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Περίληψη 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τοµέα υγείας και η στροφή προς ένα 

ανθρωποκεντρικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας κερδίζει τα τελευταία χρόνια 

ολοένα και περισσότερο έδαφος. Τα οφέλη που αποκοµίζουν οι µονάδες υγείας από 

την υιοθέτηση της πληροφορικής αφορούν στη βελτίωση τόσο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, όσο και των συνθηκών εργασίας των ίδιων των εργαζοµένων στο χώρο 

της υγείας. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενούς δεν είναι ακόµη ευρέως διαδεδοµένη, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

γίνεται συστηµατική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση από κάποια µεγάλα 

νοσοκοµεία στην Ελλάδα, όπως το Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου.  

Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να εξετάσει το σύστηµα του Ηλεκτρονικού 

Φακέλου Ασθενούς (ΗΦΑ) να αναδείξει τη σηµαντική ωφέλεια που µπορεί να 

προσφέρει η εφαρµογή του στις µονάδες υγείας, αλλά και τα προβλήµατα υιοθέτησης 

και να παρουσιάσει το σύστηµα ΗΦΑ που εφαρµόζεται σε ένα από τα µεγαλύτερα 

νοσοκοµεία της χώρας, το Γ.Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου. Παράλληλα, θα 

αναφερθούµε στα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι µονάδες υγείας κατά την 

ενσωµάτωση του ΗΦΑ στην καθηµερινή τους λειτουργία, τη στάση του ιατρικού και 

διοικητικού προσωπικού που ανέλαβε να το χειριστεί και τον τρόπο που τα 

προβλήµατα αυτά ξεπεράστηκαν. Τέλος, για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας θα 

επιχειρήσουµε τη σύγκριση του ΗΦΑ που χρησιµοποιείται στο Γ.Νοσοκοµείο 

Παπαγεωργίου µε τον ΗΦΑ-πρότυπο που χρησιµοποιείται στα νοσοκοµεία των 

βετεράνων στις Η.Π.Α και θα προτείνουµε µια σειρά από ενέργειες οι οποίες, 

σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 

ενσωµάτωσή του στις µονάδες υγείας της χώρας µας.  
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική εξέλιξη και οι νέες εφαρµογές που 

κατακλύζουν πλέον κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηµιούργησαν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις µονάδες 

υγείας. Η προσπάθεια αυτή να εκσυγχρονιστούν τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται 

στις µονάδες υγείας έχουν ως κύριο στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, την 

εξάλειψη της σπατάλης, τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας των 

επαγγελµατιών υγείας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. 

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς αποτελεί κοµµάτι αυτής της 

αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών των µονάδων υγείας και ήρθε να 

συµβάλει δραστικά στην αλλαγή της αντίληψης που επικρατεί στο χώρο, 

προσφέροντας µια εναλλακτική πρόταση οργάνωσης των συστηµάτων υγείας µε 

επίκεντρο τον ασθενή και γενικότερα τον χρήστη. Για το λόγο αυτό, ο Η.Φ.Α. 

αποτελεί σήµερα τη βάση της διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής, αλλά και βάση 

για την ανάπτυξη ερευνών και προγραµµάτων πρόληψης και αγωγής υγείας, ενώ 

παράλληλα περιέχει πληροφορίες διοικητικής και οικονοµικής φύσης, που 

συµβάλλουν στον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών (Apkon & 

Singhaviranon (2001)). 

Συνεπώς, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς αποτελεί τη συστηµατική 

συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη, ο οποίος 

δηµιουργείται, διατηρείται και συντηρείται από έναν ιατρό ή µια µονάδα υγείας ή 

άλλον επαγγελµατία φροντίδας υγείας. Επιπλέον, µπορεί να παρέχει πληροφορίες 

διοικητικής, οικονοµικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου 

(Michel-Verkerke et al. (2015)). Παρά το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενούς αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής στο 

χώρο των µονάδων υγείας, η εφαρµογή του στα δηµόσια ελληνικά νοσοκοµεία έχει 

καθυστερήσει χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού που να διαθέτει 

την αντίστοιχη κατάρτιση και των αντίστοιχων κονδυλίων που απαιτούνται για τη 

δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών που θα το υποστηρίξουν (Kitsiou et al.  

(2010); Κουνέλη (2009)).  



Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς 2016 
 

 

 

2 

 

Η εφαρµογή του ΗΦΑ σε φορείς υγείας µπορεί να γίνει σταδιακά, τµηµατικά 

και σε βάθος χρόνου. Σηµαντική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πληροφοριακών 

υποδοµών, αλλά και η επιλογή συστηµάτων που πληρούν ποιοτικά κριτήρια και 

εφαρµόζουν διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασµός 

εφαρµογής του ΗΦΑ σε επίπεδο φορέα είναι σηµαντικό να χωριστεί σε άµεσα 

υλοποιήσιµους στόχους και µακροπρόθεσµα υλοποιήσιµους στόχους, προκειµένου να 

καταστεί εφικτή η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων (Κουρούµπαλης, 

Κατεχάκης, Μπέρλερ & Τσικνάκης (2012)). 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πλήρως ενταγµένο στο Ε.Σ.Υ., που τελεί υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διοικείται 

από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς του δίνει την 

απαραίτητη ευελιξία να προχωρά στην εισαγωγή καινοτόµων συστηµάτων, 

αναβαθµίζοντας την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Από το 2008, έχει ήδη 

πιστοποιήσει τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί 

σε πέντε διαφορετικά τµήµατά του ως σήµερα, ενώ οι εξωτερικές επιθεωρήσεις του 

διαπιστευµένου φορέα TUV Hellas επιβεβαιώνουν την πλήρωση των απαιτήσεων του 

προτύπου ΙSO 9001:2008 σε επιµέρους τµήµατα του νοσοκοµείου. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τη σηµασία και τα οφέλη 

που προκύπτουν από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς στην ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από τις αντίστοιχες µονάδες. Παράλληλα, οι 

επιµέρους στόχοι της έρευνάς µας είναι: 

• να εξετάσουµε την οργάνωση και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 

Φακέλου Ασθενούς, 

• να αναφέρουµε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι 

µονάδες υγείας κατά την υιοθέτησή του, 

• να διερευνήσουµε τις συνθήκες που συνέβαλαν στην επιτυχή ενσωµάτωση 

του παραπάνω συστήµατος και στην αποτελεσµατική χρήση του από το 

προσωπικό του νοσοκοµείου 

• να παρουσιάσουµε την περίπτωση ενός ελληνικού νοσοκοµείου που 

εφαρµόζει το σύστηµα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς, να 
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εξετάσουµε τους παράγοντες που οδήγησαν στην επιτυχή ενσωµάτωσή 

του και να το συγκρίνουµε µε ένα σύστηµα ΗΦΑ-πρότυπο προκειµένου 

να αναδείξουµε τα σηµεία που θα µπορούσαν να βελτιωθούν στο µέλλον.  

Η ερευνητική στρατηγική που επιλέξαµε είναι εκείνη της µελέτης περίπτωσης 

και πιο συγκεκριµένα, το ερευνητικό µας ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε έναν 

οργανισµό, ο οποίος θα αποτελέσει µια µονάδα ανάλυσης (Yin (2003)). Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε την οργάνωση και τη 

λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικού φάκελου ασθενούς που χρησιµοποιεί το 

Γ.Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και να το συγκρίνουµε µε τον ηλεκτρονικό φάκελο- 

πρότυπο που χρησιµοποιείται στο νοσοκοµείο των βετεράνων. 

Τα πλεονεκτήµατα που µας προσφέρει ως ερευνητικό εργαλείο η µελέτη 

περίπτωσης είναι η συλλογή ποικίλων περιγραφών σχετικά µε την περίπτωση και 

επιτρέπει στον ερευνητή να σκιαγραφήσει τον πλούτο των πληροφοριών και να 

προχωρήσει στη σε βάθος ανάλυση του υποκειµένου που ερευνά (Hitchock & 

Hughes (1995)). Παράλληλα, για να µπορέσουµε να συλλέξουµε τα απαραίτητα 

στοιχεία που θα βοηθήσουν στην έρευνά µας επιλέξαµε να επισκεφθούµε τη 

∆ιεύθυνση Πληροφορικής και να πάρουµε συνέντευξη από τον υπεύθυνο για τη 

διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος που χρησιµοποιεί το Νοσοκοµείο 

Παπαγεωργίου, κ. Μακρόγλου Μιχάλη και την Βιβλιοθήκη και να πάρουµε 

συνέντευξη από την υπεύθυνη του τµήµατος εκπαίδευσης, κα Πουρτουλίδου 

Γεωργία.  

Επιλέξαµε τη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής των απαραίτητων 

πληροφοριών, καθώς η φύση της έρευνάς µας είναι τέτοια που επιβάλει την άµεση 

σχέση του ερευνητή µε το αντικείµενο µελέτης προκειµένου να συλλέξει όσες 

περισσότερες πληροφορίες µπορεί για να το περιγράψει και να αναλύσει τυχόν 

φαινόµενα που προκύπτουν (Cohen & Manion (1994)). Σύµφωνα µε τους Myers & 

Newman (2007), η συνέντευξη αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο συλλογής 

δεδοµένων που αφορούν Πληροφοριακά συστήµατα (το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει 

αξιοποιηθεί κατάλληλα στο χώρο της Πληροφορικής), καθώς µπορεί πιο εύκολα να 

αποκαλύψει δεδοµένα µεγαλύτερης ποσοτικής και ποιοτικής αξίας.   

Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε ύστερα από σχετική άδεια που µας 

παραχωρήθηκε από τη διευθύντρια του τµήµατος εκπαίδευσης και έγινε τον Ιούλιο 

του 2016 κατόπιν συνεννόησης σε ηµέρα και ώρα που επέλεξαν οι συµµετέχοντες, 
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προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή διεξαγωγή της συνέντευξης. Οι συµµετέχοντες 

έλαβαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το σκοπό και το αντικείµενο 

της έρευνας, όπως και τη σηµασία της συµβολής τους στην συγκεκριµένη έρευνα, 

προκειµένου να εξασφαλίσουµε τη συναίνεσή τους. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, η ερευνήτρια προσπάθησε να εδραιώσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης µε 

τους συµµετέχοντες, προκειµένου να διασφαλιστεί όσο γίνεται περισσότερο η 

ακρίβεια και η ορθότητα δεδοµένων που θα ανταποκρίνονται στα ερευνητικά 

ερωτήµατα τις παρούσας έρευνας. 

Οι ερωτήσεις αφορούσαν σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του 

ολοκληρωµένου συστήµατος  της εταιρίας SAP, την εκπαίδευση και υποστήριξη που 

παρέχει η µονάδα στους χρήστες, όπως και στα προβλήµατα εισαγωγής του 

συγκεκριµένου συστήµατος στο νοσοκοµείο και πώς αυτά υπερπηδήθηκαν. 

Παράλληλα, για τις ανάγκες της έρευνάς µας, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του 

SAP, αφού µας παρουσίασε κάποια κοµµάτια του συστήµατος, µας προµήθευσε µε 3 

εγχειρίδια χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, τα οποία δηµιουργήθηκαν 

από τη διεύθυνση πληροφορικής του νοσοκοµείου για να βοηθήσουν στην 

εκπαίδευση των χρηστών του SAP.  

Στη συνέχεια, παραθέτουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας και 

κλείνοντας, επιχειρούµε να παρουσιάσουµε µια συγκριτική αντιπαράθεση του 

συστήµατος Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς που χρησιµοποιεί το Γενικό 

Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου µε το αντίστοιχο σύστηµα-πρότυπο, το οποίο 

χρησιµοποιείται από τα νοσοκοµεία των βετεράνων στις Η.Π.Α. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην 

οργάνωση των νοσοκοµείων, στα ολοκληρωµένα πληροφορικά συστήµατα στο χώρο 

της υγείας και ειδικότερα θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα ηλεκτρονικά 

συστήµατα υγείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ασχοληθούµε µε τον Ηλεκτρονικό 

Φάκελο Ασθενούς παρουσιάζοντας τα περιεχόµενα, τα επίπεδα, τους τύπους και τα 

χαρακτηριστικά, ενώ θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στα κυριότερα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της χρήσης του, τα εµπόδια και τα κίνητρα για την 

αξιοποίησή του, θέµατα ασφάλειας και αξιοπιστίας των ιατρικών δεδοµένων και 

κλείνοντας θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς- 

πρότυπο (CPRS) που χρησιµοποιείται στα νοσοκοµεία των βετεράνων στις Η.Π.Α. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα κάνουµε µια αναφορά στην διαλειτουργικότητα και την 
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ανάγκη της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης των διαφόρων συστηµάτων και 

προτύπων προκειµένου να προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις στο χώρο της υγείας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σχετικά µε τη 

χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς από τις µονάδες υγείας στην Ελλάδα 

και τα προβλήµατα εφαρµογής του στα νοσοκοµεία. Στο πέµπτο κεφάλαιο θα 

αναφερθούµε στην εφαρµογή SAP και τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς που 

χρησιµοποιεί το Γ.Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, τα συστήµατα µε τα οποία 

αλληλεπιδρά, θα παρουσιάσουµε αναλυτικά κάποιες από τις λειτουργίες που µπορεί 

να πραγµατοποιήσει ο χρήστης στο πλαίσιο αυτής της εφαρµογής και θα 

επιχειρήσουµε να κάνουµε µια συγκριτική αντιπαράθεση του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Ασθενούς του Γ. Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου µε το αντίστοιχο σύστηµα-πρότυπο 

των νοσοκοµείων των βετεράνων στις Η.Π.Α. Κλείνοντας, θα παραθέσουµε τα 

συµπεράσµατα τις παρούσας εργασίας, καθώς και µια σειρά από προτάσεις που θα 

συµβάλουν στην επιτυχή ενσωµάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς στις 

µονάδες υγείας της Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1. Οργάνωση Νοσοκοµείων 

 Το νοσοκοµειακό περιβάλλον αποτελείται από πλήθος διαδικασιών και ροών, 

των οποίων η αποτελεσµατική διαχείριση εξαρτάται από ένα καλά δοµηµένο 

σύστηµα τεχνοκρατικής πολιτικής και περιλαµβάνει τρεις διακριτές διαστάσεις: α) το 

ανθρώπινο δυναµικό, β) την οργάνωση και λειτουργία και γ) την οικονοµική 

διαχείριση. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί θεµελιώδες κεφάλαιο 

άσκησης διοικητικού έργου, καθώς µόνο µε αποτελεσµατικό management 

επιτυγχάνεται  η παραγωγικότητα της εργασίας. Η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού 

περιλαµβάνει µια σειρά από δραστηριότητες όπως το σύστηµα προσλήψεων, το 

σύστηµα κινήτρων-αντικινήτρων, το σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής 

εξέλιξης, η περιγραφή των θέσεων εργασίας και των αρµοδιοτήτων και τα µέτρα 

ενεργοποίησης και υποκίνησης του προσωπικού. Ειδικότερα, οι κατηγορίες του 

ανθρώπινου δυναµικού που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός γενικού 

νοσοκοµείου είναι οι εξής: α) το ιατρικό προσωπικό, β) το νοσηλευτικό προσωπικό, 

γ) το επιστηµονικό µη ιατρικό προσωπικό, δ) το διοικητικό προσωπικό, ε) το τεχνικό 

προσωπικό, στ) οι µηχανικοί και ζ) το λοιπό προσωπικό.  

Σε ότι αφορά την οργάνωση και λειτουργία, τα βασικότερα συστήµατα ενός 

νοσοκοµείου αποτελούνται από (Σούλης (1998)):  

α) το επιχειρησιακό κέντρο, όπου παρέχονται οι ιατρικές και νοσηλευτικές 

υπηρεσίες στους ασθενείς και όπου περιλαµβάνονται τα εξωτερικά ιατρεία, τα 

τµήµατα επειγόντων περιστατικών, τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα τµήµατα 

χειρουργικών επεµβάσεων και πολλά άλλα τµήµατα  

β) το διοικητικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα διοικητικά στελέχη που 

αναλαµβάνουν τον συντονισµό, την επικοινωνία, την υλοποίηση των 

αποφάσεων και τον έλεγχο της απόδοσης των υπηρεσιών. Στην κορυφή 

βρίσκεται η διεύθυνση, η οποία περιλαµβάνει το γενικό διευθυντή και το 

διοικητικό συµβούλιο, ενώ πλαισιώνεται από i) συµπληρωµατικές λειτουργίες, 

όπως την εκπαίδευση, την έρευνα, τον έλεγχο ποιότητας κ.α. και ii) 

υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως τις τεχνικές υπηρεσίες, το λογιστήριο, τη 

βιβλιοθήκη, την τροφοδοσία κ.α. 

Η οικονοµική διαχείριση αφορά στη διαχείριση των δαπανών (εκροές), την 

κοστολόγηση των προσφερόµενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και τη 
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χρηµατοδότηση (εισροές). Ως προς τις εκροές των νοσοκοµείων, οι τρεις βασικές 

κατηγορίες δαπανών υγείας είναι οι λειτουργικές (υγειονοµικό υλικό, ιατρικά 

µηχανήµατα κ.α.), η µισθοδοσία του προσωπικού και οι φαρµακευτικές δαπάνες. Από 

την άλλη πλευρά, οι βασικότερες πηγές εσόδων προέρχονται από την προσεκτική 

τιµολόγηση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και βασίζεται στην 

κοστολόγηση όλων των επιµέρους τµηµάτων του νοσοκοµείου που θα 

απασχοληθούν, όπως και των πόρων που θα χρησιµοποιηθούν. Τέλος, οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αποτελούν έσοδο µόνο στην περίπτωση των δηµόσιων νοσοκοµείων, 

ενώ τα ταµεία κοινωνικής ή ιδιωτικής ασφάλισης µπορεί να καλύπτουν υπηρεσίες 

(µερικώς ή ολικώς) τόσο των κρατικών όσο και των ιδιωτικών νοσοκοµείων 

(Τούντας (2008)). 

Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα νοσοκοµεία χωρίζονται σε κρατικά, 

ιδιωτικά κερδοσκοπικού και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ τα επίπεδα 

νοσοκοµειακής περίθαλψης χωρίζονται σε τριτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τοπικά 

νοσοκοµεία. Ειδικότερα, τα τριτοβάθµια νοσοκοµεία είναι µεγάλα, περιφερειακά 

νοσοκοµεία που εξυπηρετούν µεγάλο όγκο ασθενών (από 1,5 εκατ. και άνω), 

διαθέτουν σχεδόν όλες τις ιατρικές ειδικότητες προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες 

µιας περιφέρειας και διαθέτουν µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας. Τα πανεπιστηµιακά 

νοσοκοµεία συχνά κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή. Τα δευτεροβάθµια 

νοσοκοµεία είναι µικρότερα (από 500000 ασθενείς και άνω), διαθέτουν τουλάχιστον 

τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες ενός νοµού, 

και καλά οργανωµένα εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια για τη διενέργεια 

εξετάσεων. Τέλος, σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν µικρές µονάδες που διενεργούν 

κυρίως διαγνωστικές και µικρές χειρουργικές πράξεις και παρέχουν ελαφριά 

νοσηλευτική φροντίδα (Τούντας (2008)).  

1.1 ∆ιαχείριση Πληροφοριών στους Οργανισµούς Υγείας 

Τα νοσοκοµεία, ως προς τη νοµική τους υπόσταση, είναι Νοµικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού ή ∆ηµόσιου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.) και έχουν την υποχρέωση να 

τηρούν µια σειρά από βιβλία και στοιχεία, τα οποία λειτουργούν αλυσιδωτά στην 

αναγνώριση της χρονικής ακολουθίας των διαδικασιών και την ανάκτηση 

σηµαντικών πληροφοριών. Τα νοσοκοµεία Ν.Π.Ι.∆. είναι υποχρεωτικό να τηρούν το 

βιβλίο ασθενών, το µητρώο ασθενών, το βιβλίο εξωτερικών επισκέψεων, όπως και 

µια σειρά από άλλα βιβλία που δεν είναι υποχρεωτικά, όπως το βιβλίο πρακτικών 
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χειρουργείου, το βιβλίο φαρµάκων, το βιβλίο επειγόντων και τα βιβλία για κάθε 

ιατρείο διαγνωστικό ή/και εξεταστικών νοσηλευτικών τµηµάτων. Από την άλλη 

πλευρά, τα νοσοκοµεία Ν.Π.∆.∆. είναι υποχρεωµένα να τηρούν το βιβλίο µητρώου 

ασθενών, το βιβλίο πρακτικών χειρουργείου και µια σειρά από έγγραφα, όπως τα 

τακτικά ραντεβού από τη γραµµατεία των εξωτερικών ιατρείων και την καρτέλα 

παρακολούθησης από το ιατρικό προσωπικό (Λάσπα (2007)).  

Συνεπώς, ο όγκος και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται 

καθηµερινά στις µονάδες υγείας απαιτεί ένα σύστηµα διαχείρισης που να εξασφαλίζει 

την ποιότητα της επικοινωνίας µεταξύ των λειτουργιών υγείας που ασκούν 

διαφορετικούς ρόλους. Ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το µέσο συγκέντρωσης και την 

αποθήκη όλων των πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή και συνεπώς στο 

κεντρικό σηµείο του δικτύου επικοινωνίας που αναπτύσσεται στις υπηρεσίες υγείας. 

Αποτελεί µια πολύ σηµαντική λειτουργία των ιατρονοσηλευτικών και διοικητικών 

διαδικασιών, καθώς εξασφαλίζει (Chaudhry et al. (2006); Shekelle et al. (2006)): 

• Την αναλυτική καταγραφή πληροφοριών 

• Την ταχύτερη κλινική γνωµάτευση 

• Την έγκαιρη εντολή για διαγνωστικές εξετάσεις 

• Τη βελτίωση σχέσεων ιατρού – νοσηλευτή και λοιπών επαγγελµατιών 

υγείας 

• Την αποφυγή λαθών 

• Την ταχύτερη διοικητική διεκπεραίωση και αξιοπιστία καταγραφής 

κοστολογικών δεδοµένων 

• Την ανάπτυξη της έρευνας 

• Την αξιοποίηση επιδηµιολογικών και δηµογραφικών δεδοµένων 

• Τη στατιστική επεξεργασία των πληροφοριών 

• Τη βελτίωση του επιπέδου των εκροών 

• Τη βελτίωση της ικανοποίησης του ασθενούς 

• Τη διασύνδεση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης για 

καλύτερη διάγνωση και ταχύτερη αποθεραπεία 

Σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, ο ατοµικός φάκελος παρέχει πληροφορίες επτά 

κατηγοριών, οι οποίες είναι οι εξής (Thiru et al. (2003)):  

• ∆ηµογραφικά στοιχεία ασθενούς 

• Αιτιολογία επίσκεψης – Φύλλο ιστορικού ασθενούς 
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• Άµεσες ιατρικές πράξεις 

• Εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις 

• ∆ιαγνώσεις – Γνωµατεύσεις και Θεραπείες 

• Αναλώσιµα, Υγειονοµικό ή Φαρµακευτικό υλικό σε περίπτωση έκτακτου 

περιστατικού 

• Γενικές παρατηρήσεις 

Σε δευτεροβάθµιο/ τριτοβάθµιο επίπεδο, ο ιατρικός φάκελος χρησιµοποιείται, 

αρχικά, από τα εξωτερικά ιατρεία και επεκτείνεται µε νέους υποφακέλους ανάλογα µε 

τη µονάδα νοσηλείας του ασθενούς, η οποία ορίζεται από τη διαγνωσµένη κατηγορία 

του ασθενούς. Μερικά από τα στοιχεία που καταγράφονται ανά µονάδα νοσηλείας 

είναι τα εξής (Pringle et al.(1995); Schriger et al. (1997); Ho et al. (1999); Patel  eta 

al. (2000); Petersson et al. (2001)): 

• Η κλινική που νοσηλεύεται ο ασθενής 

• Η ηµεροµηνία και ο τρόπος εισόδου (µε προκαθορισµένο ραντεβού ή ως 

επείγον περιστατικό) 

• Η ηµεροµηνία εξόδου 

• Το δωµάτιο και η κλίνη νοσηλείας 

• Οι ειδικές θεραπευτικές – νοσηλευτικές παροχές 

• Οι καθηµερινές µετρήσεις 

• Ο κύκλος της φαρµακευτικής αγωγής και το χρονοδιάγραµµα χορήγησης 

των δόσεων 

• Οι ηµερήσιες επισκέψεις των ιατρών, οι κλινικές, διαγνωστικές και 

θεραπευτικές διαπιστώσεις των γιατρών, καθώς και οι εντολές τους για 

εφαρµογή εξειδικευµένων ιατρονοσηλευτικών και εργαστηριακών 

πράξεων 

• Η µεταφορά σε άλλα τµήµατα του νοσοκοµείου ή η διακοµιδή σε άλλα 

νοσοκοµεία ή εργαστηριακά κέντρα 

• Το καθηµερινό διαιτολόγιο 

• Η καταχώρηση των µετρήσεων από εξειδικευµένα µηχανήµατα συνεχούς 

παρακολούθησης 

• Το χρησιµοποιούµενο αναλώσιµο υγειονοµικό και φαρµακευτικό υλικό 

Σύµφωνα µε τον Berg (2000), ο ιατρικός φάκελος αποτελούσε µια σταθερή 

πρακτική στον τοµέα υγείας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη δηµιουργία νέων 
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επαγγελµάτων, καθηκόντων και διαδικασιών, κλινικών προτύπων, µορφών και 

επηρέασε σηµαντικά το σχεδιασµό του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία 

που περιλαµβάνει ο ιατρικός φάκελος καταγράφονταν χειρόγραφα είτε από τους 

διοικητικούς υπαλλήλους, είτε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικού του 

νοσοκοµείου. Ωστόσο, η χειρόγραφη διαδικασία σταδιακά άρχισε να δηµιουργεί 

υπερβολικά µεγάλο διοικητικό όγκο εργασίας σε όλους τους εµπλεκοµένους, ενώ 

παράλληλα µε τη διαδικασία αυτή εγκυµονούσε σοβαρός κίνδυνος απώλειας 

σηµαντικών πληροφοριών.  

Σύµφωνα έρευνα των Safran & Goldberg (2000), οι δυσκολίες που σταδιακά 

δηµιούργησε η χειρόγραφη διαδικασία τήρησης φάκελου των ασθενών και οι οποίες 

οδήγησαν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου ήταν το γεγονός ότι: 

• συχνά έλλειπαν κάποιες σηµαντικές πληροφορίες λόγω παραλήψεων από τη 

διοίκηση 

• το ιατρικό προσωπικό δεν µπορούσε να έχει άµεση πρόσβαση σε αυτόν τη 

στιγµή που το χρειαζόταν,  

• οι πληροφορίες δεν ήταν ευανάγνωστες, 

• τα νοσοκοµεία συχνά ξεχνούσαν να επιστρέψουν σε άλλες µονάδες φακέλους 

που είχαν δανειστεί, 

• οι φάκελοι δεν µπορούσαν να είναι διαθέσιµοι την ίδια στιγµή σε πάνω από 

έναν χρήστες, 

• το κόστος διατήρησης, αποθήκευσης και ανάκτησης ήταν πολύ υψηλό, 

• οι ασθενείς που είχαν νοσηλευτεί σε πάνω από µια µονάδα υγείας είχαν 

πολλούς φακέλους υγείας, 

• δεν υπήρχαν επαρκή µέτρα ασφάλειας σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα 

που περιείχαν οι χειρόγραφοι φάκελοι 

Παράλληλα, η τάση για ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων του ατοµικού 

φακέλου προέκυψε από την ανάγκη για σταδιακή εξοικείωση του προσωπικού µε τις 

νέες τεχνολογίες στις µονάδες υγείας (Oates & Jensen (1997)). O ηλεκτρονικός 

φάκελος αποτέλεσε τη µόνη αξιόπιστη εφαρµογή του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

εργαστηριακού έργου, καθώς περιόρισε τα σφάλµατα, βελτίωσε την παραγωγικότητα 

και τις ιατρικές αποφάσεις του προσωπικού, παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στη 

χορήγηση της κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής και στον εντοπισµό µη 

φυσιολογικών τιµών στις εργαστηριακές εξετάσεις και βελτίωσε συνολικά την 
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ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας (Garg et al. (2005)). Απαραίτητη, όµως, 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας είναι η ύπαρξη 

ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος.   

1.2 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της πληροφορικής συνδυάζεται µε τις 

τεχνολογίες επικοινωνίας, διαµορφώνοντας ένα νέο τοµέα τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. Η 

Πληροφορική, βασιζόµενη στο χώρο των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση 

πληροφοριών (Παπαδάκης (2006)). Με τον όρο Πληροφορική Υγείας νοείται η 

επιστήµη και η τεχνολογία επεξεργασίας πληροφοριών στον τοµέα της υγείας 

(διοίκηση και διαχείριση νοσοκοµείων και κέντρων υγείας, σχεδιασµός, 

προγραµµατισµός, έλεγχος και αξιολόγηση συστηµάτων υγείας κ.α.) (Αποστολάκης 

(2007)). 

Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν ένα σύνολο από συνιστώσες που 

αλληλεπιδρούν και που από κοινού συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 

διανέµουν πληροφορία, µε στόχο τη δηµιουργία πληροφοριών που είναι αναγκαίες 

και χρήσιµες στον οργανισµό για να επιτελέσει το σκοπό του. Έτσι, τροφοδοτείται µε 

δεδοµένα (data) ως εισροές, τα επεξεργάζεται (processing) και τα µετασχηµατίζει σε 

πληροφορίες (information) ως εκροές. Τα πληροφοριακά συστήµατα υγείας (ΠΣΥ), 

εφαρµόζονται στη διοίκηση και διαχείριση των µονάδων υγείας, στο σχεδιασµό των 

συστηµάτων υγείας, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και στην υποστήριξη 

των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων (Αποστολάκης (2007)).  

Ειδικότερα, το πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου (ΠΣΝ) είναι εκείνο που 

φροντίζει για τη συνύπαρξη και την επικοινωνία της εξωτερικής και εσωτερικής ροής 

των πληροφοριών σ’ ένα νοσοκοµείο, καθώς και για το περιβάλλον λειτουργίας στις 

εφαρµογές που αναπτύσσονται µέσα στα νοσοκοµεία. Ένα ΠΣΝ περιλαµβάνει 

α) ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα, β) διαχειριστικά συστήµατα ασθενών και  

γ) διοικητικά - οικονοµικά συστήµατα. Η τεχνολογική εξέλιξη, ωστόσο, έχει 

επιτρέψει τον εµπλουτισµό των ΠΣΝ µε πολλές εφαρµογές και την επέκτασή τους 

προς πολλές κατευθύνσεις, οδηγώντας σταδιακά στη διαµόρφωση των 

Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Νοσοκοµείων (ΟΠΣΝ) (Heeks 

(2006)).  
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Τα ΟΠΣΝ έχουν ως κύριο στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την 

ταχύτερη διεκπεραίωση, την ποιοτική εξυπηρέτηση, την αποτελεσµατική οικονοµική 

διαχείριση και την παροχή ολοκληρωµένης φροντίδας στον ασθενή 

(Παπαπαναγιώτου  (2003)). Έτσι, το ΟΠΣΝ περιλαµβάνει δύο µεγάλα 

υποσυστήµατα: α) το υποσύστηµα ιατρικών πληροφοριακών εφαρµογών και β) το 

υποσύστηµα διοικητικών – διαχειριστικών πληροφοριακών εφαρµογών. Τα πιο 

γνωστά διεθνώς συστήµατα ψηφιακής αρχειοθέτησης, µετάδοσης και επεξεργασίας 

βιολογικών εικόνων είναι το PACS (Picture Archiving & Communication System), το 

οποίο είναι on-line και το ISACS (Image Save & Carry System), το οποίο είναι 

µεµονωµένο σύστηµα. Παράλληλα, τα ΟΠΣΝ περιλαµβάνουν το διοικητικό σύστηµα 

πληροφοριών (Management Information System), το οποίο συµβάλει σηµαντικά στον 

αποτελεσµατικό έλεγχο του εσωτερικού κόστους της νοσοκοµειακής περίθαλψης, µε 

παράλληλη διαχείριση της απόδοσης της όλης διαδικασίας παροχής φροντίδας στο 

χρήστη (Τούντας (2007)).  

1.3 Ηλεκτρονικά Συστήµατα Υγείας 

Σύµφωνα µε τους Tag & MacDonald (2006), ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας 

είναι «ένα αποθετήριο ηλεκτρονικών πληροφοριών που περιλαµβάνει στοιχεία 

σχετικά µε την κατάσταση της υγείας και την περίθαλψη ενός ατόµου, τα οποία 

αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί από τους νόµιµους 

χρήστες του φακέλου». Βασικός σκοπός του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας πρέπει να 

είναι το να προσφέρει µια συνέχεια ανάµεσα στην περίθαλψη, την εκπαίδευση και 

την έρευνα (Iakovidis (1998)). Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο 

σχεδιάγραµµα 1, ο ηλεκτρονικός φάκελος συγκεντρώνει µια σειρά από ιατρικές 

πληροφορίες σε µια βάση δεδοµένων, τις οποίες στη συνέχεια διαθέτει τόσο για 

διάγνωση, όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Την ίδια στιγµή, οι Graetz et al. (2014) 

αναφέρουν ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας βελτιώνει την ακρίβεια, την οργάνωση 

και την παρουσίαση βιοµετρικών δεδοµένων διευκολύνοντας τη συγκέντρωση, τη 

διάθεση και τη µετάδοσή τους.  

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το ιατρικό προσωπικό στην 

πρωτοβάθµια περίθαλψη εκφράζει αµφιβολίες σχετικά µε τη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Πιο συγκεκριµένα, σε σχετική έρευνα οι Ventres & 

Frankel (2010) και οι Street et al. (2014) αναφέρουν ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής 
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καταγραφής µπορεί να δηµιουργήσει εµπόδια στην ανάπτυξη της θεραπευτικής 

σχέσης ιατρού και ασθενούς, κυρίως λόγω του ότι το ιατρικό προσωπικό είναι 

επιφορτισµένο µε την υποχρέωση να καταγράψει ηλεκτρονικά τις ιατρικές 

πληροφορίες µε ακριβή και ολοκληρωµένο τρόπο, κάτι που του αποσπά την προσοχή 

από την αφήγηση του ασθενούς. Παράλληλα, τα αυτόµατα πεδία συµπλήρωσης, οι 

λειτουργίες «αντιγραφής και επικόλλησης» και οι λίστες που αυτόµατα ανακαλούν 

έτοιµες αναφορές δηµιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω λάθη και ανακρίβειες 

κατά τη συµπλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου (Bernat (2013)). 

Σχεδιάγραμμα 1. Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας 

 

 
Πηγή: http://www.nature.com/nrg/journal/v13/n6/fig_tab/nrg3208_F1.html  

 

Οι Ellingsen & Monteiro (2003) αναφέρουν ότι οι οργανωσιακές αλλαγές που 

επέφερε η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στα νοσοκοµεία δεν ήταν 

αντίστοιχες των αρχικών προσδοκιών των εισηγητών του και θεωρούν απαραίτητη 

την ενσωµάτωση και την τυποποίησή του προκειµένου να συνεργαστεί µε τα 

υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα. Παράλληλα, οι Hartswood et al. (2003) 

τονίζουν ότι τα οφέλη της χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων µπορούν να 

προκύψουν εφόσον επιτευχθεί η αποτελεσµατική ενσωµάτωσή των πληροφοριακών 

συστηµάτων στις υπάρχουσες πρακτικές του οργανισµού, αφήνοντας ωστόσο, χώρο 

για ανάπτυξη νέων. Για το λόγο αυτό, ο Vikkelsø (2005) τονίζει ότι τα εµπόδια που 

προκύπτουν κατά την ενσωµάτωση των πληροφοριακών συστηµάτων σε έναν 

οργανισµό, δεν οφείλονται απλά στην αντίσταση του προσωπικού στην αλλαγή, στην 

έλλειψη δεξιοτήτων ή στις προβληµατικές διαδικασίες, αλλά στο γεγονός ότι συχνά 

υποτιµάται ο βαθµός στον οποίο αυτό επηρεάζει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση 

αναφορικά µε τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που θα προκύψουν. 
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Παράλληλα, ο Berg (2001) υποστηρίζει ότι η επιτυχηµένη στρατηγική 

ενσωµάτωσης των ολοκληρωµένων συστηµάτων υγείας σε ένα οργανισµό δεν 

εξασφαλίζει την επιτυχή ενσωµάτωσή του και σε κάποιον άλλο και κατά συνέπεια, ο 

προσδιορισµός µιας σειράς παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας δεν µπορεί να είναι 

εφικτός. Οι διαφορές ανάµεσα στους οργανισµούς, το µέγεθός τους, η ηγεσία, οι 

διαφορές στην κουλτούρα του οργανισµού, οι διαφορετικές περιπτώσεις και το 

διαφορετικό περιβάλλον µπορεί να επιδρούν διαφορετικά στις ίδιες στρατηγικές 

ενσωµάτωσης και την ίδια τεχνολογία. Έτσι, ο Berg (2001) πιστεύει ότι οι πιο 

κρίσιµοι παράγοντες στην εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο της 

υγείας είναι η υποστήριξή τους τόσο από τη διοίκηση, όσο και τους ίδιους τους 

χειριστές.   

Παρόλα αυτά, τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός φιλικού προς 

το χρήση και αποδοτικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς είναι σηµαντικά. Ο 

Peckham (2016) σε σχετικό άρθρο του αναφέρει µια σειρά από µακροπρόθεσµα 

οφέλη, τα οποία είναι η ταχύτητα, η αξιόπιστη πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες 

ασθενών από το ιατρικό προσωπικό, ο αυτοµατισµός ορισµένων διαδικασιών, η 

βελτίωση της ακρίβειας των δεδοµένων, η τυποποίηση των προτύπων, η πρόσβαση 

των ασθενών στις ιατρικές πληροφορίες, η αυτόµατη συµπλήρωση ορισµένων 

πεδίων, η αµφίδροµη ολοκλήρωση και η χαρτογράφηση των δεδοµένων των 

ασθενών, η έρευνα και η βελτίωση της ασφάλειας.  

Σχεδιάγραμμα 2. Διάγραμμα ροής εργασιών
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Πηγή: άρθρο Chao (2016) 

Στο Σχεδιάγραµµα 2, παρατηρούµε ένα διάγραµµα ροής κάποιων εργασιών 

που ακολουθούνται κατά την εισαγωγή και την έξοδο του ασθενούς από µια µονάδα 

υγείας. Σύµφωνα µε την Chao (2016), η εισαγωγή των ηλεκτρονικών συστηµάτων 

υγείας στις διαδικασίες εισαγωγής και εξόδου τόσο εξωτερικών, όσο και εσωτερικών 

ασθενών, συνέβαλε καθοριστικά στην εξοικονόµηση χρόνου και πόρων, καθώς 

σταµάτησαν να είναι απαραίτητες διαδικασίες όπως η δηµιουργία φωτοαντιγράφων 

σειράς εγγράφων που βρίσκονται στο φάκελο του ασθενούς, κάτι που οδηγούσε στην 

συσσώρευση διπλών αντιγράφων και έκανε δυσκολότερη την ανάκτησή τους. 

 

 

 

  



2. Ηλεκτρονικός Φάκελος

Ο Ηλεκτρονικός Φ

αντίληψης οργάνωσης των

γενικότερα το χρήστη (

περιλαµβάνει όλα τα δεδοµένα

κλινική εξέταση σε µορφή κειµένου

τα ηλεκτροκαρδιογραφήµατα

βίντεο και τα ηχοκαρδιογραφήµατα

al. (1997); Ho et al. (1999

Παράλληλα, όµως, δεν πρέπει

νοσοκοµείων, αλλά µπορεί

ασφαλισµένου πληθυσµού

Λόγω του πλήθους των

της διάγνωσης και θεραπευτι
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οργανισµού, όσο και µεταξύ

στοιχεία σε µια σειρά από φορείς
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παρεχόµενων υπηρεσιών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Φάκελος Ασθενούς 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς (ΗΦΑ) αποτελεί τον πυρήνα

οργάνωσης των συστηµάτων υγείας µε επίκεντρο τον

χρήστη (patient-focused care). Για το λόγο αυτό

όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε το χρήστη, όπως το ιστορικό

σε µορφή κειµένου, τις απεικονιστικές εξετάσεις σε µορφή

ηλεκτροκαρδιογραφήµατα σε µορφή βιοσηµάτων, τις ενδοσκοπήσεις

ηχοκαρδιογραφήµατα σε µορφή ήχου (Pringle et al. (1995

1999); Patel  eta al. (2000); Petersson et

όµως δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στους ασθενείς

αλλά µπορεί να αφορά στην πληροφοριακή κάλυψη

πληθυσµού.  

του πλήθους των πληροφοριών που περιέχει, ο ΗΦΑ αποτελεί

και θεραπευτικής αγωγής, αλλά και βάση για την ανάπτυξη

προγραµµάτων πρόληψης και αγωγής υγείας, ενώ παράλληλα

διοικητικής και οικονοµικής φύσης, που συµβάλλουν στον

παρεχόµενων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τους Michel-Verk

εισαγωγή του ηλεκτρονικού  φακέλου ασθενούς στις µονάδες

επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο

όσο και µεταξύ διαφορετικών οργανισµών, ενώ παράλληλα

σειρά από φορείς, όπως τις οικονοµικές και ασφαλιστικές

υπηρεσίες υγείας και στη διοίκηση για τον έλεγχο της ποιότητας

υπηρεσιών, χωρίς όµως να αυξάνει το φόρτο εργασίας
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Verkerke et al. 
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εργαζοµένων. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι να εξασφαλιστούν 

τα εξής (Kalra (2006)): 

• Προσπελασιµότητα από τους χρήστες 

• Εντοπισµός κατάλληλων πληροφοριών 

• Αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών από άλλες πηγές 

• Επεξεργασία των δεδοµένων 

• Αξιοπιστία και ταχύτητα διαδικασιών 

• Αναγνώριση αυτού που αναζητά τις πληροφορίες 

• Καταγραφή των διαδικασιών και αναπαράστασης των κινήσεων 

αναζήτησης 

• ∆ιαχείριση των πληροφοριών 

• ∆ηµιουργία αναφορών 

• ∆ιευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων και υποστήριξη εφαρµογών 

τηλεϊατρικής 

2.1 Ιστορική Αναδροµή1 

Η προσπάθεια για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων µε τα 

ιατρικά στοιχεία ασθενών ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 και 70 µε πρωτοβουλία 

κάποιων ιατρικών κέντρων, τα οποία ανέπτυξαν δικά τους συστήµατα ηλεκτρονικής 

καταγραφής. Ειδικότερα, στα µέσα της δεκαετίας του 60, η Lockheed ανέπτυξε το 

πρώτο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα στον τοµέα υγείας, το Technicon 

Medical Information System, το οποίο επηρέασε τα επόµενα πληροφορικά 

συστήµατα που αναπτύχθηκαν λόγω της ταχύτητας επεξεργασίας των δεδοµένων και 

της ευελιξίας που παρείχε, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πολλούς χρήστες 

ταυτόχρονα.  

Την ίδια περίπου περίοδο, το Πανεπιστήµιο της Utah συνεργάστηκε µε την 

3M για να δηµιουργήσει το HELP (Health Evaluation through Logical Processing), 

ένα υποστηρικτικό σύστηµα λήψης αποφάσεων. Το 1968, το Harvard σε συνεργασία 

µε το Γενικό Νοσοκοµείο Μασαχουσέτης δηµιούργησε το COSTAR (Computer 

Stored Ambulatory Record), το οποίο περιελάµβανε κάποια καινοτόµα 

χαρακτηριστικά που επέτρεπαν στο χρήστη να αποµονώνει τους τοµείς που 

επιθυµούσε, όπως τα οικονοµικά στοιχεία από τα στοιχεία ασθενών, και παράλληλα 

                                                           
1 Τα ιστορικά στοιχεία προέρχονται από το άρθρο του Atherton, J. (2011): «History of Medicine. Development of 
the Electronic Health Record”, American Medical Association Journal of Ethics, Vol 13, No 3, 186-189 
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διέθετε ένα ευέλικτο σύστηµα αναγνώρισης ιατρικών όρων, το οποίο αναγνώριζε τη 

διάγνωση της ασθένειας που καταχωρούσε το ιατρικό προσωπικό, ανεξάρτητα από τη 

χρήση διαφορετικής ορολογίας. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς χρησιµοποιείται 

για πρώτη φορά στα κρατικά αµερικάνικα νοσοκοµεία, τη δεκαετία του 70 µε την 

εισαγωγή του συστήµατος VistA. Το σύστηµα αυτό διέθετε πλήρη πρόσβαση στις 

κρατικές πηγές πληροφόρησης και συνέβαλε καθοριστικά στη µείωση ιατρικών 

λαθών και στη σταδιακή υιοθέτηση των πληροφορικών συστηµάτων στον τοµέα 

υγείας. 

Τη δεκαετία του 80, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, εντατικοποιούνται οι 

προσπάθειες χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Το Ινστιτούτο 

Φαρµακευτικής Έρευνας δηµοσιεύει µια σειρά αναφορών από τα µέσα της δεκαετίας 

του 80 έως το 1997, όπου αναφέρεται πως η επεξεργασία των στοιχείων του 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας είναι πλέον απαραίτητη, προκειµένου να βελτιωθεί η 

διαδικασία τήρησης ιατρικού ιστορικού των ασθενών και προτείνει την αξιοποίηση 

τόσο δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη του 

κατάλληλου λογισµικού. Έτσι, δηµιουργείται το Ινστιτούτο CPRI (Computer Based 

Patient Record Institute), το οποίο ασχολείται µε θέµατα ανάπτυξης του 

Ηλεκτρονικού Φακέλου και το 2000, το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας 

προχωρά στη δηµοσίευση µιας ακόµη έκθεσης αναφορικά µε τα ιατρικά λάθη, όπου 

γίνεται αναφορά πώς η χρήση των Πληροφοριακών Συστηµάτων µπορεί να συµβάλει 

στη δηµιουργία ενός ασφαλέστερου συστήµατος υγείας. 

2.2 Περιεχόµενα Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Ο Φάκελος Ασθενούς αποτελείται από ποικίλες πληροφορίες, οι οποίες τον 

συνοδεύουν στη µορφή την οποία παρήχθησαν. Συνεπώς, ένας ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενούς µπορεί να περιλαµβάνει µια σειρά από δεδοµένα τα οποία προέρχονται από 

διαφορετικά τµήµατα ενός νοσοκοµείου και που βρίσκονται σε διαφορετικές µορφές. 

Τα βασικότερα συνοψίζονται στα εξής (Pringle et al. (1995); Schriger et al. (1997); 

Ho et al. (1999); Patel et al. (2000); Petersson et al. (2001)): 

• Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 

εξετάσεων, τα οποία βρίσκονται σε µορφή κειµένου, 

• Οι απεικονιστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφίες, τοµογραφίες, υπέρηχοι 

κ.α., τα οποία βρίσκονται σε µορφή εικόνων, 



• Τα ηλεκτροκαρδιογραφήµατα

βιοσηµάτων, 

• Τα αποτελέσµατα

µορφή βίντεο και

• Τα ηχοκαρδιογραφήµατα

Σχεδιάγραμμα 3. Μορφές Δεδομένω

2.3 Επίπεδα και Τύποι 

Υπάρχουν πέντε διακριτά

φακέλου σ’ ένα σύστηµα υγείας

(2006)): 

1. Ο Αυτοµατοποιηµένος Ιατρικός

τη µερική εξάρτησή του

περιβάλλον του νοσοκοµείου

αυτοµατοποιηµένα: Χρ

µεταφοράς), επιτυγχάνεται

συστηµάτων ψηφιακής

λογαριασµών του Ασθενούς

διαφορετικών συστηµάτων

2. Το Υπολογιστικό Σύστηµα

έγγραφα µετατρέπονται

οπτικοποίηση βασίζεται σε

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς

 

 

ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, τα οποία βρίσκονται

αποτελέσµατα των ενδοσκοπικών εξετάσεων, τα οποία βρίσκονται

µορφή βίντεο και 

ηχοκαρδιογραφήµατα, τα οποία βρίσκονται σε µορφή ήχου

 

Σχεδιάγραμμα 3. Μορφές Δεδομένων που ενσωματώνονται στον ΗΦΑ

Τύποι Ηλεκτρονικού Φακέλου 

πάρχουν πέντε διακριτά επίπεδα αυτοµατοποίησης του 

σύστηµα υγείας (Atkinson & Peel (1998); Waegemann

Αυτοµατοποιηµένος Ιατρικός Φάκελος. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται

εξάρτησή του από τους χειρόγραφους Ιατρικούς Φακέλους

του νοσοκοµείου οι παρακάτω λειτουργίες

αυτοµατοποιηµένα Χρησιµοποιώντας συστήµατα ADI (εισόδου

επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ιατρικών πληροφοριών

ψηφιακής διάγνωσης, επιχειρείται η ανάλυση/ 

Ασθενούς και σύνδεση µε κλινικές πληροφορίες

διαφορετικών συστηµάτων ανά τµήµα. 

Σύστηµα Ιατρικών Φακέλων. Σε αυτό επίπεδο τα

µετατρέπονται σε σύστηµα αρχείων εικόνων (µε σάρωση

οπτικοποίηση βασίζεται σε τεχνολογία οπτικής αποθήκευσης. 
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βρίσκονται σε µορφή 

τα οποία βρίσκονται σε 

µορφή ήχου 

ν που ενσωματώνονται στον ΗΦΑ 

 

αυτοµατοποίησης του ηλεκτρονικού 

Waegemann (1999); Kalra 

αυτό χαρακτηρίζεται από 

Ιατρικούς Φακέλους. Έτσι, στο 

λειτουργίες γίνονται 

εισόδου/ εξόδου/ 

ιατρικών πληροφοριών µέσω 

νάλυση/ έκθεση των 

πληροφορίες, και η χρήση 

αυτό επίπεδο τα χειρόγραφα 

εικόνων µε σάρωση) και η 
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3. Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος. Πρόκειται για µια βελτιωµένη έκδοση του 

προηγούµενου επιπέδου, καθώς η µονάδα υγείας σχεδιάζει ένα σύστηµα µε τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

α) το σύστηµα καλύπτει ολόκληρη τη µονάδα υγείας,  

β) οι πληροφορίες είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες της θεραπευτικής 

αγωγής,  

γ) υπάρχει ένα κοινό περιβάλλον για όλους τους χρήστες των ιατρικών 

πληροφοριών, 

δ) υπάρχει ένα σύστηµα ασφαλείας, όπου λαµβάνονται µέτρα για την 

εµπιστευτικότητα των πληροφοριών µέσω ελέγχου της πρόσβασης, ηλεκτρονικής 

υπογραφής, ακεραιότητας των δεδοµένων, auditing και διαθεσιµότητας.  

4. Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Φακέλου Ασθενών. Το σύστηµα αυτό έχει ένα 

ευρύτερο σκοπό από τον Ιατρικό Φάκελο, καθώς περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και αφορούν ένα συγκεκριµένο 

άτοµο. Οι πληροφορίες αυτές αντιστοιχούν σε περισσότερους από ένα 

λειτουργούς της υγείας, οι οποίοι συνδέονται ταυτόχρονα στο φάκελο του 

ασθενούς και αφορά όλη την περίοδο διατήρησης. Για το λόγο αυτό προϋποθέτει: 

α) την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συστηµάτων αναγνώρισης των 

πληροφοριών των ασθενών που θα είναι διαθέσιµες σε όλη την επικράτεια και 

παγκοσµίως µέσω ενοποιηµένων βάσεων δεδοµένων, 

β) την ύπαρξη ενός ενδιάµεσου επιπέδου επεξεργασίας των πληροφοριών για την 

ενσωµάτωσή τους στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού συστήµατος της 

συγκεκριµένης µονάδας, 

γ) την καθιέρωση ενός συστήµατος κοινής ορολογίας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, 

δ) τη διεθνή συναίνεση σε συστήµατα ασφαλείας που θα επιτρέπουν την 

πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του ασθενούς και  

ε) τη χρήση βάσεων δεδοµένων και γνώσεων για την αναδιάρθρωση των 

υπηρεσιών υγείας και για τη χρήση της τηλεϊατρικής.  

5. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει απεριόριστος 

αριθµός πληροφοριών σχετικά µε την υγεία τόσο των ασθενών, όσο και του 

υγιούς πληθυσµού. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στη γενική κατάσταση της 

υγείας και δεν αποτελούν µέρος της παραδοσιακής θεραπευτικής διαδικασίας. 
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Παράλληλα, µπορεί να περιλαµβάνει και πληροφορίες για κάποιες συνήθειες του 

πληθυσµού, όπως το κάπνισµα, τη γυµναστική κ.α. 

Συνεπώς, µια εφαρµογή λογισµικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

• Τα γενικά στοιχεία του ασθενούς και τα ιατρικά δεδοµένα εισάγονται µια 

φορά και µπορούν να ανακτηθούν για εµφάνιση, διόρθωση ή διαγραφή, 

οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί ο χρήστης της εφαρµογής, 

• Τα δεδοµένα µπορούν να ανακτηθούν από οποιονδήποτε υπολογιστή, που 

συνδέεται µε το εσωτερικό δίκτυο της µονάδας υγείας, 

• Τα δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν µέσω δικτύου υπολογιστών, από 

τον υπολογιστή ενός ιατρού ή διαγνωστικού κέντρου, στον κεντρικό 

υπολογιστή της µονάδας υγείας. 

Στο σχεδιάγραµµα 4 περιγράφεται η αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού 

Φακέλου Ασθενούς, όπου µπορούµε να παρατηρήσουµε τον τρόπο που συνδέεται το 

σύστηµα του ηλεκτρονικού φακέλου µε τα υπόλοιπα συστήµατα της µονάδας υγείας, 

όπως τα διαγνωστικά µηχανήµατα, το φαρµακείο και τα εργαστήρια, και µέσω του 

εσωτερικού δικτύου οι πληροφορίες που περιέχει µπορούν να είναι διαθέσιµες σε µια 

σειρά από χρήστες, όπως το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό 

της µονάδας. Παράλληλα, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ συστήµατος και χρήστη 

και τηρούνται κάποια πρωτόκολλα ασφάλειας. 

Σχεδιάγραμμα 4. Αρχιτεκτονική του ΗΦΑ 
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Οι τύποι των ιατρικών δεδοµένων που καταγράφονται σε έναν ηλεκτρονικό 

ιατρικό φάκελο είναι κυρίως δύο (Thiru et al. (2003); Peckham (2016)): 

α) Τα δεδοµένα σε φυσική γλώσσα (narrative data), που προκύπτουν από τις 

σηµειώσεις όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του προσωπικού που θα 

έρθουν σε επαφή µε τον ασθενή (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, 

διοικητικοί υπάλληλοι, παραϊατρικό προσωπικό κ.α.) και πρέπει να είναι 

απόλυτα κατανοητά απ’ όλους τους χρήστες. 

β) Τα δεδοµένα σε κωδικοποιήσεις (Codes) που χρησιµοποιούνται για να 

δοµηθούν οι πληροφορίες µε τρόπο που να αναπαριστούν ιατρικές έννοιες 

και µε την κατάλληλη επεξεργασία να παράγουν οπτικές αναπαραστάσεις 

των ποιοτικών ή ποσοτικών δεδοµένων. Η κάθε κωδικοποίηση µπορεί να 

συµπεριληφθεί στη συνέχεια στην αντίστοιχη µια βάση δεδοµένων του 

ηλεκτρονικού φακέλου. Οι βιολογικές εικόνες, όπως π.χ. µια µαγνητική 

τοµογραφία ή ένα βιολογικό σήµα, όπως ένα ηλεκτροκαρδιογράφηµα 

µπορούν επίσης να κωδικοποιηθούν. Έτσι, εξασφαλίζεται ένα κοινό 

λεξιλόγιο επικοινωνίας για τη δόµηση των φακέλων και επιτυγχάνεται η 

γρήγορη και σωστή εισαγωγή των δεδοµένων στον υπολογιστή.  

Κάθε σύστηµα ηλεκτρονικού φακέλου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη 

µέγιστη δυνατή χρηστικότητα, η οποία θα χαρακτηρίζεται από την ευκολία 

εκµάθησης, την ταχύτητα εκτέλεσης επιµέρους εργασιών, τη µικρή συχνότητα λαθών 

των χρηστών, την υποκειµενική ικανοποίηση του χρήστη και τη διατήρηση της 

ικανότητας χρήσης. Οι βασικές αρχές από τις οποίες πρέπει να διέπεται το σύστηµα 

διεπαφής χρήστη-υπολογιστή είναι (Τούντας (2007)): 

1. Η Ικανότητα Μάθησης: Προβλεψιµότητα, συνθετική ικανότητα, 

εξοικείωση, ικανότητα γενίκευσης, συνέπεια 

2. Η Ευελιξία: Έναρξη διαλόγου, δυνατότητα παρακολούθησης 

διαφορετικών αλληλουχιών, µεταβίβαση µεταξύ στοιχείων, ικανότητα 

αντικατάστασης τιµών, ικανότητα προσαρµογής στις ανάγκες του χρήστη 

3. Η Ευρωστία: Γνώση της κατάστασης του συστήµατος, ικανότητα 

επανόρθωσης, δυνατότητα ανταπόκρισης, ικανότητα κάλυψης των 

αναγκών 
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4. Η Ασφάλεια: Συνδυασµός της διαθεσιµότητας, της εµπιστευτικότητας και 

της ακεραιότητας, ώστε να εµποδίζεται η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, 

τυχαία ή µη, σε προγράµµατα ή δεδοµένα. 

5. Η Φυσικότητα: Εργασία σε φυσικό περιβάλλον, επεκτάσιµο, ταχεία 

πρόσβαση σε στοιχεία ή υπηρεσίες. 

  



Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς 2016 
 

 

 

24 

 

2.4 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς  

Ένας κλασικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς όπως προαναφέραµε 

περιέχει πληθώρα δεδοµένων από τα εργαστήρια του νοσοκοµείου, σε ψηφιακή 

µορφή που επιτρέπει την επεξεργασία και τη διάχυση της πληροφορίας. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας παρουσιάζονται 

στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ΗΦΑ 

Ασφάλεια Θα πρέπει να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών και να πραγµατοποιείται πιστή καταγραφή των 

κλινικών ενεργειών (Hebdal et al. (2001); Hulstijn et al. 

(2011); Peckham (2016)) 

Έλεγχος 

πρόσβασης 

Θα πρέπει ο κάθε εξουσιοδοτηµένος χρήστης να εκτελεί τις 

λειτουργίες που του επιτρέπεται (Hebdal et al. (2001); Hulstijn 

et al. (2011)) 

Ηλεκτρονική 

υπογραφή 

Θα επιτρέπεται να την τροποποιεί µόνο ο δηµιουργός της 

(Hebdal et al. (2001); Hulstijn et al. (2011)) 

Ακεραιότητα των 

δεδοµένων 

θα πρέπει να ακολουθηθεί µια ειδική διαδικασία προκειµένου 

να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί µια πληροφορία µετά την 

καταχώρησή της (Hebdal et al. (2001); Kalra (2006)) 

Λογισµικό ελέγχου Θα καταγράφεται σε αρχείο του εξουσιοδοτηµένου χρήστη η 

τροποποίηση που έγινε, το είδος και η ώρα (Hebdal et al. 

(2001); Hulstijn et al. (2011)) 

∆ιασυνδεσιµότητα Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα κοινό περιβάλλον για όλους 

τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, επιτρέποντας τη διανοµή 

και την ανταλλαγή δεδοµένων και την αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία τους σε διαφορετικά συστήµατα (Brown & 

Reynolds (2000); Hebdal et al. (2001); Kalra (2006)) 

Ευρύτητα Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης πολλών 

τύπων δεδοµένων σε µορφή ελεύθερου κειµένου και σε 

δοµηµένη µορφή (Hebdal et al. (2001); Poissant et al. (2005); 

Graetz et al. (2014)) 

Φορητότητα Τα συστήµατα του ηλεκτρονικού φακέλου θα πρέπει να 
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µπορούν να µεταφέρονται και να ενσωµατώνονται σε διάφορα 

ιδρύµατα, ανεξάρτητα από το υλικό, το λογισµικό και την 

εθνική γλώσσα που χρησιµοποιείται (Hebdal et al. (2001); 

Treweek et al. (2002); Jha et al. (2003); Heitmann et al. 

(2003); Tang et al. (2006)) 

∆ιαχρονική 

συµβατότητα 

Προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης της 

λειτουργίας του για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, όπως και να 

είναι συµβατές µεταξύ τους οι διάφορες εκδόσεις των 

συστηµάτων λογισµικού (Hebdal et al. (2001); Tang et al. 

(2006)) 

Επεκτασιµότητα Θα πρέπει να µπορούν να ενταχθούν εύκολα νέες εφαρµογές 

(Hebdal et al. (2001); Jha et al. (2003)) 

∆ιαθεσιµότητα Θα πρέπει να είναι στη διάθεση του χρήση 24 ώρες το 24ωρο 

και 7 ηµέρες την εβδοµάδα (Hebdal et al. (2001); Treweek et 

al. (2002); Heitmann et al. (2003); Tang et al. (2006)) 

Χρήση προτύπων Προκειµένου να καθορίζονται σε κάθε αυτοµατοποιηµένο 

φάκελο, γενικές δοµές πληροφορίας και κοινά χαρακτηριστικά 

(Brown & Reynolds (2000); Hebdal et al. (2001)) 

Ατοµικότητα Θα πρέπει να υπάρχει κάθε λεπτοµέρεια της υγείας του 

ασθενούς (Hebdal et al. (2001); Peckham (2016)) 

Συνέπεια Θα πρέπει να οδηγεί σε κλινικές αποφάσεις (Hebdal et al. 

(2001); Peckham (2016)) 

Εξουσιοδότηση Θα πρέπει να µπορεί να αποτελεί νοµικό έγγραφο (Hebdal et 

al. (2001)) 

 

2.5 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα Χρήσης Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Ασθενούς  

Σε έρευνα του ο Vikkelsø (2005) αναφέρει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενούς αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τη συλλογή και ενσωµάτωση των 

ιατρικών πληροφοριών που συµβάλει στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, στη 

συνεργασία του ιατρικού προσωπικού και στην εστίαση στις ανάγκες του ασθενούς, 

στην ανάπτυξη της συνέχειας ανάµεσα στις διάφορες δοµές υγείας, στη διευκόλυνση 

του έργου της διοίκησης και στην ικανοποίηση των αναγκών των νέων ασθενών 
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Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση του ΗΦΑ συνοψίζονται 

στα εξής (Treweek et al. (2002); Heitmann et al. (2003); Tang et al. (2006)): 

• Η ευκολία εισαγωγής, αναζήτησης και αλλαγής των ιατρικών πληροφοριών 

για τη διεξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων 

• Η ευκολία ανάκλησης και επεξεργασίας εικόνων για ορθότερη διάγνωση 

• Η ευκολία καταγραφής των παρατηρήσεων λόγω των συστηµάτων 

κωδικοποίησης 

• Η αυτόµατη ενσωµάτωση δεδοµένων από εργαστηριακές εξετάσεις 

• Η ευκολία αναζήτησης δεδοµένων του ασθενούς σε επίπεδο τοπικού φακέλου, 

αλλά και σε επίπεδο συστήµατος 

• Η πρόσβαση σε γνωστικά πληροφοριακά συστήµατα για την υποβοήθηση της 

διάγνωσης 

• Η δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης συνολικών δεδοµένων των 

ασθενών για στατιστικούς λόγους 

• Η αξιολόγηση του αποτελέσµατος της θεραπείας λόγω της πρόσβασης του 

ιατρικού προσωπικού στα δεδοµένα παρόµοιων περιστατικών άλλων 

ασθενών. 

• Η αξιοποίηση του φακέλου Τηλεϊατρική προκειµένου να βοηθηθεί το έργο 

των ιατρών σχετικά µε τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς, ειδικότερα 

στην παραµεθόριο.  

• Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στους 

ασθενείς 

• Η καλύτερη ενηµέρωση πάνω σε θέµατα δηµόσιας υγείας και επιδηµιολογίας 

• Ο περιορισµός της σπατάλης που προκύπτει από τις περιττές εξετάσεις και τη 

µείωση του κόστους περίθαλψης του κάθε ασθενούς  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν µια σειρά από δυσκολίες αναφορικά µε τη 

εφαρµογή ενός Ηλεκτρονικού Φακέλου που συνθέτουν τα βασικά µειονεκτήµατα του 

εν λόγω συστήµατος (Tang et al. (2006)): 

• Οι πληροφορίες πρέπει να καταγράφονται σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο, η επιτυχία του οποίου εξαρτάται από την εµπειρία του ιατρού, 

την ασθένεια του εξεταζόµενου και τον τοµέα ειδίκευσης του ιατρού. 

• Οι ιατρο-νοσηλευτικοί οργανισµοί πιστεύουν στα οφέλη που θα αποκοµίσουν 

από την εφαρµογή του ΗΦΑ µακροπρόθεσµα, αλλά όχι άµεσα. 



• Η εφαρµογή του ΗΦΑ

ανθρώπινου λάθους το

• Η εφαρµογή του ΗΦΑ

εργασίας του για την

συχνά τους κάνει απρόθυµους

•  Η εξοικείωση του προσωπικού

ακόµη καθοριστικός

προβληµατισµό στο προσωπικό

• Το περιβάλλον εργασίας

µηχανογράφησης δεν

αποτέλεσµα η ολοκληρωµένη

υπήρξε δύσκολη.   

Στον παρακάτω πίνακα

µειονεκτήµατα του ΗΦΑ 
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εφαρµογή του ΗΦΑ επηρεάζεται άµεσα από την πιθανότητα

ανθρώπινου λάθους, το οποίο είναι αδύνατο να εκµηδενιστεί.  

εφαρµογή του ΗΦΑ απαιτεί από το ιατρικό προσωπικό να αυξή

του για την εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα

τους κάνει απρόθυµους να δεχτούν ένα τέτοιο σύστηµα. 

εξοικείωση του προσωπικού µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών

καθοριστικός παράγοντας που µπορεί να δηµιουργήσει αµηχανία

προβληµατισµό στο προσωπικό του νοσοκοµείου. 

περιβάλλον εργασίας του ΗΦΑ (interface) των πρώτων προσεγγίσεων

µηχανογράφησης δεν ήταν εύχρηστο και φιλικό προς το

αποτέλεσµα η ολοκληρωµένη εφαρµογή του στα πρώτα κλινικά

 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα
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από την πιθανότητα του 

προσωπικό να αυξήσει τις ώρες 

στο σύστηµα, γεγονός που 

σύστηµα.  

νέων τεχνολογιών είναι ένας 

δηµιουργήσει αµηχανία και 
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2.5 Εµπόδια και Κίνητρα για την Εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Ασθενούς  

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την εφαρµογή του 

ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς στα νοσοκοµεία, τα πιο συνηθισµένα εµπόδια που 

αφορούσαν στην εφαρµογή του ηλεκτρονικού φακέλου συνοψίζονται στα εξής 

(Safran & Goldberg (2000); Mille & Sim (2004); Vikkelsø (2005); Jha et al. (2009)): 

• Ανεπαρκές κεφάλαιο για την απόκτηση του εξοπλισµού, 

• Αµφιβολίες σχετικά µε τη συντήρηση, 

• Απροθυµία του ιατρικού προσωπικού, 

• Ακαθόριστη απόδοση της επένδυσης 

• Έλλειψη προσωπικού µε επάρκεια στο χειρισµό των νέων τεχνολογιών 

• Απουσία πολιτισµικής, οργανωσιακής και νοµικής υποστήριξης της ιδέας της 

διάθεσης της ιατρικής πληροφορίας, 

• Έλλειψη λογισµικού και του κατάλληλου ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος και των απαραίτητων προτύπων 

• Έλλειψη κατάλληλης στρατηγικής για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και 

τον ανασχεδιασµό των συστηµάτων   

• Έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη µιας ανθρωποκεντρικής 

επεξεργασίας των πληροφοριών 

• Έλλειψη παροχής κινήτρων στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικού 

προσωπικό 

Από την άλλη πλευρά, η επιτυχής υιοθέτηση του ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενούς οφείλεται κυρίως (Safran & Goldberg (2000); Mille & Sim (2004); 

Vikkelsø (2005); Jha et al. (2009)): 

• Στα σηµαντικά οικονοµικά κίνητρα, 

• Σε επιπρόσθετες αποζηµιώσεις που δόθηκαν για την υιοθέτηση του 

ηλεκτρονικού φακέλου, 

• Στην τεχνική υποστήριξη των νοσοκοµείων που υιοθέτησαν τις νέες 

τεχνολογίες, 

• Στις θετικές αξιολογήσεις τρίτων σχετικά µε την τεχνολογία που είναι 

απαραίτητη για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φάκελου. 

Ακόµα, παρόµοια έρευνα έδειξε ότι η εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενούς στα νοσοκοµεία της Ολλανδίας ξεκίνησε τις αρχές της δεκαετίας του 90, 
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πριν την υιοθέτησή τους από τα αµερικάνικα νοσοκοµεία, και η επιτυχής εισαγωγής 

της εφαρµογής αυτής, οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες, όπως (Van der Lei et 

al. (1993)): 

• Η εκπαίδευση και η πρακτική εξάσκηση του ιατρικού προσωπικού στο 

χειρισµό και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου 

• Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών, 

• Οι σηµαντικές αποζηµιώσεις που δόθηκαν στους χρήστες της εφαρµογής, 

• Η ανθρωποκεντρική φύση του ολλανδικού συστήµατος υγείας 

Για να µπορέσει, όµως, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς να χρησιµοποιηθεί 

µε επιτυχία θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις (Mille & Sim (2004); Michel-

Verkerke et al. (2015)):  

• να µπορεί να λύσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει εκείνη τη στιγµή ο 

τελικός χρήστης και να µπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες του, 

• να µπορεί να παρέχει πλήρη και ενσωµατωµένα δεδοµένα για τον ασθενή, 

• να είναι διαθέσιµος και προσβάσιµος από οποιοδήποτε σηµείο και 

οποιαδήποτε στιγµή, 

• να διαθέτει λειτουργίες όπως ειδοποιήσεις, υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων 

και διαχείριση της ροής των πληροφοριών και  

• να καταχωρεί τα απαραίτητα ποιοτικά και οικονοµικά δεδοµένα, χωρίς να 

δυσκολεύει το έργο του ιατρικού προσωπικού.  

Έρευνα των Tang et al. (2006) επιβεβαιώνει ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας 

στην υιοθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικού φακέλου είναι η εκπαίδευση όχι µόνο στο 

χειρισµό του συστήµατος, αλλά περισσότερο η επιµόρφωση και η συνειδητοποίηση 

των ωφελειών που µπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική τήρηση ιατρικών αρχείων και 

φακέλων ασθενών, η οποία αν ξεκινήσει από την σχολική ηλικία µπορεί να 

δηµιουργήσει από νωρίς την απαραίτητη κουλτούρα στους ανθρώπους που αργότερα 

θα κληθούν να διαχειριστούν τα συστήµατα αυτά.     

Ακόµη, έρευνα των Poissant et al. (2005) σχετικά µε τα οφέλη που αποκόµισε 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενούς έδειξε ότι έγιναν πιο αποδοτικοί σε θέµατα διαχείρισης χρόνου. Παρόλα 

αυτά, τα διαθέσιµα µέσα καταγραφής των ιατρικών πληροφοριών του ασθενούς στον 

ηλεκτρονικό φάκελο συνέχισε να είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που 

αντιµετώπιζε το προσωπικό. Οι Finkler et al. (1993) έδειξαν ότι οι τεχνικές 
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καταγραφής των ιατρικών δραστηριοτήτων µέσω βίντεο είναι από τις πιο ακριβείς 

τεχνικές συλλογής δεδοµένων, καθώς παρουσιάζουν µε ακρίβεια την κάθε 

δραστηριότητα και τη διάρκειά της. Ωστόσο, η αποθήκευση µεγάλων σε όγκο 

αρχείων αποτέλεσε τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα χρήσης αυτής της µεθόδου.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, το νοσηλευτικό προσωπικό 

φαίνεται να χρησιµοποιεί µε µεγαλύτερη συχνότητα την ηλεκτρονική καταγραφή 

στοιχείων απ’ ότι το ιατρικό προσωπικό, καθώς καταγράφει διαφορετικού τύπου 

πληροφορίες (Poissant et al. (2005)).  Οι van der Meijden et al. (2001) υποστηρίζουν 

ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νοσηλευτικό προσωπικό χρησιµοποιεί ειδικά 

έντυπα και φόρµες για τις καταγραφές του, ενώ το ιατρικό προσωπικό σπάνια 

χρησιµοποιούν ειδικές φόρµες για να καταγράψουν τις ιατρικές πληροφορίες.  

Την ίδια στιγµή, η συγκεκριµένη έρευνα αναφέρει ότι δεν διαφέρει µόνο ο 

τρόπος καταγραφής των δεδοµένων, αλλά και οι παράγοντες που κινητοποιούν το 

ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να χρησιµοποιήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο 

ασθενούς είναι διαφορετικοί. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, ενώ το 

νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται σε µια µονάδα και έρχεται σε επαφή µε το 

σύστηµα ηλεκτρονικού φακέλου που χρησιµοποιείται, το ιατρικό προσωπικό 

εργάζεται σε διαφορετικές µονάδες εντός και εκτός του νοσοκοµείου και δεν έχει 

αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε 

µια µονάδα είναι πιο πιθανό να δεχτεί την υποστήριξη της διοίκησης και την 

αντίστοιχη εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για να µπορεί να χειρίζεται τον 

ηλεκτρονικό φάκελο (Ash & Bates (2005)). 

Τέλος, έρευνα των Thiru et al. (2003) σχετικά µε την χρήση του ηλεκτρονικού 

φακέλου ασθενούς στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, χρησιµοποιώντας στοιχεία από 

παρόµοιες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, έδειξε ότι για να 

είναι εφικτή η συγκριτική αντιπαράθεση των ιατρικών δεδοµένων και η περαιτέρω 

αξιοποίησή τους θα πρέπει να γίνεται βάσει κοινών προτύπων, καθιερώνοντας µια 

σειρά από δείκτες ευαισθησίας και επιτρέποντας τη διασύνδεση όλων των ΗΦΑ, 

προκειµένου τα ιατρικά δεδοµένα να είναι διαθέσιµα για διερεύνηση και διεξαγωγή 

αναλύσεων.   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα εµπόδια που 

δηµιουργήθηκαν για την ενσωµάτωση του ΗΦΑ στις µονάδες υγείας και τα κίνητρα 

που συνέβαλαν στην επιτυχή υιοθέτηση του συστήµατος. 
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Σχεδιάγραμμα 6. Συνολική Παρουσίαση Εμποδίων και Κινήτρων για την 

ενσωμάτωση του ΗΦΑ 

 

 

2.6 Θέµατα Ασφάλειας και Αξιοπιστίας των ∆εδοµένων 

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των ιατρικών πληροφοριών που περιέχει ο 

φάκελος του ασθενούς υπήρξε κεφαλαιώδους σηµασίας, κυρίως λόγω των µεγάλων 

ψυχολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει στη ζωή 

του, οποιαδήποτε διαρροή των πληροφοριών αυτών σε τρίτους. Ο κίνδυνος διαρροής 

των πληροφοριών φαίνεται να µεγάλωσε, καθώς οι ιατρικές πληροφορίες άρχισαν να 

παίρνουν ηλεκτρονική µορφή και να γίνονται διαθέσιµες σε ολοένα και µεγαλύτερο 

αριθµό χρηστών. Παρόλα αυτά, µε τις κατάλληλες δικλείδες ασφάλειας των 

δεδοµένων του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, η προστασία της ιατρικής 

πληροφορίας από τυχόν διαρροές αυξήθηκε, καθιστώντας πλέον τον ηλεκτρονικό 

φάκελο πιο ασφαλή από τον παραδοσιακό χειρόγραφο (Shea (1993)).  

 Σύµφωνα µε τους Barrows & Clayton (1996), παρά το γεγονός ότι είναι 

δικαιολογηµένες οι ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των ιατρικών πληροφοριών 

που εµπεριέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, οι αναπτυσσόµενες νέες 

τεχνολογίες πρόσφεραν τη λύση στο παραπάνω ζήτηµα, βελτιώνοντας την ασφάλεια 

των πληροφοριακών συστηµάτων. Παρά, όµως, τα αυξηµένα µέτρα ασφάλειας που 

µπορεί να προσφέρει η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, πάντα θα 

Ε
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υπάρχει ένα κενό στην ασφάλεια των δεδοµένων, το οποίο θα οφείλεται στο 

ανθρώπινο σφάλµα. Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο αναφέρουν ότι το σύστηµα 

ασφάλειας των ηλεκτρονικών φακέλων εξαρτάται άµεσα από τις επενδύσεις σε χρόνο 

και χρήµα που είναι διατεθειµένη να κάνει η διοίκηση, προκειµένου να διασφαλίσει 

την αποτελεσµατική προστασία των δεδοµένων.   

 Η αξιοπιστία των ιατρικών πληροφοριών είναι ένα ακόµη πεδίο που 

απασχόλησε τους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. 

Αφορά στην ακρίβεια και στην πληρότητα των πληροφοριών, όπως και στην 

εγκυρότητα των πληροφοριών µε σεβασµό στους κανονισµούς και στις διαδικασίες. 

Σύµφωνα µε έρευνα των Hulstijn et al. (2011), σχετικά µε την αξιοπιστία των 

ιατρικών πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο δανέζικο σύστηµα ηλεκτρονικού 

φακέλου ασθενούς, το οποίο παρέχει υποστήριξη στην ιατροφαρµακευτική αγωγή 

που δέχονται οι ασθενείς εκτός νοσοκοµείου, κατέληξαν ότι καθώς το ανθρώπινο 

λάθος κατά την καταχώρηση είναι κάτι πολύ πιθανό να συµβεί, πρέπει να 

αναπτυχθούν συστηµατικοί τρόποι παρακολούθησης και διασφάλισης της αξιοπιστίας 

των δεδοµένων.  

Ειδικότερα, το ιατρικό προσωπικό φαίνεται να µην εµπιστεύεται τα ιατρικά 

δεδοµένα, ως προς την πληρότητα και την ακρίβειά τους, τα οποία καταχωρούνται 

από άλλα τµήµατα και ειδικότητες, παρά µόνο αν γνωρίζουν προσωπικά το πρόσωπο 

που έκανε την καταχώρηση και µπορούν να διασταυρώσουν την πληροφορία. 

Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις η αξιοπιστία των πληροφοριών επηρεάζεται από 

την απόκρυψη δεδοµένων από τη µεριά του ασθενούς για ιδιωτικούς λόγους. Έτσι, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ιατρικών 

δεδοµένων πρέπει: α) να γίνεται χρήση διαπιστευτηρίων του ασθενούς που είναι 

µοναδικά, όπως ο αριθµός ταυτότητας, για τη διασφάλιση της ταυτότητας του 

ασθενούς, β) να είναι πιστοποιηµένο ως προς τον χειρισµό πληροφοριακών 

συστηµάτων το προσωπικό που θα αναλαµβάνει την καταχώρηση των στοιχείων πριν 

την εξουσιοδότησή του και γ) να υπάρχουν αντίστοιχα διαπιστευτήρια για το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα είναι εξουσιοδοτηµένο να χειριστεί το 

σύστηµα (Hulstijn et al. (2011)). 
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2.7 Τα Νοσοκοµεία των Βετεράνων στις Η.Π.Α.  

Τα νοσοκοµεία των βετεράνων στις Η.Π.Α. αποτελούν τις πρώτες µονάδες 

υγείας που κατάφεραν να υιοθετήσουν επιτυχώς τον ηλεκτρονικό φάκελο του 

ασθενούς. Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα υγείας VistA αναπτύχθηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου η  ∆ιοίκηση των Θεµάτων Υγείας των 

βετεράνων ξεκίνησε να πειραµατίζεται µε τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων, τη 

δεκαετία του 80 άρχισε να περιλαµβάνει εργαστηριακές εξετάσεις και φαρµακευτική 

αγωγή, ενώ τη δεκαετία του 90 το σύστηµα έγινε πιο φιλικό προς το χρήστη, ώστε να 

µπορεί εύκολα να χρησιµοποιείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

(Zhang (2009)). 

Η ∆ιοίκηση των Θεµάτων Υγείας των βετεράνων έχει καταφέρει µέσα σε µια 

δεκαετία να διαθέτει το καλύτερο σύστηµα υγειονοµικής φροντίδας στις Η.Π.Α. 

βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Oliver (2007). Πιο 

συγκεκριµένα, κατάφερε να βελτιώσει τους δείκτες απόδοσης σε θέµατα προληπτικής 

ιατρικής και χρόνιας φροντίδας σε σχέση µε τους ασθενείς των υπόλοιπων 

νοσηλευτικών µονάδων στην Αµερική, µειώνοντας τις ηµέρες νοσηλείας και 

αυξάνοντας τη µακροζωία των ασθενών τους (Asch et al. (2004). 

Το σύστηµα VistA διαθέτει µια βάση δεδοµένων, µπορεί και ελαχιστοποιεί τα 

έξοδα και παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας, επιτρέποντας τη συνεργασία 

του λειτουργικού προγράµµατος µε µια σειρά από εφαρµογές, που αφορούν α) στη 

διαχείριση του συστήµατος για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών και τη διαφύλαξη 

της ασφάλειας των δεδοµένων, β) στη διαχείριση ηλεκτρονικών µηνυµάτων, 

µηνυµάτων ασφαλείας και ποικίλων ενηµερωτικών µηνυµάτων και γ) στη δηµιουργία 

και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων και την εισαγωγή δεδοµένων από ποικίλες 

πηγές. Πιο συγκεκριµένα, το VistA περιλαµβάνει εφαρµογές (Anderson & Meldrum 

(1994); Meldrum et al. (1999)): 

• εισαγωγής στοιχείων από εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και 

από το φαρµακείο,  

• προγραµµατισµού, 

• διαχείρισης εισαγωγών, εξιτηρίων και µεταφοράς ασθενών 

• ασφάλειας και αστυνόµευσης, 

• βιβλιοθήκης και  

• αιτήσεις εγγραφής ασθενών που λείπουν 
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Πιο συγκεκριµένα, το VistA χρησιµοποιεί από το 1996 την εφαρµογή CPRS 

(Computerized patient record system) για την τήρηση των ηλεκτρονικών φακέλων 

των ασθενών, το οποίο υπήρξε αποτέλεσµα της δηµιουργίας πιο ανθρωποκεντρικών 

πληροφοριακών συστηµάτων τη δεκαετία του 90. Οι κυριότερες λειτουργίες που 

παρέχει στο χρήστη είναι (Brown (2003)): 

• Μονάδα εγγραφής και εξουσιοδότησης 

• Υπενθυµίσεις, 

• Συµβουλευτική και αίτηση εντοπισµού φακέλου, 

• Ιατρικές αναφορές  

• Λίστα προβληµάτων 

• Σύστηµα ενσωµάτωσης κειµένου 

• Σύστηµα εντοπισµού ανεπιθύµητων συµπτωµάτων  

• Αρχείο καταγραφής Ηπατίτιδας C 

Οι υψηλές επιδόσεις των νοσοκοµείων των βετεράνων φαίνεται να οφείλεται 

σε µια σειρά από καινοτοµίες που υιοθέτησαν από πολύ νωρίς. Σύµφωνα µε έρευνα 

των Jha et al. (2003), οι κυριότεροι από τους παράγοντες που οδήγησαν στην 

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των νοσοκοµείων στους ασθενείς τους 

είναι τα project που υλοποίησαν για τη βελτίωση της ποιότητας και τα οποία 

περιελάµβαναν την αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων, τη µέτρηση των 

επιδόσεών τους και τη σύνταξη σχετικών αναφορών και την υιοθέτηση µιας σειράς 

υπηρεσιών σχετικά µε την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την έγκαιρη 

ανταπόκριση τις οποίες πρότεινε το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας. Παράλληλα, 

ασθενείς µε σοβαρά χρόνια προβλήµατα υγείας, όπως καρδιακή ανεπάρκεια και 

διαβήτη, παρακολουθούνται ακόµη και στο σπίτι µέσω ηλεκτρονικών συσκευών µε 

τις οποίες τους έχουν προµηθεύσει από το νοσοκοµείο, βελτιώνοντας περαιτέρω την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Zhang (2009)). 

Ο βασικός λόγος που κρύβεται πίσω από την επιτυχία των νοσοκοµείων 

αυτών είναι η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

και µια σειρά από οικονοµικά κίνητρα στο ιατρικό προσωπικό που διατηρεί την 

ποιότητα σε υψηλό επίπεδο. Ο περιφερειακός διευθυντής ήταν άµεσα υπεύθυνος για 

τις επιδόσεις των υπόλοιπων διευθυντών σε τοπικό επίπεδο και τη διαφύλαξη της 

ποιότητας, κάτι που συνέβαλε στη δηµιουργία ενός κλίµατος ευγενούς άµιλλας 

ανάµεσα στις µονάδες σε θέµατα επιδόσεων  (Kerr & Fleming (2007)).  
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Μια σηµαντικότερη απόφαση της διοίκησης που συνέβαλλε καθοριστικά στη 

διευκόλυνση της αλλαγής που συντελέστηκε στα νοσοκοµεία των βετεράνων για την 

ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους ήταν η εισαγωγή του 

ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Η ηλεκτρονική καταγραφή των ιατρικών 

πληροφοριών των ασθενών επέτρεψε στη διοίκηση να έχει στη διάθεσή της µια σειρά 

από αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση της υγείας τους και να 

παρακολουθεί στενά την πορεία τους, παρακολουθώντας την ποιότητα των 

διαδικασιών και συνδέοντάς τα µε αποτελέσµατα. Συνεπώς, η στενή παρακολούθηση 

των επιδόσεων είναι ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει ο 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς στα νοσοκοµεία των βετεράνων και βοήθησε στη 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας (Kerr et al. (2001)). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3. ∆ιαλειτουργικότητα και Πρότυπα Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιµο συστατικό για την επιτυχηµένη 

διάχυση των λύσεων στον τοµέα των πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Ο ασθενής 

που µετακινείται από τη µια νοσοκοµειακή µονάδα στην άλλη (σε εθνικό είτε σε 

διεθνές επίπεδο) είναι σηµαντικό να µπορεί να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό του 

φάκελο και να µοιράζεται όλες τις ιατρικές πληροφορίες που αυτός περιλαµβάνει. Για 

το λόγο αυτό, υπάρχει πλέον µια διεθνής ανάγκη για δηµιουργία πληροφοριακών 

συστηµάτων που θα υποστηρίζουν εφαρµογές στον τοµέα της υγείας, όπως ο 

ηλεκτρονικός φάκελος, τα οποία θα επιτρέπουν τη µετάδοση της ιατρικής 

πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως λόγω της συνεχούς αύξησης της 

κινητικότητας των ασθενών και των υπηρεσιών υγείας σε παγκόσµιο επίπεδο (Kalra 

(2006). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαλειτουργικότητα 

αφορά στη δυνατότητα ανάµεσα σε δυο ή περισσότερα πληροφορικά συστήµατα 

στον τοµέα της υγείας, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, να µπορούν να 

ανταλλάσσουν, να κατανοούν και να ενεργούν µε βάση τις ιατρικές πληροφορίες και 

γνώσεις που παράγονται µεταξύ διαφορετικών γλωσσικών και πολιτιστικών κλινικών 

επιστηµόνων, ασθενών και άλλων φορέων ή οργανισµών εντός και µεταξύ των 

διαφόρων συστηµάτων υγείας, στο πλαίσιο συνεργασίας (European Commission, 

2012). Παράλληλα, οι Brown & Reynolds (2000) υποστηρίζουν ότι η 

διαλειτουργικότητα σε σχέση µε µια λειτουργία υπάρχει ανάµεσα σε δύο εφαρµογές, 

όταν η µια δέχεται δεδοµένα από µια άλλη και µπορεί να ολοκληρώσει τη λειτουργία 

αυτή µε κατάλληλο και ικανοποιητικό τρόπο.  

Για να είναι, ωστόσο, εφικτή η ολοκλήρωση των πληροφορικών συστηµάτων 

υγείας διακρίνουµε τέσσερα επίπεδα διαλειτουργικότητας (European Commission, 

2010): 

• Την Τεχνική ∆ιαλειτουργικότητα, η οποία αφορά στη διασύνδεση των 

χρησιµοποιούµενων υπολογιστών και υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής των πληροφοριών.  Στο επίπεδο αυτό περιλαµβάνονται οι 

«ανοιχτές» διεπαφές, οι υπηρεσίες διασύνδεσης, η ολοκλήρωση των 
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δεδοµένων, η δυνατότητα πρόσβασης και οι υπηρεσίες ασφάλειας των 

δεδοµένων 

• Τη Σηµασιολογική ∆ιαλειτουργικότητα, η οποία υπονοεί όχι µόνο τη 

δυνατότητα των συστηµάτων να ανταλλάσσουν δεδοµένα, αλλά και να 

γίνονται κατανοητά από τους παραλήπτες. Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει, 

εποµένως, τη δυνατότητα ανταλλαγής, κατανόησης και πράξης σε σχέση µε 

τις πληροφορίες υγείας που µεταδόθηκαν. 

• Την Οργανωτική ∆ιαλειτουργικότητα, η οποία αφορά στον καθορισµό των 

απαραίτητων επιχειρησιακών στόχων και των διαδικασιών για την προώθηση 

της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών και των µονάδων υγείας που 

επιθυµούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, αλλά έχουν διαφορετικές 

εσωτερικές δοµές και διαδικασίες. 

•  Τη Νοµική ∆ιαλειτουργικότητα, η οποία σχετίζεται µε την ανάπτυξη του 

κατάλληλου νοµικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ασφαλή ανταλλαγή, 

πρόσβαση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών των 

ασθενών. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO), πρότυπο είναι «µια 

διάταξη που έχει προκύψει οµόφωνα και έχει εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισµένο 

φορέα µε σκοπό την επιτυχία του βέλτιστου βαθµού ευταξίας σε ένα συγκεκριµένο 

περιβάλλον». Η παραγωγή δεδοµένων και πληροφοριών στον τοµέα της υγειάς είναι 

υπέρογκη και η µορφή τους ποικίλει (κείµενο, εικόνα, βιοσήµατα, βίντεο κ.α.). 

Συνεπώς, η κωδικοποίηση, η οργάνωση δηλαδή των πληροφοριών ή δεδοµένων 

υγείας σε κατηγορίες όπου δίνονται κωδικοί µε σκοπό την συντόµευση, αποθήκευση 

και την εύκολη ανάκτηση των δεδοµένων, και η ταξινόµηση, το σύστηµα δηλαδή 

οργάνωσης σε κατηγορίες ή τάξεις δεδοµένων ή πληροφοριών υγείας, είναι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία ενός πληροφοριακού 

συστήµατος υγείας, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος (Κούµπουρος (2015). 

Προκειµένου να υπάρξει µια ενιαία κωδικοποίηση και ταξινόµηση των 

δεδοµένων στο χώρο υγείας, υπάρχουν µια σειρά από βασικές κατηγορίες προτύπων 

οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 

• Πρότυπα επικοινωνίας, 

• Πρότυπα αναπαράστασης κλινικών δεδοµένων, 

• Πρότυπα αναγνώρισης, 
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• Πρότυπα ασφάλειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

• Πρότυπα αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικού φακέλου, 

• Πρότυπα ασφάλειας των δεδοµένων και εξασφάλισης του ιατρικού 

απορρήτου 

Η οµοιοµορφία των δεδοµένων και των ορισµών τους είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας αυτοµατοποιηµένης σύνθεσης των δεδοµένων 

που καταχωρούνται στα ολοκληρωµένα συστήµατα των µονάδων υγείας. Για το λόγο 

αυτό, παρατηρήθηκε, σε παγκόσµιο επίπεδο, µεγάλη κινητικότητα στο θέµα της 

ανάπτυξης προτύπων στο χώρο της υγείας, δηµιουργώντας ποικίλα πρότυπα για κάθε 

επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύουµε κάποιες από τις πιο γνωστές κωδικοποιήσεις και 

πρότυπα. 

3.1 ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επικοινωνία µεταξύ Συστηµάτων 

3.1.1 Το Πρότυπο HL72 

Η Health Level 7 (HL7) είναι ένας οργανισµός που σχηµατίστηκε το 1987 

στην Αµερική µε σκοπό την ανάπτυξη προτύπων σχετικά µε την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων και την αυτόµατη ανταλλαγή της πληροφορίας µεταξύ 

διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων στην υγειονοµική περίθαλψη. 

∆ηµιουργήθηκε προκειµένου να λειτουργεί ως αξιόπιστο µέσο επικοινωνίας µεταξύ 

των ενδιαφεροµένων φορέων στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης και είναι το πλέον 

ευρέως χρησιµοποιηµένο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών µέσω µηνυµάτων σε 

κλινικό περιβάλλον.  

Το HL7 είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που µπορεί να εφαρµοστεί τόσο 

σε νοσοκοµεία και εργαστήρια, όσο και σε µονάδες διοίκησης, διαχείρισης και 

management των υπηρεσιών υγείας οποιασδήποτε χώρας. Είναι ένας κοινά αποδεκτός 

κώδικας επικοινωνίας, ο οποίος δεν περιορίζεται στη διαβίβαση πληροφορίας µεταξύ 

εργαστηρίου και κλινικής, αλλά είναι δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε, εκτός από τα 

κλινικά και εργαστηριακά δεδοµένα, να εµπεριέχει και όλες τις υπαρκτές 

πληροφορίες σε κάθε µονάδα υγείας, δηλαδή ασφαλιστικά και οικονοµικά στοιχεία, 

προµήθειες και διαχείριση υλικών, φαρµάκων και εργαλείων, αναλώσιµων και πάγιου 

εξοπλισµού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του είναι η φυσική 

                                                           
2 Οι πληροφορίες προέρχονται από το άρθρο Kitsiou, Manthou & Vlachopoulou (2009) και την 
επίσηµη ιστοσελίδα http://www.hl7.org.gr/  
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διασύνδεση των συστηµάτων και έτσι το κάθε τµήµα µπορεί να έχει τα στοιχεία που 

του είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.  

Στόχος των ιατρικών διεπαφών είναι η σαφής µετάδοση των πληροφοριών 

µεταξύ των ιατρικών συστηµάτων. Το πρότυπο επικοινωνίας επτά επιπέδων αναλύει 

τη διαδικασία επικοινωνίας µε µηνύµατα σε επτά διαφορετικά επίπεδα. Το επίπεδο 

επτά αναφέρεται στο πιο υψηλό επίπεδο του προτύπου επικοινωνιών του διεθνούς 

οργανισµού προτύπων (ISO) για τη διασύνδεση ανοικτών συστηµάτων και αφορά 

στην «Εφαρµογή», η οποία υποστηρίζει λειτουργίες όπως ο έλεγχος ασφάλειας, η 

ταυτοποίηση συµµετεχόντων, ο έλεγχος διαθεσιµότητας, η ανταλλαγή δεδοµένων κ.α.  

Το πρότυπο HL7 έχει αναγνωριστεί από διάφορα εθνικά ιδρύµατα 

προτυποποίησης, όπως το Αµερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (American 

National Standards Institute - ANSI) και το Γερµανικό Ινστιτούτο για 

Προτυποποίηση (German Institute for Standardization – DIN), ενώ χρησιµοποιείται 

σε εκατοντάδες νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο, συνδέοντας µια µεγάλη ποικιλία 

εφαρµογών και συστηµάτων Οι περισσότερες συσκευές ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισµού έχουν τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνήσουν χρησιµοποιώντας HL7 

µηνύµατα, ενώ σχεδόν όλα τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να στείλουν και να 

λάβουν αντίστοιχα µηνύµατα µέσω του πρωτοκόλλου ανταλλαγής µηνυµάτων HL7.  

Περιλαµβάνει ένα αρκετά µεγάλο σύνολο από ενότητες που αφορούν σε 

διάφορα επίπεδα του τοµέα υγείας, οι οποίες είναι οι εξής: 

• Ενότητα 1. Εισαγωγή 

• Ενότητα 2. Έλεγχος των κανόνων σύνθεσης των µηνυµάτων 

• Ενότητα 3. ∆ιαχείριση Ασθενούς 

• Ενότητα 4. Εισαγωγή παραγγελίας, για φάρµακα και παρατηρήσεις 

• Ενότητα 5. Ερωτήσεις 

• Ενότητα 6. Οικονοµικά 

• Ενότητα 7. Παρατηρήσεις, για θέµατα όπως τα αποτελέσµατα εξετάσεων 

• Ενότητα 8. Κύρια Αρχεία, όπου πραγµατοποιείται ο συγχρονισµός των 

δεδοµένων 

• Ενότητα 9. Ιατρικό Αρχείο, µε ιατρικές πληροφορίες 

• Ενότητα 10. Προγραµµατισµός, µε τα προγραµµατισµένα ραντεβού και τα 

προγράµµατα φροντίδας 

• Ενότητα 11. Παραποµπές Ασθενών.  
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• Ενότητα 12. Φροντίδα Ασθενούς, µε πληροφορίες για τους στόχους και το 

ανθρώπινο δυναµικό που είναι υπεύθυνο. 

3.1.2 Το Πρότυπο DICOM 3 

 Το πρότυπο επικοινωνίας ιατρικής ψηφιακής εικόνας DICOM (Digital 

Imaging and Communications in Medicine) διαµορφώθηκε µε τη συνεργασία του 

Αµερικάνικου Κολλεγίου Ραδιολογίας (ACR) και της Εθνικής Ένωσης 

Κατασκευαστών Ραδιολογίας (NEMA) το 1983, οι οποίοι θέλησαν να αναπτύξουν 

ένα πρότυπο που  

• θα προωθούσε τη µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή της ιατρικής 

πληροφορίας που βρίσκεται σε µορφή ψηφιακής εικόνας, ανεξάρτητα από τον 

κατασκευαστή, 

• θα διευκόλυνε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και των 

πληροφοριακών συστηµάτων (PACS), τα οποία θα µπορούν να 

αλληλεπιδρούν µε τα υπόλοιπα συστήµατα του νοσοκοµείου 

• θα επέτρεπε τη δηµιουργία διαδικτυακών βάσεων δεδοµένων ευρηµάτων 

Αυτή τη στιγµή το DICOM χρησιµοποιείται στα περισσότερα σύγχρονα 

νοσηλευτικά ιδρύµατα και βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση (DICOM 3.0). 

Σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων µε σκοπό 

την παραγωγή, αποθήκευση, απεικόνιση, επεξεργασία, αποστολή, ανάκτηση, 

αναζήτηση και εκτύπωση ιατρικών εικόνων και αναφορών. Η ιδιαιτερότητα του 

συγκεκριµένου προτύπου έγκειται στο ότι µπορεί να αποθηκεύσει και να ανακτήσει 

εικόνες ανεξάρτητα από τον τρόπο κωδικοποίησής τους.  

Όλα τα δεδοµένα που προέρχονται από διάφορες πηγές (µηχανήµατα, 

αναφορές κ.α.) αναγνωρίζονται από το DICOM ως αντικείµενα (objects) µε 

συγκεκριµένες ιδιότητες (attributes), τα οποία περιγράφονται χρησιµοποιώντας ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών µέσω του DICOM Information Object Definitions (IOD) 

που υποστηρίζεται από ένα λεξικό δεδοµένων µε πάνω από 2000 χαρακτηριστικά, 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ της ονοµατολογίας, της µορφοποίησης και 

της επεξεργασίας αυτών των χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά 

αυτά µορφοποιούνται σύµφωνα µε 27 τύπους, όπως ηµεροµηνία, όνοµα, 

αναγνωριστικά κ.α. Μετατρέποντας, πλέον, τα δεδοµένα σε µορφή DICOM, ο 

                                                           
3 Οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσηµη ιστοσελίδα http://dicom.nema.org/standard.html  
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χρήστης µπορεί να διοχετεύσει µέσω του δικτύου σε οποιαδήποτε άλλο µηχάνηµα 

υποστηρίζει αυτό το πρότυπο, όπως ο αξονικός ή ο µαγνητικός τοµογράφος ή ένας 

υπολογιστής, και στα οποία µπορούν να προβάλλονται εικόνες  DICOM.  

∆ιαχωρίζει τα δεδοµένα σε τρία κύρια αντικείµενα: τους ασθενείς, τις µελέτες 

και τις εικόνες. Έτσι, το DICOM προσφέρει στις µονάδες υγείας που το 

χρησιµοποιούν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Υποστηρίζει εξαιρετικής ποιότητας εικόνες µε δυνατότητα 16 bits 

αποχρώσεων του γκρι για µονόχρωµες απεικονίσεις.  

• Υποστηρίζεται από τα πιο σύγχρονα ιατρικά µηχανήµατα που παράγουν 

ψηφιακές εικόνες 

• Οι εικόνες DICOM είναι εµπλουτισµένες µε πληροφορίες και άλλα επιπλέον 

χαρακτηριστικά, όπως η απεικόνιση του ασθενούς σε τρεις διαστάσεις κ.α. και 

τα αρχεία DICOM χρησιµοποιούν ένα πλήθος από ιδιότητες, ώστε να 

µεταφέρουν δεδοµένα όπως το ονοµατεπώνυµο του ασθενούς, τη διάγνωση 

κ.α. 

Με τον τρόπο αυτό, από τη µια πλευρά οι ασθενείς επωφελούνται από την 

ταχύτερη και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στέλνοντας τις ιατρικές τους εικόνες 

όπου χρειαστεί και από την άλλη πλευρά, το ιατρικό προσωπικό δέχεται σηµαντική 

βοήθεια στη διαδικασία της διάγνωσης έχοντας πρόσβαση στις εικόνες αυτές και τις 

αντίστοιχες αναφορές. Λόγω της ευελιξίας και της ταχύτητας που προσφέρει, το 

DICOM µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ο 

οποίος ενσωµατώνει πληροφορίες και ιατρικές εικόνες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε µια ευρεία γκάµα ειδικοτήτων όπως η ακτινολογία, η καρδιολογία, η ογκολογία, η 

οφθαλµολογία, η παθολογία, η πνευµονολογία κ.α. 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουµε ότι επιτροπές επιστηµόνων και των 

δυο εταιρειών, HL7 και DICOM, συνεργάζονται προκειµένου να συνδράµουν στην 

ανάπτυξη του HL7 RIM, για την δηµιουργία επεκτάσεων των δύο προτύπων και την 

ανάπτυξη µεταξύ τους συνδέσµων.  
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3.2 Πρότυπα για Κλινικά ∆εδοµένα 

3.2.1 Το Σύστηµα SNOMED CT4 

Το SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) 

αποτελεί ένα λεπτοµερές και κωδικοποιηµένο λεξιλόγιο ονοµάτων και περιγραφών 

χρησιµοποιούµενων στην περίθαλψη, σχεδιασµένο για χρήση στον ηλεκτρονικό 

φάκελο ασθενούς. Αποτελεί µια συστηµατική και πολυεπίπεδη ταξινόµηση κλινικών 

όρων, για την ένταξη ολόκληρου του ιατρικού λεξιλογίου, ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την ευκολότερη ανάκτηση και ανάλυση των κλινικών δεδοµένων.  

 Προέκυψε από τη συγχώνευση του SNOMED RF (Reference Terminology) 

που αναπτύχθηκε από το Κολλέγιο των Αµερικάνων Παθολόγων (CAP) και του 

CTV3 (Clinical Terms Version 3.0) που αναπτύχθηκαν από τον Εθνικό Οργανισµό 

Υγείας του Ηνωµένου Βασιλείου (NHS) και αποτελείται από έννοιες, όρους και 

σχέσεις µε σκοπό την ακριβή αναπαράσταση της κλινικής πληροφορίας στο χώρο της 

υγείας. Σε αντίθεση µε τις άλλες εφαρµογές που εστιάζονται στη συλλογή, ανάκτηση 

και ανταλλαγή των δεδοµένων, το SNOMED CT προσφέρει την προτυποποίηση της 

κλινικής πληροφορίας, η οποία µπορεί να προέρχεται από διαφορετικούς χώρους, σε 

διαφορετικές στιγµές και µε διαφορετικό τρόπο. 

Ο πρωταρχικός σκοπός του SNOMED CT είναι να υποστηρίξει την 

αποτελεσµατική κλινική καταγραφή των δεδοµένων µε στόχο τη βελτίωση της 

φροντίδας του ασθενούς. Είναι µία δοµηµένη συλλογή ιατρικών όρων που 

χρησιµοποιούνται διεθνώς για την καταγραφή και οι κλινικές πληροφορίες 

κωδικοποιούνται ώστε να είναι επεξεργάσιµες από τον υπολογιστή. Καλύπτει τοµείς 

όπως είναι οι ασθένειες, τα συµπτώµατα, οι λειτουργίες, οι θεραπείες, συσκευές και 

φάρµακα και για το λόγω αυτό θεωρείται από µερικούς η πιο ολοκληρωµένη, 

πολύγλωσση ορολογία κλινικής υγειονοµικής περίθαλψης στον κόσµο. Προβλέπει τη 

συνεπή ανταλλαγή πληροφοριών και είναι θεµελιώδους σηµασίας για ένα 

διαλειτουργικό ηλεκτρονικό µητρώο υγείας. Παράλληλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την καταγραφή των κλινικών στοιχείων των ατόµων σε ηλεκτρονικά µητρώα 

ασθενών και την υποστήριξη της λειτουργικότητας της εφαρµογής, όπως η 

τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων, η σύνδεση µε τις κλινικές µεθόδους περίθαλψης και 

των πόρων της γνώσης, την οποία µοιράζεται µε προγράµµατα περίθαλψης.   

                                                           
4
 Οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσηµη ιστοσελίδα http://www.ihtsdo.org/snomed-ct και από 
το Βλαχόπουλος & Κλεπετσάνης (2012) 
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 Το SNOMED CT µπορεί να προσφέρει στις µονάδες υγείας µια σειρά από 

οφέλη, όπως: 

• Αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο µε πολυγλωσσική υποστήριξη  

• Παρέχει µια συνεπή ορολογία σε όλο το εύρος της υγειονοµικής περίθαλψης 

και παράλληλα την ανταλλαγή πιο αξιόπιστων και ακριβέστερων ιατρικών 

πληροφοριών 

• Είναι εύκολα επεκτάσιµο 

• Επιτρέπει την ανάκτηση, αποστολή και ανάλυση των ιατρικών στοιχείων από 

έναν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς 

• Επιτρέπει την ακριβή καταγραφή κλινικών δεδοµένων από διαφορετικούς 

ανθρώπους, σε διαφορετικές θέσεις και το συνδυασµό τους µέσα στον 

ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, όπως και την περεταίρω ενσωµάτωση των 

απαραίτητων λεπτοµερειών. 

• Μειώνει τον κίνδυνο σφαλµάτων 

• ∆ιευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τονίζοντας τους κινδύνους και 

παρακολουθώντας την πορεία και την ανταπόκριση του ασθενούς στη 

θεραπευτική αγωγή.  

• Βοηθά στην αναγνώριση παρόµοιων περιστατικών 

• Επιτρέπει τη διασταύρωση ιστορικών κλινικών δεδοµένων  

Το SNOMED CT περιέχει 310000 όρους και είναι οργανωµένο γύρω από 11 

κύριους άξονες – κατηγορίες της ανθρώπινης ύπαρξης. 

3.2.2 Το Σύστηµα ICD5 

Η κωδικοποίηση ICD (International Classification of Diseases) αποτελεί µια 

διεθνή, πρότυπη διαγνωστική ταξινόµηση για όλη τη γενική επιδηµιολογία που 

προβλέπεται για κλινική χρήση. Συντηρείται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 

(WHO) και είναι αποδεκτή παγκοσµίως, καθώς περιλαµβάνει την ανάλυση της 

γενικής υγειονοµικής κατάστασης των πληθυσµιακών οµάδων και δίνει τη 

δυνατότητα της παρακολούθησης, της καταγραφής και της ενηµέρωσης σχετικά µε 

ασθένειες και ποικίλα υγειονοµικά προβλήµατα. Παράλληλα, είναι εφικτή η 

καταγραφή και ανάκληση διαγνωστικών πληροφοριών για κλινικούς, 

                                                           
5
 Πληροφορίες στο Π.Ο.Υ., Υπ.Υ.Κ.Α. & ΕΣ∆Υ (2008) 
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επιδηµιολογικούς και ποιοτικούς σκοπούς από µια βάση δεδοµένων που περιέχει 

στοιχεία για τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα του κάθε κράτους-µέλους της WHO. 

Αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην 10η έκδοσή της, το ICD-10, η οποία 

διαµορφώθηκε από την WHO µε την υποστήριξη οµάδας εθελοντών του Κέντρου 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Οργανισµών Υγείας και λαµβάνει υπόψη νέες 

εµπειρίες και γνώσεις, παρουσιάζει µεγαλύτερη ακρίβεια και αποδοτικότητα στην 

κωδικοποίηση και επέκτεινε την ικανότητα του συστήµατος να δέχεται νέους 

κώδικες. Οι βασικές κατηγορίες του συστήµατος είναι: 

• Τα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

• Οι νεοπλασίες 

• Οι ασθένειες του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων 

• Οι διαταραχές των ανοσοποιητικών µηχανισµών 

• Τα ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα 

• Οι διαταραχές της νόησης και της συµπεριφοράς. 

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο ταξινόµησης των 

διαγνώσεων για γενικούς επιδηµιολογικούς σκοπούς και την αντιµετώπιση 

προβληµάτων υγείας µέσω της ανάλυσης της γενικής κατάστασης της υγείας οµάδων 

πληθυσµού και τη συνεχή παρακολούθηση της συχνότητας εµφάνισης και 

επικράτησης νοσηµάτων και συναφών προβληµάτων υγείας.  

Τα θεµέλια που έθεσε η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την ICD-10 το 1989 παρείχαν 

τη βάση για την ανάπτυξη µιας «οικογένειας» ταξινοµήσεων υγείας. Κατά τα 

τελευταία χρόνια, µέσω της χρήσης της ICD και της ανάπτυξης των συναφών 

ταξινοµήσεων της WHO, αναπτύχθηκε περαιτέρω η έννοια µιας «οικογένειας», ένας 

όρος που εκφράζει µια ακολουθία ολοκληρωµένων προϊόντων ταξινόµησης τα οποία 

µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα ή 

από κοινού για να παρέχουν πληροφορίες για διαφορετικές πτυχές της υγείας και για 

το σύστηµα υγείας. Έτσι, η ICD ως ταξινόµηση αναφοράς χρησιµοποιείται κυρίως 

για τη συλλογή πληροφοριών πάνω στη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα, ενώ 

πρόσθετες πτυχές των τοµέων υγείας, η λειτουργικότητα και η ανικανότητα έχουν 

τώρα ταξινοµηθεί µαζί στη ∆ιεθνή Ταξινόµηση της Λειτουργικότητας, της 

Ανικανότητας και της Υγείας (ICF).  

Γενικά, στόχος της Οικογένειας των ∆ιεθνών Ταξινοµήσεων της WHO είναι 

να παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο διαστάσεων της πληροφορίας που σχετίζονται 
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µε την υγεία και τη διαχείριση της υγείας. Με αυτό τον τρόπο καθιερώνεται µια κοινή 

γλώσσα που βελτιώνει την επικοινωνία και επιτρέπει συγκρίσεις των δεδοµένων 

µεταξύ των κλάδων και των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης διαφόρων χωρών. 

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και το ∆ίκτυο WHO-FIC προσπαθούν να 

οικοδοµήσουν την οικογένεια των ταξινοµήσεων, έτσι ώστε να βασίζεται σε γερές 

επιστηµονικές και ταξινοµικές αρχές· να είναι πολιτισµικώς κατάλληλη και διεθνώς 

εφαρµόσιµη και, τέλος, να εστιάζει στους πολυδιάστατους τοµείς της υγείας ώστε να 

ικανοποιεί τις ανάγκες των διαφορετικών χρηστών της.  

Η δοµή του ICD-10 περιλαµβάνει τρεις τόµους: α) ο πρώτος τόµος 

αποτελείται από ένα συνοπτικό κατάλογο και περιλαµβάνει την ταξινόµηση σε 

επίπεδο 3 ή 4 χαρακτήρων, την ταξινόµηση µορφολογίας νεοπλασµάτων, ειδικούς 

συνοπτικούς πίνακες για τη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα και ρυθµίσεις 

ονοµατολογίας, β) ο δεύτερος τόµος αποτελείται από τις οδηγίες χρήσης σχετικά µε 

την ταξινόµηση, τους συνοπτικούς πίνακες και το σχεδιασµό χρήσης του ICP και γ) ο 

τρίτος τόµος περιλαµβάνει ένα αλφαβητικό ευρετήριο. 

3.3.3 Το Σύστηµα DRGs6 

Το DRG (Diagnosis Related Groups) είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει την 

εκτίµηση του κόστους υγειονοµικής περίθαλψης µέσω της ταξινόµησης των ασθενών 

µε βάση δηµογραφικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά χαρακτηριστικά και 

χρησιµοποιείται για την επιστροφή των ιατρικών εξόδων. Αποτελεί έναν σύγχρονο 

µηχανισµό αποζηµίωσης και ελέγχου του νοσοκοµειακού κόστους, που 

χρησιµοποιείται πλέον στα σύγχρονα συστήµατα υγείας µε επί µέρους παραλλαγές. Η 

µέθοδος αυτή υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το Αµερικανικό Κογκρέσο το 1983 

και αφορούσε στην πληρωµή των νοσοκοµείων που εξυπηρετούσαν ασθενείς οι 

οποίοι καλύπτονταν από το οµοσπονδιακό πρόγραµµα υγειονοµικής περίθαλψης 

ηλικιωµένων και αναπήρων Medicare.  

Η βασική ιδέα των Fetter και Thompson, του Πανεπιστηµίου Yale των ΗΠΑ, 

ήταν η ταξινόµηση του εξαιρετικά µεγάλου αριθµού ιατρικών περιστατικών-

περιπτώσεων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά. Το βασικό πλεονέκτηµά του είναι 

η ικανότητα ορισµένης ανάλυσης, όπως για παράδειγµα η σύγκριση του κόστους, της 

αποδοτικότητας και της ποιότητας, που διαφορετικά δε θα ήταν εφικτό. Έτσι, έγινε 

                                                           
6
 Οι πληροφορίες στο Ξένος, Π., Νεκτάριος, Μ., Πολύζος, Ν. & Υφαντόπουλος, Ι. (2014) 
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εφικτή η αύξηση του βαθµού διαφάνειας σχετικά µε την απόδοση των προµηθευτών 

και την κατανάλωση των πόρων, σε έναν τοµέα όπου η άσκηση πολιτικής και 

διοίκησης ήταν συνδεδεµένη µε προβλήµατα ελλιπούς πληροφόρησης, καθώς οι 

διευθύνσεις και οι «τρίτοι» πληρωτές γνώριζαν λίγα για την εσωτερική διαδικασία 

των νοσοκοµείων και είχαν περιορισµένα µέσα για να προβούν σε ουσιαστικές 

συγκρίσεις.  

Η µέθοδος DRG είναι ένας µηχανισµός κατανοµής των οικονοµικών πόρων 

των νοσοκοµείων βάσει των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν, ο οποίος παράλληλα 

αποθαρρύνει την παροχή της περιττής (µη αναγκαίας) ιατρικής περίθαλψης και 

ενθαρρύνει, αντίστοιχα, την οικονοµικά αποδοτική παροχή της κατάλληλης ιατρικής 

περίθαλψης. Η µέθοδος αυτή, µε ορισµένες παραλλαγές, κατέστη πολύ ελκυστική για 

τους έχοντες την ευθύνη χάραξης πολιτικής στον τοµέα των οικονοµικών της υγείας 

τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον µε 

αυτή επιτυγχάνεται συγκράτηση των δαπανών των νοσοκοµείων, ενώ αποφεύγονται 

οι πολιτικές διαµάχες όπως στις περιπτώσεις των σφαιρικών προϋπολογισµών. Ειδικά 

σε χώρες όπου η κύρια µέθοδος χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων είναι οι σφαιρικοί 

προϋπολογισµοί και οι ανά κατηγορία προϋπολογισµοί, οι διοικήσεις έχουν πολύ 

περιορισµένη πληροφόρηση για το είδος και το τελικό κόστος των υπηρεσιών που 

προσφέρονται από τους ιατρούς.  

Παράλληλα, το σύστηµα DRGs αποσκοπεί στην υποστήριξη του ρόλου των 

διοικήσεων των νοσοκοµείων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα παρακολούθησης και 

ελέγχου του έργου των ιατρών. Βασίζεται σε µια καθορισµένη πληρωµή ανά ασθενή 

ανάλογα µε την κύρια διάγνωσή του και έχει αποδειχθεί, σύµφωνα µε µελέτες του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, ότι αυξάνει τα κίνητρα για αποτελεσµατική και 

αποδοτική παροχή υπηρεσιών και αποτρέπει ακούσιες συµπεριφορές, όπως τα 

πρόωρα εξιτήρια των ασθενών. Παρόλα αυτά, ενώ η οικονοµική θεωρία προτείνει ότι 

το σύστηµα αποζηµίωσης DRG των νοσοκοµείων παρέχει κίνητρα για αύξηση της 

αποδοτικότητας, ενδέχεται να υπάρχουν εµπόδια (όπως ο συγκεκριµένος σχεδιασµός 

και η λειτουργία του εκάστοτε συστήµατος) για την επιτυχία αυτών των κινήτρων 

στην πράξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

4. Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς στην Ελλάδα 

4.1 Ιστορική Αναδροµή7 

Παρά το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς αποτελεί ένα 

πολύτιµο εργαλείο διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής, η εφαρµογή του στα 

δηµόσια ελληνικά νοσοκοµεία άργησε πολύ. Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 80, 

άρχισε σταδιακά η χρήση των προσωπικών υπολογιστών, κυρίως στα οικονοµικά 

τµήµατα, αντιµετωπίζοντας ποικίλα προβλήµατα και δυσλειτουργίες που κατά κύριο 

λόγο οφείλονταν στην έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. Σταδιακά τα επόµενα 

χρόνια µέσω της σταδιακής προσαρµογής των δηµόσιων υπηρεσιών στις νέες 

τεχνολογίες, αναπτύχθηκαν τα τοπικά δίκτυα, τα οποία επέτρεπαν την επικοινωνία 

και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα σε αποµακρυσµένους υπολογιστές. 

Παράλληλα, αναπτύσσονται οι βάσεις δεδοµένων που επιτρέπουν την καταχώρηση, 

οργάνωση και επεξεργασία µεγάλου όγκου πληροφοριών, τόσο από τη διοίκηση όσο 

και από τα επιµέρους τµήµατα των υπηρεσιών και ειδικότερα των νοσοκοµείων.  

Αρχικά, ο χειρισµός των βάσεων δεδοµένων αφορούσε την απλή καταχώρηση 

και τη συλλογή δεδοµένων, καθώς οι υπάλληλοι που εκπαιδεύονται ελάχιστα 

πράγµατα κατανοούν σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας τους, διότι χρησιµοποιούνται 

σύνθετοι αλγόριθµοι. ∆υστυχώς, οι βάσεις δεδοµένων που άρχισαν να 

χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια νοσοκοµεία δεν είναι ενιαίες και κάθε νοσοκοµείο 

επιλέγει εφαρµογές χωρίς σχεδιασµό, ενώ ελάχιστη προσοχή δίνεται στη συλλογή και 

ηλεκτρονική καταγραφή των κλινικών δεδοµένων των ασθενών για τη σύνθεση ενός 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. 

∆υστυχώς, ακόµη και στις µέρες µας πολλοί ιατρικοί φάκελοι των δηµόσιων 

ελληνικών νοσοκοµείων εξακολουθούν να είναι χειρόγραφοι, ογκώδεις, ασαφείς, 

δυσανάγνωστοι και τις περισσότερες φορές φθείρονται ή αλλοιώνονται µε το 

πέρασµα του χρόνου. Συνεπώς, η αναζήτηση ιστορικών και κλινικών δεδοµένων είναι 

εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων είναι σχεδόν 

αδύνατη. Επιπρόσθετα, ακόµη και σε περιπτώσεις που υπήρχε ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενούς ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει µε το εσωτερικό δίκτυο του νοσοκοµείου 

                                                           
7
 Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο της Μούρτου (2006) 
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λόγω διαφορών στη διασύνδεσή του µε το πληροφοριακό διαχειριστικό σύστηµα ή 

την έλλειψη της κατάλληλης διαλειτουργικότητας.  

Πιο συγκεκριµένα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η κλινική 

πληροφορία που αφορά εξωτερικούς ασθενείς, καταγράφεται χειρόγραφα από τους 

εφηµερεύοντες ιατρούς σε πράσινες καρτέλες, ενώ αν ο ασθενής επισκεφθεί ξανά το 

νοσοκοµείο σε πολλές περιπτώσεις αποκτούσε νέα καρτέλα λόγω απώλειας ή 

λανθασµένης καταχώρησης των στοιχείων του. Ακόµη και στις περιπτώσεις 

καταγραφής ενός ασθενούς στο ∆ιαχειριστικό Πληροφορικό Σύστηµα και την 

απόκτηση ενός µοναδικού Αριθµού Μητρώου από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή 

τη Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων, οι ιατροί συνεχίζουν να αναζητούν την 

χειρόγραφη καρτέλα για να καταγράψουν τη διάγνωση και τη θεραπευτική αγωγή. 

Ακόµη και στην περίπτωση των νοσηλευόµενων ασθενών, η διαδικασία 

συµπλήρωση του ιατρικού φακέλου εξακολουθεί να είναι ασαφής ως προς τη 

διάγνωση και την πορεία της νόσου και λιγότερο τη συνταγογράφηση, καθώς ως προς 

αυτό το κοµµάτι εφαρµόζεται το ηλεκτρονικό συνταγολόγιο. Η ασάφεια έγκειται 

περισσότερο στις περιπτώσεις του ηλεκτρονικού εξιτηρίου, όπου οι διοικητικοί 

υπάλληλοι αντιγράφουν στον υπολογιστή τη χειρόγραφη διάγνωση εξόδου των 

ιατρών, συχνά µαντεύοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο κείµενο, το οποίο σε 

πολλές περιπτώσεις είναι πολύ γενικό και δεν χαρακτηρίζεται από ευκρίνεια και 

αξιοπιστία. Ένα απλό παράδειγµα είναι η χειρόγραφη διάγνωση «οξεία βρογχίτις», η 

οποία αποτελεί ένα γενικό χαρακτηρισµό νόσου και µπορεί να αναφέρεται σύµφωνα 

µε τη διεθνή κωδικοποίηση ICD-10 σε 10 διαφορετικές µορφές νόσου.  

Παράλληλα, η ίδια ασάφεια επικρατεί και στην εγγραφή υγειονοµικού υλικού, 

όπου πολλά νοσοκοµεία δεν χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική ατοµική χρέωση 

υγειονοµικού υλικού µε αποτέλεσµα να γίνονται συνεχώς λάθη στον υπολογισµό του 

κόστους και κακοδιαχείριση που οδηγεί σε σπατάλες. Ακόµη, καθώς η ηλεκτρονική 

καταγραφή χειρουργικών επεµβάσεων και η µετεγχειρητική κατάσταση απαιτούν την 

καταγραφή σε µορφή ελεύθερου κειµένου, η καταχώρηση της κλινικής κατάστασης 

του ασθενούς σε κάποιον φθαρµένο ογκώδη χειρόγραφο φάκελο θεωρείται σχεδόν 

αναπόφευκτη.   

Οι γενικεύσεις που χρησιµοποιούνται στις διαγνώσεις εισόδου και εξόδου 

ενός ασθενούς όχι µόνο εµποδίζουν την καταγραφή και αποθήκευση της 

στοιχειώδους αυτής πληροφορίας για την ακριβή κατάσταση του ασθενούς, αλλά 
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εµποδίζουν τη διάχυση της πληροφορίας αυτής. Έτσι, ένας ασθενής µε τον 

χαρακτηρισµό «οξεία βρογχίτις» σε κάποιο άλλο νοσοκοµείο, µπορεί να υποβληθεί 

σε σειρά εργαστηριακών εξετάσεων ανίχνευσης πιθανού στρεπτόκοκκου ή 

πνευµονίας κ.α., µε αποτέλεσµα τη διενέργεια περιττών εξετάσεων και την αλόγιστη 

σπατάλη των πόρων του νοσοκοµείου. Το παράδοξο είναι ότι ακόµη και στο αρχικό 

νοσοκοµείο θα παρέµενε για εξετάσεις, ένας τόσο γενικός χαρακτηρισµός σε έναν 

χειρόγραφο φάκελο θα οδηγούσε και πάλι σε µια σειρά περιττών εξετάσεων και 

σπατάλη.  

4.2. Σύγχρονη Πραγµατικότητα 

Τα τρία δηµοφιλέστερα ελληνικά προϊόντα σχετικά µε τα ολοκληρωµένα 

Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείου είναι τα εξής: 

• Το «Ασκληπειός» της Computer Solutions, το οποίο καλύπτει λειτουργίες που 

αφορούν στις διοικητικές, οικονοµικές, ιατρονοσηλευτικές και ειδικές 

εφαρµογές,  

• Το «Υγεία-2000» της Unisoft, το οποίο ασχολείται µε τη διαχείριση ασθενών, 

το λογιστήριο, τις ιατρικές-νοσηλευτικές υπηρεσίες, τη διαχείριση υλικών και 

φαρµάκων, τις εφαρµογές υποστήριξης και τη διαχείριση της διοίκησης  

• Το «Helios» της Intrasoft, το οποίο περιλαµβάνει ιατρικές εφαρµογές, το 

λογιστήριο, το γραφείο κίνησης, το φαρµακείο- αποθήκες, τις γενικές 

βοηθητικές εργασίες και τη διαχείριση εφαρµογών. 

Η Systems Applications & Products (SAP) δηµιουργήθηκε το 1972 και αυτή 

τη στιγµή είναι ο ηγέτης στην παροχή λύσεων επιχειρηµατικής συνεργασίας για 

όλους τους κλάδους της παραγωγής και για κάθε µεγάλη αγορά. Εξυπηρετεί 

περισσότερους από 76.000 πελάτες παγκοσµίως και αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία 

επιχειρηµατικού λογισµικού και την τρίτη µεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία παροχής 

λογισµικού παγκοσµίως. Η έδρα της βρίσκεται στο Walldorf της Γερµανίας και είναι 

εισηγµένη σε αρκετά χρηµατιστήρια ανά τον κόσµο.  

Το SAP R/3 είναι µια πλατφόρµα που επιτρέπει την ενοποίηση των 

πληροφοριών από όλα τα τµήµατα της εταιρείας και τη βελτίωση των ενδοεταιρικών 

και εξωτερικών διαδικασιών. Παρέχει ολοκληρωµένη δυνατότητα οργάνωσης και 

υποστήριξης των πληροφοριών που αφορούν σε πολλές επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες όπως: 

• FI: Λογιστική 
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• CO: Έλεγχος κόστους 

• AM: ∆ιαχείριση παγίων 

• PS: ∆ιαχείριση έργων 

• WF: ∆ηµιουργία ροών εργασίας 

• HR: ∆ιαχείριση προσωπικού 

• PM: Προγραµµατισµός και έλεγχος συντήρησης του εξοπλισµού 

• MM: ∆ιαχείριση υλικών και αποθεµάτων 

• QM: Σχεδιασµός, επιθεώρηση και έλεγχος ποιότητας 

• SD: Οργάνωση και διαχείριση πωλήσεων και πελατών 

• PP: Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής 

• WM: ∆ιαχείριση αποθήκης  

Το «SAP» ασχολείται µε τη διαχείριση ασθενών, τις ιατρικές-νοσηλευτικές 

υπηρεσίες, τη διαχείριση υλικών και φαρµάκων, την ενσωµάτωση διαφόρων ιατρικών 

εξετάσεων, τις εφαρµογές υποστήριξης, το λογιστήριο και τη διαχείριση της 

διοίκησης. 

∆υστυχώς, τα ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείων, όπως 

ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, χρησιµοποιείται από ελάχιστους υγειονοµικούς 

οργανισµούς παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες που έχουν γίνει ιδιαίτερα από το 2010 

να εισαχθούν στα περισσότερα δηµόσια νοσοκοµεία στο πλαίσιο εξορθολογισµού 

των δηµόσιων δαπανών (Ν.3833/2010, Ν.3918/2011 & Ν.4046/2012).  

Ειδικότερα, έρευνα των Kitsiou et al. (2010) σχετικά µε την χρήση των 

ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων στα ελληνικά νοσοκοµεία έδειξε ότι 

τα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης ασθενών και τα συστήµατα διαχείρισης 

φαρµακευτικού υλικού και εργαστηριακών εξετάσεων υιοθετήθηκαν από τα δηµόσια 

νοσοκοµεία σε ποσοστό µεγαλύτερο από 68,6%. Ωστόσο, ο βαθµός ενσωµάτωσης 

καθενός από αυτά τα συστήµατα είναι ακόµη σε χαµηλά επίπεδα και πιο 

συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, η 

παραπάνω έρευνα έδειξε ότι µόνο το 15,7% των νοσοκοµείων τηρούσε 

ηλεκτρονικούς φακέλους για τους εξωτερικούς ασθενείς και το 22,9% για τους 

εσωτερικούς ασθενείς του. Τα παραπάνω στοιχεία µαρτυρούν την αποτυχία 

εισαγωγής του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς στα ελληνικά νοσοκοµεία και την 

αδυναµία αξιοποίησης µιας σειράς εργαλείων τεχνολογίας που στόχο έχει την 
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αναβάθµιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Οι κυριότεροι λόγοι που δηµιουργούν εµπόδια στην εφαρµογή των ανωτέρω 

συστηµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία φαίνεται να είναι (Κουνέλη (2009)): 

• Οι ελλείψεις εκπαιδευµένου και εξειδικευµένου προσωπικού 

• Η αδυναµία σωστής στελέχωσης των οργανωµένων τµηµάτων πληροφορικής 

στα νοσοκοµεία 

• Η συρρίκνωση των προϋπολογισµών των δηµόσιων νοσοκοµείων 

• Οι συνεχείς αλλαγές και η ασυνέχεια στη στρατηγική ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστηµάτων στα νοσοκοµεία 

• Η έλλειψη τυποποιηµένων διαδικασιών και ροής εργασίας 

• Η έλλειψη καθηκοντολογίου σχετικά µε το τµήµα πληροφορικής 

• Η απουσία θεσµικού φορέα σχετικά µε την ιατρονοσηλευτική πληροφορική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5. Η Περίπτωση του Γ. Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου ξεκίνησε να χρησιµοποιεί το σύστηµα 

Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού (ERP - Enterprise Resource Planning) της εταιρείας 

SAP από το 1999, προκειµένου να ενσωµατώσει εσωτερικές και εξωτερικές 

πληροφορίες διαχείρισης σε ολόκληρο το νοσοκοµείο, ενώ ο ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενούς δηµιουργήθηκε λίγο καιρό αργότερα.  Η δυνατότητά του να λειτουργεί ως 

ένα ενοποιηµένο σύστηµα του επιτρέπει την σε πραγµατικό χρόνο διαχείριση και 

επεξεργασία της διαθέσιµης πληροφορίας από ολόκληρο το νοσοκοµείο. Η 

συγκεκριµένη εφαρµογή καλύπτει την Οικονοµική, ∆ιοικητική και Νοσοκοµειακή 

διαχείριση του Γ.Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και είναι σε θέση να τηρεί πλήρη 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο για το σύνολο των ασθενών του. 

Ειδικότερα, η εφαρµογή επιτρέπει στο χρήστη να διαχειρίζεται τα 

προγράµµατα του Χειρουργείου, του τµήµατος Τεχνητού Νεφρού, του 

Αναισθησιολογικού, των Κέντρων Κόστους και το Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής 

Λειτουργίας ΤΕΠ, το οποίο αποτελεί µια πλατφόρµα διαχείρισης ασθενών του 

τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών και περιλαµβάνει την αξιολόγηση και την 

καταγραφή των εργαστηριακών εξετάσεων και φτάνει έως την ηλεκτρονική έκδοση 

των αποτελεσµάτων και την απεικόνισή τους, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη 

εξοικονόµηση χρόνου και αναλώσιµων υλικών. 

Παράλληλα, υποστηρίζεται η πλήρης διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση 

των συστηµάτων µε βάση το διεθνές πρότυπο HL7. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή 

SAP επικοινωνεί µε µια σειρά άλλων συστηµάτων που χρησιµοποιεί το νοσοκοµείο 

και από τα οποία αντλεί δεδοµένα, όπως: α) το Σύστηµα Απεικόνισης PACS (Picture 

Archiving & Communication System), το οποίο αποτελεί µια ιατρική τεχνολογία 

απεικόνισης που επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύει και να έχει εύκολή πρόσβαση 

σε εικόνες και ποικίλες µεθόδους απεικόνισης (MRI, HS, CT), µεταδίδοντάς τες 

ψηφιακά στα ενδιαφερόµενα µέρη και εξαλείφοντας τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση και 

ανάκτηση των εξετάσεων και β) το Σύστηµα διαχείρισης εργαστηριακών εξετάσεων 

LIS (Laboratory Information System), το οποίο διαχειρίζεται σε πραγµατικό χρόνο το 

σύνολο των Αιµατολογικών, Βιοχηµικών και Ανοσολογικών εξετάσεων που 

διενεργούνται στα αντίστοιχα εργαστήρια (Απολογισµός Νοσοκοµείου 

Παπαγεωργίου (2015)).  
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Η εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του SAP έγινε από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτή της ιδιωτικής εταιρείας που το ανέπτυξε, ο οποίος πραγµατοποιεί ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια στο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του 

νοσοκοµείου που είναι εξουσιοδοτηµένο να το χειρίζεται. Σε γενικές γραµµές, η 

υποστήριξη σε θέµατα διαχείρισης του συστήµατος παρέχεται από το τµήµα 

πληροφορικής του νοσοκοµείου και µόνο εφόσον προκύψει κάποιο πρόβληµα στη 

λειτουργία του απευθύνονται στην ιδιωτική εταιρεία. Εκτός από το τµήµα 

πληροφορικής που αναλαµβάνει να βοηθήσει το ιατρικό προσωπικό στην 

καταχώρηση των ιατρικών πληροφοριών, τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς 

χειρίζεται µόνο το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό 

δεν έχει δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων στην εφαρµογή. 

Τα κυριότερα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την εισαγωγή της εφαρµογής 

στο νοσοκοµείο φαίνεται να είναι παρόµοια µε εκείνα που αναφέρονται στην διεθνή 

βιβλιογραφία και αφορούσαν (Jha et al. (2009); Κουνέλη (2009); Kitsiou et al. 

(2010)): 

• την απροθυµία του ιατρικού προσωπικού λόγω του µεγάλου φόρτου εργασίας, 

• την ανεπάρκεια του προσωπικού γύρω από θέµατα διαχείρισης των νέων 

τεχνολογιών  

• την απροθυµία του προσωπικού να υιοθετήσει τις νέες διαδικασίες που 

προέκυψαν από την εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου και 

• τις επιφυλάξεις των χρηστών σχετικά µε την υποστήριξη που θα δεχθούν σε 

θέµατα διαχείρισης. 

Σταδιακά και ύστερα από την εκπαίδευση των χρηστών, η οποία συνεχίζει να 

πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µέχρι και σήµερα, και ύστερα από 

την ενεργό υποστήριξη του τµήµατος πληροφορικής σε θέµατα διαχείρισης, ο 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς εφαρµόζεται στο Γ. Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου µε 

επιτυχία. Πιο συγκεκριµένα, το τµήµα πληροφορικής δέχεται αιτήµατα του ιατρικού 

προσωπικού σχετικά µε περαιτέρω βελτιώσεις του συστήµατος και προχωρά στις 

ανάλογες ενέργειες, κάτι που µας δείχνει ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια για 

περαιτέρω αναβαθµίσεις του συστήµατος, ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και φιλικό 

προς το χρήστη.   

Στον πίνακα 2 παραθέτουµε ποια από τα χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού 

Φακέλου Ασθενούς που παραθέσαµε σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία 
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καλύπτονται από το σύστηµα που χρησιµοποιεί το Γ. Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και 

ποια όχι.  

 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά ΗΦΑ που καλύπτει το σύστημα του 

Γ.Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

Ασφάλεια Το σύστηµα διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών και πραγµατοποιείται πιστή καταγραφή των 

κλινικών ενεργειών 

Έλεγχος 

πρόσβασης 

Μόνο εξουσιοδοτηµένοι χρήστες εκτελούν τις λειτουργίες που 

του επιτρέπεται  

Ηλεκτρονική 

υπογραφή 

Χρησιµοποιείται και τροποποιείται µόνο από το δηµιουργό 

της 

Ακεραιότητα των 

δεδοµένων 

Ακολουθείται µια ειδική διαδικασία προκειµένου να διαγραφεί 

ή να τροποποιηθεί µια πληροφορία µετά την καταχώρησή της 

Λογισµικό ελέγχου Η τροποποίηση που έγινε, το είδος και η ώρα καταγράφεται σε 

αρχείο του εξουσιοδοτηµένου χρήστη 

∆ιασυνδεσιµότητα Υπάρχει ένα κοινό περιβάλλον για όλους τους 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες, επιτρέποντας τη διανοµή και την 

ανταλλαγή δεδοµένων, ενώ παράλληλα ενσωµατώνονται 

ιατρικές εξετάσεις από όλα τα ιατρικά µηχανήµατα και 

εργαστήρια του νοσοκοµείου 

Ευρύτητα Υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης πολλών τύπων δεδοµένων 

σε µορφή ελεύθερου κειµένου και σε δοµηµένη µορφή, όπως 

αρχεία ήχου, ιατρικές εικόνες, βίντεο, βιοσήµατα κ.α. 

Φορητότητα Υπάρχει η δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στο 

σύστηµα  

∆ιαχρονική 

συµβατότητα 

Υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας του για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα, όπως και συµβατές µεταξύ τους 

εκδόσεις από την εταιρεία που το δηµιούργησε 

Επεκτασιµότητα Το σύστηµα εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέες εφαρµογές 

∆ιαθεσιµότητα Είναι στη διάθεση του χρήση 24 ώρες το 24ωρο και 7 ηµέρες 

την εβδοµάδα 

Χρήση προτύπων Χρησιµοποιούνται πρότυπα, όπως το HL7 & ICD-10 
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Ατοµικότητα Καταγράφεται στο ιστορικό κάθε λεπτοµέρεια του αφορά 

στην υγεία του κάθε ασθενούς και συνοδεύεται από τις 

εξετάσεις που έχει πραγµατοποιήσει, τη φαρµακευτική αγωγή 

που έχει ακολουθήσει και άλλα ιατρικά δεδοµένα 

Συνέπεια Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται µπορούν να οδηγήσουν σε 

κλινικές αποφάσεις  

Εξουσιοδότηση Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας ιατρικών εντύπων που 

µπορούν να αποτελέσουν νοµικά έγγραφα 

 
5.1 Η εφαρµογή του Ιατρικού Αρχείου “Medical Records”8  

Το ιατρικό αρχείο είναι ένα από τα κοµβικά σηµεία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 

καθώς διακινεί καθηµερινά πλήθος ιατρικών φακέλων από και προς τις κλινικές, 

παραδίδει και παραλαµβάνει εξετάσεις και πορίσµατα σε/από ιδιώτες, αρχειοθετεί και 

ταξινοµεί. Παρά τον αυξηµένο όγκο εργασίας και την αυταπόδεικτη ανάγκη 

δηµιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου δανεισµού φακέλων, πορισµάτων και εξετάσεων, 

το ιατρικό αρχείο κατέγραφε µέχρι σήµερα όλες του τις πράξεις σε βιβλία 

εισερχοµένων και εξερχοµένων (παραλαβής και παράδοσης). Το γεγονός αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκολη (αν όχι αδύνατη) η διαδικασία παραλαβής 

εξετάσεων που παραδίδονται σε ιδιώτες, η επιστροφή φακέλων από τις κλινικές να 

έγκειται στη σωστή οργάνωση και καλή θέληση των τελευταίων, ενώ η πιθανότητα 

σφάλµατος λόγω λανθασµένης εγγραφής στους καταλόγους του ιατρικού αρχείου να 

είναι κάτι παραπάνω από πιθανή. 

Την κατάσταση αυτή ήρθε να ανατρέψει η εφαρµογή διαχείρισης ιατρικού 

αρχείου “Medical Records”, που αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από τη ∆ιεύθυνση 

Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης του Γ.Ν. Παπαγεωργίου µε τη συνεργασία και 

συνεπικουρία των συναδέλφων που εργάζονται στο Ιατρικό Αρχείο. Το αποτέλεσµα 

είναι η ανάπτυξη µιας ηλεκτρονικής εφαρµογής που ανταποκρίνεται στην υφιστάµενη 

ροή εργασίας και τις απαιτήσεις του προσωπικού, εκσυγχρονίζει το ιατρικό αρχείο, 

αυτοµατοποιεί τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής ιατρικών φακέλων, 

διευκολύνει την ιχνηλασιµότητα των δανεισµένων φακέλων και εξετάσεων και 

παρέχει στις κλινικές και τα τµήµατα του νοσοκοµείου τη δυνατότητα να γνωρίζουν 

                                                           
8
 Οι πληροφορίες προέρχονται από σχετικό άρθρο στο τριμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει το 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου «Χρέος Ζωής», Ζεϊμπέκης, Δ. & Δερμεντζόγλου, Λ. Ε., τ. 24, Αύγουστος-

Οκτώβριος 2011 
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που βρίσκεται ο φάκελος κάθε ασθενή µε την ενσωµάτωση του κατάλληλου 

στοιχείου ελέγχου στο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης του νοσοκοµείου SAP. 

Κατά την πρώτη φάση της ανάλυσης, οι µηχανικοί του τµήµατος 

πληροφορικής συνεργάστηκαν στενά και από κοινού µε το προσωπικό του ιατρικού 

αρχείου προκειµένου να καταγράψουν όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται για 

το δανεισµό ενός φακέλου, ή µέρους αυτού στις κλινικές του νοσοκοµείου, ή σε 

ιδιώτες κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους στο πρωτόκολλο. Επιπρόσθετα, 

καταγράφηκαν οι απαιτήσεις καθώς και οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται κατά 

την επιστροφή του φακέλου ή των µεµονωµένων εξετάσεων στο ιατρικό αρχείο, 

δηµιουργήθηκαν εκ νέου αυτόµατες φόρµες καταγραφής δανεισµού και αποδεικτικά 

παραλαβής και σχεδιάστηκαν αναφορές για τη διευκόλυνση του ιατρικού αρχείου και 

των κλινικών.  

Τέλος, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης της εφαρµογής και εκτέλεσής της µέσω πιστοποιηµένων χρηστών, για τη 

διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων. Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε σε 

PHP (έκδοση 5.2.3) και MySQL (έκδοση 5.0.27). Η εφαρµογή µπορεί να εκτελεστεί 

από οποιοδήποτε υπολογιστή που διαθέτει έναν απλό φυλλοµετρητή δικτύου 

(browser) όπως για παράδειγµα οι Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome 

κ.λπ. χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση. Στο επίπεδο του διακοµιστή (server), οι 

µειωµένες ανάγκες της εφαρµογής σε µνήµη και υπολογιστική ισχύ, επιτρέπουν την 

εγκατάστασή της σε ένα απλό υπολογιστικό σύστηµα. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι 

στην τρέχουσα εγκατάσταση, χρησιµοποιείται υπολογιστικό σύστηµα µε 

επεξεργαστή Intel Core i3 µε µνήµη 2 GB και λειτουργικό σύστηµα Windows XP, 

ενώ η εφαρµογή εκτελείται µε τη χρήση Apache Web Server. 

Η εφαρµογή είναι δοµηµένη σε τρεις βασικές οντότητες που είναι η παράδοση 

φακέλου ή εξετάσεων, η παραλαβή, και η έκδοση αναφορών. Για κάθε µία από αυτές 

έχει ληφθεί ειδική µέριµνα προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από το δανεισµό εξετάσεων σε κλινικές ή 

ιδιώτες, την πλήρη ή µερική επιστροφή των εξετάσεων κλπ.: 

1. Παράδοση Φακέλου: Από τη στιγµή που στο ιατρικό αρχείο καταφθάνει ένα 

αίτηµα για την παράδοση ενός φακέλου (ή µέρους αυτού), σε µια κλινική ή σε 

ιδιώτη, το προσωπικό του ιατρικού αρχείου εισάγει (ή σαρώνει στην περίπτωση 

που υπάρχει αυτοκόλλητο γραµµωτού κώδικα) τον ΑΜ του ασθενή ανοίγοντας 
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την προσωπική καρτέλα του. Σε αυτή την ηλεκτρονική εγγραφή «χρέωσης» του 

φακέλου καταγράφεται ο παραλήπτης του φακέλου (κλινική ή ιδιώτης), ο 

αριθµός πρωτοκόλλου βάσει του οποίου γίνεται η παραχώρηση (εφόσον αφορά 

ιδιώτες), αν η παραλαβή αφορά τον πλήρη φάκελο του ασθενή ή µέρος µόνο των 

εξετάσεων που είναι αρχειοθετηµένες σε αυτόν, το είδος των εξετάσεων που 

παραχωρούνται και οι ηµεροµηνίες διενέργειας τους (µε τη µορφή σχολίων), 

καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες κρίνεται σκόπιµο να καταχωρηθούν από το 

προσωπικό του ιατρικού αρχείου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή των 

εξετάσεων που παραδίδονται γίνεται µε τη χρήση µενού κύλισης (drop-down 

boxes) που καθιστούν την επιλογή εύκολη και γρήγορη. Η ολοκλήρωση της 

καταχώρησης πραγµατοποιείται µε την ηλεκτρονική υπογραφή του παραδίδοντος 

υπαλλήλου του ιατρικού αρχείου και την εκτύπωση του σχετικού αποδεικτικού 

που εκδίδεται αυτόµατα από το σύστηµα και καταλαµβάνει τη θέση του 

δανεισµένου φακέλου στα κινητά µέσα αρχειοθέτησης. Επιπρόσθετα, η 

εφαρµογή αποδίδει στην πράξη παράδοσης έναν αύξοντα αριθµό, κατά πλήρη 

αντιστοιχία µε την εγγραφή στα καταργηθέντα βιβλία παράδοσης του ιατρικού 

αρχείου. 

2. Παραλαβή Φακέλου: Κατά την παραλαβή ενός ιατρικού φακέλου, το 

προσωπικό του ιατρικού αρχείου αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα του ασθενή 

χρησιµοποιώντας το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό µητρώου του ή τον αύξοντα 

αριθµό χρέωσης. Στην ηλεκτρονική καρτέλα εµφανίζεται ο παραλήπτης του 

φακέλου και τα έγγραφα που έχει δανειστεί, καθώς και όλες οι άλλες 

πληροφορίες που έχουν καταγραφεί κατά τη φάση της παράδοσης. Το 

προσωπικό παραλαµβάνοντας τα έγγραφα (ή ολόκληρο το φάκελο εφόσον 

πρόκειται για κλινική), µαρκάρει τις αντίστοιχες εγγραφές παράδοσης, 

πιστοποιώντας την παραλαβή τους. Η διαδικασία υπογράφεται ηλεκτρονικά από 

το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που παρέλαβε τα έγγραφα ή το φάκελο. Μόλις 

πιστοποιηθεί πως ο ιδιώτης επέστρεψε όλα τα χορηγούµενα έγγραφα, το 

σύστηµα εκδίδει αυτόµατα προσυµπληρωµένη φόρµα (πιστοποιητικό 

παραλαβής) η οποία εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποδίδεται στον ιδιώτη 

πιστοποιώντας πως δεν οφείλει να επιστρέψει άλλες εξετάσεις στο νοσοκοµείο.  

3. Αναφορές: Έχοντας καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία τόσο κατά την 

παράδοση όσο και κατά την παραλαβή ενός φακέλου από και προς το ιατρικό 
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αρχείο, η εφαρµογή Medical records έχει τη δυνατότητα έκδοσης αναφορών µε 

σκοπό να διευκολυνθεί το έργο του προσωπικού του ιατρικού αρχείου στην 

συλλογή των φακέλων. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αναφορών που σχετίζονται 

µε: α) Τους φακέλους που δεν έχουν επιστραφεί & β) Το ιστορικό παραδόσεων 

φακέλου ανά ασθενή. Στην πρώτη κατηγορία η έντυπη αναφορά που προκύπτει 

καταγράφει όλους τους φακέλους των ασθενών που έχουν δανειστεί σε κλινικές 

(µε τη δυνατότητα εµφάνισης όλων των κλινικών ή µόνο συγκεκριµένων) εντός 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να 

γνωρίζουµε από πότε και ποιους φακέλους ασθενών έχει δανειστεί κάθε κλινική 

µε σκοπό την ενηµέρωση και επιστροφή τους. Στη δεύτερη κατηγορία προκύπτει 

το πλήρες ιστορικό της διακίνησης του φακέλου ενός ασθενή είτε αυτή αφορά 

κλινικές ή ιδιώτες. 

Για τη διευκόλυνση του έργου του ιατρικού προσωπικού που συχνά αναζητά 

την κατάσταση του φακέλου ενός ασθενή, έχει συµπεριληφθεί στο µενού του SAP το 

πλήκτρο «Ιατρικό Αρχείο». Επιλέγοντας κάποιον ασθενή από το πλάνο της κλινικής 

και πατώντας το πλήκτρο αυτό, ανοίγει αυτόµατα µια ηλεκτρονική αναφορά που 

απεικονίζει που βρίσκεται τη δεδοµένη χρονική στιγµή ο φάκελος του ασθενή 

προκειµένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα αναζήτηση του µεταξύ αρχείου και 

κλινικών.  
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5.2 Παρουσίαση της εφαρµογής SAP του Γ.Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου9 

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι µια εφαρµογή του SAP µέσω της 

οποίας το ιατρικό προσωπικό µπορεί να εισάγει πληροφορίες που αφορούν στη 

νοσηλεία του κάθε ασθενούς, και στις οποίες µπορεί να ανατρέξει σε µελλοντικές 

επισκέψεις του ίδιου ασθενούς. 

5.2.1 Είσοδος στο σύστημα και δικαιώματα χρηστών  

Για να µπορέσει κάποιος χρήστης να µπει στο σύστηµα, πρέπει πρώτα να του 

δοθεί το προσωπικό του username και password από το τµήµα πληροφορικής, ενώ 

την πρώτη φορά που θα µπει στο σύστηµα θα πρέπει να αλλάξει το password. Η 

πολιτική ασφάλειας του Νοσοκοµείου περιλαµβάνει τον καθορισµό συγκεκριµένων 

δικαιωµάτων πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα των ασθενών και για το λόγο 

αυτό καθορίζονται η ιδιότητα του χρήστη, καθώς και το τµήµα και η βαθµίδα στην 

οποία ανήκει. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το βασικό µενού του χρήστη, το οποίο 

περιέχει τις κύριες επιλογές – λειτουργίες που µπορεί να επιτελέσει, όπως:  

 

1. Τα περιστατικά ασθενών  

2. Τα διοικητικά έγγραφα 

3. Οι κινήσεις των εσωτερικών ασθενών 

4. Οι κινήσεις των εξωτερικών ασθενών 

5. Τα χειρουργεία 

 

 
  

                                                           
9
 Τα στοιχεία προέρχονται από τα εγχειρίδια χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς που μας 

διέθεσε το τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 



5.2.2 Πρόσβαση στο Ιστορικό του ασθενούς

Με την καταχώρηση µιας

η δυνατότητα στο χρήστη 

για τον ασθενή σε περίπτωση

ιατρεία, κλπ. Για να αποκτήσει

εικονίδιο Ιστορικό 

καταγραφές που έχουν γίνει

ηµερολογιακά και µπορεί να

τελευταία φορά που νοσηλεύθηκε

Επιλέγοντας το ιστορικό

νοσηλείας, η οποία όµως είναι

δεν µπορεί να προσθέσει ή

ασθενούς. 
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Ιστορικό του ασθενούς 

καταχώρηση µιας εγγραφής στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς

 να ανατρέξει σε αυτήν συλλέγοντας χρήσιµες πληροφορίες

σε περίπτωση µελλοντικής νοσηλείας ή επίσκεψης στα

Για να αποκτήσει πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς

, ενώ στη συνέχεια, βλέπει µια λίστα µε

που έχουν γίνει για το συγκεκριµένο ασθενή, ταξινοµηµένες

µπορεί να ανατρέξει στις πληροφορίες του ασθενούς

που νοσηλεύθηκε επιλέγοντας «ΙΣΤΟΡΙΚΟ». 

Επιλέγοντας το ιστορικό, ανοίγει αυτόµατα η φόρµα Εισαγωγής

οποία όµως είναι διαθέσιµη µόνο προς ανάγνωση. Ο Θεράπων

προσθέσει ή να αφαιρέσει τίποτα που αφορά στο ιστορικό
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φάκελο του ασθενούς δίνεται 

συλλέγοντας χρήσιµες πληροφορίες 

επίσκεψης στα εξωτερικά 

του ασθενούς επιλέγει το 

µια λίστα µε όλες τις 

ασθενή, ταξινοµηµένες 

ροφορίες του ασθενούς για την 

 

Εισαγωγής/Εσωτερικής 

ανάγνωση Ο Θεράπων Ιατρός 

αφορά στο ιστορικό του 
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Για να δει ο χρήστης το ιστορικό ενός ασθενή µπορεί να επιλέξει έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους που του δίνει το σύστηµα: 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 

Από το µενού ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ µπορεί να επιλέξει το «ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΑΣΘΕΝΗ» 

 

 

Στη συνέχεια, µπορεί να πληκτρολογήσει στα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης τις 

πληροφορίες που γνωρίζει για τον ασθενή που τον ενδιαφέρει, όπως αριθµό µητρώου 

ή αριθµό περιστατικού, όνοµα, επώνυµο ή άλλα προσωπικά στοιχεία. 

 

 

Από τη λίστα ασθενών που θα εµφανιστεί, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τον ασθενή 

που αναζητά και να εµφανίσει το ιστορικό του, όπου µπορεί να έχει πρόσβαση και να 

δει όλα τα έντυπα που υπάρχουν για τον συγκεκριµένο ασθενή και να αποκτήσει µία 

πλήρη εικόνα για την κατάστασή του. Επίσης εµφανίζονται, εφόσον υπάρχουν, 
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πορίσµατα του Παθολογοανατοµικού, του Ενδοσκοπικού και του 

Ακτινοδιαγνωστικού, ενώ συµπεριλαµβάνονται και εικόνες από τον µαγνητικό ή 

αξονικό τοµογράφο ή από ενδοσκοπήσεις. 

 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εικόνες και τα πορίσµατα από τον αξονικό ή τον 

µαγνητικό τοµογράφο, το ενδοσκοπικό και το ακτινοδιαγνωστικό, µπορεί 

επιλέγοντάς τα να δει αναλυτικότερα στοιχεία, όπως φαίνονται στις παρακάτω 

εικόνες: 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 

Παράλληλα, ο γιατρός µπορεί να δει το ιστορικό του ασθενή, επιλέγοντας από 

το βασικό µενού του, «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ», όπου µπορεί να 

επιλέξει το εξωτερικό ιατρείο ή το εργαστήριο που τον ενδιαφέρει. 
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Στη συνέχεια, από τη λίστα ασθενών που θα εµφανιστεί επιλέγει τον ασθενή που τον 

ενδιαφέρει και όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, εµφανίζεται το ιστορικό του, 

µαζί µε όλες τις εξετάσεις και τα πορίσµατα. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ από ΠΛΑΝΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης µπορεί να δει τα έντυπα που έχουν συνταχθεί 

µέσω του Ιατρικού Φακέλου, από το πλάνο του ασθενή επιλέγοντας το ιστορικό 

ασθενούς. 

 

Αποτέλεσµα της ενέργειας αυτής είναι να εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, όπου µε 

µαύρους χαρακτήρες φαίνονται οι καταγεγραµµένες διαγνώσεις στο σύστηµα, ενώ µε 

µπλε χαρακτήρες υπάρχουν εγγραφές, οι οποίες αφορούν σε έντυπα που έχουν 

συνταχθεί είτε από την κλινική, είτε από εξωτερικό ιατρείο, το οποίο έχει επισκεφθεί 

ο ασθενής. 

 

 

Επιλέγοντας κάποια από τις εγγραφές αυτές, το σύστηµα θα εµφανίσει το 

συγκεκριµένο έντυπο: 
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5.2.3 Δημιουργία και Πρόσβαση σε ιατρικά έντυπα 

Από τη ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, είτε από το πλάνο της 

κλινικής,  ο χρήστης µπορεί αφού επιλέξει τον ασθενή που τον ενδιαφέρει να επιλέξει 

«ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και να δηµιουργήσει µια σειρά από ιατρικά έντυπα.  

Τα κυριότερα έντυπα που περιλαµβάνονται στον ιατρικό φάκελο είναι τα 

ακόλουθα: 

• Εισαγωγή/Εσωτερική νοσηλεία 

• Φύλλο νοσηλείας 

• Ενηµερωτικό σηµείωµα 

• Σηµείωση εξωτερικών ιατρείων 

• Επίκριση 

• Πρακτικό χειρουργείου  

• Ιατρική γνωµάτευση 
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• ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Επιλέγοντας τη νοσηλευτική µονάδα που επιθυµεί (π.χ. πανεπιστηµιακή 

χειρουργική παίδων), ο χρήστης µπορεί να δει την κατάσταση των ασθενών και 

κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως η ηλικία, ο ασφαλιστικός φορέας, η αιτία 

εισαγωγής και από την κατάσταση αυτή να επιλέξει τον ασθενή, στου οποίου τον 

Ιατρικό φάκελο θέλει να αποκτήσει πρόσβαση. Στη συνέχεια, από το µενού της 

Κεντρικής οθόνης, µπορεί να επιλέξει το εικονίδιο Ιατρ. Φάκελος για να προχωρήσει 

στους υποφακέλους που περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα.  

Στην οθόνη που εµφανίζεται επιλέγει τον τύπο του ιατρικού εγγράφου που 

επιθυµεί να δηµιουργήσει, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να 

εισάγει κάποια επιµέρους στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριµένο ασθενή, όπως το 

πόρισµα των εξετάσεων και τη φαρµακευτική αγωγή. Στην προεπιλεγµένη φόρµα του 

εγγράφου που ανοίγει, είναι ήδη προσυµπληρωµένα η κλινική και ο διευθυντής, το 

όνοµα και ο αριθµός µητρώου του νοσηλευόµενου, καθώς και λοιπά δηµογραφικά 

του στοιχεία. 

  



Στο σηµείο αυτό, το ιατρικό

1. Αιτία εισόδου: 

2. Ιστορικό: 

3. Παρούσα Νόσος: 

4. Προγραµµατισµός:

5. Υπεύθυνος Ιατρός:

6. Σηµειώσεις νοσηλείας
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ο ιατρικό προσωπικό µπορεί να συµπληρώσει τα

 

Προγραµµατισµός: 

Υπεύθυνος Ιατρός: 

Σηµειώσεις νοσηλείας: 
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συµπληρώσει τα εξής πεδία: 
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• ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Η διαδικασία εισαγωγής ενός ενηµερωτικού σηµειώµατος πρακτικού 

χειρουργείου µοιάζει σε µεγάλο βαθµό µε τη διαδικασία εισαγωγής οποιουδήποτε 

σηµειώµατος, µε τη µόνη διαφορά ότι στην περίπτωση του πρακτικού χειρουργείου ο 

χρήστης δεν επιλέγει το όνοµα του ασθενούς από το πλάνο της νοσηλευτικής 

µονάδας, αλλά από τις κινήσεις του ίδιου ασθενούς ή από το σχεδιασµό και εκτέλεση 

χειρουργείων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται πρακτικά χειρουργείου απευθείας 

συσχετιζόµενα µε την κίνηση της εγχείρησης. Ειδικότερα, το έντυπο που θα 

δηµιουργηθεί µπορεί να δεθεί µε την κίνηση της εγχείρησης, µε τους εξής δυο 

τρόπους: 

1. Πρακτικό από τις Κινήσεις Ασθενή 

 

 

Επιλέγοντας την κίνηση της εγχείρησης και στη συνέχεια τον «ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ» 
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2. Πρακτικό από τις Σχεδιασµό και Εκτέλεση χειρουργείων 

 

Από το µενού του χρήστη, εισάγονται τα στοιχεία του ασθενούς που πρόκειται 

να χειρουργηθεί στην καρτέλα χειρουργεία και από τον Ιατρικό φάκελο µπορεί να 

δηµιουργηθεί το πρακτικό χειρουργείου.  
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5.2.4 Χρήση Κωδικοποιημένων διαγνώσεων  

Η συνεχής εξέλιξη της εφαρµογής SAP οδηγεί σε νέες λειτουργίες και 

διαφοροποιήσεις - βελτιώσεις σε υπάρχουσες διαδικασίες. Μια νέα λειτουργία που 

τέθηκε σε εφαρµογή είναι η εισαγωγή κωδικοποιηµένων διαγνώσεων στο SAP. Για 

την εισαγωγή της διάγνωσης χρησιµοποιείται το σύστηµα ICD-10, όπου ο χρήστης 

µπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει την κατάλληλη διάγνωση από το παράθυρο 

διαλόγου που εµφανίζεται ως «Ιεραρχικός Κατάλογος Κωδικών ∆ιαγνώσεων»: 
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Στο σηµείο αυτό εµφανίζονται κατηγοριοποιηµένες όλες οι διαγνώσεις 

εξιτηρίου για τη συγκεκριµένη κλινική και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την 

κατηγορία και εν συνεχεία τη διάγνωση, η οποία πρέπει να µπει σε αυτό το 

περιστατικό.  
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5.2.5 Εισαγωγή και Προβολή Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Εξετάσεων 

Η εφαρµογή SAP δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει αποτελέσµατα 

εργαστηριακών εξετάσεων στο φάκελο ενός ασθενούς από το πλάνο της κλινικής και 

να επιλέξει αν το επιθυµεί να τα εκτυπώσει. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 

εξετάσεων εισάγονται χρησιµοποιώντας το εσωτερικό δίκτυο του νοσοκοµείου µέσω 

του οποίου επικοινωνούν όλα τα µηχανήµατα. 
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Οι εξετάσεις εµφανίζονται κατά κατηγορία και ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τις 

κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν. 

 

 

 

Εναλλακτικά µπορεί να επιλέξει να δει τα αποτελέσµατα από κάποια συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία και µετά.  
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Τέλος, το πρόγραµµα δίνει µια σειρά από επιλογές στο χρήστη που επιθυµεί 

να εκτυπώσει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων κατά τµήµα, κλινική, πτέρυγα, 

έντυπο, ασθενή, Α/Α ή σύνθετη:  
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5.2.6 Ηλεκτρονική Παραλαβή Πορισμάτων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου 

Ειδικά για τα πορίσµατα του παθολογοανατοµικού, η διαδικασία 

διαφοροποιείται λίγο σε σχέση µε τα υπόλοιπα εργαστηριακά αποτελέσµατα και 

παρουσιάζονται σε µορφή .pdf στο πεδίο ιστοπαθολογική εξέταση. 
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5.2.7 Παραγγελία υλικών από το Φαρμακείο και την αποθήκη Υγειονομικού 

Υλικού  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα από τη διαχείρισης της Νοσηλευτικής µονάδας 

επιλέγοντας τον ασθενή και το «Ατοµ. Συνταγολόγιο», να εισάγει την φαρµακευτική 

αγωγή του ασθενούς καταχωρώντας το είδος του φαρµάκου και το χρονικό διάστηµα 

χορήγησης: 
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Παράλληλα, εµφανίζεται µια πρόταση για παραγγελία υλικών, η οποία έχει 

δηµιουργηθεί µε βάση µια λίστα υλικών που κάθε νοσηλευτική µονάδα θεωρεί τα πιο 

συχνά παραγγελόµενα (hit list), από την οποία το ιατρικό προσωπικό επιλέγει το 

απαραίτητο υγειονοµικό υλικό. Στο τέλος της διαδικασίας, εµφανίζεται παράθυρο 

διαλόγου προκειµένου να δοθεί η σχετική έγκριση από τον προϊστάµενο για το 

αιτούµενο υλικό. 
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5.3 Σύγκριση ΗΦΑ Γ. Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου & Νοσοκοµείου 
Βετεράνων USA 

 

 Πίνακας 3. Συγκριτική Αντιπαράθεση ΗΦΑ Νοσ. Παπαγεωργίου & Νοσ. 

Βετεράνων 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η.Φ.Α. 
Νοσοκοµείο 

Βετεράνων 

Γ.Νοσοκοµείο 

Παπαγεωργίου 

∆ιαχείριση Ασθενών �  �  

Ιστορικό �  �  

Εργαστηριακές Εξετάσεις �  �  

Απεικονιστικές Εξετάσεις �  �  

Εισαγωγή φαρµακευτικής αγωγής �  �  

Λίστα προβληµάτων �   

Πρακτικό Χειρουργείου �  �  

Εντοπισµός Αλλεργιών �   

Συµβουλευτική �   

Ιατρικό λεξικό �   

Ραντεβού ιατρείων �  �  

Παραγγελία υγειονοµικού υλικού �  �  

Σηµειώσεις �  �  

Υπενθύµιση �  �  

Αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω 

διαδικτύου 
�  �  

Ένδειξη ζωτικών λειτουργιών �   

∆ιατροφή ασθενών �  �  

 

Σε γενικές γραµµές το SAP, καλύπτει τις βασικές λειτουργίες που 

χρησιµοποιεί και το CPRS και πιο συγκεκριµένα την τήρηση του ιστορικού και τη 

διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών του ασθενούς, την επικοινωνία µε µια σειρά 

από άλλα συστήµατα και την εισαγωγή ιατρικών εξετάσεων από ποικίλες πηγές, την 

καταχώρηση των ραντεβού των ιατρείων και διαφόρων ειδών υπενθυµίσεων, την 

έκδοση µιας σειράς από έγγραφα και την καταγραφή σηµειώσεων, την καταχώρηση 

των φαρµάκων, του ιατροφαρµακευτικού υλικού και του διαιτολογίου που ακολουθεί 
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ο ασθενής και τέλος, τη δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο µέσω 

διαδικτύου.  

Ωστόσο, το SAP έχει ακόµη περιθώρια βελτίωσης σε πιο εξειδικευµένες 

εφαρµογές, όπως η δηµιουργία µιας λίστας προβληµάτων, η δυνατότητα εντοπισµού 

των ασθενών που αντιµετωπίζουν µια σειρά από αλλεργίες, η δυνατότητα παροχής 

υπηρεσίας συµβουλευτικής σχετικά σε την αντιµετώπιση ορισµένων περιστατικών, η 

δυνατότητα χρήσης ιατρικού λεξικού και τέλος η καταγραφή των ζωτικών 

λειτουργιών στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Παράλληλα, από τις 

συνεντεύξεις που διενεργήσαµε παρατηρήσαµε ότι το SAP έχει περιθώριο, µε τη 

βοήθεια του τµήµατος πληροφορικής, να βελτιώσει κάποιες λειτουργίες του και να 

γίνει πιο φιλικό προς το χρήστη προσαρµόζοντας κάποιες εφαρµογές στις ανάγκες 

του ιατρικού προσωπικού που το χειρίζεται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Συµπεράσµατα - Επίλογος 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν, σήµερα περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη 

στροφής του συστήµατος υγείας προς ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα παροχής 

υπηρεσιών που θα έχει ως επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη. Σύµφωνα µε τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Lluch (2011)), η ανάπτυξη και εκτεταµένη εφαρµογή συστηµάτων 

ΗΦΑ παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση στην ποιότητα της 

περίθαλψης, ακόµη και µε χαµηλότερο κόστος. Προϋπόθεση για αυτό, είναι τα 

συστήµατα διαχείρισης πληροφορίας ασθενών να έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί µε 

βάση διεθνή πρότυπα και να χρησιµοποιούνται ορθά.  

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του ΗΦΑ σε φορείς υγείας του ΕΣΥ θα πρέπει να 

ακολουθήσει τις διεθνείς πρακτικές για την υλοποίησή του, και είναι απαραίτητο, το 

Υπουργείο Υγείας να θέσει τα κριτήρια και να δηµιουργήσει τις προδιαγραφές 

επιλογής συστηµάτων, σύµφωνα µε ένα ολοκληρωµένο όραµα για την παροχή 

φροντίδας υγείας στη χώρα και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των φορέων υγείας. 

Η εφαρµογή του στο Γ.Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου αποτελεί ένα απτό παράδειγµα 

της ωφέλειας που µπορεί να αποκοµίσει µια µονάδα υγείας ενσωµατώνοντας τις νέες 

τεχνολογίες στη διαχείριση των επιχειρησιακών της λειτουργιών.  

Έρευνα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας σχετικά µε την εφαρµογή του 

Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στους φορείς υγείας της Ελλάδος ανέδειξε την 

ανάγκη (Κουρούµπαλης, Κατεχάκης, Μπέρλερ & Τσικνάκης (2012)):   

• ύπαρξης υποδοµών, 

• σταδιακής υιοθέτησης των λειτουργιών του ΗΦΥ σύµφωνα µε 

βραχυπρόθεσµούς και µεσοπρόθεσµους στόχους,   

• πιστοποίησης των λειτουργιών του ΗΦΥ προκειµένου να διασφαλίζεται η 

ποιότητα,    

• πιστοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων 

προκειµένου να διασφαλίζεται η επαναχρησιµοποίηση των πληροφοριών, 

•  τυποποίησης των ιατρικών κλινικών εγγράφων που τηρούνται σε αυτό, π.χ. 

µε τη χρήση του προτύπου HL7,   

• ουσιαστικής χρήσης των λειτουργιών του ΗΦΥ για την πραγµάτωση των 

ωφελειών του στην παραγωγική λειτουργία ενός φορέα.  
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Καθώς ένα σύστηµα Ηλεκτρονικού Φακέλου αποτελείται από διαφορετικά 

υποσυστήµατα κατανεµηµένα σε ένα φορέα υγείας, κάθε είδους ανταλλαγή 

πληροφορίας θα πρέπει να γίνεται µε χρήση καλά ορισµένων πρωτοκόλλων, µε βάση 

συγκεκριµένα προφίλ ολοκλήρωσης, προκειµένου σε καιρό οικονοµικής κρίσης να 

διασφαλίζονται οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε πληροφοριακές υποδοµές και να 

υπάρχει προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Η ουσιαστική χρήση του Ηλεκτρονικού φακέλου απαιτεί από τους φορείς 

υγείας προσεκτική προκήρυξη και επιλογή λύσεων µε βάση διεθνώς αναγνωρισµένα 

κριτήρια πιστοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 

υλοποίησης των συστηµάτων αυτών. Η διασφάλιση της ποιότητας τόσο στο πώς 

τηρούνται οι πληροφορίες και ποιες πρέπει να είναι αυτές, όσο και στο πώς 

συλλέγονται και ανταλλάσσονται, είναι ο µόνος τρόπος ικανοποίησης των 

προσδοκιών για την αποτελεσµατική βελτίωση της φροντίδας υγείας.    

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, η έρευνά 

µας έδειξε ότι η επιτυχής ενσωµάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς σε µια 

µονάδα υγείας αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία που εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες. Η κουλτούρα της διοίκησης, η οποία από πολύ νωρίς (1999) υπήρξε 

ανοιχτή στην επένδυση (σε οικονοµικό και οργανωσιακό επίπεδο) στα νέα 

πληροφοριακά συστήµατα και στην περαιτέρω υποστήριξη του συστήµατος µέσω 

ενός καλά οργανωµένου τµήµατος πληροφορικής και της διασφάλισης της συνεχούς 

εκπαίδευσης των χρηστών του, αποτέλεσε τον πρώτο και καθοριστικό παράγοντα. 

Παράλληλα, η υιοθέτηση ενός συστήµατος που έχει την δυνατότητα να 

αναβαθµίζεται και να προσαρµόζεται συνεχώς στις ανάγκες της συγκεκριµένης 

µονάδας αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα που συνέβαλε στην ενσωµάτωση του 

συστήµατος στη λειτουργία του νοσοκοµείου. 

Η σταδιακή εξοικείωση του ιατρικού και του διοικητικού προσωπικού µε τις 

νέες τεχνολογίες είναι ένας τρίτος πολύ σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας και η 

συνεχής εκπαίδευσή του συνέβαλε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόµη, η 

υποστήριξη της λειτουργίας του SAP από το τµήµα πληροφορικής, αποτέλεσε έναν 

τέταρτο πολύ σηµαντικό παράγοντα, καθώς η διεθνής βιβλιογραφία έδειξε πως ένας 

σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην υιοθέτηση του ΗΦΑ ήταν η υποστήριξη 

των χρηστών κατά τη χρήση της εφαρµογής και η αποτελεσµατική επίλυση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν (Miller & Sim (2004)).   
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Τέλος, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι το παράδειγµα του Γ.Νοσοκοµείου 

Παπαγεωργίου µας έδειξε ότι η εφαρµογή του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς 

µπορεί να γίνει στο ελληνικό νοσοκοµείο, αρκεί να πληρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις. ∆υστυχώς, το δυσµενές οικονοµικό κλίµα που επικρατεί στη χώρα µας 

από το 2009 έχει περιορίσει σε σηµαντικό βαθµό τις δαπάνες των δηµόσιων 

νοσοκοµείων και αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά τις διοικήσεις πολλών νοσοκοµείων 

σε θέµατα επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, µια µατιά στη διεθνή 

βιβλιογραφία και στις περιπτώσεις των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση του 

ΗΦΑ, όπως η σηµαντική µείωση της σπατάλης και η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες µακροπρόθεσµα υπερβαίνουν τις επιβαρύνσεις 

που δηµιουργούν τον πρώτο καιρό της χρήσης του, ίσως καταφέρει να αποτελέσει 

κίνητρο για την υιοθέτηση του ΗΦΑ από ακόµη περισσότερες µονάδες υγείας.   

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουµε ότι η σηµασία του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Ασθενούς έγκειται στο γεγονός ότι ακολουθεί τον ασθενή οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε µονάδα υγείας χρειαστεί να νοσηλευτεί στο εσωτερικό είτε στο 

εξωτερικό, παρέχοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του. 

Συνεπώς, ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο παροχής 

ολοκληρωµένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα πρέπει σταδιακά και 

µε τον κατάλληλο σχεδιασµό και υποστήριξη να αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι 

των διαδικασιών κάθε µονάδας υγείας.  
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