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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες παρουσιάζουν την τάση να 

διερευνούν τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου και των πληροφοριακών  συστηµάτων, 

εστιάζοντας τελευταία στα κοινωνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την υποστήριξη του 

ηλεκτρονικό µάρκετινγκ, των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, των δεξιοτήτων 

πώλησης, καθώς και τη διανοµή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά οι 

εταιρείες είναι περισσότερο ανοιχτές στις προκλήσεις της τεχνολογίας, εφαρµόζοντας νέες 

τεχνολογίες για την υποβοήθηση των διαδικασιών και λειτουργιών τους, αλλά και για την 

ανάλυση δεικτών και στοιχείων που απαιτούνται για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) είναι µία από τις νέες τεχνολογίες που οι 

εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες και 

να βελτιώσουν τις στρατηγικές µάρκετινγκ που εφαρµόζουν. Η χωρική ανάλυση που 

αποτελεί βασικό εργαλείο του µάρκετινγκ όντας πολύ κρίσιµη διαδικασία για την επιτυχία 

του, παρέχεται µέσω της χρήσης των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Σκοπός 

της παρούσας εργασίας, είναι να µελετήσει µέσα από µία βιβλιογραφική ανασκόπηση, την 

συµβολή της χωρικής ανάλυσης στις διαδικασίες και λειτουργίες των επιχειρήσεων και 

συγκεκριµένα την εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στο 

Μάρκετινγκ και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα µιας επιχείρησης. Εστιάζοντας 

συγκεκριµένα στον χώρο της υγείας και µελετώντας εφαρµογές που έχουν αναφερθεί εκεί, 

προσπαθεί να αναδείξει το επίπεδο χρήσης των συστηµάτων ΓΣΠ διαπιστώνοντας ότι σε 

µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των συστηµάτων αυτών δεν 

χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ των µονάδων υγείας. Στον αντίποδα 

της παρατηρηθείσας υφιστάµενης κατάστασης, αναλύονται δύο επιτυχηµένες περιπτώσεις 

εφαρµογής ΓΣΠ στο µάρκετινγκ µονάδων υγείας αναδεικνύοντας κάποιες από τις 

απαραίτητες προδιαγραφές αλλά και πρακτικές για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού και 

λειτουργικού ΓΣΠ για τις ανάγκες των διαδικασιών µάρκετινγκ των µονάδων υγείας, και 

όχι µόνο. 
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11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

1.1 Η χωρική ανάλυση ως νέο εργαλείο των επιχειρήσεων  

Όπως συµβαίνει και µε πολλούς άλλους επιστηµονικούς κλάδους, οι έµποροι  και 

γενικότερα οι εταιρίες εξακολουθούν να διερευνούν τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου 

και των πληροφοριακών  συστηµάτων, εστιάζοντας τελευταία στα κοινωνικά µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης για την υποστήριξη του ηλεκτρονικό µάρκετινγκ, των διαφόρων 

καναλιών επικοινωνίας, των δεξιοτήτων πώλησης, καθώς και τη διανοµή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά οι εταιρείες είναι περισσότερο 

ανοιχτές στις προκλήσεις της τεχνολογίας, εφαρµόζοντας νέες τεχνολογίες για την 

υποβοήθηση των διαδικασιών και λειτουργιών τους, αλλά και για την ανάλυση δεικτών 

και στοιχείων που απαιτούνται για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

 Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) είναι µία από τις νέες τεχνολογίες που 

οι εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες 

και να βελτιώσουν τις στρατηγικές µάρκετινγκ που εφαρµόζουν. Η χωρική ανάλυση 

που αποτελεί βασικό εργαλείο του µάρκετινγκ όντας πολύ κρίσιµη διαδικασία για την 

επιτυχία του, παρέχεται µέσω της χρήσης των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών.  

Με την χρήση των ΓΣΠ, οι ειδικοί του µάρκετινγκ έχουν την δυνατότητα να 

εφαρµόσουν µεθόδους και εργαλεία και να αξιοποιήσουν πιο αποδοτικά  τα δεδοµένα 

που έχουν στην διάθεσή τους. Ως τέτοιες εφαρµογές µπορούν να αναφερθούν οι 

χαρτογραφήσεις των πελατών, ανταγωνιστών, προµηθευτών και συνεργατών αλλά και 

η αναγνώριση των σηµείων µικρής ή µεγάλης συγκέντρωσης πωλήσεων και των 

προοπτικων που απορρέουν από αυτές. Κατά µία έννοια θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

βάση για τον σχεδιασµό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, είναι 

τελικά η στρατηγική εύρεσης της συσχέτισης µεταξύ των δεδοµένων του οργανισµού 

και των δεδοµένων του περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται µε µεγάλη επιτυχία από 

την εφαρµογή των ΓΣΠ. 

Η σηµαντική συνεισφορά των συστηµάτων ΓΣΠ στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και 

οργανισµών θα αναλυθεί στα παρακάτω κεφάλαια Συγκεκριµένα θα εξεταστεί η 
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διάσταση που µπορεί να πάρει η χρήση των ΓΣΠ στο Μάρκετινγκ των εταιριών και 

ειδικότερα των µονάδων υγείας.  

 

1.2 Σκοπός και επιµέρους στόχοι της εργασίας  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να µελετήσει µέσα από µία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, την συµβολή της χωρικής ανάλυσης στις διαδικασίες και λειτουργίες των 

επιχειρήσεων και συγκεκριµένα την εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών στο Μάρκετινγκ και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα µιας 

επιχείρησης.  

Επιµέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

α) η απόδοση και κατανόηση των  δύο διαφορετικών εννοιών, αυτή των ΓΣΠ και του 

Μάρκετινγκ και της νεοσύστατης έννοιας του Γεω-µάρκετινγκ,  

β) η µελέτη της εφαρµογής των ΓΣΠ  στο µίγµα µάρκετινγκ και στην λήψη αποφάσεων, 

γ) η µελέτη των υφιστάµενων εφαρµογών των ΓΣΠ σε µονάδες υγείας και του κατά 

πόσο τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των συστηµάτων χρησιµοποιούνται για τις 

ανάγκες του Μάρκετινγκ. 

δ) η παρουσίαση δύο επιτυχηµένων περιπτώσεων εφαρµογής ΓΣΠ στο µάρκετινγκ 

µονάδων υγείας και η ανάδειξη των απαραίτητων προδιαγραφών αλλά και πρακτικών 

για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού και λειτουργικού ΓΣΠ για τις ανάγκες των 

διαδικασιών µάρκετινγκ των µονάδων υγείας, και όχι µόνο. 

 

1.3 Μεθοδολογία 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αναπτύσσεται κυρίως σε δύο µέρη, στην επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας και στην ανάλυση των µελετών περιπτώσεων (case studies). Για τις 

ανάγκες της εργασίας συλλέχθηκε το απαραίτητο υλικό µέσα από µία προσεκτική 

διαδικασία αναζήτησης των διαθέσιµων ηλεκτρονικών πηγών της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αλλά και άλλων διαπιστευµένων ηλεκτρονικών πηγών 

ελεύθερης πρόσβασης. Τα αποτελέσµατα βάση των λέξεων-κλειδιών που 

χρησιµοποιήθηκαν, συµπεριλάµβαναν βιβλία, άρθρα επιστηµονικών περιοδικών, άρθρα 

εφηµερίδων και αποκόµµατα δηµοσιεύσεων. Από την διαδικασία αναζήτησης 

συλλέχθηκε ένας µεγάλος αριθµός µελετών και άρθρων τα οποία διαχωρίστηκαν σε 
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δεύτερη φάση βάση της ηµεροµηνίας έκδοσης, µε προτίµηση στις νεότερες εκδόσεις, 

και βάση εγκυρότητας των επιστηµονικών περιοδικών µε προτίµηση σε αυτά των 

τελευταίων 10 ετών.  

Η επιλογή των κύριων άρθρων µε διακριτή συνάφεια ως προς την θεµατολογία του 

αντικειµένου της εργασίας  έγινε µε την χρήση της µεθόδου GIST (Given, Introduce, 

Such as, Tested). Ακολούθησε επανάληψη της αναζήτησης µε φράσεις-κλειδιά τα Γεω-

Μαρκετινγκ, Geomarketing, GIS and Marketing, GIS in Health, Marketing in Health,  

στην µηχανή αναζήτησης Google Scolar για την διασταύρωση των αποτελεσµάτων. 

Από την διαδικασία προέκυψαν νέα πρωτότυπα αποτελέσµατα, τα οποία µε τη σειρά 

τους διερευνήθηκαν εκ νέου µε τη χρήση της βάσης δεδοµένων της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκε µε αυτόν τον τρόπο σηµαντικό υλικό 

πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, στο επίπεδο που ήταν επιτρεπτό λόγο της 

περιορισµένης διαθεσιµότητας πηγών που οφείλονται σε οικονοµικούς κυρίως 

παράγοντες.  

Οι µελέτες περιπτώσεων που εξετάστηκαν, προήλθαν από την βάση µελετών του  

International Journal of Health Geography. Αφορά ένα ηλεκτρονικό περιοδικό µε 

µελέτες και άρθρα ανοιχτής πρόσβασης, ελεγµένα από κριτική επιτροπή µε συντελεστή 

1,97, το οποίο είναι πλήρως αφιερωµένο στην δηµοσίευση ποιοτικών χειρόγραφων σε 

όλες τις πτυχές των πληροφοριακών συστηµάτων και των επιστηµονικών εφαρµογών 

στον τοµέα της υγείας και της υγειονοµικής περίθαλψης. Βασικό κριτήριο της επιλογής 

ήταν ο χρόνος διεξαγωγής των µελετών αυτών µε στόχο να περιγραφούν όσο το δυνατό 

νέες τεχνολογίες και εργαλεία που µπορούν να ανταποκριθούν στις τωρινές ανάγκες 

αντίστοιχων περιπτώσεων.   

 

1.4 ∆ιάρθρωση Εργασίας  

Το κυρίως σώµα της παρούσας διπλωµατικής διατριβής αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια, το Κεφάλαιο 2 µε τίτλο «Μάρκετινγκ και Γεωγραφικά συστήµατα 

Πληροφοριών», το Κεφάλαιο 3 µε τίτλο «Η χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών στο χώρο της Υγείας», το Κεφάλαιο 4 µε τίτλο «Μελέτες Περιπτώσεων: 

ΓΣΠ και Μάρκετινγκ στην Υγεία» και τέλος στο Κεφάλαιο 5 µε τα «Συµπεράσµατα» 

της µελέτης.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών των 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και του Μάρκετινγκ και κατά επέκταση της 

συνδυαστικής χρήσης των δύο αυτών εννοιών και της σηµασίας τους ως προς τις 

διαδικασίες ενός οργανισµού. Συγκεκριµένα αναλύεται η χρήση των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών στις διαδικασίες του Μάρκετινγκ εστιάζοντας στην 

ανάλυση του βαθµού εµπλοκής τους στο µίγµα Μάρκετινγκ αλλά και στην υποστήριξη 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τις εταιρίες και τους οργανισµούς.  

Στην συνέχεια µέσα από το τρίτο κεφαλαίο, επιχειρείται µία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της υφιστάµενης χρήσης των ΓΣΠ στον χώρο της υγείας και την 

αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους στις διαδικασίες Μάρκετινγκ. Μέσα από την 

ανασκόπηση εντοπίζονται τοµείς όπου παρατηρείται η συνήθης χρήση των συστηµάτων 

αυτών στην υγεία και αναφέρονται όπου είναι εφικτό τρόποι περαιτέρω αξιοποίησης 

στα πλαίσια των διαδικασιών Μάρκετινγκ. 

Εντοπίζοντας το υφιστάµενο κενό στην χρήση των ΓΣΠ και του Γεω-µάρκετινγκ, στο 

τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται δύο µελέτες περιπτώσεων που αφορούν ολοκληρωµένες 

εφαρµογές των µεθόδων Γεω-µάρκετινγκ στον χώρο της υγείας. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των µελετών αυτών είναι η χρήση δυναµικών δεδοµένων και η 

αξιοποίηση των παραγόµενων νέων δεδοµένων για τον ορισµό και την οργάνωση των 

λειτουργιών µάρκετινγκ.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο και τελευταίο της διπλωµατικής εργασίας, παρατίθενται τα 

συµπεράσµατα, αξιολογείται η επίτευξη των στόχων της εργασίας, περιγράφονται οι 

περιορισµοί της και γίνονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα στον χώρο των 

γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών και του Μάρκετινγκ. 

Σε όλα τα κεφάλαια του κορµού της διπλωµατικής, υπάρχουν οι υπο-ενότητες της 

«Εισαγωγής» και της «Σύνοψης», συνδέοντας τα επί µέρους κεφάλαια. Στο τέλος 

ακολουθεί η συγκεντρωτική βιβλιογραφία όλων των κεφαλαίων που αναπτύχθηκαν 

στην παρούσα εργασία. 
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22  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  &&   ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ      
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΩΩΝΝ  ((ΓΓΠΠΣΣ))  

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών των 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και του Μάρκετινγκ και κατά επέκταση της 

συνδυαστικής χρήσης των δύο αυτών εννοιών και της σηµασίας τους ως προς τις 

διαδικασίες ενός οργανισµού. Συγκεκριµένα αναλύεται η χρήση των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών στις διαδικασίες του Μαρκετινγκ εστιάζοντας στην 

ανάλυση του βαθµού εµπλοκής τους στο µίγµα Μαρκετινγκ αλλά και στην υποστήριξη 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τις εταιρίες και τους οργανισµούς. Στόχος του 

κεφαλαίου είναι αρχικά η κατανόηση των δυο αυτών διαφορετικών εννοιών και στην 

συνέχεια η εισαγωγή της νεοσύστατης έννοιας του Γεω-µάρκετινγκ που προκύπτει από 

την συνδυαστική χρήση αυτών κατά τις  διαδικασίες µάρκετινγκ και λήψης αποφάσεων 

των εταιριών ή οργανισµών. 

Στις παρακάτω παραγράφους αρχικά γίνεται µία εννοιολογική προσέγγιση των 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, µε αναφορά στα συστατικά του µέρη και 

στις δυνατότητες που προκύπτουν από την χρήση των συστηµάτων αυτών. Στην 

συνέχεια  γίνεται µία εννοιολογική προσέγγιση του όρου Μάρκετινγκ και του τρόπου 

εφαρµογής του από τις εταιρίες, εστιάζοντας στην έννοια του µίγµατος µάρκετινγκ και 

της σηµασίας του στην στρατηγική διαχείριση των εταιριών. Τέλος γίνεται αναφορά 

στην συνδυαστική χρήση των παραπάνω εννοιών που συναντάται µε τον όρο Γεω-

Μάρκετινγκ. Συγκεκριµένα αναλύεται η έννοια του Γεω-Μάρκετινγκ, τι είναι, που 

απαιτείται, πώς χρησιµοποιείται  και πώς στηρίζει τα διάφορα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων.  
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2.2 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών   

2.2.1 Η Έννοια των ΓΣΠ 

Τα τελευταία χρόνια τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Geographic 

Information Systems - GIS) αποτελούν σηµαντικά εργαλεία, όχι µόνο για τις 

γεωεπιστήµες και τις επιστήµες περιβάλλοντος, αλλά ουσιαστικά για όλες τις εργασίες 

που απαιτούν την παρακολούθηση, τον σχεδιασµό η την διαχείριση του χώρου. Σήµερα 

τα ΓΣΠ είναι το κυρίαρχο εργαλείο επεξεργασίας δεδοµένων που χρησιµοποιείται για 

την ανάλυση, µοντελοποίηση και οπτικοποίηση των δεδοµένων χωρικής αναφοράς.  

Η έννοια των ΓΣΠ έχει απασχολήσει αρκετά την επιστηµονική κοινότητα, η οποία τα 

τελευταία χρόνια τα ενσωµατώνει όλο και περσότερο στην ανάλυση και µελέτη 

φαινοµένων και διαδικασιών. ∆ιάφοροι ορισµοί έχουν δοθεί κατά καιρούς µε σκοπό 

την καλύτερη δυνατή απόδοση των χαρακτηριστικών ενός ΓΣΠ. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τον Dana Tomlin's (1990), «Ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών είναι υπεύθυνο για 

την προετοιµασία, την παρουσίαση, και την ερµηνεία των γεγονότων που αναφέρονται 

στην επιφάνεια της γης. Αυτό είναι ένας ευρύς ορισµός που ένας αρκετά στενότερος 

καθορισµός, εντούτοις, υιοθετείται συχνότερα. Στο κοινό ιδίωµα, ένα γεωγραφικό 

σύστηµα πληροφοριών ή ένα GIS είναι µια διαµόρφωση του υλικού και του λογισµικού 

υπολογιστών που σχεδιάζονται συγκεκριµένα για την απόκτηση, τη συντήρηση, και τη 

χρήση των χαρτογραφικών στοιχείων.» Ένας άλλος ορισµός προερχόµενος από τους 

Jeffrey Star και John Estes (1990), αναφέρει πως «Ένα γεωγραφικό σύστηµα 

πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστηµα πληροφοριών που σχεδιάζεται για να λειτουργήσει 

µε τα στοιχεία που παραπέµπονται από τις χωρικές ή γεωγραφικές συντεταγµένες. Με 

άλλα λόγια, ένα GIS είναι ένα σύστηµα βάσεων δεδοµένων µε τις συγκεκριµένες 

ικανότητες για τα χωρικά αναφερόµενα στοιχεία, όπως επίσης και ένα σύνολο 

διαδικασιών για την εργασία µε τα στοιχεία αυτά. Από µία άποψη, ένα GIS µπορεί να 

θεωρηθεί ως χάρτης υψηλού ορισµού». 

Η κατανόηση του τι αντιπροσωπεύουν τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 

µπορεί να ενισχυθεί µε την εξέταση της απόδοσης του κάθε όρου ξεχωριστά.  

Γεωγραφικός: Αυτός ο όρος χρησιµοποιείται επειδή το GIS τείνει να ασχολείται 

πρώτιστα µε τα «γεωγραφικά» ή «χωρικά» χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Αυτά είναι 

αντικείµενα που µπορούν να παραπέµπονται ή να συσχετίζονται µε µια συγκεκριµένη 

θέση στο χώρο. Τα αντικείµενα µπορούν να είναι φυσικά, πολιτιστικά ή οικονοµικής 

φύσης. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα επάνω σε ένα χάρτη µπορούν να είναι για 
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παράδειγµα εικονογραφικές αντιπροσωπεύσεις των χωρικών αντικειµένων στον 

πραγµατικό κόσµο. Τα σύµβολα, τα χρώµατα και οι µορφές των γραµµών που 

χρησιµοποιούνται αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά χωρικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα στο δισδιάστατο χάρτη. Η τεχνολογία των υπολογιστών είναι πλέων σε 

θέση να βοηθήσει στην διαδικασία χαρτογράφησης, µέσο της ανάπτυξης της 

αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας και µε την βοήθεια των σχεδιαστικών 

προγραµµάτων.  

Πληροφορίες: Αντιπροσωπεύουν κυρίως τους µεγάλους όγκους των στοιχείων που 

αντιµετωπίζονται συνήθως µέσα σε ένα GIS. Όλα τα πραγµατικά φυσικά αντικείµενα 

έχουν ένα δικό τους ιδιαίτερο σύνολο χαρακτηριστικών ή περιγραφικών ιδιοτήτων. 

Αυτό το µη-χωρικό αλφαριθµητικό στοιχείο µαζί µε τις χωρικές πληροφορίες, 

χρειάζεται να αποθηκευτεί και να ρυθµιστεί για όλα τα χωρικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα ενδιαφέροντος. Η αποδοτικότερη διαχείριση αυτών των πληροφοριών έχει 

αποδοθεί από τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης βάσεων  δεδοµένων.  

Συστήµατα: Αυτός ο όρος χρησιµοποιείται για να αποδώσει την προσέγγιση των  

συστηµάτων από το GIS, όπου τα σύνθετα περιβάλλοντα αναλύονται στα συστατικά 

τους µέρη χωρίς να παύουν να διαµορφώνουν ένα ενσωµατωµένο σύνολο. Τα 

συστήµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ζωτικής σηµασίας για την 

αποθήκευση και το χειρισµό των µεγάλων όγκων των στοιχείων, για τον χειρισµό 

σύνθετων αλγορίθµων και την ανάµιξη στοιχείων διαφορετικής κλίµακας, προβολής  

και σχήµατος.  

Τα Γεωγραφικά Σύστηµα Πληροφοριών, λοιπόν, είναι συστήµατα πληροφοριών για 

την συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, µοντελοποίηση και οπτικοποίηση  γεωγραφικών 

πληροφοριών. Τα γεωδεδοµένα που περιέχονται σε ένα τέτοιο σύστηµα περιγράφουν τη 

γεωµετρία, τη τοπολογία, το θεµατικό χώρο και τη δυναµική των γεωαντικειµένων.  

Ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών είναι µία ανάµιξη του υλικού και του 

λογισµικού υπολογιστών, που µπορεί να δηµιουργήσει, να χειριστεί, και να αναλύσει 

µία γεωγραφικά παραπεµφθείσα βάση δεδοµένων για να παραγάγει νέους χάρτες και 

συνοπτικά στοιχεία. Τα ΓΣΠ περιλαµβάνουν τις ικανότητες ενός σχεδιαστικού 

προγράµµατος (CAD) και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 

περιγραφόµενα ως κάτι περισσότερο από ένας απλός συνδυασµός αυτών των δύο 

συστηµάτων. Σε ένα GIS, η σχέση µεταξύ των γραφικών στοιχείων χαρτών και της 

συνοπτικής βάσης δεδοµένων διατηρείται έτσι ώστε οι αλλαγές στο χάρτη να 

απεικονίζονται στη βάση δεδοµένων. Επιπλέον ένα GIS επιτρέπει τον αυτόµατο 
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προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ των χαρτών, και µπορεί να δηµιουργήσει τους 

νέους χάρτες εκείνων των σχέσεων.  

∆οµικά τα ΓΣΠ αποτελούνται από τα εξής τέσσερα µέρη: 

Το hardware: περιλαµβάνει έναν Η/Υ µε επαρκή µνήµη, καλή υποστήριξη γραφικών 

και περιφερειακές συσκευές για την είσοδο των δεδοµένων.   

Το λογισµικό (Προγράµµατα και εργαλεία ΓΣΠ): Τα ΓΣΠ χρησιµοποιούν 

πολύπλοκα συστήµατα λογισµικού έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους. Οι ανάγκες ενός ΓΣΠ εστιάζουν κυρίως στην ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος βάσεων δεδοµένων για τα θεµατικά δεδοµένα και στην ενσωµάτωση µίας 

υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραµµατισµού για την ανάπτυξη µεθόδων και µοντέλων.  

Τα δεδοµένα: Αφορούν τοπολογικά και θεµατικά δεδοµένα καθώς και γραφικά 

δεδοµένα. Για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 

διαφοροποιούν ένα ΓΣΠ από µία γεωγραφική βάση δεδοµένων, πρέπει να είναι 

διαθέσιµα και τα µεταδεδοµένα, όπως και δεδοµένα που περιγράφουν την ποιότητα των 

παραπάνω δεδοµένων.  

Τους χρήστες:  Ο σχεδιασµός των ΓΣΠ καθορίζεται σηµαντικά από τις ανάγκες των 

τελικών χρηστών. Η παρουσία ή απουσία εργονοµικού λογισµικού ΓΣΠ, φιλικού προς 

τον χρήστη,  µπορεί να γίνει ένας σηµαντικός παράγοντας στον προσδιορισµό της 

αποτελεσµατικότητας ενός ΓΣΠ.   

2.2.2 Λειτουργίες των ΓΣΠ 

Το σύνολο των λογισµικών πακέτων των ΓΣΠ, που περιγράφηκαν παραπάνω, παρέχουν 

τέσσερις βασικές λειτουργίες: την συλλογή δεδοµένων, την  οργάνωση των 

δεδοµένων, την ανάλυση και µοντελοποίηση των δεδοµένων και τέλος την 

οπτικοποίηση των δεδοµένων.  

2.2.2.1 Συλλογή γεωδεδοµένων   

Οι λειτουργίες  των ΓΣΠ υποστηρίζουν τις πιο σηµαντικές µεθόδους και τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για την συλλογή των πρωτευόντων δεδοµένων (γεωµετρία, 

τοπολογία, θεµατικός χώρος και µεταδεδοµένα). Ως παραδείγµατα µπορούν να 

αναφερθούν η διανυσµατική ψηφιοποίηση των ήδη υπαρχόντων χαρτών, η σάρωση 

αυτών σε διάφορες αναλύσεις και βάθη χρώµατος, η χειροκίνητη εισαγωγή δεδοµένων.  
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2.2.2.2 Οργάνωση των γεωδεδοµένων 

Το ΓΣΠ εκτελεί τις ίδιες βασικές λειτουργίες διατήρησης των δεδοµένων, που εκτελεί 

µία βάση δεδοµένων. Υποστηρίζει, δηλαδή, λειτουργίες αρχείου (πχ. αντιγραφή, 

εισαγωγή, διαγραφή, µεταβολές σε αντικείµενα και ιδιότητες), γεωµετρικές, 

τοπολογικές και θεµατικές λειτουργίες εύρεσης σε σχέση µε οποιαδήποτε ανάγκη του 

χρήστη, βασικές λειτουργίες παρουσίασης των δεδοµένων και ανανέωση των 

γεωµετρικών δεδοµένων. Τέλος εµπεριέχει και ελέγχους ασφάλειας για την πρόσβαση 

στα δεδοµένα και για την προστασία της ακεραιότητας. 

2.2.2.3 Ανάλυση και Μοντελοποίηση (Analysis & Modeling) 

Οι µέθοδοι για την ανάλυση και την µοντελοποίηση των χωρικών δεδοµένων 

αποτελούν την πιο σηµαντική τάξη λειτουργιών ενός ΓΣΠ, όπου και βρίσκεται η 

πραγµατική δύναµη των συστηµάτων αυτών.  

Γεωµετρική Ανάλυση  

Οι βασικές γεωµετρικές συναρτήσεις περιλαµβάνουν τον υπολογισµό του µήκους των 

γεωαντικειµένων, της περιµέτρου, της έκτασης , των αποστάσεων και των κέντρων.  

Τοπολογικές Αναλύσεις 

Ως µία τοπολογική µέθοδο ανάλυσης µπορεί να αναφερθεί ο υπολογισµός των 

πολυγώνων Voronoi, ως περιοχές επιρροής σηµειακών γεωαντικειµένων. Τα ΓΣΠ 

έχουν την δυνατότητα να αναλύουν την επίδραση ενός γεωαντικειµένου στην γειτονική 

περιοχή του ή την επίδραση της γειτονικής περιοχής σε ένα γεωαντικείµενο. Επίσης 

µέσω των ΓΣΠ είναι δυνατή η δηµιουργία νέων γεωαντικειµένων µε την µέθοδο της 

υπέρθεσης. Τέτοιες λειτουργίες επιτρέπουν την επιλογή των γεωαντικειµένων 

χρησιµοποιώντας τοπολογικά-θεµατικά κριτήρια όπως και την δηµιουργία νέων 

γεωαντικειµένων των οποίων οι γεωµετρίες σχηµατίζονται από την γεωµετρική 

υπέρθεση δύο ή περισσότερων γεωαντικειµένων.      

Στατιστικές Αναλύσεις  

Στις ιδιότητες των δεδοµένων µπορούν να γίνουν συνήθεις στατιστικοί υπολογισµοί, 

όπως για παράδειγµα ο υπολογισµός του µέσου όρου και της τυπικής απόκλισης, ο 

συσχετισµός και η ανάλυση παλινδρόµησης. Οι µέθοδοι παρεµβολής και οι µέθοδοι για 

τον υπολογισµό των κέντρων των πολυγώνων επίσης χρησιµοποιούν την γεωµετρία και 

την τοπολογία των γεωαντικειµένων.  
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Συνδυασµός των ΓΣΠ µε µοντέλα χωρικής αναφοράς 

 Ο συνδυασµός των µοντέλων αριθµητικής προσοµοίωσης και πρόγνωσης µε τα 

γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών είναι σηµαντικός τόσο για τις επιστηµονικές όσο 

και για τις πρακτικές εφαρµογές.  Τα ΓΣΠ χρησιµοποιούνται µόνο για την προ και µετά 

επεξεργασία των δεδοµένων όταν αυτά χρησιµοποιούνται σε σχέση µε πιο απαιτητικά 

αριθµητικά µοντέλα. Μία εξαίρεση ωστόσο είναι τα ψηφιακά µοντέλα ανύψωσης στα 

οποία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή λόγω της βασικής σηµασίας της επιφάνειας της γης. 

2.2.2.4 Οπτικοποίηση 

Τα ΓΣΠ επιτρέπουν την οπτικοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων, 

καθώς και των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των ΓΣΠ χρησιµοποιώντας µία ποικιλία 

µεθόδων. Οι µέθοδοι αυτοί αναφέρονται περιγραφικά ως εξής: 

- Αλφαριθµητική οπτικοποίηση µε την µορφή κειµένων και πινάκων  

- Γραφική οπτικοποίηση χρησιµοποιώντας διαγράµµατα 

- Χαρτογραφική οπτικοποίηση µε τη µορφή στατικών, δυναµικών και 

animation χαρτών 

- Προσοµοιωµένη οπτικοποίηση τρισδιάστατων αντικειµένων 

- Παρουσιάσεις πολυµέσων (κείµενο, γραφικά, εικόνες, χάρτες, βίντεο, ήχος) 

- Εικονική πραγµατικότητα 

 

2.3 Μάρκετινγκ   

Το Μάρκετινγκ πολύ συχνά παρερµηνεύεται ως µία διαδικασία πώλησης και 

παρουσίασης προϊόντων (Armstrong & Kotler, 2005), ενώ κατ ουσία  αφορά οτιδήποτε 

σχετίζεται µε  την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και εστί θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτό. 

Με άλλα λόγια, όπως αναφέρουν οι Armstrong και Kotler (2005), το µάρκετινγκ είναι 

µια διαδικασία µε την οποία οι καταναλωτές (άτοµα και οµάδες) αποκτούν  ό,τι 

επιθυµούν  και χρειάζονται δηµιουργώντας αξία στο προϊόν και ανταλλάσσοντας αξία 

µε άλλους. Οι Moore και Pareek (2006) αναφέρουν ότι το µάρκετινγκ έχει δύο στόχους: 

(1) Πρώτον, να προσελκύσουν νέους πελάτες δίνοντας έµφαση στην αξία του προϊόντος 

ή την προσφερόµενη υπηρεσία από την εταιρεία και (2) ∆εύτερον, να διατηρήσει τον 
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πελάτη προσηλωµένο, ικανοποιώντας τον µε την παροχή παλαιών και νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Οι Armstrong και Kotler (2005) καθορίζει τη διαδικασία µάρκετινγκ µε 

έναν απλό τρόπο, κατά τον οποίο οι εταιρίες κατανοούν τις ανάγκες των καταναλωτών, 

δηµιουργούν καταναλωτική αξία, χτίσουν σχέσεις και καρπώνονται την αξία από τους 

πελάτες τους.  

Σύµφωνα µε τους Howe και Bratkovich (2005) οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν 

επίκεντρο τους τον πελάτη (προσανατολισµός µάρκετινγκ) βάση του πώς έχουν ορίσει 

το µάρκετινγκ και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι ίδιες. Ο ορισµός του 

προσανατολισµού στο µάρκετινγκ γίνεται από τους Howe και Bratkovich (2005), 

καθώς προσανατολίζουν όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας στις ανάγκες των 

πελατών, µε παραδείγµατα εταιριών να τον ενσωµατώνουν στην εταιρική τους 

κουλτούρα. Το Marketing εστιάζει σε 4 βασικούς πυλώνες: την τιµή, το προϊόν, την 

προώθηση και την τοποθέτηση. Αυτά τα "4P " βοηθήσουν τις εταιρείες να στοχεύσουν 

σε µία αγορά και κερδίσουν µερίδιο από αυτή  (Hoffman, et al., 2005). 

Προκειµένου το µάρκετινγκ να αποδώσει τα αναµενόµενα οφέλη στις εταιρίες ή τους 

οργανισµούς κάθε κλάδου είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί  ένα καλό στρατηγικό 

σχέδιο µαρκετινγ. Από τη δεκαετία του 1960, υπήρξαν πολλοί όροι για την περιγραφή 

του Στρατηγικού Σχεδιασµού, όπως, ολοκληρωµένος εταιρικός σχεδιασµός, 

ολοκληρωµένος σχεδιασµός διαχείρισης, ολικός ενσωµατωµένος σχεδιασµός, 

επιχειρησιακός σχεδιασµός, και άλλοι συνδυασµοί. Σύµφωνα µε τον Steiner ((997), η 

έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού πρέπει να ορίζεται από τέσσερα σηµεία (1) 

Μελλοντική οπτική των σηµερινών αποφάσεων, (2) ∆ιαδικασία, (3) Φιλοσοφία και (4) 

∆οµή. Μελλοντική οπτική της απόφασης εννοείτε η εξέταση των αιτιών και των 

συνεπειών της απόφασης και τις ανάγκες που µπορεί θα δηµιουργήσει αυτή στο 

µέλλον. Η ∆ιαδικασία, καφορά  τον καθορισµό των στόχων, την ανάπτυξη στρατηγικής 

για την επίτευξή τους καθώς και τον λεπτοµερή σχεδιασµό για την σωστή εφαρµογή 

της στρατηγικής. Η Φιλοσοφία, αφορά γενικότερα την στάση της εταιρίας η οποία θα 

πρέπει να πιστέψει στο στρατηγικό σχεδιασµό για την σωστή εφαρµογή του. Η ∆οµή 

αναφέρεται στην  ενσωµάτωση του στρατηγικού σχεδίου, στην λειτουργία της εταιρίας 

και στον προϋπολογισµό της (Steiner, 1997). 

Πέρα από την δηµιουργία του στρατηγικού σχεδίου το οποίο είναι ένα από τα βασικά 

συστατικά στο µάρκετινγκ, άλλο ένα πολύ κρίσιµο στοιχεία είναι και η ανάλυση του 

ανταγωνισµού. Η ανάλυση ανταγωνισµού περιλαµβάνει την παρατήρηση των 

ανταγωνιστών, καθώς και την ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο η εταιρία ή ο 



 12

οργανισµός συγκρίνεται µε τους ανταγωνιστές. Αφορά λοιπόν την ανάλυση ενός 

αριθµού παραγόντων, όπως είναι οι πωλήσεις, τα προϊόντα, οι πελάτες, την υπηρεσία, 

τη θέση στην αγορά, καθώς και την ανάλυση των δυνατών και αδύναµων σηµείων. 

Σύµφωνα µε τον Day (1990), η ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής ανταγωνιστικής 

στρατηγικής ξεκινά µέσα από την πραγµατική κατανόηση των πλεονεκτηµάτων και των 

ελλείψεων µιας επιχείρησης, καθώς και την αναγνώριση των τρωτών σηµείων της 

πραγµατικής θέσης της επιχείρησης που είναι εύκολο  να αντιγραφούν από τους 

ανταγωνιστές..  

Σύµφωνα µε τους Moore και Pareek (2006), µία από τις κύριες και κρίσιµες λειτουργίες 

της εταιρείας είναι το µάρκετινγκ, γιατί χωρίς τους καταναλωτές δεν υπάρχουν έσοδα  

και κατά επέκταση δεν µπορεί είναι εφικτή λειτουργία της εταιρίας. Το µάρκετινγκ 

είναι µια διαδικασία της επιχείρησης που µπορεί να χωρέσει µέσα στην συνολική 

στρατηγική της επιχείρησης, στη λήψη αποφάσεων, στο όραµα, και την εταιρική 

στρατηγική (Moore & Pareek, 2006). 

Κοιτάζοντας προς την βάση του µάρκετινγκ, µια βασική και γνωστή έννοια στη θεωρία 

είναι το «Μείγµα Μάρκετινγκ» ή τα «4P». Οι βασικές αποφάσεις διαχείρισης του 

µάρκετινγκ µπορούν να ταξινοµηθούν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες που 

αποτελούν το µίγµα µάρκετινγκ: Προϊών, Τιµή, ∆ιανοµή , Προώθηση. 

Η κάθε επιχείρηση µπορεί να δηµιουργήσει το δικό της µίγµα µάρκετινγκ (στρατηγική) 

βασιζόµενη στις προτιµήσεις των καταναλωτών και τη συµπεριφορά τους, καθώς και το 

είδος και τις ιδιαιτερότητες των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από την 

επιχείρηση.  

Οι Moore και Pareek (2006) αναφέρονται στα τέσσερα συστατικά (προϊόν, διανοµή, 

τιµή, προώθηση) του µίγµατος µάρκετινγκ, ως εξής, 

Προϊόν: Στο µάρκετινγκ, ένα προϊόν είναι κάτι περισσότερο από ένα φυσικό 

αντικείµενο. Είναι µια ένωση από φυσικά, πειραµατικά και ψυχολογικά οφέλη που 

λαµβάνουν οι καταναλωτές µε σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (Moore & 

Pareek, 2006). 

∆ιανοµή: Οι παραγωγοί δεν πωλούν τα προϊόντα  τους απευθείας στον τελικό 

καταναλωτή αλλά αντιθέτως επιλέγουν να  τα διαθέτουν µέσα από ένα κανάλι 

µάρκετινγκ. Το κανάλι µάρκετινγκ αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο από ενδιάµεσες εταιρίες  

που συνδέονται για την εκπλήρωση της αποστολής των προϊόντων και την παράδοση 

τους στους καταναλωτές (Moore & Pareek, 2006). 
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Τιµή: Καθορισµός της σωστή τιµής είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Η τιµή πρέπει 

να καλύπτει το κόστος του προϊόντος και να επιστρέφει κέρδος στους παραγωγούς. Το 

ποσοστό κέρδους του παραγωγού, καθώς και το ενδεχόµενο καθεστώς αγοράς θα 

καθοριστεί από το κανάλι µάρκετινγκ (Moore & Pareek, 2006). 

Προώθηση: Η προώθηση αφορά τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την εταιρεία ή 

το προϊόντος χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικά µέσα: (1) διαφήµιση, (2) προώθηση 

πωλήσεων, (3) δηµόσιες σχέσεις, (4) προσωπικής πώλησης και (5) άµεσο µάρκετινγκ 

(Moore & Pareek, 2006). 

 

2.4 Η σύνδεση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) 

και του Μάρκετινγκ.  

2.4.1 Η έννοια του Γεω- Μάρκετινγκ (Geomarketing) 

Μελετώντας τις λειτουργίες και τις εφαρµογές των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών, διαπιστώνουµε ότι τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές χωρικής ανάλυσης 

έχουν εξελιχθεί σε πολύ σηµαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς. 

Παράλληλα παρατηρούµε ότι το παραδοσιακό µάρκετινγκ τείνει να βιώνεται µέσα από 

ένα νέο τρόπο σκέψης, που επιτρέπει την υιοθεσία νέων πρωτοποριακών ιδεών και την 

συµµετοχή νέων τεχνολογιών στις ήδη υπάρχουσες µεθόδους ανάλυσης.  

Στο νέο αυτό πλαίσιο, η χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στις 

διαδικασίες του Μάρκετινγκ αποκτά όλο και περισσότερο χώρο επιτρέποντας την 

ανάπτυξη νέων τεχνικών ανάλυσης.  Η νέα αυτή τεχνική έχει αποδοθεί στην 

βιβλιογραφία µε διάφορες ονοµασίες κατά καιρούς, όπως, «Desktop-Mapping», 

«Business GIS», «Market Information System»,  έχοντας όµως πάντα ως βάση τον όρο 

«Geomarketing» που συναντάται συχνότερα. Με την νέα πραγµατικότητα στον χώρο 

του Μάρκετινγκ, τα ΓΣΠ και η χαρτογραφία βρήκαν πρόσβαση σε διάφορους τοµείς 

εφαρµογής που αφορούν το µάρκετινγκ εταιριών. O συνδυασµός των δεδοµένων και 

της µεθοδολογίας του Μάρκετινγκ που σχετίζεται µε χαρτογραφική απόδοση και 

λειτουργίες ανάλυσης, εδραίωσαν τον τοµέα των ΓΣΠ (Verschuren, 2006). 

Με την σειρά του ο Beaumont (1991) εντοπίζει  την συνάφεια  των ΓΣΠ στο 

µάρκετινγκ ως εξής: "Ο έντονος ανταγωνισµός και η δυναµική που υπάρχει στις 

περισσότερες αγορές, σηµαίνει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις θα εξακολουθούν να 

αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για την ανάλυση της αγοράς». Ο Grimshaw (1993) 
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αναφέρει ότι οι περισσότερες από τις εφαρµογές των ΓΣΠ που χρησιµοποιούνται από 

τους διαχειριστές των λειτουργιών µάρκετινγκ των επιχειρήσεων, είναι πάνω στην 

επίλυση προβληµάτων που αφορούν την αγορά καταναλωτών. Για κάθε επιχείρηση, η 

αναγνώριση των υπαρχόντων και δυνητικών αγορών είναι ζωτικής σηµασίας. Για 

παράδειγµα, η πώληση µηχανών κουρέµατος γκαζόν σε ανθρώπους που ζουν σε 

διαµερίσµατα πολυκατοικιών, δεν πρόκειται να είναι ποτέ επιτυχηµένη. 

Στη βιβλιογραφία συναντάµε αρκετούς διαφορετικούς ορισµούς που στοχεύουν στην 

απόδοση της έννοιας του Geomarketing. Σύµφωνα µε τον Nattenberg (2000): «Η 

γεωγραφική ανάλυση στον τοµέα του µάρκετινγκ και των πωλήσεων ορίζεται ως Γεω-

Μάρκετινγκ». Ο Krek (2000) αναφέρει ότι οι πληροφορίες του Γεω-Μάρκετινγκ είναι 

αυτές που επιτρέπουν στο χρήστη να πάρει την καλύτερη και ταχύτερη απόφαση κατά 

την διαδικασία λήψης αποφάσεων στο µάρκετινγκ και στις πωλήσεις. Οι κύριες πηγές 

πληροφοριών είναι οι γεωγραφικές πληροφορίες, οι δηµογραφικές πληροφορίες και τα 

στατιστικά στοιχεία. Ένας άλλος ορισµός αναφέρει ότι το Γεω-Μάρκετινγκ είναι η 

αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας GIS για την απάντηση των χωρικών 

ερωτηµάτων µιας επιχείρηση σχετικά µε την οικονοµική της επιτυχία.  

Ο Kuchar (2002) αναφέρει ότι το Γεω-Μάρκετινγκ αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ 

των συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών ως τεχνικό συστατικό και του µάρκετινγκ 

ως επιχειρηµατική προσέγγιση. Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών 

χρησιµοποιούνται για την ολοκλήρωση, οπτικοποίηση και ανάλυση των εσωτερικών 

και εξωτερικών δεδοµένων πάνω σε µία χωρική αναφορά. 

Το Γεω-Μάρκετινγκ είναι µια προσέγγιση του µάρκετινγκ, η οποία επεκτείνεται µέσω 

της συνειδητής συγκέντρωσης των χωρικών σχέσεων σε όλες τις πτυχές της 

επιχείρησης. Το "Ποιος" (πελάτη) και το «τι» (προϊόν) συµπληρώνονται µε το "Πού". 

Αυτή η επέκταση ολοκληρώνεται και υποστηρίζεται µέσω της ενσωµάτωσης ενός 

συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών (Nitsche1998).  

Το Γεω-Μάρκετινγκ µπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο στο µάρκετινγκ, το οποίο  

διευρύνει και ενισχύει τις δραστηριότητες µάρκετινγκ. Περιλαµβάνει  µια πλήρη σειρά 

αναλύσεων και εφαρµογών, οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τις δραστηριότητες 

µάρκετινγκ, κάνοντας χρήση των χωρικών χαρακτηριστικών των πληροφοριών της 

εταιρείας σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία πάνω σε ένα χάρτη (Geodan 2004). 

Ένας πιο ολοκληρωµένος ορισµός δίνεται από τον Verschuren, (2006) βασισµένος 

στους ορισµούς που είχαν αποδοθεί µέχρι τότε, σε συνδυασµό µε την πρακτική 
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εµπειρία που αποκτήθηκε από την  εφαρµογή τεχνικών Γεω-Μάρκετινγκ και 

διατυπώνεται ως εξής: «Είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στα ΓΣΠ, που διευρύνει και 

ενισχύει τις δραστηριότητες µάρκετινγκ και υποστηρίζει τη διαχείριση κάνοντας 

αναλύσεις µε βάση το συνδυασµό των γεωγραφικών δεδοµένων και των εσωτερικών 

και -εξωτερικών δεδοµένων της επιχείρησης»(Verschuren, 2006). 

2.4.2 ∆εδοµένα Γεω-Μάρκετινγκ 

Έρευνες που έχουν γίνει στο χώρο του µάρκετινγκ  δείχνουν ότι περισσότερο από το 

80% όλων των πληροφοριών που κατέχουν οι οργανισµοί µπορούν να αναφερθούν 

γεωγραφικά. Αναφέρεται επίσης ότι το 80% του συνόλου των διαδικασιών των 

εταιρειών έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τον χώρο και την χωρική ανάλυση 

(Verschuren, 2006). 

Όπως αναφέρεται από τον Grimshaw (1994), η δύναµη των ΓΣΠ προέρχεται από την 

ικανότητα τους να συνδέουν τα περιγραφικά δεδοµένα µε τα χωρικά δεδοµένα Όλες οι 

εταιρείες κατά κάποιο τρόπο συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά 

σχετικές πληροφορίες. Λόγω του αυξανόµενου ανταγωνισµού, οι περισσότερο 

λεπτοµερείς πληροφορίες είναι και οι πιο σηµαντικές για την αγορά. Άλλωστε, για 

πολλές εταιρείες τα δεδοµένα είναι πόρος τεράστιας αξίας. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι 

το γεγονός αυτό οδήγησε κατά κάποιο τρόπο στην όλο και µεγαλύτερη χρήση 

τεχνολογιών που σχετίζονται µε τα ΓΣΠ.  

Είναι γεγονός ότι  δεν υπάρχει ΓΣΠ χωρίς δεδοµένα / πληροφορίες. Οι πληροφορίες 

που προκύπτουν από την εφαρµογή τεχνικών Γεω-Μάρκετινγκ, είναι πληροφορίες που 

επιτρέπουν στο χρήστη να πάρει τις καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις σε όλα τα 

επίπεδα του µάρκετινγκ και των πωλήσεων. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο 

Γεω-Μάρκετινγκ είναι ουσιαστικά  εσωτερικά και εξωτερικά  δεδοµένα των εταιρειών 

ή οργανισµών, τα οποία αξιοποιούνται συνδυαστικά  για την παραγωγή νέων 

εξειδικευµένων δεδοµένων ή πληροφοριών. Τα εσωτερικά δεδοµένα (µέγεθος 

πελατειακής βάσης, τα ποσοστά πώλησης, προφίλ του πελάτη, κ.λπ.) συλλέγονται και 

διατηρούνται από την ίδια την εταιρεία. Τα εξωτερικά δεδοµένα, όπως στατιστικά 

στοιχεία, δηµογραφικά και τοπογραφικά δεδοµένα προσφέρονται στις εταιρείες  µε µια 

ποικιλία µορφών.  

Για παράδειγµα, τα στατιστικά και δηµογραφικά δεδοµένα έχουν µια χωρική διάσταση, 

που δίνεται συνήθως από τον ταχυδροµικό κώδικα ή το όνοµα του δρόµου και τον 

αριθµό του σπιτιού. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να γεω-κωδικοποιηθούν προκειµένου να 
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επιτευχθεί η σύνδεση των περιγραφικών δεδοµένων µε τα γεωγραφικά δεδοµένα. Η 

πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων και των θεσµικών οργάνων πιστεύουν ότι 

είναι απαραίτητος ο ευθύς συνδυασµός των εσωτερικών και εξωτερικών δεδοµένων, 

προκειµένου να εκπληρωθούν οι λειτουργίες ανάλυσης της αγοράς (Martin και Longley 

1995 ). 

Σύµφωνα µε τον Hess (2004), τα ΓΣΠ προσθέτουν αξία στην λήψη αποφάσεων  

µάρκετινγκ µέσω δύο µηχανισµών: 

1. Τα GIS παρέχουν έναν τρόπο για την ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών 

πληροφοριακών δεδοµένων σε µία µορφή που κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για τη 

λήψη αποφάσεων στο µάρκετινγκ και, 

2. Τα GIS παρέχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης τόσο των εσωτερικών όσο και των 

εξωτερικών πληροφοριακών δεδοµένων της αγοράς µε αποτέλεσµα να βελτιώνουν 

σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των εν λόγω αποφάσεων µάρκετινγκ. 

Οι εφαρµογές Γεω-Μάρκετινγκ χρησιµοποιούν µεγάλη ποσότητα από γεωγραφικά και 

δηµογραφικά δεδοµένα. Λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους των δεδοµένων αυτών, 

το Γεω-Μάρκετινγκ είναι εφικτό µόνο για τις µεγάλες εταιρείες που µπορούν να 

αντέξουν τέτοια δεδοµένα, ή για εταιρείες που προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες 

Γεω-Μάρκετινγκ σε µεγάλο αριθµό πελατών (Wenzl, 2000). Αν και τα διαθέσιµα 

λογισµικά ΓΣΠ  έχουν σχετικά χαµηλό κόστος, το κόστος των δεδοµένων είναι αυτό 

που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο µέρος της συνολικής επένδυσης που απαιτείται. Ένα 

προϊόν γεω-πληροφορίας δεν είναι ένα τυπικό οικονοµικό αγαθό, λόγω της δοµής του 

κόστους του, η οποία έχει υψηλό σταθερό κόστος παραγωγής για το πρώτο αντίγραφο 

του προϊόντος και χαµηλό κόστος παραγωγής για κάθε επιπλέον αντίγραφο (Krek 

2000).  

2.4.3 Η εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών  στο Μίγµα 

Μάρκετινγκ 

Ο τέλειος συνδυασµός αυτών των τεσσάρων µεταβλητών που απαντούν στο Μίγµα 

Μάρκετινγκ, υπαγορεύει την επιτυχία κάθε οργανισµού στην αγορά όπου 

δραστηριοποιείται (Costa, 2004). Αυτές είναι οι µεταβλητές που διευθυντές µάρκετινγκ 

µπορουν να ελέγχουν, ώστε να ικανοποιήσουν καλύτερα τους πελάτες στην αγορά-

στόχο (Beaumont, 1991). Ο Costa (2004) αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω 

από την προσθήκη νέων P ή οποιαδήποτε άλλα γράµµατα που σχετίζονται µε άλλες 
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έννοιες, αλλά η θεωρία των 4 P εξακολουθεί να είναι πραγµατική και θα µπορούσε να 

αποτελέσει τη βάση για κάθε επιτυχηµένη σχέδιο µάρκετινγκ. 

Παρ 'όλα αυτά, ο Beaumont (1991) έχει µια θεωρία σχετικά µε την προσθήκη ενός νέου 

παράγοντα (P) στο µείγµα µάρκετινγκ. Αναφέρει, λοιπόν ότι στο µείγµα µάρκετινγκ θα 

πρέπει να προστεθεί και ένας πέµπτος παράγοντας, αυτός της επεξεργασίας των 

δεδοµένων, η οποία καθιστά δυνατή την ένταξη των ΓΣΠ στο µίγµα µάρκετινγκ. 

Ουσιαστικά, ο νέος αυτός παράγοντας είναι το ίδιο το Σύστηµα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών, που υποστηρίζει το µίγµα µάρκετινγκ για να έρθει πιο κοντά στην 

«Αγορά-στόχο».  

Θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι µία  γεω-συνιστώσα είναι ήδη παρούσα στο µίγµα 

µάρκετινγκ, µέσω του στοιχείου της ∆ιανοµής (Place), έχοντας όµως µία άλλη σηµασία 

από αυτή την πέµπτου παράγοντα. Επίσης ο Hess (2004) αναφέρει ότι υπάρχει µια 

γεωγραφική συνιστώσα σε κάθε στοιχείο του µίγµατος µάρκετινγκ. 

Σε γενικές γραµµές, η έµφαση του µάρκετινγκ  στην ζήτηση (πελάτες) και την 

προσφορά (καταστήµατα, λιανικό εµπόριο, εµπορικά κέντρα), είναι εύκολο να 

αναλυθεί  και να αποδοθεί µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

(Toppen & Wapenaar, 1994). Υπάρχουν πολλά ερευνητικά άρθρα, ειδήσεις και έρευνες 

σχετικά µε την γενικότερη εφαρµογή των GIS σε κάθε κλάδο. Στο µάρκετινγκ 

συναντάται συνήθως στην ανάλυση πελατών (Toppen & Wapenaar, 1994), στον 

σχεδιασµό στρατηγικών διείσδυσης και κέρδους (Simon Thompson, 2010), στην µελέτη 

του προφίλ και της συµπεριφοράς καταναλωτών (Badea, Bagu, Gap, Badea, και 

Moises, 2009), στην ανάλυση επιχειρήσεων (Raduj, 2009), και στην τµηµατοποίηση 

της αγοράς (Musyoka, Mutyauvyu, Kiema, karanja, & Diriba, 2007. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένοι τρόποι µε τους οποίους τα ΓΣΠ µπορούν να 

υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των τεσσάρων στοιχείων του µίγµατος µάρκετινγκ 

όπως αυτοί αναφέρονται από τους Hess, Rubin & West (2004). 

2.4.3.1 Προϊόν (Product) 

Το προϊόν ως στοιχείο του µάρκετινγκ προσπαθεί να συνδέσει τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος µε τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Λόγο της γεωγραφικής κατανοµής 

που εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών,  ο σχεδιασµός και η αγορά του 

προϊόντος θα πρέπει αντίστοιχα να βασίζεται σε γεωγραφικά δεδοµένα. Οι Hess, Rubin 

& West (2004) αναφέρουν ως παράδειγµα εφαρµογής των ΓΣΠ στο σχεδιασµό του 

προϊόντος, τον εντοπισµό των περιοχών όπου τα προϊόντα παρουσιάζουν µεγάλες 
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πωλήσεις και την συσχέτιση µε τα  χαρακτηριστικά των καταναλωτών σε αυτές τις 

περιοχές που µπορεί να επηρεάσουν τη ζήτηση. Χρησιµοποιώντας την ίδια ανάλυση, 

µπορούν να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που το κάνουν µη 

ελκυστικό σε περιοχές που παρουσιάζουν χαµηλές πωλήσεις.  Αυτό το είδος 

πληροφορίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την λήψη αποφάσεων µάρκετινγκ σε σχέση 

µε το προϊόν πάνω στην γραµµή τοποθέτησης, στον  εκσυγχρονισµό του προϊόντος και 

στα  χαρακτηριστικά του (Hess, Rubin & West, 2004). 

2.4.3.2 Τιµή(Price) 

Σχετικά µε τον παράγοντα της τιµής, οι Hess, Rubin & West (2004) αναφέρουν ότι η 

γεωγραφία µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την τιµή του προϊόντος. Για παράδειγµα, 

είναι πιθανό ο καταναλωτής να δεχθεί να πληρώσει περισσότερα για τη βενζίνη του 

δίπλα σε ένα διακρατικό σταθµό από ότι σε µια µικρή πόλη. Η επίδραση της γειτνίασης 

µε άλλα παρόµοια προϊόντα, η διαθεσιµότητα φθηνότερων συµπληρωµατικών 

προϊόντων, ο ανταγωνισµός στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και οι διαφορετικοί 

προµηθευτές, χονδρέµποροι, λιανέµποροι µπορούν να επηρεάσουν την τιµή ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος. 

2.4.3.3 ∆ιανοµή (Place) 

Η διανοµή είναι σύµφωνα µε τους Hess, Rubin & West (2004) ένα από τα κύρια πεδία 

όπου τα  ΓΣΠ βρίσκουν εφαρµογή πάνω στο µίγµα µάρκετινγκ.. Παραδείγµατα, όπως η 

εύρεση τοποθεσίας για λιανική πώληση, τα κέντρα διανοµής, σταθερή και ευέλικτη 

δροµολόγηση παράδοσης,  µπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε εφαρµογές ΓΣΠ πάνω 

στην διανοµή. 

2.4.3.4 Προώθηση (Promotion) 

Για την προώθηση σύµφωνα µε τους Hess, Rubin & West (2004) το πιο σηµαντικό 

ζήτηµα είναι η επιτυχή σύνδεση των εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών µέσω 

της χρήσης των ΓΣΠ. Η εσωτερική και εξωτερική πληροφορία της προώθησης 

αναφέρεται στον τρόπο προσέγγισης που θα χρησιµοποιήσει η  εταιρεία  για  την 

πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως θα µπορούσε να  είναι η προσωπική 

πώληση, οι διεθνείς πωλήσεις, οι τοπικές πωλήσεις, οι τηλε-πωλήσεις, η τοποθέτηση 

του προϊόντος (Gillespie & Hennessey, 2007). 
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2.4.4 Η συµµετοχή  των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Λήψη 

Αποφάσεων  

Η λήψη αποφάσεων είναι διαδικασία που αφορά κάθε εταιρεία ή οργανισµό και 

λαµβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα. Για αυτό το λόγο και οι λειτουργίες του Γεω-

Μάρκετινγκ µπορεί να εφαρµοστούν σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισµού. Οι εφαρµογές 

του Γεω-Μάρκετινγκ µπορούν να ταξινοµηθούν σε έναν µεγάλο αριθµό διαφορετικών 

κατηγοριών. Θα µπορούσε κανείς να κατατάξει τις εφαρµογές µε βάση το θέµα τους, 

όπως για παράδειγµα θα µπορούσε να είναι η ανάλυση χωροθέτησης, ο σχεδιασµός των 

πωλήσεων και η ανάλυση των προϊόντων, αλλά και µε βάση την βιοµηχανία στην οποία 

απευθύνονται. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος σκοπός ενός συστήµατος 

πληροφοριών είναι να µειωθεί η αβεβαιότητα γύρω από µια διευθυντική απόφαση, το 

Γεω-Μάρκετινγκ θα µπορούσε να εφαρµόζεται  σε επιχειρησιακό, τακτικό και 

στρατηγικό επίπεδο  (Grimshaw 1994). 

Στο επιχειρησιακό επίπεδο λαµβάνουν χώρα όλες οι καθηµερινές εργασίες για την 

υποστήριξη της λειτουργίας των εταιριών και την εκπλήρωση των επιχειρηµατικών 

στόχων. Στο επίπεδο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την εκτέλεση των 

ειδικών καθηκόντων που ορίζονται από το στρατηγικό σχεδιασµό και τη διαχείριση. 

Στο τακτικό επίπεδο, δραστηριοποιούνται τα µεσαία στελέχη των εταιριών, που 

ασχολούνται µε το πόσο αποδοτικά και αποτελεσµατικά χρησιµοποιούνται οι πόροι και 

το πόσο καλά λειτουργούν οι επιχειρησιακές µονάδες. Στο επίπεδο αυτό γίνονται 

επιχειρησιακές αναλύσεις και λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την διαχείριση της 

λειτουργία των εταιριών. Στο στρατηγικό επίπεδο λαµβάνονται αποφάσεις από υψηλά 

στελέχη σε ανώτατο επίπεδο διαχείρισης. Οι αποφάσεις αφορούν τους στρατηγικούς 

στόχους, τους πόρους και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει ο οργανισµός ή η εταιρία. 

Ο  Ballou (1992) αναφέρει ότι η λήψη αποφάσεων µπορεί να διαιρεθεί στα τρία αυτά 

επίπεδα, ανάλογα µε το χρόνο. Σε στρατηγικό επίπεδο λαµβάνονται µακροπρόθεσµες 

αποφάσεις που έχουν χρονικό ορίζοντα περισσότερο από ένα έτος, σε επιχειρησιακό 

επίπεδο λαµβάνονται βραχυπρόθεσµες αποφάσεις µε χρονικό ορίζοντα λιγότερο από 

µια ώρα ή µια µέρα και τέλος το τακτικό επίπεδο αναφέρεται  µεταξύ αυτών των δύο 

άκρων.  

Σύµφωνα µε Boudot (1999), οι τρεις κύριες εφαρµογές του Γεω-Μάρκετινγκ 

αναφέρονται στην ∆ιαχείριση πωλήσεων, στην Εµπορική ∆ιαχείριση και στην 

Στρατηγική ∆ιεύθυνση της επιχείρησης. 
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Η αυξανόµενη σηµασία της χρήσης των µεθόδων Γεω-Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις 

είναι απόδειξη ότι υπάρχει µετάβαση από την αρχική χρήση του Γεω-Μάρκετινγκ σε 

επιχειρησιακό επίπεδο προς µία πιο ώριµη χρήση του σε στρατηγικό επίπεδο 

(Grimshaw 1994). 

2.5 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε µία προσπάθεια ανάλυσης της χρήσης των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών στις διαδικασίες του Μάρκετινγκ εστιάζοντας στην 

ανάλυση του βαθµού εµπλοκής τους στο µίγµα Μάρκετινγκ αλλά και στην υποστηριξη 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μέσα από την προσπάθεια αυτή αναλύθηκε η 

πλέων γνωστή έννοια του Γεω-Μάρκετινγκ που τα τελευταία χρόνια τείνει να 

εµπλέκεται στις διαδικασίες των οργανισµών και των εταιριών. Συγκεκριµένα 

αναλύθηκε η έννοια του Γεω-Μάρκετινγκ, τι είναι, που απαιτείται, πώς χρησιµοποιείται  

και πώς στηρίζει τα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων.  

Βάση των όσων αναλύθηκαν στο παρόν κεφάλαιο συµπεραίνεται ότι τα τελευταία 

χρόνια η ανάπτυξη του Γεω-Μάρκετινγκ γίνεται σε πραγµατικά γρήγορους ρυθµούς. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, περισσότερο από το 80 τοις εκατό των στοιχείων 

των εταιρειών εµπεριέχουν χωρική πληροφορία αποδεικνύοντας έτσι την µεγάλη 

σηµασία του Γεω-Μάρκετινγκ για µια εταιρεία, και τον λόγο της ραγδαίας ανάπτυξής 

του.  Η χρήση των πρακτικών Γεω-Μάρκετινγκ έχουν βοηθήσει σηµαντικά στην 

επίλυση θεµάτων που µέχρι πρότινος κρίνονταν ως ιδιαίτερα περίπλοκα κατά την 

διαδικασία αναλύσεων και αποφάσεων. Ο σωστός συνδυασµός των εσωτερικών και 

εξωτερικών δεδοµένων των εταιρειών που επιτυγχάνεται µέσω του Γεω-Μάρκετινγκ 

προσφέρει καλύτερες δυνατότητες ανάλυσης δεδοµένων και συνθηκών  οι οποίες 

χρησιµοποιούνται κατά την λήψη αποφάσεων σε λειτουργικό, τακτικό και στρατηγικό 

επίπεδο.  

Με την χρήση των πρακτικών Γεω-Μάρκετινγκ, οι ειδικοί του µάρκετινγκ έχουν την 

δυνατότητα να εφαρµόσουν µεθόδους και εργαλεία και να αξιοποιήσουν πιο αποδοτικά  

τα δεδοµένα που έχουν στην διάθεσή τους. Ως τέτοιες εφαρµογές µπορούν να 

αναφερθούν οι χαρτογραφήσεις των πελατών, ανταγωνιστών, προµηθευτών και 

συνεργατών αλλά και η αναγνώριση των σηµείων µικρής ή µεγάλης συγκέντρωσης 

πωλήσεων και των προοπτικων που απορρέουν από αυτές.  
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33  ΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΩΩΝΝ  ((ΓΓΣΣΠΠ))  ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ    

 

3.1 Εισαγωγή 

Μέχρι στιγµής από την ανάλυση της έννοιας Γεω- Μάρκετινγκ και την παρουσίαση των 

µεθόδων και δυνατοτήτων έγινε κατανοητό το µεγάλο όφελος  που προκύπτει για τους 

οργανισµούς ή τις εταιρίες από την χρήση του εργαλείου αυτού σε όλα τα επίπεδα 

διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Όπως είναι αντιληπτό η αξιοποίηση των ΓΣΠ είναι 

εφικτή από οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισµό ή φορέα, ανεξαρτήτου αντικειµένου και 

ενδιαφέροντος που διαχειρίζεται και διαθέτει δεδοµένα µε χωρική υπόσταση.  

Λόγω του ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης για τον χώρο της υγείας, εστιάζεται η 

χρήση των ΓΣΠ σε µονάδες υγείας δηµόσιες ή µη, και σε οργανισµούς ελέγχου 

δηµόσιας υγείας και κατά επέκταση η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την 

εφαρµογή των µεθόδων αυτών. 

Στις παραγράφους του κεφαλαίου που ακολουθούν, επιχειρείται µία βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της υφιστάµενης χρήσης των ΓΣΠ στον χώρο της υγείας και την 

αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους στις διαδικασίες Μάρκετινγκ. Μέσα από την 

ανασκόπηση εντοπίζονται τοµείς όπου παρατηρείται η συνήθης χρήση των συστηµάτων 

αυτών στην υγεία και αναφέρονται όπου είναι εφικτό τρόποι περαιτέρω αξιοποίησης 

στα πλαίσια των διαδικασιών Μάρκετινγκ. 

3.2 Γενική ανασκόπηση  υφιστάµενης κατάστασης  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι συνήθως οι ασθενείς τείνουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγειονοµικής περίθαλψης εντός των γεωγραφικών ορίων της τοπικής τους κοινότητας, 

η εφαρµογή των συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) στον σχεδιασµό και 

στην παροχή των υπηρεσιών υγείας µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία λογική εξέλιξη 

(Healthc Inform Res, 2012). Ωστόσο, ενώ η χρήση του GIS στη δηµόσια υγεία και 

επιδηµιολογία (για παράδειγµα, για την χαρτογράφηση της επίπτωσης και του 

επιπολασµού της νόσου) είναι εύλογα ανεπτυγµένη, η χρήση των τεχνολογιών αυτών 

για την κατανόηση θεµάτων όπως είναι η πρόσβασης στις  υπηρεσίες υγείας, η χρήση 



 22

των υπηρεσιών και η δυναµική της ζήτησης, είναι ακόµα προς διερεύνηση (Joyce K, 

2009; Nykiforuk CI, Flaman LM, 2011 ). 

Όταν χρησιµοποιούνται σε όλη την έκταση των δυνατοτήτων τους, τα ΓΣΠ µπορούν να 

συµβάλουν στην ενηµέρωση και εκπαίδευση (επαγγελµατίες και το κοινό), στη λήψη 

αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού, στο σχεδιασµό και στην αλλαγή 

κλινικών και οικονοµικά αποδοτικών δράσεων, στην αλλαγή πρακτικών και στην 

παρακολούθηση και ανάλυση σηµαντικών δεικτών (Boulos MN, 2004). Ωστόσο, παρά 

τις απίστευτες δυνατότητες και τα οφέλη από την εφαρµογή της τεχνολογίας των ΓΣΠ, 

η χρήση τους στο σχεδιασµό και την παροχή των υπηρεσιών υγείας παραµένει σε 

µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη. 

Η χρήση χωρικών δεδοµένων στην προσπάθεια να µελετηθεί ο επιπολασµός και η 

επίπτωση των ασθενειών συναντάται συχνά στους τοµείς της επιδηµιολογίας και της 

δηµόσιας υγείας. Η πιο γνωστή χρήση των ΓΣΠ, σε στοιχειώδη µορφή, είναι αυτή που 

εφαρµόστηκε από το ∆ρ John Snow στο Λονδίνο, όταν χαρτογραφήθηκαν τα 

περιστατικά µιας επιδηµίας χολέρας και απέδειξαν ότι µια συγκεκριµένη αντλία νερού 

ήταν η αιτία της µόλυνσης (Snow J., 1849) . Η αφαίρεση της λαβής από την εν λόγω 

αντλία µείωσε σχεδόν αµέσως τον αριθµό των κρουσµάτων χολέρας. 

Σε ευρύτερη κλίµακα σήµερα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) εκδίδει 

προειδοποιήσεις ασθενειών, οι οποίες απεικονίζονται πάνω σε διαδραστικό χάρτη σε 

πραγµατικό χρόνο και φιλοξενούνται στο διαδικτιακό χώρο http://www.healthmap.org. 

Στην περίπτωση του ΠΟΥ, όµοιες εφαρµογές, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

την υπόδειξη περιοχών όπου είναι αναγκαία η αποστολή εµπειρογνωµόνων και πόρων, 

ενώ αναφερόµενοι σε πιο τοπικό επίπεδο, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον 

εντοπισµό του καταλληλότερου σηµείου κατασκευής ενός νέου νοσοκοµείου. 

Παραδόξως, παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες των ΓΣΠ είναι πλέον ελεύθερα 

διαθέσιµες στο διαδίκτυο, η διαχείριση της κατάστασης που προκάλεσε το ξέσπασµα 

του οξέος αναπνευστικού συνδρόµου (SARS) στον Καναδά το 2003, έγινε µε την 

χρήση αναλογικών  διαγραµµάτων σε συνδυασµό µε χρωµατιστά χαρτάκια σηµειώσεων 

(post-it) (Healthc Inform Res, 2012). Είναι το ίδιο µε την δήλωση µιας αναπτυσσόµενης 

χώρας, όπως είναι η Ινδία, ότι «χωρίς υπολογιστές και ∆ιαδίκτυο, αγωνιζόµαστε να 

επιλύσουµε προβλήµατα του 21ου αιώνα, στην υγεία µε τα εργαλεία του 19ου αιώνα 

(WHO, 2003)," αλλά εντελώς διαφορετικό όταν παρατηρείται σε µια τεχνολογικά 

αναπτυγµένη χώρα όπως τον Καναδά.  
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Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι από το 2003 τα «Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών (GIS)», έχουν προστεθεί ως όρος στο Medical Subjects Headings (Mesh) 

(Healthc Inform Res, 2012), γεγονός που αντανακλά το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την 

εφαρµογή χαρτογραφικών µεθόδων στο χώρο της υγειονοµικής περίθαλψης. 

3.3 Περιπτώσεις αξιοποίησης των ΓΣΠ στην Υγεία  

Όπως παρατηρείται από τον Clarke et al. (1996) η χρήση των ΓΣΠ παρέµεινε για πολλά 

χρόνια στα χέρια ειδικά εκπαιδευµένων και εξειδικευµένων χρηστών, ενώ µόλις 

τελευταία κατέστη δυνατή η αξιοποίηση τους από τους µη εξειδικευµένους χρήστες.  

Στο άρθρο του για την  επιδηµιολογία και τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, 

απευθύνεται ειδικότερα στην διασταύρωση των ΓΣΠ , της δηµόσιας υγείας και της 

επιδηµιολογίας. Στο ίδιο άρθρο γίνεται µια επισκόπηση της λειτουργικότητας των ΓΣΠ 

εστιάζοντας στην αποθήκευσης δεδοµένων, της συλλογής  δεδοµένων, της ανάκτησης 

δεδοµένων και της απεικόνισης των δεδοµένων. Εντοπίζει  επίσης και αναφέρει µια 

σειρά από εφαρµογές των ΓΣΠ στον χώρο της υγείας, όπως είναι η επιτήρηση και ο 

έλεγχος ασθενειών που προέρχονται από το νερό, εφαρµογές στην περιβαλλοντική 

υγεία, η µοντελοποίηση της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, η πρόβλεψη των 

παιδικών τραυµατισµών και η ανάλυση της πολιτικής των ασθενειών (Clarke et al., 

1996), ενώ παράλληλα µελέτα πιθανές περιπτώσεις για την περαιτέρω χρήση των GIS 

στη δηµόσια υγεία.  

Σύµφωνα µε την McLafferty (2003) οι χρήσεις των ΓΣΠ που είχαν παρατηρηθεί έως 

τότε,  µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: 1) την ανάλυση 

της ύπαρξης ανάγκης για υγειονοµική περίθαλψη 2) την ανάλυση της πρόσβασης στην 

υγειονοµική περίθαλψη και συγκεκριµένα τη µέτρηση της πρόσβασης και την 

αξιολόγηση των ανισοτήτων στην πρόσβαση 3) τη γεωγραφική διαφοροποίηση και 4) 

την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης , όπου αναφέρονται ο εντοπισµός των υπηρεσιών 

υγείας, και τα χωρικά συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. 

Η ίδια δήλωσε ότι την εποχή εκείνη, η έρευνα  µε την χρήση των τεχνολογιών ΓΣΠ για 

την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών ήταν στα σπάργανα και ότι 

ενώ έγιναν αρκετές προσπάθειες για την ενσωµάτωση των ΓΣΠ µε τα συστήµατα 

χωρικής υποστήριξης αποφάσεων, αυτά ήταν ακόµα σε  στάδιο πρώιµης εξέλιξης. 

Το 2008, η Graves (2008) εξέτασε συγκεκριµένα την χρήση των ΓΣΠ στην αξιολόγηση 

της πρόσβαση στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και των αποτελεσµάτων πάνω στην 
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υγεία. Πραγµατοποίησε  µια ολοκληρωµένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε αυτόν 

τον τοµέα, και παρουσίασε τα αποτελέσµατα από εννέα άρθρα. ∆ιαπίστωσε λοιπόν ότι 

τα  GIS είχαν  χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών πάνω στην  υγεία, και 

ότι είχαν πλέον αποδείξει ότι είναι µία αποτελεσµατική τεχνική στο επίπεδο της 

µελέτης της πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη. 

Όπως και  η McLafferty, κατάφερε να προσδιορίσει διάφορους τοµείς της υγείας στους 

οποίους η χρήση των GIS ήταν στο ξεκίνηµά τους, αλλά αισθάνθηκε ότι υπήρχε 

επαρκής έρευνα για να υποστηρίξει τη χρήση του GIS ως µια αποτελεσµατική 

τεχνολογία για τη µελέτη της πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη (Graves BA, 

2008). 

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Nykiforuk και Flaman (2011) συνέχισαν τη συζήτηση 

επανεξετάζοντας  και πάλι την χρήση των GIS στην προώθηση της υγείας και της 

δηµόσιας υγείας. Εντοπίστηκαν τέσσερις κύριοι τοµείς από µια συστηµατική 

ανασκόπηση σε 621 άρθρα επιστηµονικών περιοδικών και βιβλίων: 1) Η επιτήρηση της 

νόσου, α) η χαρτογράφηση της νόσου, β) η µοντελοποίηση της νόσου 2) η ανάλυση 

κινδύνου 3) ο προγραµµατισµός και η πρόσβαση στην υγεία και 4) το υγειονοµικό 

προφίλ των κοινοτήτων.  

3.3.1.1 Παρακολούθηση των ασθενειών 

Η επιτήρηση των ασθενειών είναι µια επιδηµιολογική πρακτική που παρακολουθεί την 

εξάπλωση των  ασθενειών, ώστε να προσδιορίζονται οι τάσεις της εξέλιξης τους. Ένα 

βασικό συστατικό της σύγχρονης επιτήρησης της νόσου είναι η αναφορά των 

κρουσµάτων της νόσου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πλέων µε την χρήση 

των προηγµένων τεχνολογιών η εξέλιξη οποιασδήποτε νόσου µπορεί µερικές φορές να 

παρακολουθείτε γρηγορότερα µέσα από  την χρήση των µηχανών αναζήτησης του 

διαδικτύου, παρά  µέσω των παραδοσιακών µηχανισµών υποβολής εκθέσεων (Dagas et 

al.,2012). Με την παρακολούθηση της θέσης των ατόµων που αναζήτησαν πληροφορίες 

σχετικά µε τη γρίπη, η  εταιρία Google ήταν σε θέση να εκτιµήσει την δραστηριότητα 

της γρίπης ανά περιοχή των ΗΠΑ περίπου δύο εβδοµάδες νωρίτερα από τις 

παραδοσιακές µεθόδους υποβολής εκθέσεων του Κέντρου για τον Έλεγχο και την 

Πρόληψη των Ασθενειών (CDC) (Healthc Inform Res, 2012). 

Παραδείγµατα από τις ασθένειες που σήµερα βρίσκονται υπό επιτήρηση µε την βοήθεια 

των ΓΣΠ  είναι οι τροπικές ασθένειες, τα παράσιτα, η επιδηµία λύσσας, η Maleria, το 
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HIV / AIDS στην Ινδία και η Νότια Αφρική, ο καρκίνος, οι µεταδοτικές ασθένειες, η 

χολέρα, και η ασθένεια του ύπνου (Healthc Inform Res, 2012). 

3.3.1.2 Ανάλυση Κινδύνων  

Παραδοσιακά, η χρήση του GIS στην ανάλυση κινδύνου έχει συνδεθεί µε την µελέτη 

της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και στις επιπτώσεις αυτών. Επιπλέον, 

χρησιµοποιείται συχνά στην µοντελοποίηση της νόσου για την αποτελεσµατική 

παρουσίαση του πως οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους και πώς η 

αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζει την υγεία τους (Tatem AJ et al, 2012). 

Κάποια παραδείγµατα χρήσης των ΓΣΠ στην ανάλυση κινδύνου περιλαµβάνουν τη 

διαχείριση των πληµµύρων, τη ρύπανση του αέρα, τις λοιµώξεις του εδάφους, την 

δηλητηρίαση µε αρσενικό από τα υπόγεια ύδατα, την αλλαγή του κλίµατος , την µείωση 

του οικοσυστήµατος, την έκθεση σε φυτοφάρµακα, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές 

έκθεσης αξιολογήσεων (Healthc Inform Res, 2012). 

Ένα πολύ καλό παράδειγµα της χρήσης των ΓΣΠ στην ανάλυση κινδύνου είναι η 

ανάπτυξη σχετικής εφαρµογής από την εταιρία ESRI, ηγέτη στον χώρο λογισµικού 

ΓΣΠ, η οποία επεξεργάζεται και αναλύει το κατά πόσο η περιβαλλοντική έκθεση ενός 

ατόµου αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης διαφόρων ασθενειών κατά την πάροδο του 

χρόνου. Ο εµπνευστής της εφαρµογής, Bill Davenhall (2012) είχε την εµπειρία ενός 

προσωπικού προβλήµατος υγείας, το οποίο και αποτέλεσε αφορµή για την ανάπτυξη 

του συγκεκριµένου εργαλείου από την ESRI, που επιτρέπει στα άτοµα των ΗΠΑ να 

εξετάσουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη 

των ασθενειών τους. 

3.3.1.3 Προγραµµατισµός και Πρόσβαση στην  Υγεία 

Η χρήση των ΓΣΠ στον προγραµµατισµό και στην πρόσβαση των µονάδων υγείας 

σχετίζεται άµεσα µε την ανάλυση της τµηµατοποίησης της αγοράς και του υφιστάµενου 

δικτύου. Με την χρήση των ΓΣΠ γίνεται εύκολα κατανοητή η φυσική τοποθεσία των 

υπηρεσιών υγείας, η απόσταση και η  ικανότητα µετακίνησης µεταξύ ή προς αυτών.  

Τα ΓΣΠ Υγείας, χρησιµοποιούνται επίσης και για την απεικόνιση βασικών δεικτών οι 

οποίοι βοηθούν την µελέτη και έρευνα σηµαντικών παραµέτρων και φαινοµένων στο 

χώρο της υγείας. Η οπτικοποίηση δεικτών αποδεικνύεται σηµαντική για εφαρµογές 

όπως είναι η ανάπτυξη πολιτικών κατά των ναρκωτικών, η  εκπόνηση µελετών για την 

πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, η κατανόηση της σχέσης που 
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υπάρχει µεταξύ της εγγύτητας σε κλινικές πρωτοβάθµιας φροντίδας και των 

αποτελεσµάτων υγείας σε ένα αστικό περιβάλλον, ο προγραµµατισµός διανοµής του 

νοσηλευτικού εργατικού δυναµικού, η διαχείριση τραυµάτων, η έρευνα επιπτώσεων και 

η µοντελοποίηση του χρόνου απόκρισης των ασθενοφόρων (Healthc Inform Res, 2012). 

3.3.1.4 Προφίλ Κοινοτικής Υγείας  

Η χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών της κάθε κοινότητας, όπως είναι η εθνολογική  

ταυτοποίηση, η κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση, το φύλο, οι συµπεριφορές υγείας, 

θνησιµότητα και νοσηρότητα, χρησιµοποιούνται συνδυαστικά για την δηµιουργία του 

προφίλ οµάδων πληθυσµού ώστε να είναι εφικτή η εξήγηση της γενικότερης σχέσης   

που υπάρχει  µεταξύ της υγείας και του περιβάλλοντος. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλά παραδείγµατα, από τα οποία θα αναφέρουµε 

την αξιολόγηση των αναγκών των κοινοτήτων σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας 

(Lerner EB et al, 1999), το πλήθος των φαρµακείων της κοινότητας (Ryan K  et al, 

2005), καθώς και την ανάπτυξη της κατανόησης της πνευµατικής διάστασης της υγείας 

για τις κοινότητες (Boulos MN, 2003). 

Ωστόσο, κοινωνική χαρτογράφηση πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, διότι ενώ 

µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα τις συνδέσεις πολλαπλών 

επιπέδων µεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, τα πακέτα δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται στις εν λόγω εφαρµογές, συχνά δεν είναι τόσο έγκυρα όσο 

αναµένεται να είναι (Healthc Inform Res, 2012).  

3.3.1.5 ∆οµηµένο Περιβάλλον & Γειτονιές 

Πέραν της χρήσης των ΓΣΠ στη δηµόσια υγεία και την επιδηµιολογία εντοπίζουµε ένα 

νέο τοµέα στον οποίο επεκτείνεται η χρήση των συστηµάτων αυτών παραµένοντας 

πάντα στον χώρο της υγείας. Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής αφορά την  

βελτιστοποίηση των κοινοτικών προφίλ που σχετίζονται µε το δοµηµένο περιβάλλον, 

τις γειτονικές περιοχές και  τις επιπτώσεις τους στην υγεία. 

Μια γειτονιά είναι µια γεωγραφικά ορισµένη κοινότητα µέσα σε µια µεγαλύτερη πόλη 

ή προάστιο. Συνεπώς, η µέτρηση της προσβασιµότητας, των αναγκών για τις σχολικές 

µεταφορές, του διατροφικού περιβάλλοντος, των ευκαιριών για σωµατική 

δραστηριότητα, των περιβαλλοντικών εµποδίων και της χρήση αλκοόλ βάση του πού 

είναι διαθέσιµο για αγορά µπορεί να είναι διαφορετικά σε γειτονιές που έχουν το ίδιο 

δοµηµένο περιβάλλον (Healthc Inform Res, 2012). 
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3.3.1.6 ∆ιαχείριση Κρίσεων 

Αν και δεν έχει παρατηρηθεί εκτενής χρήση  σε αυτόν τον τοµέα τα  ΓΣΠ υγείας 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε συσκευές εντοπισµού ατόµων και διαδικτυακών 

τεχνολογιών για την παρακολούθηση των δηµόσιων και περιβαλλοντικών κρίσεων 

(Boulos et al, 2011). Τα ΓΣΠ βρίσκουν εφαρµογή στην διαχείριση και το σχεδιασµό 

καταστάσεων καταστροφής και έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης. 

3.4 Σύνοψη  

Όπως προκύπτει από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης των ΓΣΠ 

στον χώρο της Υγείας, τα ΓΣΠ χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις και για την 

αντιµετώπιση πολλών διαφορετικών θεµάτων στην υγεία, µη καλύπτοντας ωστόσο ένα 

µεγάλο εύρος των δυνατοτήτων τους και των εν δύναµη υπηρεσιών που µπορούν να 

προσφέρουν.   Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα ΓΣΠ όταν  χρησιµοποιούνται σε 

όλη την έκταση των δυνατοτήτων τους, είναι ικανά να συµβάλουν σε πολλούς τοµείς 

ενός οργανισµού υγείας, όπως είναι η ενηµέρωση και εκπαίδευση (επαγγελµατίες και το 

κοινό), η λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού, ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή κλινικών και οικονοµικά αποδοτικών δράσεων, η αλλαγή πρακτικών και η 

παρακολούθηση και ανάλυση σηµαντικών δεικτών.  

Ωστόσο, παρά τις απίστευτες δυνατότητες και τα οφέλη από την εφαρµογή της 

τεχνολογίας των ΓΣΠ, η χρήση τους στο σχεδιασµό και την παροχή των υπηρεσιών 

υγείας, ως βασικές διαδικασίες µάρκετινγκ, παραµένει σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη.  

Μέσα από τα παραδείγµατα που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό είναι εύκολο να 

αντιληφθεί κανείς την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τω εφαρµογών για τις ανάγκες 

των διαδικασιών µάρκετινγκ ή υποστηρικτικά ως προς αυτές. Παρόλα αυτά είναι 

ελάχιστος ο αριθµός των εφαρµογών που έχουν οριστεί και ενσωµατωθεί στις 

λειτουργίες των οργανισµών ή µονάδων υγείας µε σκοπό την συνεχόµενη παροχή 

πληροφοριών και δεδοµένων για την λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο διαδικασιών σε 

επίπεδο µάρκετινγκ.  ∆ιευρυµένη βέβαια παρουσιάζεται η εφαρµογή των ΓΣΠ σε 

επίπεδο έρευνας ή µελέτης περιπτώσεων που αποδίδουν µερικώς δεδοµένα προς χρήση 

στους οργανισµούς υγείας, χωρίς όµως να ενσωµατώνονται στην λειτουργία τους ώστε 

να παράγουν δυναµικά δεδοµένα προς αξιοποίηση σε επίπεδο µάρκετινγκ. 
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44  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ::     ΓΓΣΣΠΠ    ΚΚΑΑΙΙ    ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ    

 

4.1 Εισαγωγή 

Βάση της µελέτης που έχει προηγηθεί µπορεί να ειπωθεί ότι τα ΓΣΠ και ο συνδυασµός 

τους µε τις διαδικασίες του µάρκετινγκ σε έναν οργανισµό θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν βασικά και απαραίτητα στοιχεία για την σωστή και αποδοτική λειτουργία 

του οργανισµού. Άλλωστε όπως έχει ήδη αναφερθεί οι πληροφορίες του Γεω-

Μάρκετινγκ είναι αυτές που επιτρέπουν στο χρήστη να πάρει την καλύτερη και 

ταχύτερη απόφαση κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων στο µάρκετινγκ και στις 

πωλήσεις, έχοντας ως κύριες πηγές πληροφοριών τις γεωγραφικές και δηµογραφικές 

πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία.  

Ωστόσο, εστιάζοντας στον χώρο της υγείας παρατηρείται ότι η χρήση των συστηµάτων 

αυτών περιορίζεται κατά ένα µεγάλο βαθµό σε ερευνητικό επίπεδο. Από την άλλη, είναι 

ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα ΓΣΠ έχουν οριστεί και ενσωµατωθεί στις λειτουργίες 

των οργανισµών ή µονάδων υγείας µε σκοπό την συνεχόµενη παροχή πληροφοριών και 

δεδοµένων για την λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο διαδικασιών σε επίπεδο 

µάρκετινγκ.   

Εντοπίζοντας το υφιστάµενο κενό στην χρήση των ΓΣΠ και του Γεω-µάρκετινγκ, 

έχουµε επιλέξει στο κεφάλαιο αυτό να αναλύσουµε δύο µελέτες περιπτώσεων που 

αφορούν ολοκληρωµένες εφαρµογές των µεθόδων Γεω-µάρκετινγκ στον χώρο της 

υγείας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των µελετών αυτών είναι η χρήση δυναµικών 

δεδοµένων και η αξιοποίηση των παραγόµενων νέων δεδοµένων για τον ορισµό και την 

οργάνωση των λειτουργιών µάρκετινγκ.  

Οι µελέτες επιλέχθηκαν από την βάση µελετών του  International Journal of Health 

Geography. Είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό µε µελέτες και άρθρα ανοιχτής 

πρόσβασης, ελεγµένα από κριτική επιτροπή µε συντελεστή 1,97, το οποίο είναι πλήρως 

αφιερωµένο στην δηµοσίευση ποιοτικών χειρόγραφων σε όλες τις πτυχές των 

πληροφοριακών συστηµάτων και των επιστηµονικών εφαρµογών στον τοµέα της υγείας 

και της υγειονοµικής περίθαλψης. Βασικό κριτήριο της επιλογής ήταν ο χρόνος 
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διεξαγωγής των µελετών αυτών µε στόχο να περιγραφούν όσο το δυνατό νέες 

τεχνολογίες και εργαλεία που µπορούν να ανταποκριθούν στις τωρινές ανάγκες 

αντίστοιχων περιπτώσεων.   

Με την ανάλυση των συγκεκριµένων περιπτώσεων στοχεύουµε, πέραν της απλής 

παρουσίασης δυο επιτυχηµένων εφαρµογών, στην ανάδειξη των απαραίτητων 

προδιαγραφών αλλά και πρακτικών για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού και 

λειτουργικού ΓΣΠ για τις ανάγκες των διαδικασιών µάρκετινγκ των µονάδων υγείας, 

και όχι µόνο. 

Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται η ανάλυση των δύο µελετών περιπτώσεων 

που επιλέχθηκαν, αναφέροντας αρχικά κάποια γενικά στοιχεία της µελέτης, την 

περιγραφή του προβλήµατος που προσπαθεί να απαντήσει η µελέτη, τις υπάρχουσες 

συνθήκες και τέλος την λύση που εφαρµόζεται.  

 

4.2 Μελέτη Περίπτωσης 1: Interactive web-based mapping: bridging 

technology and data for health 

Η συγκεκριµένη µελέτη περιγράφει τον εκσυγχρονισµό, του Συστήµατος Πληροφοριών 

Κοινοτικής Υγείας (CHIS), ενός ηλεκτρονικού συστήµατος χαρτογράφησης το οποίο 

ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1998 και παρείχε πρόσβαση σε δεδοµένα υγείας και 

εργαλεία για την αξιοποίηση τους. Πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος είναι να 

παρέχει στους ερευνητές, τους πολίτες και στις διάφορες οργανώσεις, πρόσβαση στα 

δεδοµένα που αφορούν την υγεία, και που αντανακλούν τη συνολική υγεία και ευεξία 

των κοινοτήτων, στην ευρύτερη περιοχή του Χιούστον. Η νέα έκδοση επιδιώκει εκτός 

από την αναβάθµιση των λειτουργιών του συστήµατος την ενσωµάτωση διαδραστικών 

χαρτών και εργαλείων ώστε να παρέχει στον χρήστη περισσότερο έλεγχο στην επιλογή 

των δεδοµένων και την υποβολή εκθέσεων. 

Το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα εξελίσσεται σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο 

χαρτογράφησης (web-based interactive mapping tool) το οποίο αποτελείται από δύο 

ξεχωριστές πύλες (portal): την Πύλη της Υγεία του Μαστού (Breast Health Portal) και 

του ∆ίχτυ Ασφαλείας  (Project Safety Net). Η γεωγραφική κάλυψη του συστήµατος 

αφορά µια περιοχή που περιλαµβάνει 8 νοµούς µε επίκεντρο τον Harris County στο 

Τέξας, και παρέχει πρόσβαση σε δεδοµένα όπως στοιχεία απογραφής ( 2000 και  2010), 

συχνότητα εµφάνισης καρκίνου από το Αρχείο Καρκίνου του Τέξας, τα δεδοµένα 
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θανάτων από το Τέξας, την τοποθεσία των κλινικών που παρέχουν δωρεάν η χαµηλού 

κόστους υπηρεσίες υγείας, µαζί µε τους καταλόγους των υπηρεσιών, τις ώρες 

λειτουργίας, τις επιλογές πληρωµής και τις γλώσσες που οµιλούνται και τέλος τα 

δεδοµένα ανασφάλιστων και φτώχειας. 

Το σύστηµα δηµιουργεί και προβάλει αποτέλεσµα ερωτηµάτων σε πραγµατικό χρόνο 

και επιτρέπει έτσι τους χρήστες να αλληλεπιδρούν σε πραγµατικό χρόνο µε τις βάσεις 

δεδοµένων και να δηµιουργούν προσαρµοσµένους χάρτες και αναφορές.   

4.2.1 Περιγραφή προβλήµατος  

Το κεντρικό θέµα για την ανάπτυξη της αρχικής πλατφόρµα ήταν να δηµιουργηθεί ένα 

εργαλείο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να απεικονίσει, να αναλύσει και 

τελικά να µειώσει τις ανισότητες που υπάρχουν στην παροχή υγείας. Η αρχική διεπαφή 

συνέδεε ουσιαστικά ένα ευρύ κοινό µε πληροφορίες ζωτικής σηµασίας για την 

ανάπτυξη σχεδίων δράσης µε σκοπό την αντιµετώπιση διαπιστωµένων αναγκών υγείας 

σε υπο-εξυπηρετούµενες περιοχές. 

Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου, µια σειρά από ζητήµατα που εντοπίστηκαν 

περιόρισε την χρησιµότητα του συστήµατος. Ο αρχικός σχεδιασµός του συστήµατος 

χαρτογράφησης CHIS απαιτούσε την λήψη του στοιχείου ελέγχου ActiveX, το οποίο 

επέτρεπε στους προγραµµατιστές να επωφεληθούν από επιπλέον χαρακτηριστικά και να 

διαθέτουν περισσότερα εργαλεία στο πρόγραµµα περιήγησης. Επίσης, το στοιχείο αυτό 

λειτουργούσε µόνο στον Internet Explorer, γεγονός που περιόριζε την πρόσβαση των 

χρηστών από την στιγµή που µια σειρά από νέα προγράµµατα περιήγησης ήρθαν στο 

προσκήνιο. Η αρχική CHIS παρείχε στους χρήστες προ-κατηγοριοποιηµένους 

στατιστικούς χάρτες, οι οποίοι στην συνέχεια επικαλύπτονταν µε τις θέσεις των 

κλινικών.  

Ένα άλλο πρόβληµα που παρουσιάστηκε από την πολύχρονη χρήση του συστήµατος, 

ήταν η διόγκωση της βάσης δεδοµένων  που υπήρχε από πίσω για την υποστήριξη των 

γεωαναφερµένων δεδοµένων. Τα δεδοµένα αποθηκεύονταν σε πολλαπλούς πίνακες που 

πολλές φορές περιείχαν επαναλαµβανόµενες πληροφορίες, λόγω της φύσης της 

αποσπασµατικής προσθήκης νέων στοιχείων. Η διατήρηση των ενηµερωµένων 

πληροφοριών είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία του συστήµατος και ως εκ 

τούτου, η βελτίωση της χρηστικότητας στην υποστηρικτική βάση της εφαρµογής 

κρίθηκε πολύ σηµαντική.  
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4.2.2 Συνθήκες  

Μια σειρά από δυναµικά (online) εργαλεία χαρτογράφησης για τη δηµόσια υγεία έχουν 

αναπτυχθεί από την έναρξη της CHIS το 1998, συµπεριλαµβανοµένων πολλών που 

αναπτύχθηκαν από το κράτος και τις τοπικές δηµόσιες τµήµατα υγείας. Σχεδόν όλα 

αυτά τα συστήµατα είναι διαδραστικά, επιτρέποντας στο χρήστη να αναζητήσει 

δεδοµένα και στη συνέχεια να δηµιουργήσει ένα χάρτη. Ένας από τους κύριους 

περιορισµούς µε αυτά τα συστήµατα είναι το ζήτηµα της κλίµακας. Τα περισσότερα 

από αυτά τα συστήµατα παρέχουν δεδοµένα σε ανάλυση όχι µικρότερη από επίπεδο 

νοµαρχίας.  Κανένα από τα συστήµατα αυτά δεν παρέχουν την δυνατότητα δηµιουργίας 

χάρτη σε τοπική κλίµακα Η ανάλυση των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων 

σε τοπική κλίµακα είναι πολύ κρίσιµη για στη διεξαγωγή έρευνας, µε στόχο την 

παρέµβαση στην χωροθέτηση νέων σηµεία εξυπηρέτησης. Επίσης οι τρέχουσες 

εφαρµογές, δεν παρέχουν στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να δηµιουργήσει 

προσαρµοσµένους χάρτες και εκθέσεις σε πραγµατικό χρόνο, βάση συγκεκριµένων 

κριτηρίων του χρήστη. Η ικανότητα να παραχθούν δεδοµένα σε ένα χρήσιµο επίπεδο 

της χωρικής συνάθροισης, αναφέρεται ως η σηµαντικότερη πρόκληση που έχουν να 

αντιµετωπίσουν τα διαδραστικά συστήµατα χαρτογράφησης στη δηµόσια υγεία. 

Η τεχνολογική πρόοδος, µε την ανάπτυξη των εφαρµογών Google Earth και το Google 

Maps API που ξεκίνησε το 2005, συµβάλει θετικά στην αντιµετώπιση αυτής της 

πρόκλησης. Η ευρεία χρήση των τεχνολογιών της Google έχει δηµιουργήσει ένα 

µεγάλο αριθµό δυνητικών χρηστών που έχουν ήδη γνώση του πώς να χρησιµοποιούν 

αυτά τα εργαλεία. Οι τεχνολογίες αυτές µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν για τη 

δηµιουργία προσαρµοσµένων εφαρµογών στο περιβάλλον του χρήστη.  

4.2.3 Λύση που επιλέχθηκε 

Ο πρωταρχικός στόχος για τη νέα έκδοση του συστήµατος ήταν να κάνει τα δεδοµένα 

υγείας εύκολα προσβάσιµα σε ένα ευρύ φάσµα ερευνητών, που ενδιαφέρονται  για την 

ανάπτυξη προγραµµάτων υγείας µε σκοπό να επωφεληθούν υπο-εξυπηρετούµενες 

οµάδες του πληθυσµού. Για την επίτευξη του στόχου, δηµιουργήθηκε ένα διαδικτιακό, 

και σε πραγµατικό χρόνο διαδραστικό σύστηµα βάσης δεδοµένων σε τοπική κλίµακα. 

Η δηµιουργία της επόµενης γενιάς του συστήµατος έπρεπε να ολοκληρωθεί βάση των 

παρακάτω χαρακτηριστικών: Οι πύλες έπρεπε να είναι προσιτές σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους, ως εκ τούτου, η τεχνολογία που έπρεπε να χρησιµοποιηθεί 

έπρεπε να είναι καθολικά προσβάσιµη και  χαµηλού κόστους, και χωρίς να απαιτεί 



 32

οποιεσδήποτε πρόσθετες λήψεις. Οι πύλες έπρεπε επίσης να είναι όσο το δυνατόν 

διαδραστικές, επιτρέποντας στους χρήστες να καθορίσουν δυναµικά τις παραµέτρους 

έρευνας τους και όχι να περιοριστούν µε την αποδοχή προκαθορισµένων ερωτηµάτων. 

Για την υλοποίηση επιλέχθηκαν οι τεχνολογίες και τα χαρτογραφικά δεδοµένα της 

Google. Την επιλογή καθόρισε το γεγονός ότι οι τεχνολογίες αυτές παρέχονται µε άδεια 

χρήσης ανοιχτού κώδικα και επίσης η συµβατότητα τους µε το πλήθος των 

φυλλοµετρητών και εφαρµογών χωρίς να απαιτούν εγκατάσταση επιπρόσθετων 

στοιχείων. Η Google παρέχει επίσης µια ιδανική τεχνολογία για την υποστήριξη της 

χρήσης σε συσκευές κινητών τηλεφώνων µε πρόσβαση σε συσκευές που φέρουν 

λειτουργικό Android και iOS (iPhone και iPad).  

Ανάπτυξη βάσης ∆εδοµένων  

Κατά την υλοποίηση  του νέου συστήµατος, οι προηγούµενες βάσεις δεδοµένων του 

CHIS (n = 12) ενοποιήθηκαν σε µια ενιαία βάση δεδοµένων SQL. Αυτό έγινε για τον 

εξορθολογισµό των ερωτήµατα προς την βάση και εισαγωγή δεδοµένων. Η 

καταχώρηση δεδοµένων για τις πύλες χωρίζεται σε δύο τοµείς: τα δεδοµένα που 

εισάγονται απευθείας από τις κλινικές και όλα τα άλλα δεδοµένα  Για την διευκόλυνση 

της χρήσης του συστήµατος από τις κλινικές αναπτύχθηκε µια ηλεκτρονική διεπαφή η 

οποία επιτρέπει σε πιστοποιηµένο προσωπικό της κάθε κλινικής να είναι υπεύθυνο για 

την εισαγωγή δεδοµένων. Η καταχώρηση δεδοµένων για όλους τους άλλους τύπους 

δεδοµένων γίνεται από τους διαχειριστές  κατευθείαν στην βάση δεδοµένων SQL. Η 

καταχώρηση δεδοµένων για τις κλινικές εξετάζεται από τους χειριστές του συστήµατος 

πριν από την εµφάνιση τους στο σύστηµα. Όλα τα άλλα δεδοµένα εισόδου 

εµφανίζονται ζωντανά αµέσως µετά την είσοδο.  

Αρχιτεκτονική του συστήµατος 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος δοµήθηκε στα έξης επίπεδα: 1) Επίπεδο ∆εδοµένων, 

το οποίο αποτελείται από την βάση δεδοµένων MS SQL Server 2008, 2) Επίπεδο των 

επιχειρήσεων, το οποίο αφορά την καταχώρηση δεδοµένων και αναπτύχθηκε µε 

ASP.Net 3.5 Πλαίσιο (προγραµµατισµού C #), 3) Επίπεδο παρουσίασης: η ιστοσελίδα 

ως περιβάλλον του χρήστη η οποία αναπτύχθηκε µε HTML, Cascade Style Sheet και 

JavaScript (jQuery πλαίσιο). Τα γεωδεδοµένα υλοποιήθηκαν µε την χρήση του 

προγράµµατος ArcGIS και µετατράπηκαν σε µορφή KML δεδοµένων για την είσοδό 

τους στο σύστηµα της Google.  
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Η ροή λειτουργίας της εφαρµογής έχει ως εξής: ο χρήστης στέλνει ένα αίτηµα µέσω του 

browser στο διαδίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής του, το οποίο 

µεταφράζεται από τον web server σε µια σειρά από οδηγίες προς τον SQL Server για να 

το εκτελέσει. Ο SQL Server εκτελεί µια σειρά από οδηγίες και στέλνει τα 

αποτελέσµατα στο διακοµιστή Web. Ο Web Server µετατρέπει τα δεδοµένα σε µορφή 

XML πριν την αποστολή τους στο πρόγραµµα περιήγησης στο Web. Το πρόγραµµα 

περιήγησης αναλύει τα δεδοµένα από το XML και το στέλνει στην Google, η οποία στη 

συνέχεια επιστρέφει ένα χάρτη µε µια σειρά από στρώσεις πολύγωνα και δείκτες βάσει 

των επιλεγµένων παραµέτρων του χρήστη. 

 

4.3 Μελέτη Περίπτωσης 2: Geocoding and Social Marketing in 

Alabama’s Cancer Prevention Programs 

Η συγκεκριµένη µελέτη αναφέρεται στο έργο που έχει ξεκινήσει και υλοποιείται από το 

Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας της Αλαµπάµα (ADPH) σε συνεργασία µε το Εθνικό 

Ινστιτούτο Καρκίνου µε σκοπό την ανάπτυξη του λεπτοµερούς προφίλ των υπό-

εξυπηρετούµενων κοινοτήτων της Αλαµπάµα που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για 

καρκίνο και την σύνδεση τους µε γεωκωδικοποιηµένα δεδοµένα. Οι στόχοι του έργου 

είναι η παροχή προγραµµάτων πρόληψης του καρκίνου του ADPH µε µια πιο ακριβή 

και οικονοµικά αποδοτικό µέσο για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων πρόληψης. Η Αλαµπάµα είναι το πρώτο κράτος των Ηνωµένων 

εθνών, που συνδέσει γεωκωδικοποιηµένα δεδοµένα του µητρώου καρκίνου µε 

δεδοµένα από την τµηµατοποίηση του τρόπου ζωής, και  συνδυάζει τα προφίλ και τη 

µεθοδολογία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου µε πραγµατικά δεδοµένα. 

Στόχοι του έργου αποτελούν 1) η ανάπτυξη των προφίλ των φτωχών κοινοτήτων στην 

Αλαµπάµα οι οποίοι διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για διάφορες µορφές καρκίνου 2) 

η ανάπτυξη αποτελεσµατικών και οικονοµικά αποδοτικών τρόπων για την προσέγγιση 

αυτών των κοινοτήτων µέσω µηνυµάτων πρόληψης 3) η δυνατότητα σχεδίασης, 

εφαρµογής και να αξιολόγησης των δράσεων πρόληψης του καρκίνου µε τη βοήθεια 

έγκυρων και αξιόπιστων δεδοµένων σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα. 

4.3.1 Περιγραφή προβλήµατος  

Το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας της Αλαµπάµα (ADPH) είχε εκτιµήσει ότι το 2005, 

περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι στην Αλαµπάµα θα διαγνωστούν µε καρκίνο, και 
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περίπου 10.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από τη νόσο. Το πρόβληµα ενίσχυε η ύπαρξη 

ανισοτήτων στην παροχή υγείας ενώ παράλληλα δηµιουργούσε πρόσθετες προκλήσεις 

στην υποδοµή της δηµόσιας υγείας. Η συχνότητα εµφάνισης καρκίνου και η 

θνησιµότητα που τον συνοδεύει επηρεάζονται από µια ευρεία ποικιλία των 

κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως είναι η φτώχεια, η 

φυλή, η πρόσβαση και η ποιότητα της περίθαλψης, η εκπαίδευση, η παχυσαρκία, η 

διατροφή και το κάπνισµα.  

Οι προσπάθειες για την πρόληψη του καρκίνου του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας της 

Αλαµπάµα στοχεύουν στη µείωση επίπτωσης και θνησιµότητας για το σύνολο του 

πληθυσµού. Ωστόσο, κύριος στόχος του προγράµµατος είναι και η βελτίωση των 

ανισοτήτων υγείας που παρατηρείται στα στρώµατα του πληθυσµού.  

4.3.2 Συνθήκες  

Το υπό µελέτη έργο υλοποιείται χρονικά σε µία περίοδο όπου υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρων για την αναβάθµιση των παροχών υγείας. Την ίδια περίοδο βρίσκεται σε 

εξέλιξη το πρόγραµµα  Υγιείς άνθρωποι 2010 που στοχεύει στην εξάλειψη των 

ανισοτήτων υγείας ενώ παράλληλα η Αµερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS) έχει 

προσδιορίσει ως µία από τις προτεραιότητες της, τη µείωση του καρκίνου στους 

φτωχούς και υπό-εξυπηρετούµενους πολίτες.  Ωστόσο, οι προσπάθειες για τη µείωση 

των ανισοτήτων στην δηµόσια υγεία εµποδίζονται από την έλλειψη των 

κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων που µπορούν να συνδεθούν µε δεδοµένα 

συµπεριφοράς που έχουν αντίκτυπο στην υγεία και τη χρήσης της υγειονοµικής 

περίθαλψης σε σχετικά µικρές γεωγραφικές περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι 

δηµόσιες βάσεις δεδοµένων των εποπτειών υγείας στις περισσότερες πολιτείες, 

διαθέτουν ελάχιστα ή και καθόλου κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα. 

Από την µεριά της διαθέσιµης τεχνολογίας, η λύση της γεωκωδικοποίησης µπορεί να 

αξιοποιηθεί για την σύνδεση της βάση των κοινωνικοοικονοµικων δεδοµένων ανά 

περιοχή µε  την επιτήρηση της δηµόσιας υγείας. Το πρόγραµµα Υγιείς άνθρωποι 2010 

δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας µέσω του 

στόχου που έχει να αυξήσει το ποσοστό χρήσης των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών (GIS) στο 90% του συνόλου των συστηµάτων πληροφορικής στη 

δηµόσια υγεία. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί η ύπαρξη περιορισµένων πόρων στον χώρο της κρατικής 

υγείας που συχνά αυτό οδηγεί σε ιεράρχηση των αναγκών του προγράµµατος.  Οι πηγές 
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χρηµατοδότησης συχνά περιορίζουν το ποσό που ένα πρόγραµµα µπορεί να δαπανήσει 

για διοικητικές δαπάνες. Στο συγκεκριµένο έργο, η µη ύπαρξη πόρων περιόρισε  την 

προώθηση και κατά επέκταση την ικανότητά να περάσει απο τη θεωρία στην πράξη.  

4.3.3 Λύση που επιλέχθηκε 

Η αναγνώριση αυτών των προβληµάτων στην Αλαµπάµα οδήγησε στην ανάπτυξη µίας 

µοναδικής λύσης, για την πρόληψη του καρκίνου στα διάφορα στρώµατα του 

πληθυσµού της Αλαµπάµα. Στα πλαίσια της εφαρµογής της πραγµατοποιείται σύνδεση 

των γεωκωδικοποιηµένων δεδοµένων µε άλλες βάσεις δεδοµένων για τη δηµόσια υγεία 

και επιτυγχάνεται ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του κοινωνικού µάρκετινγκ 

για την προσέγγιση των κοινοτήτων που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για διάφορες 

µορφές καρκίνου. Η ADPH είναι η πρώτη κρατική υπηρεσία υγείας στις Ηνωµένες 

Πολιτείες η οποία κατέχει άδεια σχεδιασµού και εµπορίας λογισµικού για το σκοπό 

αυτό. 

Μετά από επίπονη έρευνα εντοπίστηκε το καταλληλότερο ολοκληρωµένο λογισµικό 

εµπορικής σχεδίασης και µάρκετινγκ. Πάνω από ένα χρόνο, διήρκεσε η έρευνα πάνω σε  

διάφορα προγράµµατα στο πλαίσιο του ADPH, για να οριστεί η αξία και η χρησιµότητα 

µιας τέτοιας επένδυσης. Ανησυχίες όπως το κόστος, η συµµόρφωση µε τα υπόλοιπα 

κρατικά συστήµατα πάνω στην υγεία, η ευκολία χρήσης, και το επίπεδο κατάρτισης που 

απαιτούνταν ήταν και οι βασικοί παράµετροι της έρευνας λογισµικού. Για την εξάλειψη 

του εµποδίου που δηµιουργούσε το κόστος του προγράµµατος  του επιλέχθηκε η 

διάχυση του κόστους σε πολλά τµήµατα του προγράµµατος τα οποία ωφελούνταν από 

την προµήθεια του συστήµατος και ήθελαν να συµµετάσχουν σε αυτό.   

Η επιλογή του συγκεκριµένου προµηθευτή έγινε λόγω του ότι πολλοί από τους άµεσα 

συνεργαζόµενους φορείς δηµόσιας υγείας χρησιµοποιούν το ίδιο λογισµικό, 

στοχεύοντας έτσι στην εύκολη πρόσβαση σε πηγές δεδοµένων λόγο συµβατότητας. Οι 

φορείς αυτοί είναι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), τα Κέντρα 

Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS), το ACS, το Εθνικό Ίδρυµα Καρκίνου 

(NCI), και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, πνευµόνων και αίµατος Ινστιτούτο (NHLBI). 

Επίσης το συγκεκριµένο λογισµικό ήταν το µόνο που µπορούσε να |συνδέσει δεδοµένα 

από την BRFSS, την στατιστική υπηρεσία των ΗΠΑ, καθώς και διάφορα άλλα εθνικά 

ερευνητικά κέντρα που µελετούν την χρήση της υγειονοµικής περίθαλψης  (µια ετήσια 

έρευνα της συµπεριφοράς της υγείας των 100.000 νοικοκυριά) και την τµηµατοποίηση 

των πολιτών βάση του τρόπου ζωής τους σε συστάδες. Οι συστάδες τµηµατοποίησης 
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του τρόπου ζωής των πολιτών οργανώνουν τον πληθυσµό των ΗΠΑ σε 66 τµήµατα, 

βάση αρκετών δηµογραφικών, γεωγραφικών και τρόπου ζωής µεταβλητών, καθώς και 

στοιχεία καταναλωτικής συµπεριφοράς και προτίµησης των µέσων ενηµέρωσης.. 

Μέσα από την συνεργασία µε το Πολιτειακό Αρχείο Καρκίνου της Αλαµπάµα (ASCR), 

η ADPH κατάφερε να γεωκωδικοποιήσει τα δεδοµένα του µητρώου καρκίνου και να τα 

συνδέσει µε τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο λογισµικό, 

συµπεριλαµβανοµένων των συστάδων τµηµατοποίησης του τρόπου ζωής των πολιτών. 

Οι συστάδες (Cluster) δεδοµένων συνδέονται µε µια ποικιλία άλλων δεδοµένων στο 

λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας αγοράς δεδοµένων. Αυτά τα δεδοµένα 

παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την προτίµηση στα µέσα ενηµέρωσης 

για κάθε συστάδα (π.χ., τηλεοπτικές εκποµπές, εφηµερίδες, ραδιοφωνικά 

προγράµµατα), την πρόσβαση στο Internet, καθώς και άλλα είδη της πληροφόρησης 

των καταναλωτών (π.χ., τα σήµατα στα πακέτα των τσιγάρων, τα εστιατόρια και οι 

αλυσίδες που προτιµούνται, τα οχήµατα που αγοράστηκαν). Αυτή η  σύνδεση της 

έρευνας αγοράς των καταναλωτών, των κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων και των  

στοιχείων συµπεριφοράς υγείας µε τα επταετή δεδοµένα του καρκίνου στο κράτος της 

Αλαµπάµα, προσφέρει µια πρωτοφανή κατανόηση του ποιοι ήταν να αρρωστήσουν και 

τον καλύτερο τρόπο για να τους φτάσουν. 

4.4 Σύνοψη 

Μέσα από την ανάλυση των δύο παραπάνω µελετών περιπτώσεων αναδεικνύονται  σε 

σηµαντικό βαθµό οι απαραίτητες προδιαγραφές αλλά και πρακτικές για την ανάπτυξη 

ενός αποδοτικού και λειτουργικού ΓΣΠ για τις ανάγκες των διαδικασιών µάρκετινγκ 

των µονάδων υγείας.  

Στην πρώτη µελέτη περιγράφεται η αναβάθµιση ενός υφιστάµενου ηλεκτρονικού 

διαδικτυακού συστήµατος  µε στόχο την παροχή πρόσβασης στους ενδιαφερόµενους 

οργανισµούς σε δεδοµένα που αφορούν την υγεία, και που αντανακλούν τη συνολική 

υγεία και ευεξία των κοινοτήτων, στην ευρύτερη περιοχή του Χιούστον. Η νέα έκδοση 

επιδιώκει εκτός από την αναβάθµιση των λειτουργιών του συστήµατος την 

ενσωµάτωση διαδραστικών χαρτών και εργαλείων ώστε να παρέχει στον χρήστη 

περισσότερο έλεγχο στην επιλογή των δεδοµένων και την υποβολή εκθέσεων. Το 

ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα εξελίσσεται σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο 

χαρτογράφησης (web-based interactive mapping tool), το οποίο δηµιουργεί και 

προβάλει αποτέλεσµα ερωτηµάτων σε πραγµατικό χρόνο και επιτρέπει έτσι τους 
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χρήστες να αλληλεπιδρούν σε πραγµατικό χρόνο µε τις βάσεις δεδοµένων και να 

δηµιουργούν προσαρµοσµένους χάρτες και αναφορές.  Στην συγκεκριµένη µελέτη 

γίνεται αναφορά της τεχνολογικής λύσης που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη του 

διαδραστικού αυτού συστήµατος και των προβληµάτων που προσπάθησε να επιλύσει 

σε σχέση µε τον όγκο των δεδοµένων και την διαχείριση των γεωγραφικών 

πληροφοριών σε µικρή κλίµακα (επίπεδο νοµού). 

Στην δεύτερη µελέτη περιγράφεται η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έργου του Τµήµατος 

∆ηµόσιας Υγείας της Αλαµπάµας, το οποίο στοχεύει στην παροχή προγραµµάτων 

πρόληψης του καρκίνου του ADPH µε ένα πιο ακριβές και οικονοµικά αποδοτικό µέσο 

για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων πρόληψης. 

Στα πλαίσια του έργου πραγµατοποιείται σύνδεση των γεωκωδικοποιηµένων 

δεδοµένων µε άλλες βάσεις δεδοµένων για τη δηµόσια υγεία και επιτυγχάνεται ο 

προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του κοινωνικού µάρκετινγκ για την προσέγγιση 

των κοινοτήτων που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για διάφορες µορφές καρκίνου. 

Όπως µπορεί να διαπιστωθεί από την ανάλυση των µελετών αυτών είναι εµφανής η 

εστίαση στην δυναµική των υπό ανάπτυξη συστηµάτων και στην σηµασία που δίνεται 

στην σωστή επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογικά λύσης µε στόχο την υποστήριξη 

µεγάλων βάσεων δεδοµένων και την συµβατότητα διασύνδεσης µε άλλες διαθέσιµες 

κρατικές και µη βάσης µε δεδοµένα υγείας.  

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι λόγο της φύσης των ΓΣΠ, η αποτελεσµατική αξιοποίηση 

τους για εφαρµογές µάρκετινγκ στις µονάδες υγείας, και όχι µόνο, απαιτεί την ύπαρξη  

καλά δοµηµένων δυναµικών βάσεων δεδοµένων και τεχνολογιών που υποστηρίζουν 

την διάδοση και διαχείριση της πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο. Μέσα από τις δυο 

αυτές εφαρµογές προβάλλονται όχι µόνο οι δυνατότητες των συστηµάτων αυτών αλλά 

και ο τρόπος και οι συνθήκες που απαιτούνται για την αποδοτική διαχείριση και 

αξιοποίηση τους.  
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55  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  

 

5.1 Συµπεράσµατα - Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η µελέτη της συµβολής της χωρικής ανάλυσης 

στις διαδικασίες και λειτουργίες των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα την εφαρµογή των 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στο Μάρκετινγκ και στη λήψη αποφάσεων 

σε όλα τα επίπεδα µιας επιχείρησης. 

Βάση του ορισµού τους τα Γεωγραφικά Σύστηµα Πληροφοριών, είναι συστήµατα 

πληροφοριών για την συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, µοντελοποίηση και οπτικοποίηση  

γεωγραφικών πληροφοριών. Τα γεωδεδοµένα που περιέχονται σε ένα τέτοιο σύστηµα 

περιγράφουν τη γεωµετρία, τη τοπολογία, το θεµατικό χώρο και τη δυναµική των 

γεωαντικειµένων. Από την άλλη το µάρκετινγκ περιγράφεται ως µία από τις κύριες και 

κρίσιµες λειτουργίες των επιχειρήσεων, γιατί χωρίς τους καταναλωτές δεν υπάρχουν 

έσοδα  και κατά επέκταση δεν µπορεί είναι εφικτή λειτουργία τους. Το µάρκετινγκ είναι 

µια διαδικασία της επιχείρησης που µπορεί να χωρέσει µέσα στην συνολική στρατηγική 

της επιχείρησης, στη λήψη αποφάσεων, στο όραµα, και την εταιρική στρατηγική 

Η συνδυαστική χρήση των δύο αυτών σηµαντικών εννοιών έχει δηµιουργήσει τα 

τελευταία χρόνια την έννοια του Γεω-µάρκετινγκ (Geomarketing), ένα εργαλείο που 

βασίζεται στα ΓΣΠ, διευρύνει και ενισχύει τις δραστηριότητες του µάρκετινγκ και 

υποστηρίζει τη διαχείριση κάνοντας αναλύσεις µε βάση το συνδυασµό των 

γεωγραφικών δεδοµένων και των εσωτερικών και -εξωτερικών δεδοµένων της 

επιχείρησης.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε στην παρούσα εργασία, τα 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών αποτελούν σηµαντικό παράγοντα αλλά και 

εργαλείο για την απόδοση των διαδικασιών του Μάρκετινγκ. Η ανάλυση της χωρικής 

διάστασης των πληροφοριών που παρέχεται µέσω των ΓΣΠ αλλά και ο συνδυασµός της 

χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας που επιτυγχάνεται µε αυτά, είναι το κλειδί της 

επιτυχηµένης εφαρµογής τους στο µίγµα Μάρκετινγκ  και στην λήψη αποφάσεων.  

Σε γενικές γραµµές, η έµφαση του µάρκετινγκ  στην ζήτηση (πελάτες) και την 

προσφορά (καταστήµατα, λιανικό εµπόριο, εµπορικά κέντρα), είναι εύκολο να 
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αναλυθεί  και να αποδοθεί µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Στο 

µάρκετινγκ τα ΓΣΠ συναντώνται συνήθως στην ανάλυση πελατών, στον σχεδιασµό 

στρατηγικών διείσδυσης και κέρδους, στην µελέτη του προφίλ και της συµπεριφοράς 

καταναλωτών, στην ανάλυση επιχειρήσεων, και στην τµηµατοποίηση της αγοράς. 

Στην διαδικασία λήψης αποφάσεων η συµβολή των ΓΣΠ είναι επίσης ουσιαστική και 

σηµαντική για τις επιχειρήσεις. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος σκοπός ενός 

συστήµατος πληροφοριών είναι να µειωθεί η αβεβαιότητα γύρω από µια διευθυντική 

απόφαση, το Γεω-Μάρκετινγκ θα µπορούσε να εφαρµόζεται  σε επιχειρησιακό, τακτικό 

και στρατηγικό επίπεδο.  Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα παρατηρείτε µία ότι η 

σηµασία της χρήσης των µεθόδων Γεω-Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις συνεχώς 

αυξάνεται, δείχνοντας µία τάση µετάβασης από την αρχική χρήση του Γεω-Μάρκετινγκ 

σε επιχειρησιακό επίπεδο προς µία πιο ώριµη χρήση του σε στρατηγικό επίπεδο. 

Όπως γίνεται αντιληπτό η αξιοποίηση των ΓΣΠ είναι εφικτή από οποιαδήποτε εταιρεία, 

οργανισµό ή φορέα, ανεξαρτήτου αντικειµένου και ενδιαφέροντος που διαχειρίζεται και 

διαθέτει δεδοµένα µε χωρική υπόσταση. Εστιάζοντας στις µονάδες υγείας, 

συµπεραίνεται ότι τα ΓΣΠ χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις και για την 

αντιµετώπιση πολλών διαφορετικών θεµάτων στην υγεία, µη καλύπτοντας ωστόσο ένα 

µεγάλο εύρος των δυνατοτήτων τους και των εν δύναµη υπηρεσιών που µπορούν να 

προσφέρουν.   Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα ΓΣΠ όταν  χρησιµοποιούνται σε 

όλη την έκταση των δυνατοτήτων τους, είναι ικανά να συµβάλουν σε πολλούς τοµείς 

ενός οργανισµού υγείας, όπως είναι η ενηµέρωση και εκπαίδευση (επαγγελµατίες και το 

κοινό), η λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού, ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή κλινικών και οικονοµικά αποδοτικών δράσεων, η αλλαγή πρακτικών και η 

παρακολούθηση και ανάλυση σηµαντικών δεικτών.  

Ωστόσο, παρά τις απίστευτες δυνατότητες και τα οφέλη από την εφαρµογή της 

τεχνολογίας των ΓΣΠ, η χρήση τους στο σχεδιασµό και την παροχή των υπηρεσιών 

υγείας, ως βασικές διαδικασίες µάρκετινγκ, παραµένει σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη.  

Μέσα από τα παραδείγµατα που προκύπτουν από την βιβλιογραφική επισκόπηση είναι 

εµφανής η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων τω εφαρµογών για τις ανάγκες 

των διαδικασιών µάρκετινγκ ή υποστηρικτικά ως προς αυτές. Παρόλα αυτά είναι 

ελάχιστος ο αριθµός των εφαρµογών που έχουν οριστεί και ενσωµατωθεί στις 

λειτουργίες των οργανισµών ή µονάδων υγείας µε σκοπό την συνεχόµενη παροχή 

πληροφοριών και δεδοµένων για την λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο διαδικασιών σε 

επίπεδο µάρκετινγκ.  ∆ιευρυµένη βέβαια παρουσιάζεται η εφαρµογή των ΓΣΠ σε 
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επίπεδο έρευνας ή µελέτης περιπτώσεων που αποδίδουν µερικώς δεδοµένα προς χρήση 

στους οργανισµούς υγείας, χωρίς όµως να ενσωµατώνονται στην λειτουργία τους ώστε 

να παράγουν δυναµικά δεδοµένα προς αξιοποίηση σε επίπεδο µάρκετινγκ. 

Η ανάλυση των δύο µελετών περίπτωσης που λαµβάνει χώρα στο τέταρτο κεφάλαιο της 

εργασίας, αναδεικνύει ακριβώς δύο προσπάθειες υλοποίησης ενός δυναµικού 

συστήµατος ΓΣΠ για την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και την άµεση 

εκµετάλλευση τους από της διαδικασίες µάρκετινγκ και λήψης αποφάσεων.  

Μέσα από της µελέτες αυτές συµπεραίνουµε ότι λόγο της φύσης των ΓΣΠ, η 

αποτελεσµατική αξιοποίηση τους για εφαρµογές µάρκετινγκ στις µονάδες υγείας, και 

όχι µόνο, απαιτεί την ύπαρξη  καλά δοµηµένων δυναµικών βάσεων δεδοµένων και 

τεχνολογιών που υποστηρίζουν την διάδοση και διαχείριση της πληροφορίας σε 

πραγµατικό χρόνο. Μέσα από τις δυο αυτές εφαρµογές προβάλλονται όχι µόνο οι 

δυνατότητες των συστηµάτων αυτών αλλά και ο τρόπος και οι συνθήκες που 

απαιτούνται για την αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση τους.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η ουσιαστική αξιοποίηση των ΓΣΠ στο Μάρκετινγκ 

απαιτεί τον συνδυασµό πολλών διαφορετικών πηγών δεδοµένων, ένα σωστά δοµηµένο 

τεχνολογικά σύστηµα για την δυναµική διαχείριση της πληροφορίας και των 

αποτελεσµάτων σε πραγµατικό χρόνο και εκπαιδευµένους χρήστες για την σωστή 

λειτουργία του συστήµατος. Η πολυπλοκότητα των συστηµάτων αυτών και οι µεγάλες 

απαιτήσεις για αποθηκευτικό χώρο αλλά και πόρων για λειτουργική δυνατότητα είναι 

ίσως ο λόγος που η χρήση των ΓΣΠ δεν έχει εδραιωθεί σε µεγάλο βαθµό από τις 

µονάδες υγείας.  

5.2 Περιορισµοί έρευνας  

Όπως είναι γνωστό η παρούσα διπλωµατική εργασία είναι µια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση µε σκοπό τη µελέτη της χρήσεως των ΓΣΠ στο Μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου 

όλη η ανάλυση των επιµέρους στόχων αλλά και τα τελικά συµπεράσµατα της εργασίας 

βασίστηκαν στην διαθέσιµη βιβλιογραφία, η οποία είναι αρκετά περιορισµένη  λόγο της 

µειωµένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές. Στην δυσκολία εύρεσης βιβλιογραφικών 

πηγών έρχεται να προστεθεί και η δυσκολία που ως εκ φύσεως υπάρχει κατά την 

αναζήτηση αναφορών και µελετών σε πολύ εξειδικευµένα και τεχνολογικά νέα 

αντικείµενα όπως είναι τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών που µελετήθηκαν 

εδώ.  Κατά ανάλογο τρόπο, η έλλειψη συνδροµής σε σύγχρονους και αναγνωρισµένους 

φορείς και βάσης δεδοµένων είχε ως αποτέλεσµα την µελέτη µόνο ενός περιορισµένου 
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αριθµού µελετών περιπτώσεων. Συγκεκριµένα ήταν δυνατή η ανάκτηση µελετών 

περιπτώσεων µόνο από την ιστοσελίδα του International Journal of Health Geography 

όπου παρέχονται µε ελεύθερη πρόσβαση. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο ήταν 

περιορισµένος και ο αριθµός των διαθέσιµων µελετών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

ανάλυση της υφιστάµενης χρήσης των ΓΣΠ στην υγεία.  

 

5.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα  

Η τεχνική ιδιαιτερότητα των ΓΣΠ, οι απαιτήσεις που έχουν σε πόρους, το κόστος για 

την αγορά και ανάπτυξη, αλλά και η δυσκολία χρήσης τους από µη εξειδικευµένους 

χρήστες είναι κάποια από τα σηµαντικότερα σηµεία που δυσκολεύουν την είσοδο και 

την χρήση των συστηµάτων αυτών σε νέους κλάδους όπως είναι ο κλάδος της υγείας. 

Για την εκµετάλλευση του συνόλου των δυνατοτήτων των συστηµάτων ΓΣΠ και 

αναφερόµενοι συγκεκριµένα στην εύκολη ενσωµάτωσή τους στις λειτουργίες 

µάρκετινγκ των µονάδων υγείας, είναι αναγκαία η απλούστευση του περιβάλλοντος 

χρήσης και η  διασύνδεση τους µε τις διαθέσιµες πηγές πληροφοριών. 

Τελευταία τα ΓΣΠ προσπαθούν να ακολουθήσουν την τάση που υπάρχει ως προς την 

µεταφορά εφαρµογών και συστηµάτων σε αποµακρυσµένους διαδικτυακούς servers, ή 

στο σύννεφο (Cloud) όπως συνηθίζεται να αποκαλείται. Η ανάπτυξη διαδικτυκών ΓΣΠ 

προσβάσηµα µέσω ιστοσελίδας µε απλουστευµένες λειτουργίες και εργαλεία θα 

βοηθούσε σηµαντικά στην χρήση των συστηµάτων αυτών από τις µονάδες υγείας.  Θα 

είχε λοιπόν µεγάλο ενδιαφέρον η έρευνα της χρήσης µίας τέτοιας µορφής ΓΣΠ από τις 

µονάδες υγείας σε τοπικό αλλά και κρατικό επίπεδο.  

Επίσης θα ήταν σηµαντικό να εξεταστεί η ύπαρξη παραµετροποιηµένων εφαρµογών 

που βασίζονται στα ΓΣΠ αλλά εµπεριέχουν και εργαλεία που στοχεύουν συγκεκριµένα 

στην χρήση και εκµετάλλευση των δεδοµένων για λογαριασµό των διαδικασιών 

Μάρκετινγκ. Η παραµετροποίηση και ουσιαστικά η δηµιουργία εστιασµένων 

εφαρµογών που δεν θα απευθύνονται µόνο σε εξειδικευµένους χρήστες µπορεί να φέρει 

πιο κοντά τα ΓΣΠ στους ειδικούς του Μάρκετινγκ και στις διοικήσεις των µονάδων 

υγείας αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων. 

∆εδοµένου ότι ένα από τα προβλήµατα που διαπιστώνεται στις µονάδες υγείας είναι η 

χρήση των συστηµάτων από µη εξειδικευµένο προσωπικό, είναι απαραίτητο να 
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µελετηθεί ο τρόπος απόδοσης των συστηµάτων αυτών µε τρόπο εύκολο και αυτόµατο 

ώστε να διευκολύνουν την χρήση του.  
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