείσζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

Πνιιέο θνξέο ζπκβαίλνπλ δηάθνξα ηαηξηθά ιάζε θαη ιάζνο δηαγλψζεηο απφ ηνπο 

ηαηξνχο, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ φηαλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηαο 

δεχηεξεο γλψκεο πάλσ ζηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε.Ζ ηειεταηξηθή κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

ελδπλακψλνληαο ηελ απφδνζε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

 

 

5.8.6 Μεηνλεθηήκαηα ηεο Σειεταηξηθήο 

 

Ζ ηειεταηξηθή φπσο θαη άιινη θνξείο πγείαο έρεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο.Αξρηθά ηίζεηαη ην ζέκα πξνζσπηθήο επαθήο ηαηξνχ-αζζελή πνπ 

δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ειεθηξνληθά κέζα.Ζ ηειεδηάζθεςε δελ κπνξεί λα 

έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ επίζθεςε ζην ηαηξείν,θαζψο ε επαθή ηαηξνχ-αζζελή 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνδίδεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη εθείλε ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή ν αζζελήο. 

Δπίζεο έλα άιιν ζέκα είλαη ε δηαζθάιηζε ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ.Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην ζχζηεκα ηεο ηειεταηξηθήο 

πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Σέινο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε ηειεταηξηθή λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζε αζζελείο 

θαζψο κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε επαγγεικαηίεο νη νπνίνη δελ είλαη 

ηθαλνί.Δπκέλσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο πξηλ ε 

ηειεταηξηθή απνδψζεη ηα νθέιε ηεο.(Wikipedia,Anon,2011).[35]. 
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5.9 Σειεπγεία (telehealth) 

 

5.9.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ ηειεπγεία είλαη ε κεηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία θαη ηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.Ζ ηειεπγεία είλαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα κηα γελίθεπζε ηνπ φξνπ ηειεταηξηθήο θαζψο πεξηιακβάλεη πηπρέο 

ηεο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε,ηελ πξνψζεζε αιιά θαη ηελ ζεξαπεία 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Αξρηθά ν φξνο ηειεπγεία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη 

δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο αιιά ζηε ζπλέρεηα 

επεθηάζεθε  ζε θάζε είδνπο ππεξεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. 

Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο(WHO-world health organization) δηαθνξνπνηεί 

ηελ ηειεταηξηθή απφ ηελ ηειεπγεία.Έηζη ινηπφλ εάλ ε ηειεπγεία είλαη ε ζπγρψλεπζε 

ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηελ πξαθηηθή ηεο πξνζηαζίαο θαη εμέιημεο ηεο επηζηήκεο ηεο 

πγείαο,ε ηειεταηξηθή είλαη ε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζπγρψλεπζεο ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο. Ο ίδηνο ν νξγαληζκφο κε ηα ζεξαπεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ πγεία,ηελ θξνληίδα γηα ηε δεκφζηα θαη θνηλσληθή πγεία,ηα ζπζηήκαηα 

αλάπηπμεο θαη επηδεκηνινγίαο ζα ραξαθηεξηδφηαλ θνκκάηη ηεο ηειεπγείαο γηα ηελ 

πξαθηηθή,ηαηξηθή θιηληθή θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο.(Wikipedia) 

 

 

5.9.2 Κιηληθέο ρξήζεηο ησλ ηερλνινγηψλ Σειεπγείαο  

 

 Ζ κεηάδνζε ησλ ηαηξηθψλ εηθφλσλ γηα ηε δηάγλσζε ( ζπρλά αλαθέξεηαη σο 

απνζήθεπζεο θαη πξνψζεζεο ηειεταηξηθήο ) 

 Οκάδεο ή άηνκα πνπ αληαιιάζζνπλ ππεξεζίεο πγείαο ή εθπαίδεπζεο δσληαλά 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο ( ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηειεταηξηθήο ) 

 Μεηάδνζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηάγλσζε ή ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ ( 

κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε ) 

 πκβνπιέο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαιήο 

πγείαο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλέρηζεο ησλ αζζελψλ . 

 πκβνπιέο γηα ηελ πγεία κε ην ηειέθσλν ζηηο πεξηπηψζεηο αλαδπφκελεο ( 

αλαθέξεηαη σο teletriage ) 

 

5.9.3 Με θιηληθέο ρξήζεηο ησλ ηερλνινγηψλ Σειεπγείαο 

 

 Δμ‘απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλερνχο ηαηξηθήο 

εθπαίδεπζεο  θαη ηελ εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ 

 Γηνηθεηηθέο ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηθηχσλ ηειεταηξηθήο , ηελ επίβιεςε θαη παξνπζηάζεηο 

 Έξεπλα γηα  ηελ Σειευγεία 

  Απεπζείαο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ πγεία θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

 Γεληθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

 Κίλεζε ηνπ αζζελνχο θαη απνκαθξπζκέλε είζνδνο[36] 
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5.9.4 Σα νθέιε ηεο Σειεπγείαο 

 

 Ζ Σειευγεία πξνζζέηεη έλα λέν πξφηππν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο , φπνπ 

παξαθνινπζείηαη ν αζζελήο κεηαμχ ησλ επηζθέςεσλ ζηνλ γηαηξφ ηνπ γξαθείνπ . 

Απηφ έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ζεκαληηθά λνζειείεο θαη επηζθέςεηο ζην δσκάηην 

έθηαθηεο αλάγθεο,βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο .Ζ 

Σειεπγεία σθειεί επίζεο ηνπο αζζελείο φπνπ ε παξαδνζηαθή παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο επεξεάδεηαη απφ ηελ απφζηαζε θαη ε έιιεηςε ηνπηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ 

θιηληθψλ ηαηξψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ . Σν 2003 , ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Αξθάλζαο Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ εθάξκνζε έλα πξφγξακκα ηειεπγείαο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πεξίζαιςε γηα ηνπο πςεινχ θηλδχλνπ έγθπεο γπλαίθεο 

πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο . Ζ πξνγελλεηηθή θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

λενγλψλ θαη έλα χζηεκα Δθπαίδεπζεο θαη Μάζεζεο ( ANGELS )  φπνπ ην 

πξφγξακκα παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δηαβνχιεπζεο ηειεπγείαο κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ , ησλ ηνπηθψλ γηαηξψλ θαη εηδηθψλ ζην ηαηξηθφ θέληξν κέζσ ελφο δηθηχνπ 

ηειεπγείαο statewide . χκθσλα κε ην πξφγξακκα έρεη κεησζεί 60% ην πνζνζηφ 

βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ηνπ θξάηνπο,απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ρακειψλ βάξνπο 

λενγλά πνπ παξαδίδνληαη ζε έλα ηαηξηθφ θέληξν.[37]. 

 

Έλα ηκήκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ μεθίλεζε έλα ζχζηεκα επίδεημεο Τγείαο ( 

WSD ), ην Μάην ηνπ 2008. Δίλαη ε κεγαιχηεξε ηπραηνπνηεκέλε δνθηκή ειέγρνπ ηεο 

ηειεπγείαο  θαη ηειεθξνληίδαο ζηνλ θφζκν , κε ηε ζπκκεηνρή 6191 αζζελψλ θαη 238 

παζνιφγσλ ζε ηξεηο πεξηνρέο , Newham , Kent θαη ηεο Κνξλνπάιεο . Σξεηο ρηιηάδεο 

ηξηάληα άηνκα κε κία απφ ηηο ηξεηο πξνυπνζέζεηο ( δηαβήηεο , ρξφληα θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα θαη ΥΑΠ) ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε ηειεταηξηθήο .  

 

Οη δνθηκέο αμηνινγήζεθαλ απφ : ην Παλεπηζηήκην City ηνπ Λνλδίλνπ , ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο , ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ , Nuffield Trust, ην 

Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ θαη ην London School of Economics . 

45% κείσζε ζηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

20% κείσζε ησλ εηζαγσγψλ έθηαθηεο αλάγθεο 

Μείσζε θαηά 15 % ζηελ A & E επηζθέςεηο 

14% κείσζε ησλ αηξεηφ εηζαγσγψλ 

14% κείσζε ησλ εκεξψλ θξεβάηη 

8% κείσζε ην θφζηνο ησλ δαζκνινγηθψλ [38],[39],[40]. 

 

 

Σν πνζνζηφ έγθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηειεπγείαο ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία ζπρλά 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε επάξθεηα θαη ην θφζηνο ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ. 

Οη πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ ή / θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φζνλ αθνξά ηελ 

θάιπςε θαη ηελ πιεξσκή γηα ηηο ππεξεζίεο ηειεπγείαο.  

Οη ηαηξηθέο απαηηήζεηο αδεηνδφηεζεο πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίδνπλ ή λα απνηξέςνπλ 

ηελ παξνρή ηειεπγείαο δεχηεξεο γλψκεο ή πξσηνγελήο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο 

γηαηξνχο . 
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Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο κεηψζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

γηα ηηο NHS πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπηπμε Σειεπγείαο θαη επνκέλσο ηελ 

αλάγθε λα ηαμηδέςνπλ (ζπρλά , ζηελ πεξίπησζε ησλ αζζελψλ , κε ην απηνθίλεην) , 

θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο πγεηνχο, αεηθφξνπ ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ επηθνηλσληψλ θαη κείσζε ησλ απαηηήζεσλ 

γηα ηελ επέθηαζε  ζε ηφπνπο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.[41] 

 

 

 

5.10 Ιαηξηθέο Ιζηνζειίδεο/Ιαηξηθέο Πχιεο Τγείαο (Health portals) 

 

5.10.1 Δηζαγσγή 

 

Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη θαηλνκεληθά αηειείσηα πνζνζηά κε πιεξνθνξίεο πγείαο, 

αιιά ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη κεηαβιεηή. Μηα απίζηεπηε ζεηξά απφ 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ , έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο . 

Τπάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα 

εθηίκεζνπλ ηελ  θαηαιιειφηεηα θαη ηελ  εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία  

αιιά ιίγνη άλζξσπνη έρνπλ ην ρξφλν θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ . 

 Οη Πχιεο γηα ηελ πγεία (Health Portals),έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο κηα ιχζε ζε 

απηά ηα πξνβιήκαηα . Ζ αλάπηπμε ησλ ηαηξηθψλ ππιψλ ή ππιψλ γηα ηελ πγεία απφ 

ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππνζηήξημε ησλ πξφζθαησλ 

λνκνζεζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα  ηα άηνκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηαηξηθέο πχιεο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο θαη λα 

παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο ζεξαπείεο. 

 

 

 

5.10.2 Οξηζκφο 

 

Ωο πχιε (portal) κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζπλήζσο  

πξνζπειάζηκν κέζσ Γηαδηθηχνπ, ην νπνίν απνηειεί ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ  

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε θάπνην, γεληθφηεξν ή πην ζπγθεθξηκέλν, πεδίν  

ελδηαθέξνληνο. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, πξνζθέξεη ζπλήζσο  

εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ γηα ηνλ θάζε ρξήζηε θαη απνηειεί ην αξρηθφ ζεκείν γηα  

ηελ δηαδηθηπαθή ηνπ αλαδήηεζε. Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιινί ρξήζηεο έρνπλ σο  

αξρηθή ηνπο ζειίδα ζηνλ θπιινκεηξεηή ηνπο θάπνην απφ ηα γλσζηά portals, φπσο ην  

πνιχ επηηπρεκέλν yahoo!. Πιένλ ηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο portals πξνζθέξνπλ  

επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηεο, φπσο ινγαξηαζκφ e-mail, δσκάηηα ζπδεηήζεσλ  

(chatrooms) θαη παηρλίδηα, κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ ρξήζηε  

ζηε ζειίδα θαη επαθφινπζα ηα έζνδα απφ ηα δηαθεκηζηηθά banners. Δθηφο απφ ηηο  

δεκφζηεο πχιεο, ε αλάπηπμε ησλ εηαηξηθψλ intranets νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε  

εηαηξηθψλ ππιψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο απμεκέλεο ζε φγθν θαη  

πνιππινθφηεηα εηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. 
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 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πιεξνθνξία απηή απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο θάζε 

εηαηξίαο θαη γη απηφ είλαη πξνζβάζηκε κφλν απφ πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο-

εξγαδνκέλνπο.  Ζ αλάγθε γηα έγθπξε ελεκέξσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ πάλσ ζε 

ζέκαηα πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθξεμε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet νδήγεζαλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε δεκνζίσλ ππιψλ πγείαο. Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη είλαη ηφζν 

επαγγεικαηίεο πγείαο (γηαηξνί, θιηληθνί εξεπλεηέο, λνζνθφκνη) φζν θαη ν κέζνο 

πνιίηεο.[42],[43]. 

 

 

5.10.3 πκπεξάζκαηα 

 

 Οη πχιεο πγείαο  επεθηείλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επθαηξίεο γηα ηελ παξαγσγηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αζζελψλ θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Πξνζθέξνπλ 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε (φρη αληηθαηάζηαζε) ζρέζεο γηαηξνχ-

αζζελή πξφζσπν-κε-πξφζσπν, θαη θαη 'επέθηαζε γηα λα κπνξέζνπλ νη αζζελείο λα 

γίλνπλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη θαη πην ελεξγνί ζπκκεηέρνληαο ζηελ πγεηνλνκηθή 

ηνπο πεξίζαιςε. Οη δηθηπαθνί ηφπνη  πγείαο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα 

ελεκεξψζνπλ φινπο ηνπο πνιίηεο γηα δεηήκαηα πγείαο πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

ήκεξα, ράξε  ζηηο λέεο ηερλνινγίεο  ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηεηαη 

φζεο ζειίδεο ηνλ ελδηαθέξνπλ,λα καζαίλεη ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ 

ηνκέο ηεο πγείαο ,θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη απφ αθφκε θαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν 

γηα ζέκαηα πγείαο πνπ ηνλ αθνξνχλ.Έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζέξρεηαη άκεζα θαη 

αδηάθνπα ζε ηζηνζειίδεο πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη κε κηα απιή ιέμε ζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο ηεο ηζηνζειίδαο λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θείκελα πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα 

πνπ ηνλ απαζρνιεί.[44] 

 

 

Κεθάιαην 6: Η ειεθηξνληθή Τγεία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Οη επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη δηαζέζηκνη 

πξνυπνινγηζκνί παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλνη. 

Παξάιιεια ην επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ απμήζεθαλ. Οη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζή ηνπο δχζθνιε γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο πξέπεη λα 

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

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

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

ησλ αδηθαηνιφγεησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 
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6.2 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο Ηιεθηξνληθήο Τγείαο 

 

ε έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο πεξηγξάθνληαη 

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

πξαθηηθέο π αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

• Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο  

• Ζιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο 

• Ζιεθηξνληθφ θιείζηκν ξαληεβνχ (e-Booking) 

• Ζιεθηξνληθή απνπιεξσκή ππεξεζηψλ πγείαο 

• Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε 

• Πιεξνθνξίεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

• Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ 

• Ννζνθνκεηαθφ Γίθηπν επξείαο πεξηνρήο (Hospital Wide area network)  

• Ζιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο 

• Σειεταηξηθή 

 

 

 
  

Δηθφλα  11 : Βέιηηζηεο πξαθηηθέο αλά ρσξα 

Πεγή: Eurostat 
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Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εηθφλα ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο θάλνπλ ρξήζε 

θαη εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο πγείαο.ηελ πξψηε 

ζέζε βξίζθεηαη ε Ννξβεγία γηα ην έηνο 2007 θαη αθνινπζεί ε Ηηαιία θαη ε 

Ηξιαλδία γηα ην έηνο 2008. 

 

6.3 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην Γξάζεο 2006-2015 

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

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε ραξηνγξάθεζε ησλ εθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Τγείαο. 

Ζ ραξηνγξάθεζε Ζιεθηξνληθήο Τγείαο ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη πεξηιακβάλεη ηε 

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

ζηξαηεγηθνχο ηνκείο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ πξσηεχνληεο ζηφρνπο. 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην επηπιένλ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ 

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

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

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελή, είλαη ζηφρνο θαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δζληθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

 2006 - 2007: Δλδπλάκσζε ησλ ππνδνκψλ πξνηππνπνίεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, θαη δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο ηεο επξχηεξεο αγνξάο κέζσ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πηινηηθψλ δξάζεσλ (θάξηεο πγείαο, ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο 

ζπληαγέο, ειεθηξνληθή κέξηκλα) θαη λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 2007 - 2012: Μεγάινπ εχξνπο πηινηηθέο εθαξκνγέο πνπ επηδεηθλχνπλ θαη 

ελεξγνπνηνχλ ηα δίθηπα πγείαο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 2013: Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχζθεςε ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ 

ειεθηξνληθήο πγείαο ζην Γνπβιίλν φπνπ ζπδεηήζεθαλ πνιηηηθέο θαη 

ηερληθέο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ eHealth 

ζηελ Δπξψπε. Σα θπξηφηεξα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 

πεξηειάκβαλαλ ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελαξκνληζκέλσλ 

Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ειεθηξνληθέο ζπληαγέο (e-

prescription), γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζε πεξηιεπηηθά αξρεία αζζελψλ 

(patient summary), γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη 

ηαπηνπνίεζεο αζζελψλ/αζθαιηζκέλσλ θαη επαγγεικαηηψλ/ππεξεζηψλ 

πγείαο, φπσο θαη γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
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κέηξσλ ʽ δηαιεηηνπξγηθφηεηαοʼ  ησλ ζπζηεκάησλ e-health ησλ θξαηψλ-

κειψλ. ην πεδίν ησλ λέσλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο, ηφζν ζήκεξα φζν θαη ζην κέιινλ, ε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Τγείαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιπάξηζκεο 

επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ζπλαληήζεηο, κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ: Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο Αξρέο, βηνκεραλία 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ Τγεηνλνκηθφ Σνκέα θαη ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο θνηλνπξαμίεο Γεκφζησλ Φνξέσλ, Βηνκεραλίαο θαη αθαδεκατθνχ 

ρψξνπ (π.ρ. ε Δπξσπατθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing, ε European Connected Health 

Alliance,ην EU-US Marketplace, θιπ). Κεληξηθφ κήλπκα ησλ παξαπάλσ 

δηεξγαζηψλ απνηέιεζε ην ζπκπέξαζκα γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

«νηθνζπζηεκάησλ e-Health» κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Δπξσπατθφ ρέδην Γξάζεο 2012-2020 γηα 

ηελ ειεθηξνληθή Τγεία, ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Τγείαο ζηνρεχεη 

ζηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο  θαη 

θξνληίδαο ζην ζπίηη γηα ειηθησκέλνπο θαη ρξφληα πάζρνληεο, ζηε δηάδνζε ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο ηειεταηξηθήο γηα δηαγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο, ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βησζηκφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. 

Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά σο έλαο ζεκαληηθφο κνριφο αλάπηπμεο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο 

 Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηηο παξαπάλσ εμειίμεηο θαη κε 

ηελ επθαηξία ηεο αλάιεςεο ηεο Δπξσπατθήο Πξνεδξίαο ην α΄ εμάκελν ηνπ 

2014, ζα δηνξγαλψζεη αληίζηνηρν Forum Ζιεθηξνληθήο Τγείαο ηνλ Μάην ηνπ 

2014, κε ηελ νλνκαζία eHealth Forum 2014. 
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Δηθφλα 12 : ρέδην δξάζεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Τγεία  

Πεγή:Google 
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a)  

b)  

c) -  

2. 
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6.5 Πξνγξάκκαηα  Δπξσπατθνχ Υαξαθηήξα  

Renewing Health 

Σν πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ ελνπνίεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ θαη απνδεθηψλ standards ζηελ παξνρή ηειεταηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε επείγνπζσλ πεξηπηψζεσλ, 

αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο φπσο ν δηαβήηεο ηχπνπ 2, ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα γηα ρξφληα λνζήκαηα. ην πιαίζην απηφ 

επηδηψθεηαη ε εμαγσγή θιηληθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν εθαξκνγήο ησλ 

ππεξεζηψλ ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα, θαη θαηά ζπλέπεηα άκεζα αμηνπνηήζηκσλ απφ 

ηε ρψξα καο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο. Σέινο 

αληηκεησπίδνληαη θξίζηκα ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη αμηνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη θάησ απφ ην πξίζκα απηφ νη 

επί κέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ.[46]. 

 

United for Health 

ην πξφγξακκα UnitedforHealth ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 33 εηαίξνη απφ φιε ηελ 

Δπξψπε, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ εθπξφζσπνη απφ ηα Δζληθά πζηήκαηα 

Τγείαο ηεο Ηηαιίαο, Γαλίαο, Ννξβεγίαο, ινβελίαο, Φηιαλδίαο, Ηζπαλίαο, Γεξκαλίαο, 

Μ. Βξεηηαλίαο , Σζερίαο, Γαιιίαο θαη Διιάδαο αιιά θαη δηεζλείο νξγαληζκνί απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Ζ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (ΤΠΔ) Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο, έρεη ιάβεη ηελ ζρεηηθή άδεηα ζπκκεηνρήο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ελψ ε ―Φεθηαθέο Πφιεηο AE – Cities NET S.A.‖ 

(Αλαπηπμηαθή ΟΣΑ ησλ Γήκσλ Λαξηζαίσλ, Ησαλληηψλ, Βφινπ, Λακηέσλ, Κνδάλεο, 

Καηεξίλεο, Βέξνηαο, Καξδίηζαο, Σξηθάισλ θαη Γξεβελψλ) θαζψο θαη ε e-trikala A.E. 

έιαβαλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ζπκκεηνρήο απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σo πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 3 εηψλ θαη ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 10.151.565 επξψ γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ επξ. ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ «Τπνζηήξημε 

Πνιηηηθψλ γηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ» . 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο United for Health επηιέγνληαη αζζελείο κε ρξφληα 

λνζήκαηα (φπσο δηαβήηεο ηχπνπ 2 απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο κε θξηηήξην ηελ 

αλάγθε εληαηηθήο θαη΄ νίθνλ παξαθνινχζεζεο θαη ξχζκηζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αγσγήο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο United for Health αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ην επξ. πξφγξακκα ηειεθξνληίδαο Renewing Health ζηελ 

Κεληξηθή Διιάδα , πνπ νινθιεξψζεθε ην 2013, θαη εληάζνληαη θαηλφηνκεο ππεξεζίαο 

παξνρήο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζε εθαηνληάδεο αζζελείο κε ρξφληα 

λνζήκαηα, κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηελ 5ε ΤΠΔ θαη ηνπο Γήκνπο ηεο 

Κεληξηθήο Διιάδαο.[47]. 
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Independent 

O Γήκνο Σξηθθαίσλ πινπνηεί κέζσ ηεο e-trikala AE Πξφγξακκα Σειεπξφλνηαο κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(ειηθησκέλνη, άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο, εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θιπ) θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Σξηθάισλ αιιά θαη κε ηδηψηεο ηαηξνχο. 

ην πιαίζην απηφ ν Γήκνο ζπκκεηέρεη θαη ζε αληίζηνηρα επξσπατθά πξνγξάκκαηα , 

φπσο ην πξφγξακκα INDEPENDENT - ICT Enabled Service Integration for 

Independent Living. ην πξφγξακκα INDEPENDENT ζπκκεηέρνπλ ε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (ΓΔΚΑ), ν Οξγαληζκφο ΚΑΠΖ θαη ε 

Aλαπηπμηαθή ΟΣΑ e-trikala AE ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΗNDEPEΝDENT θαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ, 

εληφο ηνπ 2011, αλαβαζκίζηεθαλ νη ππεξεζίεο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

Γήκν Σξηθθαίσλ πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ρξφληνπο αζζελείο κε ηελ ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Γεκηνπξγήζεθε εληαίνο ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο γηα ηα ΚΑΠΖ θαη 

ην πξφγξακκα « Βνήζεηα ζην πίηη» ηεο ΓΔΚΑ. 

 Δπεθηάζεθαλ νη ππεξεζίεο ηειεθξνληίδαο αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέγνληαη αζζελείο κε ρξφληα λνζήκαηα 

(φπσο ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, 

δηαβήηεο ηχπνπ 2) απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηεο 5εο ΤΠΔ κε θξηηήξην ηελ 

αλάγθε εληαηηθήο θαη΄ νίθνλ παξαθνινχζεζεο θαη ξχζκηζεο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο.ηνπο αζζελείο πνπ πιεξνχλ ηα θιηληθά θξηηήξηα θαη 

επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, παξέρνληαη δσξεάλ, απφ ην 

Κέληξν Σειεπξφλνηαο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ζπζθεπέο θνξεηήο 

βηνινγηθήο ηειεκεηξίαο (ηειεθαξδηνγξάθνο, ηειεπηεζφκεηξν, 

ηειεζπηξφκεηξν, ηειε-ζαθραξφκεηξν θιπ), κε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηεο 

κέηξεζεο κέζσ ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζην θέληξν ηειεπξφλνηαο 

ηνπ Γήκνπ θαη απφ εθεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ εηδηθφ γηαηξφ. 

 Αλαβαζκίζηεθε ε ππάξρνπζα ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ηεο ΓΔΚΑ κε λέα ππεξεζία ηειε-ζπλεδξηψλ ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο κε ρξήζε εηθνλνηειεθψλνπ, ζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ e-trikala 

AE. Σν θέληξν ηειε ζπλεδξηψλ είλαη ζηειερσκέλν κε εμεηδηθεπκέλνπο 

ςπρνιφγνπο. Οη αζζελείο επηιέγνληαη κε θιηληθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί 

απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο INDEPENDENT , αλακέλεηαη λα επέιζνπλ 

νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε αζζελείο κε ρξφληα λνζήκαηα, ράξε ζηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.[48]. 
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Elder-Spaces 

Σν Δπξσπατθφ πξφγξακκα ELDER-SPACES (Managing Older People Social 

Relationships for better Communication, Activation and Interaction), αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ AAL (Ambient Assisted Living Joint 

Programme AAL-2009-2). Σν πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 30 κήλεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηφ 7 θνξείο απφ 4 επξσπατθέο ρψξεο. 

χκθσλα κε ην έξγν, ζα ζρεδηαζηεί κία θαηλνηφκνο πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη αξρηθά ζην ήδε πινπνηεκέλν παθέην 

ινγηζκηθνχ θνηλσληθήο δηθηχσζεο iWiW (Internet Who is Who), ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε απφ έλαλ απφ ηνπο επηά ζπλνιηθά εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαη αλακέλεηαη 

λα ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά. 

Σν πξφγξακκα ELDER-SPACES (Γηαρείξηζε ησλ Κνηλσληθψλ ρέζεσλ 

Ζιηθησκέλσλ Αλζξψπσλ γηα θαιχηεξε Δπηθνηλσλία, Γξαζηεξηνπνίεζε θαη 

Αιιειεπίδξαζε) ζηνρεχεη λα αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ε θνηλσληθή δηθηχσζε ζε κεγάιεο ειηθίεο (ζπλήζσο πγηή άηνκα 55 εηψλ θαη άλσ). Οη 

κηθξφηεξεο ειηθίεο αζρνινχληαη κε ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε (π.ρ. facebook, twitter, 

myspace) ζε ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξα πνζνζηά, ζπζρεηηζκφ πνπ επηζπκεί λα αιιάμεη 

ην έξγν παξέρνληαο θίλεηξα ζε κεγαιχηεξα άηνκα ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

θνηλσληθά, λα κεηαηξαπνχλ ζε πην ελεξγνχο πνιίηεο θαη λα βειηηψζνπλ ελ γέλεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπο.[49]. 

 

Sustains 

 

 Σν πξφγξακκα SUSTAINS (Support USers To Access INformation and Services, 

297206) είλαη ηχπνπ CIP-PSP-ICT, μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 01/01/2012. 

 

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξέρεη δχν βαζηθνχο άμνλεο ππεξεζηψλ 

ζηνπο ρξήζηεο,δηνηθεηηθέο θαη θιηληθέο. Γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο νη 

ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη απνκαθξπζκέλα ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 

ηαηξηθφ θάθειν θαη λα πξνβαίλνπλ ζε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

επηζθέπηνληαη θάπνην Ννζνθνκείν. Δλδεηθηηθά, ζα κπνξνχλ λα θιείζνπλ ξαληεβνχ 

γηα εμέηαζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νξηζκέλα ηαηξηθά αζθαιηζηηθά ζηνηρεία, 

λα εθηππψλνπλ ηηο εμεηάζεηο ηνπο απφ ην ζπίηη θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζε ηαηξνχο 

ή/θαη λνζνθφκνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο θαθέινπ. 

ην Πξφγξακκα SUSTAINS ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 16 εηαίξνη απφ 11 επξσπατθέο 

ρψξεο (Διιάδα, νπεδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Λνπμεκβνχξγν, 

Βέιγην, Γαλία, Φηιαλδία, ινβελία, Δζζνλία). Απφ ηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηελ e-

Trikala ΑΔ ζπκκεηέρεη ε 5ε Τ.Π.Δ. (Τγεηλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο 

Διιάδαο).[50]. 
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SmartCare 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πιένλ θηιφδνμα έξγα πνπ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη πνηέ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ ζπκκεηνρή 44 θνξέσλ απφ 17 ρψξεο θαη 3 ηξηψλ 

εηψλ.Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Policy Support Programs (PSP) - Pilot A κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δηελέξγεηα κεγάισλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κε δεηνχκελν ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ 

θαη παλεπξσπατθφ επίπεδν.Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ αθνξνχλ, αθελφο ζηελ 

αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ κνληέισλ παξνρήο ππεξεζηψλ νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο 

(Ηntegrated care) ζε ειηθησκέλνπο πνιίηεο, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε αλεμάξηεηε θαη 

αζθαιήο δηαβίσζή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα κε ηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη αθεηέξνπ ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε Γήκνπο θαη 

Πεξηθέξεηεο απφ φιε ηελ Δπξψπε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ ζε εζληθφ 

θαη επξσπατθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ.Απφ 

ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ νη Γήκνη Παιαηνχ Φαιήξνπ, Αιίκνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ θαη ε 

Αλαπηπμηαθή ΟΣΑ e-trikala A.E. ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. 

Δθηφο απφ ηελ Διιάδα, ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ 24 πεξηθέξεηεο 

ηεο Δπξψπεο, Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πεξηθέξεηεο, Γήκνη θαζψο 

θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα) αιιά θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, Δπξσπατθνί 

Οξγαληζκνί πγείαο θαη χιινγνη Αζζελψλ. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ε Ηηαιία 

(σο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ), ε Απζηξία, ε Γαλία, ην Βέιγην, ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, 

ην Λνπμεκβνχξγν, ε Κξναηία, ε Δζζνλία, ε Ηζπαλία, ε Φηλιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε 

νπεδία, ε εξβία, ε Γαιιία, ε Β. Ηξιαλδία θαη ε θσηία (εθπξνζσπψληαο θαη νη δχν 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην).Πξαθηηθά, ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε 

θαη ε ελζσκάησζε ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο θξνληίδαο, ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε αζζελψλ θαη ειηθησκέλσλ ζην ζπίηη (home platforms) πνπ 

δχλαληαη παξέρνπλ ζηηο νκάδεο αζζελψλ νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα: 

 Παξαθνινχζεζε ησλ θπζηνινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη παξακέηξσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ 

 Γηάθνξεο ιεηηνπξγίεο απηφ-θξνληίδαο 

 Γηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ησλ αζζελψλ 

 Πξφιεςε πηψζεσλ θαη αηπρεκάησλ 

 Δμάζθεζε γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αζζελψλ 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκεο ζα είλαη αλνηρηέο ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ δπλαηφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ 

λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ρξφληεο παζήζεηο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γηαβήηε. Οη 

αζζελείο καζαίλνπλ λα δηαβηψλνπλ αλεμάξηεηα ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηέινο 

λα πξνεηνηκάδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ ζπλερηδφκελε θζνξά. 
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Σν πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 3 έηε θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ «Τπνζηήξημε Πνιηηηθψλ γηα 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ». [51] 

 

Momentum 

 

Σν πξφγξακκα MOMENTUM (European Momentum for Telemedicine 

Deployment in Daily Practice, 297320) είλαη ηχπνπ CIP - THEMATIC NETWORK, 

μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 15/02/2012 θαη έρεη δηάξθεηα 30 κήλεο. 

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξέρεη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα κέζσ ηεο 

νπνίαο νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ γλψζε θαη ηηο 

εκπεηξίεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ ηειεταηξηθήο κέζσ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο νδεγφο ν νπνίνο ζα πηζηνπνηεί κεζφδνπο 

ηειεταηξηθήο πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη γεληθεπκέλα ζηηο αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο. Δλδεηθηηθά, ην πξφγξακκα MOMENTUM ζηνρεχεη λα παξάγεη έλα 

δίθηπν εκπιεθνκέλσλ κε ηελ ηειεταηξηθή εκπεηξνγλψκσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

MOMENTUM ζα πινπνηεζνχλ κέζσ εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, ε θαζεκία απφ ηηο 

νπνίεο ζα επηθεληξσζεί ζε έλαλ εηδηθφ ηνκέα.[52]. 

 

Isisemd 

ην Πξφγξακκα ISISEMD ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 12 εηαίξνη απφ φιε ηελ 

Δπξψπε, φπσο εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηήκηα, πάξνρνη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο πγείαο θαη εηαηξίεο λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε Alcatel-Lucent θαη ε 

Hewlett Packard.Απφ ηελ Διιάδα ζα ζπκκεηάζρεη ν Γήκνο Σξηθθαίσλ, κέζσ ηεο 

αλαπηπμηαθήο ηνπ εηαηξίαο e-trikala AE, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Μεηζφβεην 

Πνιπηερλείν.ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη θιηληθή δνθηκή 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο πγείαο γηα ηελ ππνζηήξημε αζζελψλ κε άλνηα, κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ 

αζζελψλ ηνπο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο.Ζ γεξνληηθή 

άλνηα είλαη έλα θιηληθφ ζχλδξνκν ην νπνίν παξνπζηάδεηαη κείσζε ησλ λνεηηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ σο απνηέιεζκα εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο. πλήζσο 

επεξεάδεη άηνκα άλσ ησλ εμήληα πέληε εηψλ θαη νθείιεηαη ζε δηάθνξα αίηηα κε 

θπξηφηεξα ηε λφζν Alzheimer θαη ηε λφζν ηνπ Parkinson. 

Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ κέζσ ηεο e-Trikala Α.Δ. επηιέρζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην 

πξφγξακκα ISISEMD κε βάζε ηελ ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ ζε κε κηα ζεηξά 

πξσηνπνξηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ.[53]. 
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Κεθάιαην 7: Μειέηεο πεξηπηψζεσλ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ 

 

 

ΓΑΝΙΑ 

 

 

Η νξγάλσζε MedCom 

Ζ  νξγάλσζε MedCom

 

Σν MedCom

πη

MedCom είλαη λα ππνζηεξίδεη έξγα ειεθηξνληθήο 

πγείαο θαη λα αλαπηχζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα δίθηπν πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν.Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ μεθίλεζε ην 1994 θαη ην 2001 ηέζεθε ζε εθαξκνγή. 

Χθεινχκελνη: 

. 

(2) Οη  

  

(3)  

. 
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Ζ νξγάλσζε MEDCOM ιακβάλεη

 MedCom

-  

www.medcom.dk.  

MEDCOM

- 4]. 

Σειεζεξαπεία γηα αζζελείο-ρξήζηεο αιθνφι ABC  

Απηή ε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο πγείαο ζηε Γαλία δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

ζεξαπεία ζε αζζελείο πνπ είλαη ρξήζηεο αιθνφι απφ απφζηαζε.Υξεζηκνπνηεί 

εμνπιηζκφ video πνπ νξγαλψζεθε ζε έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο ζην λεζί Funen θαη 

ζε άιια δχν λνζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη αζζελείο 

παξαθνινπζνχληαη απφ εμηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κέζσ ηειεταηξηθήο-ηειεζεξαπείαο. 

Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ηειεταηξηθήο έρεη έδξα ην θέληξν απνθαηάζηαζεο ζην λεζί 

Funen (ABC –Αlcohol Rehabilitation Centre) θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ζεξαπεία ησλ 

αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεζο πεξηνρέο θαη δελ έρνπλ εχθνιε 

πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα πγείαο. Σν θέληξν ABC πξνζθέξεη ηειεζεξαπεία ζηνπο 

αζζελείο θαη δηεμάγεη αηνκηθέο ζπλεδξίεο αλά βδνκάδα ζηνλ αζζελή ,φπνπ αξρηθά 

γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη ζηελ πνξεία ε αλάινγε κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή ζεξαπεία.Σν κφλν πνπ ζηελ νπζία έρεη λα θάλεη ν αζζελήο 

είλαη λα θιείζεη ξαληεβνχ κε θάπνηνλ εηδηθφ ηαηξφ ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο ABC 

,κε κεηαθεξζεί ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη εθεί κε ηελ 

βνήζεηα θάπνηνπ επαγγεικαηία πγείαο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ γηαηξφ ηνπ θέληξνπ 

απνθαηάζηαζεο κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν.Σν ζχζηεκα ABC 

άξρηζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ην 2004 θαη κεηά απφ επίιπζε αξρηθψλ ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ εθαξκφζηεθε θαλνληθά απφ ην 2006 έσο θαη ζήκεξα. 

Με απηφλ ινηπφλ ηνλ ηξφπν ηειεζεξαπείαο,νη αζζελείο πνπ είλαη εζηζκέλνη ζην 

αιθνφι αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά ,ε πξφζβαζε ζηε 

ζεξαπεία έρεη γίλεη πνιχ πην εχθνιε ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θαη δελ ππάξρεη πιένλ θακία δηαθνξά απφ ηελ θιαζζηθή επίζθεςε πξφζσπν 

κε πξφζσπν ζηνλ γηαηξφ.[55],[56]. 

http://www.medcom.dk/
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(servers

 

 



95 

 

 

 Ζ λέα επαγγεικαηηθή θάξηα πγείαο 

 

 

 

On-line πξφζβαζε ζε δεδνκέλα 

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαξηψλ πγείαο-

επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ είλαη λα ππάξμεη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα  πνπ νη 

θάξηεο(λέα θάξηα πγείαο-επαγγεικαηηθή θάξηα πγείαο),δελ ζα απνζεθεχνπλ ηα 

ζηνηρεία αιιά κφλν ηα πηζηνπνηεηηθά,δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα.Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο,θαζψο ν 

θεληξηθφο ππνινγηζηήο ζπζηήκαηνο πγείαο αζθάιηζεο ινβελίαο  απνζεθεχεη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο ,ελψ νη θεληξηθνί 

ππνινγηζηέο άιισλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα εζεινληηθήο 

αζθάιηζεο πγείαο θαη νη θεληξηθνί δηαθνκηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο απνζεθεχνπλ ηα πξνζσπηθά ηαηξηθά δεδνκέλα. 

Έηζη ινηπφλ πξνο ην παξφλ ε θάξηα αζθάιηζεο πγείαο απνζεθεχεη δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή θαη εζεινληηθή αζθάιηζε πγείαο,ηνλ πξνζσπηθφ 

γηαηξφ,ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ε παξνρή πξφζβαζεο on-line ζε απηά ηα 

δεδνκέλα ,ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΣΠ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πξνκεζεπηψλ.Δπνκέλσο ε on-line πξφζβαζε πεξηιακβάλεη ηε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα 

ηα νπνία ηψξα είλαη απνζεθεπκέλα ζηε θάξηα αζθάιηζεο πγείαο θαη εμαζθαιίδνπλ 

άκεζε ελεκέξσζε. 

 

 Η εθαξκνγή eDRG 

Ζ εθαξκνγή eDRG είλαη κία εθαξκνγή web ε νπνία εθαξκφζηεθε ζε πεξίπνπ 24 

λνζνθνκεία ζε νιφθιεξε ηελ ινβελία.Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο μεθίλεζε ην 

2004 θαη ζπλερίδεηαη εσο ζήκεξα.Ζ εθαξκνγή απηή έρεη σο ζηφρν ηελ ζπινγή ,ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηζνδίσλ.Με ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο eDRG  ελδνλνζνθνκεηαθά δεδνκέλα ζπιιέγνληαλ θάζε ηξείο κήλεο θαη 

κεηαθέξνληαλ ζην θέληξν ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπνπ ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαλ 

θαη αλαιχνληαλ απφ ην θέληξν θαη ηέινο παξείραλ ηα απνηειέζκαηα ζηα 

λνζνθνκεία.Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εθαξκνγή δηεπθφιπλε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

λνζνθνκείσλ θαη εζληθνχ θέληξνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηε ινβελία .[56],[57] 
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ΣΔΥΙΑ 

 

 

IZIP-ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο βαζηζκέλνο ζην δηαδίθηπν   

Σν IZIP IZIP

- Homolka

Masaryk, Imumed Centromed

IZIP-DIA

IZIP- COV  

IZIP VZP

VZP παξ

IZIP

αζθαι

 

Ζ IZIP Ltd

IZIP

electronic health records 

)(EHRs). Οη EHR

 

– –
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Green Line

Green Line

 

 

 

 (Anamnesis)  
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Οθέιε ηνπ IZIP 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΕΗΡ νη πνιίηεο ηεο Σζερίαο ,σο ηδηνθηήηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο ηνπο είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη γηα ηελ πγεία ηνπο 

θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αγσγψλ πνπ 

θαηά θαηξνχο έρνπλ ιάβεη.Δπίζεο ε επηθνηλσλία κε ην

δηαθνξ

 

Δπίζεο ην ζχζηεκα IZIP επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε απνηειέζκαηα θιηληθψλ 

εξγαζηε

ΗΕΗΡ παξέρεη βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαιχηεξε 

πνηφηεηα ηαηξηθήο πεξίιζαςεο. [56],[58]. 
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ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

 

Σν ζχζηεκα  MedicalORDER®Ahlen (MOC)  

Σν MOC

barcode

MOC  

St. 

Franziskus, nster, ην 2005. 

 

Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο: 

MedicalORDER®center (MOC St. 

Franziskus

- web-shop

MOC
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θάπνηνλ  

web-shop

 

Σν MOC ιακβάλεη - web-shop

MOC

eMarketplace Medicforma

eMarketplace Medicforma

– –

MOC

MOC St. Franziskus

 

Σν λνζνθνκείν St. Franziskus Fiege ην 

medicalORDER®center (MOC) ζην Ahlen. Σν medicalORDER®center

logistics

logistics

 νη ν

π.ηε νπζία ινηπφλ : 

 ην medicalORDER®pharma

St. Franziskus. 

 

 Σν medicalORDER®services GmbH

 

 

Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ λνζνθνκείνπ Ingolstadt   

Σν λνζνθνκείν Ingolstadt ζηε Γεξκαλία ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαδηθηπαθή ηαηξηθή 

πχιε γηα αλάθηεζε,βειηηζηνπνίεζε θαη εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ησλ 

tablet pc‘s.Ζ ρξήζε ησλ tablet pc‘s,δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε εξγαζηεξηαθά 

απνηειέζκαηα θαη πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο θαη απμάλεη ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο ε δηάγλσζε,ε ζεξαπεία θαη ε απνθαηάζηαζε. 
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Ζ ηαηξηθή απηή δηαδηθηπαθή πχιε είλαη κηα πιαηθφξκα επηθνλσλίαο πνπ ζπλδέεη 

φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζην λνζνθνκείν.Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο πχιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή ζπιιέγνληαλ ζε 

ρεηξφγξαθα έγγξαθα θαη ζηε ζπλέρεηα ρεηξνθίλεηα ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππήξρε ράζηκν ρξφλνπ ζε ρεηξηζκφ 

δεδνκέλσλ,επηπιένλ ρξφλνο αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο θαη ε επηθνλσλία κεηαμχ 

πξνζσπηθνχ θαη λνζνθνκείνπ παξεκπνδίδνληαλ. 

Ζ ζεκεξηλή απηή ιχζε κε ηα tablet pc‘s πνπ ρξεζηκνπνηεί ην λνζνθνκείν 

Ingolstadt ηεο Γεξκαλίαο δηαζπλδέεη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη 

εμππεξεηεί 35.000 λνζειεπζέληεο αιιά θαη 40.000 εμσηεξηθνχο αζζελείο.Ο γηαηξφο 

θαηαρσξεί ηα δεδνκέλα ζην tablet pc απνθεχγνληαο ηελ επαλάιεςε θαη ηελ 

δηπινθαηαρψξεζε ζην αξρείν ηνπ αζζελή.Με απηφλ επίζεο ηνλ ηξφπν ν γηαηξφο 

κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ή εμεηάζεηο ππεξήρσλ,ηελ ίδηα 

ζηηγκή ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαηαρσξεζνχλ μαλά νη πιεξνθνξίεο ζην αξρείν ηνπ 

αζζελή.Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο ηα ςεθηαθά έγγξαθα 

ππνγξάθνληαη κε ην ρέξη,φπσο ηα έληππα έγγξαθα.Με απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ γίλεηαη 

άκεζε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ρξφλνο γηα 

δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,γίλεηαη άκεζε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο αλαδήηεζεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη επίζεο απμάλεηαη ε πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ.[56],[59]. 

 

 

 

ΟΤΗΓΙΑ 

 

 

e-Recept Stockholm  
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e-recept

δ -  

 Οη Ζιεθηξνληθέο  

Apoteket

Sjunet

-

Sjunet.  

Πσο ιεηηνπξγεί: 

Σα e-recept

extranet Sjunet

e-recept

 e-recept

–

e-recept

 

e-recept -

Sjunet

e-recept

Sjunet.  

Οθέιε: 

 Μείσζε ζηα ιάζε ζπληαγνγξάθεζεο 
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-

 

 Μ

 

 

 

 
5],[56],[60]. 

 

 

ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

 

 

ηε Φηιαλδία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λνζνθνκείν ηνπ Διζίλθη Uusimaa(HUS) κε 

ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επηδηψθεη πην 

απνηειεζκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πςεινχ επηπέδνπ απνηειέζκαηα 

ζεξαπείαο θαζψο θαη ηθαλνπνίεζε αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ.Απνηειείηαη απφ 23 

λνζνθνκεία θαη ζε 32 δήκνπο ηεο επαξρίαο Uusimaa.Σα λνζνθνκεία ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε δεκνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο κέζσ ελφο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία.Οη ΣΠΔ ππνζηεξίδνπλ ηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ,ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζην λνζνθνκείν θαη ζηε 

κείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν.Δπίζεο κεηψλνπλ ηα φξηα κεηαμχ 

λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαζψο ε ξνή πιεξνθνξηψλ 

απμάλεηαη θαη επηηαρχλεηαη.Τπάξρεη απμεκέλε εμεηδίθεπζε ησλ λνζνθνκείσλ πνπ 

δηεπθνιχλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη απηφ νθείιεηαη ζην απμεκέλν επίπεδν 

πιεξνθνξηψλ. 
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Δπίζεο ην λνζνθνκείν Uusimaa(HUS) πξνζθέξεη επαθή ησλ αζζελψλ κε ηνπο 

γηαηξνχο απφ ην ζπίηη ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.Σν πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο έρεη φιεο ηηο απαηξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  άκεζα δηαζέζηκεο θαη ε 

δηαρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα φξηα νξγάλσζεο θαη νη δήκνη έρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο. 

APHA 

APHA

site

Φηλιαλδηθ Silber, 2003).[55]. 

 

 

 

ΙΣΑΛΙΑ 

 

 

Τπεξεζία Σειεταηξηθήο RESPECT  

Ζ ππεξεζία ηειεταηξηθήο RESPECT, είλαη έλα ζχζηεκα ηειεταηξηθήο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε δηαρείξηζε λεπξνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο.θνπφο ηεο ππεξεζίαο 

RESPECT , είλαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε  λεπξνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο επηηξέπεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ πςειήο αλάιπζεο ηαηξηθψλ εηθφλσλ κεηαμχ εηδηθψλ θαη 

γηαηξψλ.Σα εμεηδηθεπκέλα θέληξα εμνπιίδνληαη κε ζηαζκνχο ππνινγηζηψλ ελψ νη 

πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο εμνπιίδνληαη κε έλα ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ αληαιιαγή εηθφλσλ κε ηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα. 
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Με βάζε ηηο εηθφλεο νη επαγγεικαηίεο απνθαζίδνπλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

ιάβνπλ ζε πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο θαη ζηέιλνπλ κε θαμ πίζσ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

πεξηνρή ηηο ζπζηάζεηο ηνπο.Σν πξφγξακκα RESPECT  μεθίλεζε ην 2003 θαη 

ρξεκαηνδνηήηαη απφ ηνπηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

Bario HomeCare Project 

Salvatore Maugeri

Salvatore Maugeri Pavia

FSM

FSM

αληαι 1]. 

 

Τπεξεζία Health Optimum 

Ζ ππεξεζία Health Optimum παξέρεη ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο κε ηε ρξήζε 

εθαξκνγψλ ηειεπίζθεςεο θαη ηειεξγαζηεξίνπ.Μία θνξκα κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελή ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά θαη 

απφ κηα ηερληθή νκάδα εξγαζίαο θαη απνζηέιιεηαη ζε εηδηθνχο ηαηξνχο νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ειεθηξνληθά. 

 

Τπεξεζία Σειεθαξδηνινγίαο 

Σν δίθηπν ηειεθαξδηνινγίαο πξνζθέξεη 24 σξε ππεξεζία ρξεζηκνπνηψληαο 

θιηληθά δεδνκέλα θαη θαηαγξάθνληαο βηνινγηθά ζήκαηα.Σα δεδνκέλα ηνπ 

ηειεθαξδηνγξαθήκαηνο παξαθνινπζνχληαη απφ λνζειεπηέο νη νπνίνη κεηαβηβάδνπλ 

ηα δεδνκέλα ηνπο ζε κηα νκάδα θαξδηνιφγσλ.[56],[61] 
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ΓΑΛΛΙΑ 

 

 

Ζ  Γαιιία θάλεη ρξήζε ειεθηξνληθήο πγείαο θαη νξζή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα .ηφρνο ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ΣΠΔ είλαη θπξίσο λα παξέρεη ηαηξηθή 

κάζεζε εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα γηα πξφιεςε θαη ζεξαπεία.Σν ηλζηηηνχην Curie  

ζην παξίζη ζπλδπάδεη ην Elios έλα ζχζηεκα δειαδή ειεθηξνληθνχ  αξρείνπ αζζελψλ 

θαη ηνπ Promethee ελφο δειαδή εξγαιείνπ αλαδήηεζεο γηα ηελ ηξέρνπζα ζεξαπεία 

,ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο.Σν ηλζηηηνχην Curie ζην 

Παξίζη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη θνξπθαίν ζηελ έξεπλα θαη ζεξαπεία ηνπ 

θαξθίλνπ.Ζ εηζαγσγή ηνπ Elios θαη ηνπ Promethee  ήηαλ ε βαζηθή θαη θηλεηήξηα 

δχλακε γηα λα απνθεπρζνχλ νη ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Σν Elios είλαη έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν αζελψλ,φπνπ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ απφ φια ηα κέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

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

γηαηξνί,εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη άιινη γεληθνί γηαηξνί.Σν Promethee δελ 

ιεηηνπξγεί κφλν ζαλ πχιε γηα εχθνιε πξφζβαζε ζην Elios αιιά είλαη έλα θηιηθφ θαη 

εχρξεζην εξγαιείν. 

Σν Promethee επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα αλαδεηήζνπλ εηδηθά 

ηαηξηθά ζέκαηα κεζα απφ κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ αζελείο θαη 

θιηληθέο.Ζ εθαξκνγή θαη ησλ δχν εξγαιείσλ άιιαμε ηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ Curie θαη βειηίσζε ηελ εξεπλεηηθή,δηνηθεηηθή θαη 

ηαηξηθή επίδνζε ηνπ ηλζηηηνχηνπ.Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε θαη ησλ δχν 

εξγαιείσλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεηηθά θαζψο βειηηψζεθε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηαηξψλ 

θαη αζζελψλ,βειηηψζεθε ε πνηφηεηα πεξίζαιςεο θαη εμνηθνλνκήζεθε ρξφλνο γηα ηνπο 

γηαηξνχο θαη ηελ δηνίθεζε θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ζε ραξηηά θαη αξρεία. 
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WebSurg 

Σν WebSurg

S

online

WebSurg

online

WebSurg

2]. 

 

UVMF 

Σν UVMF Universite Virtuelle Medicale Francophone

ηνπ UVMF

online

3] 

TELIF Network 

-

TELIF

θηπν TELIF

6] 
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

 

 

Northern Norwegian Health Network 

θεηηαη γηα ην  θηπν αο ηεο ξεηαο αο, πνπ 

δεηαη  ην  ν ηεο ξεηαο αο. 

-

ιακβάλεη

-ηαηξ

Silber, 2003).[56]. 
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ΒΔΛΓΙΟ 

 

 

PENTALFA 

Σν πξφγξακκα γηα ην έξγν PENTALFA μεθίλεζε ην 1997 θαη ε θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ άξρηζε ην 1998 . Ζ ιχζε είλαη πξνζαξκνζκέλε θαη δηαξζξψλεηαη ζε 

ηξία ζηξψκαηα : κηα δηεπζχλνπζα επηηξνπή ε νπνία απνθαζίδεη γηα ην επηζηεκνληθφ 

πεξηερφκελν , έλα δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη , ηέινο, έλα ηερληθφ πξνζσπηθφ  γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεδξηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε θάζε ρψξν .Ζ ρξεκαηνδφηεζε εθθίλεζεο 

δφζεθε θπξίσο απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Leuven , κε ρνξεγία 

απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο . Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηνπ λνζνθνκείνπ παξέρνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ,ηνπ πξνζσπηθνχ θαη  ησλ IT 

δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ φινπο ηνπο  ζπκκεηέρνληεο ρψξνπο . Εεηείηαη ε 

ρνξεγία γηα ηελ εθηχπσζε θαη ηε δηαλνκή ηεο δηαθήκηζεο , κε ηε κνξθή αθηζψλ θαη 

θπιιαδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.χκθσλα κε κηα έξεπλα ,ην 84,6 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πεξηθεξεηαθέο ζέζεηο , δήισζε φηη δελ ζα έθαλε ηελ πξνζπάζεηα 

λα έξζεη ζε ζχλδεζε κε ην παλεπηζηήκην Leuven γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχλνδν , εάλ 

δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε ηειεδηάζθεςε. 

Οθέιε: 

 Καηά κέζν φξν, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εμνηθνλνκήζεη 123 ιεπηά ρξφλνπ 

ηαμηδηνχ αλά ηειεδηάζθεςε , κε απνηέιεζκα ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο . 

 Ζ ζπλνιηθή απφδνζε αλά ζπκκεηέρνληα ζε κηα πεξηθεξεηαθή ζέζε αλά ψξα 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 106 επξψ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006 . 

 Σν 65 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο εθκάζεζεο ηειεδηάζθεςεο έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά.  
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Η ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ λνζνθνκείν Ambroise Pare ζην 

Ννζνθνκείν 

Σν λνζνθνκείν Ambroise Pare ζηελ πφιε ηεο Μνλο , έλα δεκφζην παλεπηζηεκηαθφ 

λνζνθνκείν κε 500 θξεβάηηα , ελζσκάησζε απνηειεζκαηηθά έλα ζχζηεκα  

πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα αξθεηά απιή ιχζε απφ έλαλ ηνπηθφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο . Ζ ιχζε βειηίσζε ηηο ξνέο εξγαζίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

ησλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ.Οη επελδχζεηο πνπ απαηηήζεθαλ ήηαλ κηθξέο , θαη ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα απνηειεζκαηηθά κε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. 

 

FLOW -εζληθφ δίθηπν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Σν FLOW είλαη έλα εζληθφ δίθηπν γηα ηελ πγεία ηνπ Βειγίνπ γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη κε θνηλά αξρεία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ 

αζζελψλ . Σν FLOW επηηξέπεη φινπο ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηε 

ζεξαπεία θάζε αζζελνχο νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή . Οη αζζελείο εμαηξνχληαη 

απφ πνιιαπιέο πεξηηηέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαζψο ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα 

είλαη δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα FLOW .Σν έξγν FLOW ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

βειγηθφ Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία .[56],[64] 
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DITIS - δίθηπν γηα εηθνληθέο νκάδεο θξνληίδαο ζην ζπίηη 

Σν δίθηπν DITIS επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εηθνληθψλ νκάδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη ζηελ Κχπξν. Δίλαη έλα web-

based ζχζηεκα πνπ παξέρεη ειεθηξνληθά κεηξψα πγείαο (EHRs) θαη άιια 

ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία φπσο ε αληαιιαγή κελπκάησλ θαη ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε κε αζθαιή πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε. 

Σν δίθηπν DITIS δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο θαη 'νίθνλ 

θξνληίδαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ δηαθνξεηηθέο νξγαλψζεηο . Πεξηιακβάλεη 

λνζνθφκεο , γηαηξνχο , θπζηνζεξαπεπηέο , ςπρνιφγνπο , θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη 

παηδαγσγνχο νη νπνίνη κπνξνχλ άκεζα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά αξρεία 

πγείαο (ΖΜΤ ) ησλ αζζελψλ κέζσ επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ θαη θνξεηψλ  

ζπζθεπψλ πιεξνθνξηθήο .  Σν ζχζηεκα DITIS παξέρεη δηάθνξα εξγαιεία φπσο ην 

instant messaging γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο , θαζψο θαη απηφκαηε εηδνπνίεζε κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο . Πξνζθέξεη επίζεο εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ : έλα εκεξνιφγην , ηα 

ζπκπηψκαηα θαη ην εκεξνιφγην ηνπ πφλνπ , δηάγξακκα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ,  

εθηίκεζε θαη θξνληίδα ηνπ ηξαχκαηνο θαη πιεξνθνξίεο γηα αιιειεπηδξάζεηο κε άιια 

θάξκαθα. Δπηπιένλ , έρεη ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη eReport 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο άξρηζε ην 1999 θαη άξρηζε ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ  ην 2003 . Σαπηφρξνλα ην δίθηπν DITIS ππνζηεξίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλδέζκνπ  Καξθηλνπαζψλ Κχπξνπ θαη Φίισλ ( ΠΑΤΚΑΦ ) , 

πξνζθέξνληαο θαη 'νίθνλ ππεξεζίεο λνζειείαο ζε πάλσ απφ 600 αζζελείο κε θαξθίλν 
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θάζε ρξφλν . Σν DITIS αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ θαη ε 

ΠΑΤΚΑΦ κε ηελ ππνζηήξημε απφ δηάθνξεο νξγαλψζεηο . 

Ζ αλάπηπμε ζπλερίζηεθε ζηελ αγνξά eTen κε έξγα επηθχξσζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

HealthService24 θαη LinkCare . 

Οθέιε: 

 Απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο νκάδαο . 

 ρξφληνη πάζρνληεο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, βηψλνπλ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο  

 Δμνηθνλφκεζε X θφζηνπο έσο θαη 40 % 

 Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο  

[56] 

 

 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

USBone 

Σν USBone

USBone

http://www.usbone.com).[65] 
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HYGEIAnet  

Σν HYGEIAnet

δηα

–

 

HYGEIAnet

http://www.hygeianet.gr, A 6]. 

 

Οινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνλνζνθνκεηαθήο επείγνπζαο πεξίζαιςεο ζηελ 

πεξηθέξεηα Κξήηεο 

Έλα νινθιεξσκέλν πξν-λνζνθνκεηαθφ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ πγεία ζχζηεκα 

management αλαπηχρζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ηεο πξν-λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο έθηαθησλ νξγαληζκψλ .Σν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο έθηαθηεο πξν-λνζνθνκεηαθήο αλάγθεο (EMS )είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ηεο αληαπφθξηζεο απφ ηελ πξν- λνζνθνκεηαθή έθηαθηε αλάγθε ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν . Γεδνκέλνπ φηη ηα πξψηα 60 ιεπηά είλαη ηα πην θξίζηκα φζνλ 

αθνξά ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο γηα ηνπο αζζελείο , ε απαζρφιεζε ησλ 

δηαθφξσλ ελνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βνεζά ζηελ 

παξνρή δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζην ρξφλν . 
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Μέζσ επθπψλ αιγνξίζκσλ ε εθαξκνγή είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κηα «θάξηα 

ζπκβάλ» , αμηνινγψληαο ηνλ ηχπν θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ηελ επηινγή 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ θηλεηψλ ( εληαηηθήο ζεξαπείαο ) κνλάδσλ γηα ην πεξηζηαηηθφ 

.Με ηελ εμ ‗απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη  ηε κνλάδα δηαρείξηζεο , νη πξψηεο 

παξαηεξήζεηο απφ ηελ θηλεηή κνλάδα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ άκεζα ζηνλ γηαηξφ, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δψζεη ζπκβνπιέο ζην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ . Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή κεηαδνζεί θαηαγξάθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή 

ηεο θηλεηήο κνλάδαο . Οη πιεξνθνξίεο ζην πιήξεο αξρείν έθηαθηεο αλάγθεο episo - 

des ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ , π.ρ. γηα ηελ πξφζιεςε , 

θαηάξηηζε , ζηαηηζηηθέο θαη ηελ απφθηεζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ . 

Ζ θάζε ζρεδηαζκνχ μεθίλεζε ην 1996 θαη κεηά πξαγκαηνπνηήζεθε  δηπιή 

επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο .Οη ζπλήζεηο εξγαζίεο μεθίλεζαλ ην 2000 .Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά : ρξφλνο απφθξηζεο κεηψζεθε ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπ 

2000 θαη ηνπ 2006 . Υξφλνο απνζηνιήο κεηψζεθε, ν ρξφλνο άθημεο κεηψζεθε απφ 12 

ζε 5 ιεπηά θαη ν ρξφλνο κεηαθνξάο απφ18 ζε 14 ιεπηά.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε έιαβε αξρηθά ρψξα ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ  ηεο ΔΔ, 

θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία ( RHIN ) 

ηεο Κξήηεο . Αξγφηεξα , ε εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο eHealth ζε φιεο 

ηηο θηλεηέο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ηεο πεξηνρήο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Αξρή Τγείαο . Οη ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

έμνδα πνπ βαξχλνπλ ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο .[56],[64],[67]. 

 

 

Σν 

ORA*CARE on-

line TLIMS

ζε proprietary

HL

 

 



115 

 

 

Medico//s Siemens θαη ην 

(LIS) MediLab CCS HL7-compliant

HL

HL7. 

LIS

εξγαζηεξηαθ

bar-codes

LIS

LIS

 

-

 

LIS

line-of-

business applications

on-line, 

batch  

• ERP «Singular Enterprise»,  

• ∆ MIS «M-Plus»,  

• ∆

«MONEY» θαη «TIMER»,  

• «ΑΗΜΟ∆ΤΝΑΜΗΚΟΤ», «ΚΑΡ∆ΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ 
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CardioPro», «ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ», «ΤΠΔΡΖΥΧΝ ΚΑΡ∆ΗΑ»,  

• «Doc//Billing»,  

•  

• ∆ «ΧΚΚ-Intranet»,  

• on-line

 

ηνπ 

 

 

Ο Οξγαληζκφο HL7 Hellas 

HL

 

HL

νδεγ

 

HL

HL7 affiliates). Μ
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HL

. 

Σν HL7 Hellas 

Health Level 

Seven Inc. (HL «HL7 Hellas»

 

•  

• »  

•  

• »  

• 
»  

• »  

• 
«ΗΝΑ Α.Δ.»  

• «APOLLO A.E.»  

• «CCS A.E.»  

• «DATAMED Α.Δ.»  

• «EXODUS A.E.»  

• «ΓΝΧΜΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ A.E.»  

• «SAP HELLAS A.E.»  

•  «Tower Software Technologies»  

• «01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.»  
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Σν HL7 Hellas

special interest groups – SIG  

• SIG-HIM (Healthcare Information Management) 

HL7 ζηελ

 

δηαδηθα

ππεξ HL

 

 

• SIG-TIG (Technical Implementation Guidelines) κε κελν ηελ  

 ησλ πσλ ηνπ HL7 ( ζεηο 2.x θαη 3) ζηηο ζεηο ηνπ 

 ξνπ ο θαη ηελ   ζηηο εο ξθσζεο 

ηνπ πνπ ζε ο πεδν. 

HL

HL

CDA r1, r

HL

HL

 

HL7 Hellas

Conformance Statements
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HL

8] 

 

7.1 χγθξηζε  Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ  

-

-

-

-

-  

Οη δπζθνιίεο ηεο εθαξκνγήο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε 

κε απηέο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ είλαη :  

 
 

 
 

  ε ειι

 

 
πο,  

 

 

 
 

Καζψο επίζεο θαη:  
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Ζ ειιάδα ινηπφλ βξίζθεηαη ζην πην ρακειφ ζεκείν φζσλ αθνξά ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαζψο ε ζπλερηδφκελε χθεζε 

θαη ηα ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο, έρνπλ αλαγθάζεη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο λα 

ζηεξνχληαη βαζηθψλ ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ αγαζψλ. 

Ζ Διιάδα κάιηζηα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Health 

Consumer Powerhouse, αλαθέξεη κηα δξακαηηθή κείσζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηελ 

θαηά θεθαιή δαπάλε: θάησ απφ 28% κεηαμχ 2009 θαη ην 2012, έλαο «εληειψο 

κνλαδηθφο θαη ζιηβεξφο αξηζκφο γηα ηελ Δπξψπε».Ζ ρψξα καο κάιηζηα βξίζθεηαη ζε 

αθφκε πην δπζρεξή ζέζε θαη απφ άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ ιηηφηεηα θαη 

ηα κέηξα ηνπ κλεκνλίνπ, φπσο ε Πνξηνγαιία, ε Ηξιαλδία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε 

Δζζνλία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία θιπ. ε θακία άιιε ρψξα δελ έρεη αλαθεξζεί πην 

ζνβαξή κείσζε δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φζν ζηελ ρψξα καο. 

Έηζη νη Έιιελεο, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δελ έρνπλ ράζεη κφλν ην κηζφ ηνπο 

εηζφδεκα, αιιά θαη ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε, θηλδπλεχνληαο λα απνιέζνπλ 

νπζηαζηηθά έλα βαζηθφ θνηλσληθφ αγαζφ. 

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηελ θαηάηαμε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ζε 

φιε ηελ Δπξψπε, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ, ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ζηνλ πάην θπξηνιεθηηθά ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε 568 βαζκνχο, ζε αληίζεζε 

κε ηελ Οιιαλδία πνπ έξρεηαη πξψηε κε 870 βαζκνχο απφ 1000. Ζ Διιάδα εηδηθφηεξα, 

έξρεηαη 25ε ζηνλ θεηηλφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Σν ράζκα κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ηελ επνρή ηεο 

θξίζεο θαη γίλεηαη αθφκε πην έληνλν ζε ζέκαηα πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα. 

Άιιεο ρψξεο πνπ είλαη επλνεκέλεο πγεηνλνκηθά, εθηφο απφ ηελ Οιιαλδία είλαη ε 

Γαλία, Ννξβεγία, Βέιγην θαη Γεξκαλία. 

Ζ Οιιαλδία, ε νπνία βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ ζηελ θαηάηαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Γείθηε Health Consumer Powerhouse απφ ην 

2005, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πιήζνο θνξέσλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο πνπ 

ελεξγεί ζε αληαγσληζκφ, θαη μερσξηζηά απφ ηνπο θξνληηζηέο / λνζνθνκεία.Ζ 

Οιιαλδία επίζεο, παξά ην κηθξφ ηεο κέγεζνο, έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ηζρπξφ δίρηπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, εγθαζηζηψληαο 160 Κέληξα ΠΦΤ ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ κε αλνηρηά ρεηξνπξγεία 24 ψξεο ηελ εκέξα επί 7 εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί γηα ην κέγεζνο ηεο ρψξαο, κία αλνηρηή θιηληθή γηα 

ηνλ νπνηνλδήπνηε. 

Ζ Διιάδα, αληίζεηα, ηψξα επηρεηξεί θαη κεηά απφ 30 ρξφληα πνπ δηαζέηεη ΔΤ- λα 

νηθνδνκήζεη Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ γηαηξψλ θαη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θαξκαθνπνηψλ θαηά θεθαιή 

ζε φιε ηελ Δπξψπε, δελ έρεη πγηή αληαγσληζκφ ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91%20%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3
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ηνλ αληίπνδα φκσο ηεο θξίζεο βξίζθεηαη ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, ηελ νπνία 

έρνπλ «αγθαιηάζεη» νη πνιίηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη 

ρξήκα. 

 

ηεο Δ.Δ. 

ηε ζπκκεην

69],[70] 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

e-

health

– -

δηαδη

 



122 

 

θαη ησλ ΣΠΔ.  

 

 

 

∆

αο. 

κπ

HYGEIAnet θαη USBone

λ γηα εηδηθ .Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ),αιιάδνπλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε θαζεκεξηλή 

βάζε.Απηή ε ςεθηαθή επαλάζηαζε θαη εμέιημε έρεη βαζηά επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη γηαηξνί θαη νη νξγαληζκνί πγείαο. 

ην κέιινλ νη αζζελείο ζα θάλνπλ θαιχηεξε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γηαηξνχο,κεζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ,κέζσ ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ(e-mails),ζα έρνπλ πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε φζσλ αθνξά 

ηελ θαηάζηαζε ηνπο θα θπζηθά πην ελεξγφ ξφιν φζσλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
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πγείαο ηνπο. 
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