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Περίληψη διατριβής 
 

Στο πλαίσιο της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και ανάπτυξης, πολύ συχνά 

εµφανίζονται νέα επιστηµονικά δεδοµένα που κάθε σύγχρονη κοινωνία οφείλει να 

εξετάσει, να εκµεταλλευτεί και να εισάγει στους κόλπους της. Οι ρυθµοί ανάπτυξης 

και αλλαγής είναι γρήγοροι και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση. Το µέγεθος του 

πληθυσµού παγκοσµίως αυξάνεται, ο µέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων είναι 

υψηλός, η µετακίνηση των πληθυσµών είναι συνεχής και οι ανάγκες ολοένα και 

µεγαλώνουν. Έτσι, κάθε σύγχρονη και δηµοκρατική κοινωνία καλείται να 

αντιµετωπίσει επιτυχώς όλα τα προβλήµατα και τις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ 

παράλληλα βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισµό µε τις υπόλοιπες. 

Μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισµού και της τεχνολογικής εξέλιξης, η 

Ευρώπη θέλησε να αναβαθµίσει το ρόλο της και να γίνει πιο ανταγωνιστική κοινωνία, 

παγκοσµίως. Θέλησε να αποτελέσει κινητήριο µοχλό στην παγκόσµια µηχανή και 

έτσι επιδόθηκε σε πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες, µε σκοπό την αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αυτής 

κινητοποίησης, έθεσε στα κράτη και τις κυβερνήσεις ένα σύνολο πολιτικών δράσεων 

και πρωτοβουλιών τις οποίες θεώρησε απαραίτητες, ως µέσο επίτευξης των στόχων 

της.  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας και η συµµετοχή σε αυτήν είναι το αποτέλεσµα 

της ανάγκης της Ευρώπης να αναβαθµίσει το ρόλο της. Έτσι, ανάµεσα στις υπόλοιπες 

δράσεις και πρωτοβουλίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας για µια ηλεκτρονική 

Ευρώπη (eEurope), εµφανίζεται και η πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής υγείας 

(eHealth).  

Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί το επόµενο βήµα της υγειονοµικής φροντίδας 

µε την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας. Πιο συγκεκριµένα, η ηλεκτρονική 

υγεία είναι η εφαρµογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο χώρο 

της φροντίδας υγείας. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο επιστηµονικό πλαίσιο το οποίο 

συνδυάζει και απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστηµονικών ειδικεύσεων καθότι από 

µόνη της αποτελεί πολυδιάστατη εφαρµογή. Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας 

απαιτεί ένα σύνολο διοικητικών, κοινωνικοπολιτικών, οικονοµικών, τεχνολογικών 

και ανθρωπιστικών δράσεων.  

 



Θεωρώντας την υγεία ως το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου και 

αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα των σύγχρονων υγειονοµικών συστηµάτων, 

επιλέξαµε να την µελετήσουµε ως φαινόµενο, ως επιστήµη και κυρίως ως εφαρµογή 

κοινωνικής πολιτικής. Έχουµε την πεποίθηση ότι η ηλεκτρονική υγεία είναι ικανή να 

επιφέρει αλλαγές στην παροχή υγειονοµικής φροντίδας µε την ταυτόχρονη απαλλαγή 

πολλών από τα προβλήµατα που µαστίζουν το χώρο της φροντίδας υγείας σε τοπικό, 

εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Θεωρούµε ότι η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να 

εφαρµοστεί σε διάφορους τοµείς παροχής φροντίδας υγείας και να οδηγήσει στη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς στους πολίτες και κατ’ επέκταση στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Για να καταφέρουµε να αποκαλύψουµε τις διαστάσεις αλλά και τις 

δυνατότητες της ηλεκτρονικής υγείας, επιλέξαµε να την µελετήσουµε στην παρούσα 

διατριβή, υπό µια κοινωνικοπολιτική, διοικητική, οικονοµική, εκπαιδευτική, ποιοτική 

και ανθρωπιστική βάση. Ανατρέξαµε σε όλες τις ενέργειες, δράσεις, απόψεις που 

κυκλοφορούν για την eHealth και την µελετήσαµε βιβλιογραφικά. Η µελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας αποκάλυψε ότι η πεποίθηση που κυριαρχεί στους 

επιστηµονικούς και επιχειρηµατικούς κόλπους είναι ότι η ηλεκτρονική υγεία µπορεί 

να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και ότι µακροπρόθεσµα διαφαίνεται 

η οικονοµική της αποδοτικότητα. Εµείς, αποφασίσαµε να ελέγξουµε την παραπάνω 

άποψη-πεποίθηση και επιλέξαµε ως αντικείµενο µελέτης µια Υπηρεσία υγείας και 

συγκεκριµένα ένα δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό. Καθότι η ηλεκτρονική υγεία 

αποτελεί πολυδιάστατη εφαρµογή, εµείς αποφασίσαµε να την µελετήσουµε µέσα από 

πέντε τοµείς: την ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό ιατρικό 

φάκελο, τις ηλεκτρονικές κάρτες υγείας µε έµφαση στην Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Ασφάλισης Ασθένειας, την οικονοµική αποδοτικότητα και την ενηµέρωση που 

υπάρχει γύρω από το ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας, πάντα υπό το πρίσµα 

βελτίωσης της ποιότητας και ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. 

Για την µελέτη των παραπάνω ζητηµάτων, χρησιµοποιήσαµε ερωτηµατολόγια 

τα οποία διανείµαµε στους εργαζόµενους του συγκεκριµένου ασφαλιστικού 

οργανισµού όλης της χώρας τα οποία κατόπιν αναλύσαµε στατιστικά και καταλήξαµε 

σε ορισµένα συµπεράσµατα. Επίσης, όσον αφορά στο ζήτηµα της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας, κάναµε και µια επιπλέον έρευνα η οποία αφορούσε στην αντίληψη 

των ασφαλισµένων, όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας των 

ασφαλιστικών οργανισµών. Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε µας 



αποκάλυψαν ότι πράγµατι, η ηλεκτρονική υγεία παρουσιάζεται ως χρήσιµη, 

σύγχρονη, αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή την οποία οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα αποδέχονται µε πίστη και αισιοδοξία, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν 

ορισµένοι παράγοντες που παρουσιάζονται ως εµπόδια, µειονεκτήµατα, δυσκολίες 

για την εφαρµογή της.  

Η δική µας πεποίθηση, όπως και η πεποίθηση της Ευρώπης στο θέµα της 

ηλεκτρονικής υγείας, είναι ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό µέσο εφαρµογής µιας 

σύγχρονης φροντίδας υγείας προς τους πολίτες το οποίο παρέχει αναµφισβήτητα τη 

δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας στους πολίτες και κατ’ επέκταση να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, αρκεί να 

ληφθούν υπόψη και να αντιµετωπιστούν οι παράγοντες που εµποδίζουν την 

εφαρµογή της. Άλλωστε, κάθε νέα δράση και πρωτοβουλία δεν µπορεί να 

εφαρµόζεται αµέσως αλλά πρέπει πρωτίστως να κρίνεται, να εκτιµάται, να ερευνάται 

και αφού αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες και επιλυθούν τα προβλήµατα, να 

εφαρµόζεται, πάντα µε γνώµονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 
 

Εισαγωγή 
 

Το αντικείµενο που µελετά και ερευνά η συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή 

είναι η ηλεκτρονική υγεία (eHealth) ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής. Πιο 

συγκεκριµένα, η διατριβή αυτή ασχολείται µε την πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής 

υγείας όπως αυτή απορρέει από το πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

(ΚτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω καινοτόµων ευρωπαϊκών πρακτικών. Το 

επιστηµονικό πλαίσιο που λαµβάνεται ως απαρχή για την µελέτη της eHealth είναι η 

κοινωνική πολιτική και σύνδεσή της µε το πολύ σηµαντικό ζήτηµα της ποιοτικής 

παροχής σύγχρονης φροντίδας υγείας. Όλες οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη και 

εδραίωση της ηλεκτρονικής υγείας στα ευρωπαϊκά συστήµατα υγείας, απορρέουν από 

την επιτακτική ανάγκη της βελτίωσης της υγειονοµικής φροντίδας, όπου και όπως 

παρέχεται, δράση που χαρακτηρίζει τους στόχους εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών.  

Είναι σκόπιµο να ξεκινήσουµε µε µια πρώτη προσέγγιση του ζητήµατος που 

ερευνάµε, µέσα από το πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο θα 

γίνουν καλύτερα κατανοητά:  

1. Ο ρόλος της επιστήµης της κοινωνικής πολιτικής ως αναγκαία βάση 

ανάπτυξης σύγχρονων εφαρµογών στο χώρο της υγείας. 

2. Η σύνδεση της (ηλεκτρονικής) υγείας και κοινωνικής πολιτικής ως δύο 

αλληλεξαρτώµενα και αλληλεπιδραστικά πλαίσια. 

3. Η αναγνώριση και εδραίωση της ηλεκτρονικής υγείας ως βασικό κοµµάτι 

των σύγχρονων κοινωνικών, οικονοµικών και διαχειριστικών 

πολιτικών. 

Η παρουσίαση του περιεχοµένου της επιστήµης της κοινωνικής πολιτικής 

είναι απαραίτητη και ο σαφής ρόλος της στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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1. Το περιεχόµενο και η σηµασία της Κοινωνικής 

Πολιτικής 
 

Για να γίνει κατανοητή η άµεση σχέση ανάµεσα στην ηλεκτρονική υγεία και 

στην κοινωνική πολιτική, θα παραθέσουµε ορισµένους ορισµούς έτσι ώστε να 

διαφανούν: α) οι στόχοι και το περιεχόµενο της κοινωνικής πολιτικής και β) η 

σηµαντικότητά της στις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας. 

Σύµφωνα µε τον Κάτσο, η κοινωνική πολιτική ορίζεται ως: 

«Το σύνολο των θεσµών και µέτρων µε τους οποίους επιτυγχάνεται η κοινωνική 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, κοινωνική πολιτική είναι το σύνολο των θεσµών και µέτρων µε 

τους οποίους επιτυγχάνεται η βελτίωση των όρων διαβίωσης των κοινωνικών οµάδων 

και η απάµβλυνση των µεταξύ αυτών ανισοτήτων, έτσι ώστε όσο το δυνατόν 

περισσότερα µέλη της κοινωνίας να καταστούν κοινωνικώς ελεύθερα. Τη σύγχρονη 

εποχή, η κοινωνική πολιτική αποτελεί το βασικό µέληµα της ηγεσίας, πολιτικής, 

οικονοµικής, τεχνικής και πνευµατικής, τόσο στις προηγµένες όσο και στις υπό 

ανάπτυξη χώρες» (Κάτσος, 1969, σελ.5).  

Οµοίως, ακολουθεί ο επόµενος ορισµός: 

«Η κοινωνική πολιτική είναι το σύνολο των µέτρων και των θεσµών µε τους 

οποίους επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των ποσοτικά σταθµητών όρων διαβίωσης 

των κοινωνικών οµάδων και κυρίως των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων, µε 

σκοπό να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις κοινωνικής ελευθερίας για όλα τα µέλη της 

κοινωνίας»…καθώς επίσης… 

«Οι θεσµοί αποτελούν οργανωµένες δραστηριότητες – κανονιστικού ή νοµικού 

πλαισίου, αρµοδιοτήτων ή επιδιώξεων και προσωπικού και µέσων – µε τις οποίες 

πραγµατοποιείται µε διάρκεια, κάποιος κοινωνικός σκοπός» (Πάτρας, 1974, σελ. 

71,72). 

Σύµφωνα µε τον Πάτρα, η επιδίωξη των θεσµών ή µέτρων κοινωνικής 

πολιτικής είναι η βελτίωση των όρων διαβίωσης των ατόµων. Στη βελτίωση των 

όρων διαβίωσης περιλαµβάνονται οι δράσεις που αφορούν το εισόδηµα, την εργασία, 

την εκπαίδευση, την αναψυχή, τη στέγαση, καθώς επίσης και την προστασία της 

υγείας και τις δυνατότητες περίθαλψης σε περίπτωση ασθένειας καθώς και την 

αποκατάστασή της. Η κοινωνική πολιτική αναφέρεται στη βελτίωση των όρων 

διαβίωσης των κοινωνικών οµάδων και όχι µεµονωµένων ατόµων. Ιδιαίτερη σηµασία 
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δίνεται στις ασθενέστερες οικονοµικά και κοινωνικά οµάδες, δηλαδή στις 

«ευαίσθητες» οµάδες (Πάτρας, 1974, σελ. 73-75). 

Επιπρόσθετα, η µελέτη της κοινωνικής πολιτικής είναι η µελέτη του ρόλου 

του κράτους σε σχέση µε την ευηµερία των πολιτών. Το κράτος είναι αυτό που 

παρεµβαίνει για να επηρεάσει τη διανοµή του εισοδήµατος µε το να επεµβαίνει στην 

αγορά. Μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και να ρυθµίζει δραστηριότητες µέσω των 

νόµων, ώστε να επηρεάζει τους παροχείς υπηρεσιών και εισοδηµάτων. Το κράτος 

νοείται ως η υπάρχουσα κυβέρνηση αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Hill, 1996, σελ. 3,6).  

Η κοινωνική πολιτική αφορά στην µελέτη των κοινωνικών υπηρεσιών και 

του κράτους πρόνοιας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν την κοινωνική 

ασφάλιση, τη στέγαση, την κοινωνική εργασία, την εκπαίδευση και την υγεία 

(Alcock and Payne and Sullivan, 2000, σελ. 1). Το κράτος πρόνοιας από την πλευρά 

του, αναφέρεται στη διανοµή των κοινωνικών υπηρεσιών από το ίδιο το κράτος, στη 

στρατηγική ανάπτυξης σχετικών κοινωνικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση 

κοινωνικών προβληµάτων ή ως «ιδεώδες» όπου οι υπηρεσίες παρέχονται ευρέως και 

όσο το δυνατόν περισσότερο (Mullard and Spicker, 1998, σελ. 208). 

Το κράτος αναπτύσσει διάφορες πολιτικές για να διαχειριστεί όλα τα 

ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγµα, όσον αφορά στην εργασία 

αναπτύσσει πολιτικές εργασίας, όσον αφορά στην εκπαίδευση αναπτύσσει πολιτικές 

εκπαίδευσης, επίσης αναπτύσσει πολιτικές περιβάλλοντος, στέγασης, ψυχαγωγίας, 

και φυσικά, υγείας.  

Οι πολιτικές υγείας (health policies) σηµαίνουν την ανάµειξη του κράτους σε 

θέµατα που έχουν να κάνουν µε την επιδίωξη της καλής υγείας, την αντιµετώπιση 

των ασθενειών και τη φροντίδα των ασθενών (Hill, 1996, σελ. 96). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε ότι η κοινωνική 

πολιτική είναι µια κρατική πολιτική σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην κοινωνία. 

Σκοπός της κοινωνικής πολιτικής είναι η εξασφάλιση µιας ποιοτικής διαβίωσης 

µε τους πολίτες να απολαµβάνουν ισότιµα, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Όλες 

οι κρατικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου, την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες, τη γενικότερη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, αποτελούν άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αποτελεί δράση 

κοινωνικής πολιτικής γιατί αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των 
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πληθυσµών, µε την ταυτόχρονη εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας. Οι εποχές 

αλλάζουν, η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ραγδαία και οι κοινωνίες οφείλουν να 

ακολουθούν τις εξελίξεις. Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι µια ευρωπαϊκή 

κοινωνική πολιτική µε τη συνδροµή της τεχνολογίας που στόχο έχει τον 

εκσυγχρονισµό των κοινωνιών και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης, µέσα από 

συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις. Πριν περάσουµε όµως στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας, είναι σκόπιµο να αναφέρουµε κάποιους βασικούς, κοινωνικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ατόµων και χρίζουν σωστής κοινωνικής 

πολιτικής δράσης. 

 

1.1 Κοινωνικοί παράγοντες της υγείας (social determinants of 

health) 
 

Όσον αφορά στις πολιτικές υγείας, ως κοµµάτι της κοινωνικής πολιτικής για 

την υγεία, οι τελευταίες µπορούν να παίξουν τεράστιο ρόλο στη διαµόρφωση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος προς όφελος της υγείας των πολιτών. Οι κοινωνικοί 

παράγοντες της υγείας είναι κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να 

επηρεάσουν το επίπεδο της υγείας του ατόµου. Η πιθανότητα εκδήλωσης ασθένειας 

δεν εξαρτάται µόνο από κάποιους ιούς αλλά και από ένα σύνολο δοµικών, 

κοινωνικών και παραγόντων συµπεριφοράς. Εποµένως, για τη καλή διατήρηση της 

υγείας µας θα πρέπει πάντα να λαµβάνουµε υπόψη τους κοινωνικούς παράγοντες της 

υγείας, οι οποίοι πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πάντα στη χάραξη δράσεων 

κοινωνικής πολιτικής για την υγεία. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας – ΠΟΥ (World Health 

Organization – WHO), οι κοινωνικοί παράγοντες της υγείας είναι οι παρακάτω: 

1. Η κοινωνική µεταβολή (social gradient): οι ασθένειες εµφανίζονται 

ανάλογα µε την κοινωνική τάξη όπου ανήκει το άτοµο, εποµένως έχουµε πληθυσµούς 

που πλήγονται περισσότερο από άλλους.  

2. Στρες (stress): το στρες µπορεί να βλάψει την υγεία και να επιφέρει 

πρόωρο θάνατο. 

3. Αρχή ζωής (early life): η υποστήριξη στις µητέρες και στα παιδιά και η 

εκπαίδευσή τους για υγιή τρόπο ζωής. 

4. Κοινωνικός αποκλεισµός (social exclusion): ο ρατσισµός συγκεκριµένων 
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κοινωνικών οµάδων δυσχεραίνει την υγεία τους. 

5. Συνθήκες εργασίας (work): οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν το επίπεδο 

υγείας. 

6. Ανεργία (unemployment): η ανεργία και η ανασφάλεια που δηµιουργεί 

δυσχεραίνει το επίπεδο υγείας των πολιτών. 

7. Κοινωνική υποστήριξη (social support): οι κοινωνικές σχέσεις και τα 

υποστηρικτικά δίκτυα βελτιώνουν το επίπεδο υγείας και το αίσθηµα ασφάλειας. 

8. Εθισµός (addiction): το κάπνισµα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά είναι 

άκρως επιβλαβή για την υγεία. 

9. ∆ιατροφή (food): η υγιεινή διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο για τη 

διατήρηση της καλής υγείας. 

10. Μεταφορικά δίκτυα (transport): η χρήση δηµόσιων µεταφορικών 

µέσων, η ελάττωση χρήσης του αυτοκινήτου και η ένταξη των περιπάτων µπορούν να 

βελτιώσουν την υγεία (WHO, 2003, σελ. 7-20). 

Στους παραπάνω παράγοντες ο Raphael προσθέτει, γενικώς, και τους 

παρακάτω: 

1. Το ρόλο των υπηρεσιών φροντίδας υγείας (healthcare services) 

2. Το εισόδηµα (income) 

3. Τον «αλφαβητισµό» για την υγεία (health literacy) 

4. Τους βιολογικούς παράγοντες (genetics) (Raphael, 2004) 

Οι κοινωνικοί παράγοντες της υγείας µπορούν να µεταφραστούν και σε 

ανισότητες της υγείας και οι ανισότητες στην υγεία αντικατοπτρίζουν την αποτυχία 

της κοινωνικής πολιτικής να διευθετήσει τα κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα 

(Beaglehole and Bonita, 1997, σελ. 36).  

Για τις ανισότητες της υγείας θα αναφερθούµε και πάλι παρακάτω στη 

διατριβή µας, µιας και θεωρούµε ότι αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα αλλά και 

παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χάραξη µιας σωστής κοινωνικής 

πολιτικής. 

 

2. Το περιεχόµενο και η σηµασία της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας  
 

Αφού είδαµε τους κοινωνικούς παράγοντες για την υγεία µπορούµε να 
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συνεχίσουµε µε το ζήτηµα της υγείας και κοινωνικής πολιτικής, περνώντας στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή σύγχρονων 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονοµία και 

η ενσωµάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής χτίζουν µία 

παγκόσµια Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Μέληµα της πολιτείας είναι η νέα 

αυτή κοινωνία που διαµορφώνεται να είναι µια κοινωνία για όλους. Πιο 

συγκεκριµένα: 

• Μία κοινωνία διαφάνειας και δηµοκρατίας 

Οι ΤΠΕ µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για τη δηµιουργία σύγχρονου 

δηµοκρατικού κράτους, µε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, τη 

βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη και την ενδυνάµωση των 

δηµοκρατικών θεσµών. Η ψηφιοποίηση των πληροφοριών της διοίκησης 

δίνει τη δυνατότητα για πιο ορθολογική διοίκηση, περισσότερες και 

καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη αλλά και µεγαλύτερη διαφάνεια και 

δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών στα κοινά. 

• Μία κοινωνία ανάπτυξης 

Ο οικονοµικός ανταγωνισµός βασίζεται πλέον στην τεχνολογία και τη 

γνώση. Η χρήση των ΤΠΕ δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες ισότιµης 

συµµετοχής στην παγκόσµια αγορά σε µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα. 

• Μία κοινωνία εκπαίδευσης και απασχόλησης 

Οι ΤΠΕ αλλάζουν τις δοµές της εργασίας και δηµιουργούν απαιτήσεις για 

νέες δεξιότητες και νέους τρόπους εργασίας. Η αποδοτική κατανοµή της 

γνώσης επηρεάζει την παραγωγικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Ταυτόχρονα, η έµφαση στη γνώση δηµιουργεί την ανάγκη συνεχούς, δια 

βίου µάθησης. 

• Μία κοινωνία µε ποιότητα ζωής 

Οι ΤΠΕ µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής. Οι εφαρµογές 

πληροφορικής και επικοινωνιών δίνουν τη δυνατότητα καλύτερων 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, µε µεγαλύτερη πρόσβαση στην ιατρική 

γνώση (Σχέδιο κυβερνητικής πρότασης, 2002, p. 9-10). 

Ο τελευταίος στόχος για µια κοινωνία µε ποιότητα ζωής είναι και ο βασικός 

άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται πολλά από τα ζητήµατα που θα απασχολήσουν 
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τη συγκεκριµένη διατριβή. Στο σηµείο αυτό, θα δούµε το στόχο αυτό πιο αναλυτικά. 

 

2.1 Μία κοινωνία µε ποιότητα ζωής 
 

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η τεχνολογία να βρίσκεται στην 

υπηρεσία της κοινωνίας και όχι το αντίθετο. Προς το δρόµο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάπτυξη των ΤΠΕ, οι οποίες βελτιώνουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών.  

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας στόχος είναι να έχουν όλοι οι πολίτες 

πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας, στα πλαίσια ενός αποκεντρωµένου συστήµατος όπου η ιατρική 

εξειδίκευση και εµπειρία είναι διαθέσιµη σε όλους. Οι ΤΠΕ καλούνται να 

υποστηρίξουν την επίτευξη αυτών των βασικών στόχων. 

Τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η Κοινωνία της Πληροφορίας όσον αφορά 

στην ποιότητα ζωής, έχουν σα στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας. Πιο συγκεκριµένα: 

1. Καλύτερη παροχή υπηρεσιών και ορθολογικότερη διαχείριση των 

πόρων στην υγεία και την πρόνοια. 

Οι ΤΠΕ µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων προς όφελος του 

πολίτη. Η εισαγωγή ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και η πρόσβαση 

των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας στην εθνική τηλεπικοινωνιακή υποδοµή 

µπορεί να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της συνεχούς 

φροντίδας υγείας, σε ότι αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση του 

ασθενούς. Σε επίπεδο νοσοκοµείου και υγειονοµικής µονάδας µπορεί να µειωθεί το 

κόστος λειτουργίας µε διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης. 

2. Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής 

Η τηλεϊατρική µπορεί να σώσει ζωές σε επείγοντα περιστατικά ή σε 

περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη ιατρική ανταπόκριση και εξειδικευµένη 

φροντίδα. Μπορεί επίσης να προσφέρει ευρύ φάσµα εφαρµογών σε κοινότητες και 

άτοµα ανεπαρκώς εξυπηρετούµενων αστικών ή αγροτικών περιοχών και νησιών. 

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην παραµονή ιατρών και υγειονοµικού προσωπικού σε 

γεωγραφικά αποµονωµένες περιοχές, εξασφαλίζοντας έτσι συνεχή εκπαίδευση από 
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απόσταση και συνεργασία µε συναδέλφους. 

3. Πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα προηγούµενα, σχεδιάζεται και υλοποιείται 

µια σειρά δράσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι η δηµιουργία των απαραίτητων 

µηχανισµών για τη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση αυτών των πρωτοβουλιών 

µέσα σε περιβάλλον πλήρους διαφάνειας. Οι πιο σηµαντικές πτυχές των δράσεων 

είναι: 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων για τη στήριξη 

διαδικασιών, διοικητικών υπηρεσιών, κλινικών αποφάσεων, 

επιδηµιολογικών µελετών βασικής και κλινικής έρευνας, σε όλες τις 

βαθµίδες φροντίδας υγείας, για κάθε τµήµα ή κλινική, σε κάθε νοσοκοµείο 

ή κέντρο υγείας. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός κατανεµηµένου Ηλεκτρονικού Ιατρικού 

Φακέλου. Παράλληλα χρειάζεται η κατάλληλη κωδικοποίηση των 

ιατρικών πληροφοριών και η σχεδίαση πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή 

ιατρικών φακέλων νοσοκοµείων και φακέλων πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας. 

• Ανάπτυξη τηλεµατικών εφαρµογών και σχετικών υπηρεσιών 

προστιθέµενης αξίας (τηλε-συµβούλευση, τηλεδιάσκεψη, τηλε-

εκπαίδευση). 

• Ανάπτυξη συστηµάτων τηλεϊατρικών εφαρµογών που σκοπό έχουν την 

αποτύπωση των δυνατοτήτων εφαρµογής των προβλεπόµενων 

συστηµάτων και υπηρεσιών σε ευρεία κλίµακα. 

• Επιµόρφωση και εκπαίδευση του υγειονοµικού, νοσηλευτικού και 

διοικητικού προσωπικού (Σχέδιο κυβερνητικής πρότασης, 2002, p. 66-69). 

 

2.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινωνία που στηρίζεται στη 

γνώση 
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ο κύριος στόχος των κοινωνικών πολιτικών 

είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να 

συµβάλει στον παραπάνω στόχο, καθότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι ΤΠΕ και το 

διαδίκτυο µεταµόρφωσαν τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, οι 
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σπουδαστές σπουδάζουν και οι ερευνητές ερευνούν, καθώς και τον τρόπο µε τον 

οποίο οι κυβερνήσεις παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί ισχυρή κινητήρια δύναµη της 

οικονοµικής βελτίωσης και ανταγωνιστικότητας. Στη δεκαετία του ’90 οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στις Ηνωµένες Πολιτείες αντέδρασαν γρήγορα 

επωφελούµενοι από αυτή την «ψηφιακή επανάσταση» µε αποτέλεσµα, οι 

αµερικανικές επιχειρήσεις, να γίνουν ανταγωνιστικότερες και η οικονοµία των ΗΠΑ 

να σηµειώσει θεαµατική και πρωτόγνωρη οικονοµική αύξηση.  

Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000, οι Ευρωπαίοι 

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναγνώρισαν ότι η ευρωπαϊκή οικονοµία πρέπει 

και αυτή να περάσει στη ψηφιακή εποχή. Έθεσαν λοιπόν έναν νέο στόχο: να 

καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη οικονοµία στον κόσµο η 

οποία να βασίζεται στη γνώση, έως το 2010. 

Ο τρόπος µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υλοποιήσει αυτό το στόχο, θα 

καθορίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της, τις συνθήκες εργασίας των 

εργαζοµένων της και τη συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των 

υπηρεσιών της. 

Τον Νοέµβριο του ’99 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε την πρωτοβουλία 

της ηλεκτρονικής Ευρώπης ώστε να διαχειριστεί αυτή την µετάβαση, εντός της 

Ένωσης αλλά και στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(European Commission, 2003b, p. 3-4). 

 

2.3 Πρωτοβουλία eEurope 
 

Η πρωτοβουλία eEurope στοχεύει να εξασφαλίσει ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (πολίτες, σχολεία, επιχειρήσεις, δηµόσια διοίκηση) θα έχουν πρόσβαση στις 

νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και θα αποκοµίζουν από αυτές το 

µεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το διαδίκτυο θα πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε 

είδους καθηµερινές δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα όπως η εκπαίδευση, η 

δηµόσια διοίκηση, η υγεία, ο πολιτισµός και η διασκέδαση. 

Η πρωτοβουλία eEurope εποµένως δεν ασχολείται µόνο µε την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει 

ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ για να βελτιώσουν την 
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ποιότητα της ζωής τους. 

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διαθέτουν άµεση και διαλειτουργική δικτυακή 

πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δηµόσια διοίκηση, τις 

υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισµό, τη διασκέδαση και πολλά άλλα. Στη σηµερινή 

κοινωνία, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει καταστεί θεµελιώδες δικαίωµα για όλους 

τους πολίτες και οι υπεύθυνες κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να το παρέχουν 

(European Commission, 2003b, p. 4). 

 

2.4 eEurope και Κοινωνία για όλους 
 

Η καθηµερινή χρήση των ΤΠΕ σηµαίνει µια νέα κοινωνία που βασίζεται στη 

γνώση και πρέπει να είναι µια κοινωνία για όλους. Το διαδίκτυο προσφέρει 

τεράστιες δυνατότητες καθώς όποιος έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή µπορεί να 

συµµετέχει στην κοινωνία απλά «πατώντας ένα κουµπί στο ποντίκι του». Η 

πρωτοβουλία eEurope και τα συστατικά της προγράµµατα (eLearning, eHealth, 

eGovernment, eBusiness) επικεντρώνονται στην πλήρη εκµετάλλευση αυτού του 

δυναµικού προς όφελος της κοινωνικής συµµετοχής. 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει τη σηµασία αυτών των 

ζητηµάτων. Η κοινωνική συµµετοχή λοιπόν είναι καθοριστική για την επιτυχία αυτής 

της σηµαντικής διεύρυνσης και η συµµετοχή όλων στη ψηφιακή εποχή είναι 

σηµαντικό στοιχείο της. 

∆ίνοντας έµφαση στη ψηφιακή συµµετοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί 

να κάνει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στην κοινωνία των πολιτών διαφορετική από 

αυτήν που ακολουθείται σε άλλες περιοχές του κόσµου. Με την πρωτοβουλία 

eEurope, η Ευρώπη προσανατολίζει τις προσπάθειές της σε περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η ψηφιακή οικονοµία να είναι επωφελής για όλους τους 

ευρωπαίους πολίτες και η ευρωπαϊκή παρουσία στο διαδίκτυο να ενισχυθεί (European 

Commission, 2003b, p. 5). 

 

2.5 Τα συστατικά στοιχεία της πρωτοβουλίας eEurope 
 

Εξετάζοντας την πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής Ευρώπης, σκοπεύουµε να 

καταλήξουµε ακριβώς σε ένα από τα βασικά συστατικά της στοιχεία, την 
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ηλεκτρονική υγεία. Πρωτίστως όµως, οφείλουµε να αναφέρουµε ότι η πρωτοβουλία 

eEurope βασίζεται στο αξίωµα ότι το διαδίκτυο είναι καθοριστικό για την 

οικονοµική ανάπτυξη, τη δηµιουργία αγορών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Στόχος της είναι να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στο διαδίκτυο στο γραφείο, το 

σχολείο, το σπίτι. Επιδιώκει λοιπόν να δηµιουργήσει µια Ευρώπη που να διαθέτει 

στοιχειώδη κατάρτιση στη ψηφιακή τεχνολογία.  

Κατόπιν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τα κύρια σηµεία της 

πρωτοβουλίας eEurope τον Νοέµβριο του 1999. Στη συνέχεια, ενέκρινε προγράµµατα 

δράσης στα οποία προσδιορίζεται αναλυτικά η πορεία και το χρονοδιάγραµµα που 

πρέπει να ακολουθηθεί. Τα  δύο εγκεκριµένα προγράµµατα δράσης είναι: 

• Το πρόγραµµα δράσης eEurope 2002 που ενέκριναν οι ηγέτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο κορυφής της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000. 

• Το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 που ενέκριναν οι ηγέτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 2002. 

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του eEurope 2002 είναι να 

εκσυγχρονιστούν οι κανόνες και οι κανονισµοί που διέπουν την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και να δηµιουργηθεί µια νέα αγορά για όλες τις τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα: 

• Να αναπτυχθεί φθηνότερη, ταχύτερη και ασφαλής πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

• Να γίνουν επενδύσεις στους ανθρώπους και τις δεξιότητές τους. 

• Να τονωθεί η χρήση του διαδικτύου. 

Το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 δίνει προτεραιότητα στην παροχή 

υπηρεσιών σε δίκτυο στους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης (eGovernment), της 

εκπαίδευσης (eLearning) και της υγείας (eHealth) και στη δηµιουργία ενός 

δυναµικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε 

ηλεκτρονικά µέσα (eBusiness). Πιο συγκεκριµένα: 

• Μέτρα για να εξασφαλιστεί η διάδοση της ευρυζωνικής πρόσβασης και η 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών υποδοµών. 

• Υπηρεσίες, εφαρµογές και περιεχόµενο κυρίως για την παροχή δικτυακών 

υπηρεσιών από τις δηµόσιες υπηρεσίες και την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Στόχος και των δύο προγραµµάτων είναι να δηµιουργηθεί µια κοινωνία της 
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πληροφορίας για όλους. Αντικείµενο µελέτης και ανάλυσης της συγκεκριµένης 

διατριβής είναι το συστατικό πρόγραµµα της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), το οποίο 

σαφώς και µελετάται κυρίως από το πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 (European 

Commission, 2003b, p. 8-11). 

 

2.6 Ηλεκτρονική υγεία (eHealth) 
 

Καταλήγοντας στην πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής υγείας, η τελευταία έχει 

σαν στόχο τη χρησιµοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της 

ποιότητας και της διαθεσιµότητας των υπηρεσιών υγείας, ιδίως για τα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται καθοριστικές για τη διαχείριση της υγείας 

σε όλα τα επίπεδα, από το γιατρό της γειτονιάς έως το Υπουργείο Υγείας. Σύµφωνα 

µε τα σχέδια δράσης, µπορούν να µειώσουν το κόστος, επιτρέπουν την παροχή 

υπηρεσιών υγείας από µακριά και δίνουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται τους 

ιατρικούς φακέλους αυτοί που χρειάζονται να το κάνουν. Έτσι θα αποφεύγονται 

άσκοπες επαναλήψεις. Για παράδειγµα, δε θα χρειάζεται να επαναλάβει κανείς την 

ίδια ιατρική εξέταση απλώς και µόνο επειδή δύο διαφορετικοί γιατροί χρειάζονται τις 

ίδιες πληροφορίες.  

Σύντοµα, παρουσιάζονται παρακάτω τα µέτρα του eEurope 2005 για την 

ηλεκτρονική υγεία (eHealth): 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ηλεκτρονικών 

ταυτοτήτων υγείας οι οποίες θα βασίζονται σε κοινά πρότυπα και την 

ανταλλαγή πείρας από τις καλύτερες πρακτικές. 

• Οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών θα πρέπει να αναπτύξουν δίκτυα 

πληροφοριών υγείας τα οποία να συνδέουν νοσοκοµεία, εργαστήρια και 

νοικοκυριά. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν τη 

δικτυακή παροχή υπηρεσιών υγείας για την παροχή πληροφοριών σε 

θέµατα υγιεινής ζωής, πρόληψης ασθενειών, ηλεκτρονικούς ιατρικούς 

φακέλους, ηλεκτρονικές επιστροφές εξόδων και άλλα (European 

Commission, 2003b, p. 20). 
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3. ∆ικαιολόγηση του θέµατος 
 

Η διατριβή αυτή ασχολείται µε το θέµα της ηλεκτρονικής υγείας, ως 

εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. Είναι σκόπιµη µια πρώτη προσέγγιση του θέµατος 

από την κοινωνιολογική του σκοπιά, µιας και αναφερόµαστε σε κοινωνίες και 

πολίτες. Θα ξεκινήσουµε µε µια πρώτη διάκριση ανάµεσα στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των πολιτών, συνδέοντάς τα κατόπιν µε το ζήτηµα της υγείας. 

Συµπερασµατικά, καταλήγουµε στη σηµαντικότητα του θέµατος που µελετάµε. 

 

3.1 Πολίτες και κοινωνία 
 

Το βασικό µέληµα της κάθε κοινωνίας είναι η ανάπτυξή της και η βελτίωση 

της ποιότητα ζωής των πολιτών. Η κοινωνία χρειάζεται υγιείς και ενεργούς πολίτες 

που, µέσα από ένα κλίµα συνεργασίας, θα ανεβάσουν το επίπεδο της κοινωνίας που 

ζουν σε όλους τους τοµείς. 

Μιας όµως και αποτελούµε µέλη µιας κοινωνίας, ως πολίτες, έχουµε 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις.  

Η ιδιότητα του πολίτη είναι µια κοινωνική θέση που απονέµεται σε όλους 

όσοι είναι πλήρη µέλη µιας κοινότητας. Όλοι όσοι την κατέχουν είναι ίσοι ως προς τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µε τις οποίες έχει εµπλουτιστεί αυτή η κοινωνική 

θέση. ∆εν υπάρχει καθολική αρχή που καθορίζει ποια θα είναι αυτά τα δικαιώµατα 

και οι υποχρεώσεις. Ανάµεσα στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις υπάρχει µια 

µεταβαλλόµενη ισορροπία. Τα δικαιώµατα έχουν πολλαπλασιαστεί και είναι 

καθορισµένα και κάθε άτοµο γνωρίζει τι ακριβώς δικαιούται να απαιτήσει. Όσον 

αφορά στις υποχρεώσεις, η εκπλήρωσή τους είναι πιο άµεση και καταφανώς 

απαραίτητη για την ικανοποίηση του δικαιώµατος και δεν απαιτείται καµιά εκδήλωση 

βούλησης και κανένα έντονο συναίσθηµα αφοσίωσης. Γενικώς, οι υποχρεώσεις 

εµπεριέχονται στη γενική υποχρέωση να ζει κανείς τη ζωή ενός καλού πολίτη 

προσφέροντας όποια υπηρεσία µπορεί για να προάγει την ευηµερία της κοινότητας.  

Τα δικαιώµατα του πολίτη δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε ακρίβεια ειδικά 

όταν σχετίζονται µε παροχές µε την µορφή υπηρεσιών. Το ποιοτικό στοιχείο είναι 

πολύ σηµαντικό. Αυτό που έχει σηµασία για τον πολίτη είναι το εποικοδόµηµα των 

νόµιµων προσδοκιών. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι εφικτό για κάθε πολίτη που το 
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επιθυµεί, να έχει τακτικό γιατρό. Το δύσκολο όµως είναι να εξασφαλιστεί ότι θα έχει 

τη σωστή φροντίδα (Marshall and Bottomore, 1995, p. 62;93). 

 

3.2 Πολίτες και υγεία 
 

 Ένα από τα πιο σηµαντικά δικαιώµατά µας είναι να είµαστε και να 

παραµένουµε υγιείς, χρησιµοποιώντας ισότιµα τις υπηρεσίες της κοινωνίας που 

έχουν δηµιουργηθεί για αυτό τον σκοπό. Η προάσπιση και προώθηση της υγείας των 

πολιτών πρέπει να αποτελεί βασικό µέληµα της κοινωνίας γι’ αυτό και υπάρχουν οι 

κατάλληλες υπηρεσίες που λειτουργούν εξυπηρετώντας αυτόν το σκοπό όπως τα 

νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, τα ιατρεία, τα ασφαλιστικά ταµεία και γενικότερα ο 

χώρος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.  

Η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες µε απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση της υγείας αυτών αλλά και της ποιότητας ζωής µπορεί να 

επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η χρήση και ενσωµάτωση 

της τεχνολογίας στους κόλπους της υγείας. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και όλα τα προγράµµατα-

σχέδια που µπορούν να την υποστηρίξουν.  

Η κοινωνία αλλάζει, εξελίσσεται και αυξάνει τις ανάγκες της. Η τεχνολογία 

έχει κάνει ραγδαία άλµατα και έχει εισβάλλει στη ζωή µας. Η πληροφορική 

χρησιµοποιείται παντού και το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί καθηµερινό εργαλείο 

απασχόλησης. Οι τηλεπικοινωνίες εξελίσσονται µε γοργούς ρυθµούς και έχει επέλθει 

η παγκοσµιοποίηση. Οι κοινωνίες «τρέχουν» να προλάβουν τις εξελίξεις που οι ίδιες 

«δηµιουργούν» και γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές µεταξύ τους. Οι 

απαιτήσεις των πολιτών αυξάνονται και ζητούνται νέα µέτρα και πολιτικές από τις 

κυβερνήσεις για πιο δυναµικές και σύγχρονες κοινωνίες. Η χρήση της κατάλληλης 

τεχνολογίας και γενικότερα των ΤΠΕ καθίσταται απαραίτητη σε όλους τους τοµείς 

της καθηµερινής ζωής µε κύριο άξονα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών.   

 

3.3 Συµπεράσµατα 
 

Η τεχνολογική επανάσταση έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές. Τις αλλαγές 
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αυτές τις βλέπουµε καθηµερινά αλλά και τις έχουµε ενσωµατώσει στην 

καθηµερινότητά µας. Ο βαθµός απορρόφησης και χρήσης της τεχνολογίας εξαρτάται 

βέβαια από πολλούς παράγοντες: πόσο πρέπει, µπορούµε, θέλουµε να αποτελούµε 

βασική κινητήρια δύναµη της παγκόσµιας µηχανής. Άλλες φορές η χρήση της 

τεχνολογίας είναι απαραίτητη και ουσιώδης ενώ άλλες φορές, ίσως, είναι περιττή και 

ελλιπής. Αυτό που προφανώς έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να αντιλαµβανόµαστε τα 

όρια, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, τις ελλείψεις και τέλος την 

αναγκαιότητα της τεχνολογίας ώστε να κρίνουµε πόσο και πότε µας είναι 

απαραίτητη.  

Από την άλλη πλευρά, η υγεία θεωρείται ως το πολυτιµότερο αγαθό και 

πράγµατι είναι βασικό κριτήριο για την κοινωνική ανάπτυξη, µιας και όταν έχουµε 

υγιείς και ικανοποιηµένους πολίτες, σε συνδυασµό και µε άλλους παράγοντες, η 

κοινωνία γίνεται πιο παραγωγική και αποδοτική.  

Με γνώµονα το ότι η χρήση της τεχνολογίας κρίνεται απαραίτητη στις 

κοινωνίες που θέλουν να θεωρούνται εξελιγµένες και σε συνδυασµό µε το γεγονός 

ότι κάθε «υγιής» κοινωνία επιδιώκει την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και όλα αυτά σε συνάρτηση µε την 

ανάγκη για καλύτερη παροχή φροντίδας υγείας για τους πολίτες, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι είναι αναγκαία η µελέτη και εξάντληση όλων των πιθανών µέσων 

µε τα οποία µπορούν να επιτευχθούν τα παραπάνω. Η χρήση και εκµετάλλευση των 

προγραµµάτων που απορρέουν από το πρόγραµµα της ΚτΠ και κυρίως η συστατική 

δράση της eHealth, µπορούν να αποβούν πολύ χρήσιµα στη βελτίωση των 

υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

και στην άξια συµµετοχή της κοινωνίας στη ψηφιακή εποχή. 

Τέλος, πρέπει να δοθεί έµφαση στην προστασία της υγείας των πληθυσµών. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε την έκθεση του Marc Lalonde1 το 1974 «A new perspective 

on the Health of Canadians» διακηρύσσεται ότι: 

«Η καλή υγεία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η κοινωνική πρόοδος. 

Ένα έθνος υγιών ανθρώπων µπορούν να κάνουν αυτά τα πράγµατα που καθιστούν τη 

ζωή άξια και όσο αυξάνεται το επίπεδο της υγείας τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα της 

ευτυχίας» (Lalonde, 1974, p. 5). 

 

                                                 
1 Υπουργός Εθνικής Υγείας και Πρόνοιας, Καναδάς, 1974 
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4. Σκοπός και ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής 
 

Η παραπάνω αναφορά της έκθεσης του Lalonde (The Lalonde Report) 

παρουσιάζει ένα ισχυρό κίνητρο για τις κυβερνήσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν 

πολιτικές υγείας. Οι πολιτικές αυτές µπορούν να προσανατολιστούν στην προώθηση 

και διατήρηση της υγείας των πολιτών ώστε να τους προστατέψουν από το υψηλό 

κόστος της φροντίδας υγείας. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πολιτικές 

υγείας, αναφέρονται κυρίως σε πολιτικές που αναλαµβάνουν οι κυβερνήσεις. 

Υπάρχει όµως και η άποψη ότι και η συµπεριφορά των ατόµων µπορεί να επηρεάσει 

τις πολιτικές αυτές, µε την έννοια ότι και τα άτοµα είναι υπεύθυνα για τη 

προάσπιση της υγείας τους (Allsop, 1995, p. 3-4). Όταν µιλάµε λοιπόν για πολιτικές 

υγείας, αναφερόµαστε σε όλες τις δραστηριότητες του κράτους αλλά και των ατόµων 

που µπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο υγείας των πολιτών αλλά και τις υπηρεσίες 

παροχής υγείας.  

Ο ρόλος των πολιτικών υγείας αποτελεί τµήµα της γενικότερης κοινωνικής 

πολιτικής και είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, όπως άλλωστε και όλες οι πολιτικές που 

υιοθετούνται µε σκοπό την κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη. Οι αυξηµένες 

απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών και η έξαρση της τεχνολογίας, αναµφίβολα 

οδηγούν στην ανάγκη λήψης αποφάσεων.  

Ο σκοπός της συγκεκριµένης διατριβής είναι να παρουσιάσει ορισµένες 

σηµαντικές εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας από την οπτική της κοινωνικής 

πολιτικής δηλαδή εφαρµογές των οποίων η χρήση µπορεί να επηρεάσει το 

επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κατ’ επέκταση, την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Συγκεκριµένα, οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας που µελετάµε στην 

παρούσα διατριβή είναι η ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, µορφές του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και 

κατόπιν µελετάµε το συσχετισµό των παραπάνω εφαρµογών µε το ζήτηµα της 

οικονοµικής αποδοτικότητας της ηλεκτρονικής υγείας αλλά και τη σηµαντικότητα 

της ενηµέρωσης και γνώσης γύρω από αυτήν. Όλα τα παραπάνω ζητήµατα 

αποτελούν προσδιοριστικούς άξονες της ηλεκτρονικής υγείας, όπως αυτοί 

απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.  

Μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισµού των υγειονοµικών συστηµάτων στην 
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Ευρώπη αλλά και παγκοσµίως, η δράση της κοινωνικής πολιτικής µε την µορφή 

πολιτικών υγείας, προστάζει ένα βασικό ζητούµενο στην υγειονοµική περίθαλψη και 

κοινωνική ασφάλιση: το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών και βελτίωσης της 

ζωής των πολιτών. Εντούτοις, ο σκοπός της διατριβής µας είναι να µελετήσουµε 

συγκεκριµένες εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας, όπως αυτές απορρέουν από το 

περιβάλλον της κοινωνικής πολιτικής, µε απώτερο πάντα στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Στο σηµείο αυτό προκύπτουν οι βασικές ερευνητικές ερωτήσεις που πηγάζουν 

από το σκοπό της διατριβής. Οι ερωτήσεις αυτές µπορούν να σηµειωθούν και ως 

στόχοι της διατριβής για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας. Συγκεκριµένα, οι 

ερευνητικές ερωτήσεις τίθενται ως εξής: 

1. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και την παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας, µέσα στα πλαίσια εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

2. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, µέσα στα πλαίσια εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας. 

3. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στην ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας 

και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, µέσα στα πλαίσια 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

4. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στις παραπάνω εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της 

οικονοµικής αποδοτικότητας. 

5. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στις παραπάνω εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας και την αντίληψη της ποιότητας από την πλευρά των καταναλωτών. 

6. Ποιος είναι ο ρόλος της ενηµέρωσης γύρω από τα ζητήµατα της 

ηλεκτρονικής υγείας. 

 

5. Μεθοδολογία 
 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο σκοπός της έρευνας είναι να 

µελετήσει τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

υγεία δηλαδή τη χρήση της eHealth ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, την 

οικονοµική αποδοτικότητά της, τη δυνατότητα βελτίωσης που προσφέρει στην 
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ποιότητας παροχής υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Αφού γίνει η διεξοδική µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 

εντοπιστούν τα κύρια σηµεία, οι πιθανές ελλείψεις και τα κενά, θα χτίσουµε το 

«υπόδειγµα» πάνω στο οποίο θα στηριχτούν οι «υποθέσεις» ελέγχου της διατριβής 

µας. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της υγείας και τις ανάγκες 

που προκύπτουν στα υγειονοµικά συστήµατα από τις σύγχρονες τεχνολογικές 

εξελίξεις και την ανάγκη του εκσυγχρονισµού, επιλέγουµε να ελέγξουµε υποθέσεις 

που αφορούν στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας σε µια συγκεκριµένη 

υπηρεσία υγείας (ασφαλιστικό οργανισµό) και το αντίκτυπο της eHealth στο 

διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

από την πλευρά των εργαζοµένων στην Υπηρεσία. Επιπρόσθετα όµως, κάνουµε και 

µια δεύτερη έρευνα που αφορά σε ασφαλισµένους του οργανισµού και πως αυτοί 

αντιλαµβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, µέσα από τις εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας, στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό οργανισµό. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιµοποιούµε στατιστικές 

µεθόδους µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων, αφού έχουν προηγηθεί πιλοτικές έρευνες 

µε την µέθοδο των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις θα µας βοηθήσουν να 

κατανοήσουµε περισσότερο τις ανάγκες του ζητήµατος εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

υγείας και θα συµβάλλουν στη σωστή και ουσιαστική κατάρτιση των 

ερωτηµατολογίων. 

Τα ερωτηµατολόγια περιέχουν ερωτήσεις που αναφέρονται σε όλες τις 

ενότητες µελέτης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, µε συνοχή και σαφή κατανοµή. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των 

ερωτηµατολογίων η οποία γίνεται µε χρήση ειδικού προγράµµατος στατιστικής 

ανάλυσης, το SPSS. Με τη χρήση του SPSS προσδοκούµε να εξάγουµε 

αποτελέσµατα που να φανερώνουν: 

1. Τον έλεγχο των υποθέσεών µας. 

2. Τις τάσεις που κυριαρχούν γύρω από τα ζητήµατα που ερευνούµε. 

3. Την απεικόνιση των ποσοστών µε πίνακες. 

4. Τον εντοπισµό λαθών και αποκλίσεων. 

5. Την παρουσίαση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση. 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να κάνουµε µια πρώτη παρουσίαση των 

στατιστικών υποθέσεων της έρευνας για την Υπηρεσία υγείας, τις οποίες 

επιλέξαµε να µελετήσουµε και να ελέγξουµε στην παρούσα διατριβή: 
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Υπόθεση 1 (Η1): Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το 

γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των 

πολιτών. 

Υπόθεση 2 (Η2): Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Υπόθεση 3 (Η3): Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από 

µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Υπόθεση 4 (Η4): Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία 

υγείας, αυξάνουν την οικονοµική αποδοτικότητα. 

Υπόθεση 5 (Η5): Η ενηµέρωση  για την ηλεκτρονική υγεία σε µια υπηρεσία 

υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, 

δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Όπως είπαµε προηγουµένως, κάνουµε και δεύτερη έρευνα η οποία αναφέρεται 

στην αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας του ασφαλιστικού οργανισµού, 

από την πλευρά των ασφαλισµένων. Οι στατιστικές υποθέσεις της έρευνας για 

τους ασφαλισµένους ακολουθούν παρακάτω: 

Υπόθεση 6 (Η6): Η χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών για τους 

ασφαλισµένους. 

Υπόθεση 7 (Η7): Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική 

κατάσταση των ασφαλισµένων.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να κάνουµε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά 

στην υπόθεση Η2 όπου λέγοντας ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο εννοούµε µια 

συγκεκριµένη εφαρµογή διατήρησης στοιχείων των πολιτών – ασφαλισµένων και 

συγκεκριµένα το σύστηµα του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου 

(ΕΜΑ∆). Άλλωστε, όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, υπάρχει πληθώρα 
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µορφών ηλεκτρονικών φακέλων, ανάλογα µε το σκοπό και τις δυνατότητες του 

φακέλου.  

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στις υποθέσεις µας οι οποίες για χάριν 

ευκολίας, παρουσιάζονται στο σηµείο αυτό πολύ επιγραµµατικά. Οφείλουµε λοιπόν 

να ενηµερώσουµε για την ύπαρξη πλήθους παραµέτρων οι οποίες είναι άκρως 

απαραίτητες για τον έλεγχο των υποθέσεων και παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 3 της διατριβής ως υπό-υποθέσεις (οι υπό-υποθέσεις τοποθετούνται όπου 

κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχό τους).  

 

6. ∆ιάρθρωση της διατριβής 
 

Η διατριβή µας περιλαµβάνει συνολικά πέντε κεφάλαια. Ξεκινήσαµε µε το 

πρώτο, εισαγωγικό κεφάλαιο όπου αναφέραµε τα θέµατα που µελετάµε και 

εξετάζουµε στην έρευνα. Μιλήσαµε για κοινωνική πολιτική, Κοινωνία της 

Πληροφορίας και ηλεκτρονική Ευρώπη. Κατόπιν, περάσαµε στο θέµα της 

ηλεκτρονικής υγείας και δικαιολογήσαµε τους λόγους που επιλέξαµε να την 

µελετήσουµε. Θέσαµε το σκοπό και τις ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής και 

καταλήξαµε στην µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η έρευνά µας, µε την πρώτη 

παρουσίαση των στατιστικών υποθέσεων.  

Το δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής µας είναι το πολύ σηµαντικό κεφάλαιο 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε σύγχρονα 

άρθρα, µελέτες και έρευνες που αναφέρονται στο ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας, 

από τις οπτικές που το µελετάµε. Συγκεκριµένα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

περιλαµβάνει έξι ενότητες όπου η κάθε µια εξετάζει την eHealth από µια οπτική. 

Θεωρούµε ότι η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη αλλά και χρήσιµη για την 

καλύτερη και οµαλή εξέταση αλλά και κατανόηση του θέµατός µας. Οι ενότητες που 

παρουσιάζονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι:  

Ενότητα 1: Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των ευρωπαϊκών δράσεων, 

ως εφαρµογές κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της υγείας. 

Ενότητα 2: Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική κοινωνικών και πολιτικών 

αποφάσεων. 

Ενότητα 3: Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των µελετών µεγάλων 

οργανώσεων. 
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Ενότητα 4: Η ηλεκτρονική υγεία µε έµφαση σε πέντε βασικούς, 

προσδιοριστικούς άξονες: 

α) Ηλεκτρονική υγεία και ∆ιαδίκτυο 

β) Η ηλεκτρονική υγεία και ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 

γ) Κάρτες Υγείας 

δ) Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική του κόστους 

ε) Ενηµέρωση και γνώση για την ηλεκτρονική υγεία 

Ενότητα 5: Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική της ποιότητας υπηρεσιών, 

στα πλαίσια πολιτικών υγείας. 

Ενότητα 6: Τα γενικά συµπεράσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της έρευνάς µας, αφού έχουµε καταλήξει στα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, 

χτίζουµε το υπόδειγµα της διατριβής, το οποίο είναι κοινό και για τις δύο έρευνες, και 

καταλήγουµε στις στατιστικές υποθέσεις που πρόκειται να ελέγξουµε. Ακολουθεί η 

µεθοδολογία συλλογής στοιχείων και κατόπιν η στατιστική µεθοδολογία, όπου 

αναφερόµαστε στις µεθόδους ανάλυσης που επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε στη 

διατριβή µας (ερωτηµατολόγια). Καταλήγουµε και πάλι στα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από το χτίσιµο του υποδείγµατός µας. 

Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο όπου πλέον περνάµε στα αποτελέσµατα και 

την ανάλυση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων που συλλέξαµε, από τις δύο 

έρευνες. Στο κεφάλαιο αυτό κάνουµε µια πρώτη περιγραφική παρουσίαση των 

στοιχείων, στη συνέχεια εκτιµούµε το δείγµα και τέλος περνάµε στην ανάλυση των 

υπό έλεγχο υποθέσεων που θέσαµε στη διατριβή µας, µε την απόρριψη ή αποδοχή 

αυτών, αφού έχουµε ερευνήσει στατιστικά όλες τις παραµέτρους που εµφανίζονται µε 

την µορφή των υπό-υποθέσεων, όπου αυτές υπάρχουν. Η ανάλυση αυτή γίνεται µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS και η µέθοδος ανάλυσης είναι η χ2 (chi-square). 

Καταλήγουµε και πάλι στα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το κεφάλαιο της 

ανάλυσης των στοιχείων των ερωτηµατολογίων. 

Τέλος, φθάνουµε στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής µας 

όπου παρουσιάζουµε περιληπτικά τα συµπεράσµατα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και από την παρουσίαση του πλαισίου έρευνας και καταλήγουµε στα 

ευρήµατα της διατριβής. Κατόπιν περνάµε στους περιορισµούς της έρευνάς µας, τη 

συµβολή της στην επιστήµη και καταλήγουµε στις επιπτώσεις και τις προτάσεις για 

παραπέρα έρευνα.  
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Ακολουθούν βεβαίως το παράρτηµα της διατριβής και οι βιβλιογραφικές 

αναφορές που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ξεκινά µε την επεξήγηση των 

βασικών όρων που θα συναντήσουµε στη διατριβή. Κατόπιν, ακολουθούν πέντε 

βασικές ενότητες, καθεµία από τις οποίες εξετάζει το θέµα της ηλεκτρονικής υγείας 

από µια διαφορετική οπτική και περιέχει επιµέρους κεφάλαια και υποκεφάλαια. 

Θεωρούµε τη διάκριση στις συγκεκριµένες ενότητες άκρως απαραίτητη, µιας και 

πρέπει το θέµα της ηλεκτρονικής υγείας να µελετηθεί από την απαρχή του, όπως 

προέκυψε ως αναγκαία πλέον εφαρµογή, στη σύγχρονη φροντίδα υγείας. 

Η πρώτη ενότητα εξετάζει την ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των 

ευρωπαϊκών δράσεων, ως εφαρµογές κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της υγείας. 

Μιας και η eHealth είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην ενότητα αυτή θα δούµε σε 

ξεχωριστά κεφάλαια τις ευρωπαϊκές δράσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτές 

παρουσιάζονται µέσα από διάφορα προσχέδια δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη 

(eEurope) και για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), τα οποία υιοθετήθηκαν από τρία 

βασικά ευρωπαϊκά συµβούλια (Λισσαβόνα, Φέιρα, Σεβίλλη). Επίσης, µέσα από το 

προσχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία θα δώσουµε µια πρώτη προσέγγιση για 

τη σύσταση της eHealth. 

Η δεύτερη ενότητα εξετάζει την ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των 

κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων. Εδώ µελετώνται τέσσερα µεγάλα 

υπουργικά συνέδρια από το 2003 έως το 2006 (Βρυξέλλες, Ιρλανδία, Νορβηγία, 

Ισπανία) τα οποία ασχολούνται µε την κοινωνική και πολιτική δέσµευση της 

απόκτησης µοντέρνων υπηρεσιών υγείας. Οι βασικοί άξονες των συνεδρίων αυτών 

είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας για την προώθηση και 

διασφάλιση της υγείας, τα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για µια σωστή 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας ενώ µεγάλη σηµασία δίνεται στο ζήτηµα του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.  

Η τρίτη ενότητα εξετάζει την ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των 

µελετών µεγάλων οργανώσεων, χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Συγκεκριµένα παρουσιάζονται έξι εκθέσεις που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

«εγχειρίδιο» χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας, καθότι διαπραγµατεύονται µείζονα 

θέµατα της eHealth ενώ παράλληλα παρουσιάζουν προτάσεις εφαρµογών.  

Η τέταρτη ενότητα εξετάζει την ηλεκτρονική υγεία διαχωρίζοντάς την σε 

πέντε προσδιοριστικούς άξονες, ως εφαρµογές κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριµένα, 

η ενότητα αυτή µελετά την ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό 

ιατρικό φάκελο, τις κάρτες υγείας, την ηλεκτρονική υγεία από την οπτική του 

κόστους και συγκεκριµένα της οικονοµικής αποδοτικότητας και τέλος το ζήτηµα της 

ενηµέρωσης γύρω από την ηλεκτρονική υγεία. 

Η πέµπτη ενότητα εξετάζει το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών στην 

ηλεκτρονική υγεία, στα πλαίσια πολιτικών υγείας και τέλος, η έκτη ενότητα είναι τα 

γενικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από όλο το κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης.  

 

1. Βασικοί ορισµοί της διατριβής 
 

Είναι σκόπιµο και αναγκαίο να παρουσιαστούν οι ορισµοί των βασικών 

εννοιών που χρησιµοποιούνται στη διατριβή ώστε να γίνονται κατανοητοί κατά τη 

διάρκεια της έρευνας. 

Επιγραµµατικά, οι ορισµοί που θα αναφερθούν αφορούν γενικότερα στην 

έννοια και το περιεχόµενο της υγείας, των πολιτικών υγείας, της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (ΚτΠ), του σχεδίου δράσης eEurope και τέλος της ηλεκτρονικής υγείας 

(eHealth). 

Ξεκινώντας από την έννοια και το περιεχόµενο της «υγείας» γενικότερα, 

µπορούµε να αναφέρουµε τον παρακάτω ορισµό, όπως αυτός διατυπώθηκε από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World Health Organization - WHO): 

«Υγεία ορίζεται ως η κατάσταση µιας σωµατικής, πνευµατικής και κοινωνικής 

ευηµερίας και όχι µόνο η απουσία της ασθένειας ή της αδυναµίας»2.  

Για την προώθηση και βελτίωση της υγείας των ατόµων, οι κυβερνήσεις 

αναλαµβάνουν ορισµένες δηµόσιες πολιτικές που µπορούν να επιτύχουν στον 

παραπάνω σκοπό. Οι πολιτικές αυτές ονοµάζονται «δηµόσιες πολιτικές υγείας» και 
                                                 
2 Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από το ∆ιεθνές Συνέδριο Υγείας της Νέας Υόρκης στις 19-22 Ιουνίου 
1946, στην Εισηγητική Έκθεση Νόµου για τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και από το 1948 που 
τέθηκε σε ισχύ δεν έχει τροποποιηθεί (http://www.who.int/about/definition/en/). 
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σύµφωνα µε τον WHO µπορούν να οριστούν: 

«Είναι πολιτικές που σχεδιάστηκαν συγκεκριµένα για την προώθηση της υγείας 

αλλά και πολιτικές που δεν ασχολούνται άµεσα µε την υγεία αλλά αναγνωρίζονται ότι 

έχουν αντίκτυπο στην υγεία»3.  

Γενικότερα, µε την έννοια  «πολιτικές» εννοούµε: 

«Ως πολιτική µπορεί να οριστεί µια συµφωνία ή οµοφωνία σε ένα πλήθος 

θεµάτων, στόχων και σκοπών που πρέπει να διευθετηθούν» (Ritsatakis et.al., 2000, p. 

1). 

Όσον αφορά στην ποιότητα της φροντίδας υγείας, ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας (WHO) αναφέρει: 

«Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι ο βαθµός που οι υπηρεσίες υγείας 

αυξάνουν την πιθανότητα των επιθυµητών εκβάσεων της υγείας, για τα άτοµα και τους 

πληθυσµούς, και είναι συνεπείς (οι υπηρεσίες υγείας) µε την τρέχουσα επαγγελµατική 

γνώση…Η ποιότητα της φροντίδας είναι εκείνο το συστατικό της διαφοράς ανάµεσα σε 

επάρκεια και αποτελεσµατικότητα που µπορεί να αποδοθεί στους παροχείς φροντίδας, 

λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται»4. 

Επίσης, σκόπιµο είναι να αναφέρουµε έναν ορισµό για την προώθηση υγείας 

(health promotion): 

«Η προώθηση της υγείας είναι η διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να 

αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους»5. 

Παραθέτουµε κι έναν ορισµό για την εκπαίδευση της υγείας (health 

education): 

«Η εκπαίδευση για την υγεία είναι η διαδικασία µε την οποία τα άτοµα και οι 

οµάδες ατόµων µαθαίνουν να συµπεριφέρονται µε ένα συντελεστικό τρόπο για την 

προώθηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας. Η εκπαίδευση ξεκινά µε τους 

ανθρώπους έτσι όπως είναι, µε όποια ενδιαφέροντα κι αν έχουν για τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη, των ατόµων, µιας αίσθησης 

υπευθυνότητας για τις καταστάσεις της υγείας, ως άτοµα και ως µέλη οικογενειών και 

κοινοτήτων. Στον έλεγχο µεταδιδόµενων ασθενειών, η εκπαίδευση υγείας περιλαµβάνει 

την αποτίµηση των γνώσεων του πληθυσµού σχετικά µε µια ασθένεια, τον καθορισµό 

                                                 
3 World Health Organization Glossary, http://www.who.int/hia/about/glos/en/index1.html 
4 World Health Organization Glossary, 
http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?phrase=Q 
5 World Health Organization, Ottawa Charter for Health Promotion, 
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf 
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των συνηθειών και στάσεων των ατόµων όπως αυτά σχετίζονται µε την εξάπλωση και 

συχνότητα των ασθενειών και την παρουσίαση συγκεκριµένων τρόπων για τη διόρθωση 

των παρατηρούµενων ελλείψεων»6. 

Όσον αφορά στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» θα µπορούσαµε να 

αναφέρουµε τους εξής ορισµούς: 

«Ο όρος Κοινωνία της Πληροφορίας αναφέρεται σε µια µορφή κοινωνικής και 

οικονοµικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση, 

µεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δηµιουργία γνώσης και στην 

ικανοποίηση αναγκών ατόµων και επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην 

οικονοµική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαµόρφωση της ποιότητας 

της ζωής των πολιτών»7. 

Σύµφωνα µε το γλωσσάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

«Η έννοια της κοινωνίας της πληροφορίας είναι συνώνυµη µε τον όρο Νέες 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (NTΠΕ). Από τις αρχές της δεκαετίας του 

'90, οι ΝΤΠΕ γνωρίζουν θεαµατική ανάπτυξη, η οποία εκδηλώνεται µε τη γενίκευση της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών, τη σύγκλιση προς τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη 

ραγδαία εξάπλωση του ∆ιαδικτύου και µε την ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών»8.  

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να αναφερθεί και ορισµός για τις 

«Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) µιας και είναι άµεσα 

συνδεδεµένες µε την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

«Οι ΤΠΕ σαν ορισµός περιλαµβάνει οποιαδήποτε συσκευή επικοινωνίας ή 

εφαρµογή που περιέχει: ράδιο, τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, hardware 

και software δικτύων, δορυφορικά συστήµατα και άλλα, όπως επίσης και ποικίλες 

υπηρεσίες και εφαρµογές που έχουν σχέση µε τα παραπάνω όπως τηλεσυνδιασκέψεις 

και εκπαίδευση από απόσταση. Οι ΤΠΕ έχουν συχνά συγκεκριµένο περιεχόµενο όπως 

για παράδειγµα ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στη φροντίδα υγείας, στις βιβλιοθήκες»9. 

Ένα από τα σηµαντικότερα σχέδια δράσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

είναι η πρωτοβουλία eEurope. Συνεπώς είναι χρήσιµη η παράθεση ενός ορισµού για 

την «ηλεκτρονική Ευρώπη». 

                                                 
6 Washington State Department of Health, Glossary, http://www.doh.wa.gov/notify/other/glossary.htm 
7 Παρατηρητήριο ΚτΠ, http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=37 
8 Europa Glossary, http://www.europa.eu.int/scadplus/glossary/information_society_el.htm 
 
9 Whatis Encyclopedia, http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci928405,00.html 
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«Η πρωτοβουλία “eEurope:An information Society for All” δροµολογήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ∆εκέµβριο του 1999 και εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000, µε σκοπό να καταστήσει 

την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το 2010 ως την ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 

οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως». 

Βασικοί στόχοι είναι:  

• η είσοδος όλων των πολιτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων, σχολείων και 

δηµοσίων υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή και η απόκτηση πρόσβασης στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύου  

• η καλλιέργεια ψηφιακού πνεύµατος, υποστηριζόµενου από επιχειρηµατικό 

πνεύµα ανοικτό στις τεχνολογίες πληροφοριών  

• η τοποθέτηση της κοινωνίας της πληροφορίας στην υπηρεσία της 

κοινωνικής ένταξης10.  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ακολούθησαν τα σχέδια δράσης 

eEurope2002 και eEurope2005. Μία από τις πολιτικές προτεραιότητας του 

eEurope2005 είναι και η ηλεκτρονική υγεία (eHealth), της οποίας ο ορισµός 

ακολουθεί: 

«Η eHealth αναφέρεται στη χρήση µοντέρνων τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών, ασθενών, 

επαγγελµατιών υγείας καθώς και δηµιουργών πολιτικών» (European Commission, 

2003a). 

Επιπρόσθετα,  

«…στο περιβάλλον της eEurope, η έννοια της «eHealth» χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει την εφαρµογή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

διαµέσου ενός ολοκληρωµένου πεδίου λειτουργιών, οι οποίες, µε τον ένα ή µε τον άλλο 

τρόπο, επηρεάζουν την υγεία των πολιτών και των ασθενών»11. 

Στην ευρωπαϊκή ανακοίνωση του 2004 για την ηλεκτρονική υγεία, 

αναπτύχθηκε επίσης ο παρακάτω ορισµός: 

«Η ηλεκτρονική υγεία είναι το σύγχρονο εργαλείο για ουσιαστικές παραγωγικές 

απολαβές, ενώ αποτελεί εργαλείο του αύριο για αναδοµηµένα και ατοµοκεντρικά 

συστήµατα υγείας ενώ παράλληλα σέβεται την ποικιλία των ευρωπαϊκών πολύ-

πολιτισµικών και πολύ-γλωσσικών παραδόσεων στη φροντίδα υγείας. Υπάρχουν πολλά 
                                                 
10 Europa Glossary, http://www.europa.eu.int/scadplus/glossary/eeurope_el.htm 
11 eEurope, http://europa.eu.int/information_society/eeurope /ehealth/whatisehealth/index_en.htm 
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παραδείγµατα επιτυχηµένων εξελίξεων ηλεκτρονικής υγείας όπως πληροφοριακά 

συστήµατα υγείας, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, τηλεϊατρικές υπηρεσίες, συστήµατα 

παρακολούθησης που φοριούνται και µεταφέρονται και δικτυακές πύλες (portals) 

υγείας» (European Commission, 2004, p. 4). 

Ένας ακόµη ορισµός για την ηλεκτρονική υγεία είναι αυτός του Gunther 

Eysenbach: 

«Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένα ανερχόµενο πεδίο στη διατοµή της ιατρικής 

πληροφορικής, δηµόσιας υγείας και επιχειρήσεων και αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας 

και πληροφορίες που παρέχονται ή προάγονται µέσω του διαδικτύου και σχετικών 

τεχνολογιών. Με µια ευρύτερη έννοια, ο όρος χαρακτηρίζει όχι µόνο την τεχνολογική 

ανάπτυξη αλλά και ένα τρόπο σκέψης, µια συµπεριφορά και µια υπόσχεση για 

δικτυωµένη, παγκόσµια νοοτροπία, για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας σε τοπικό 

επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο αλλά και παγκοσµίως, µε τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών» (Eysenbach, 2001). 

Επίσης, σύµφωνα µε τις Αναστασία Κωνσταντέλου και Βασιλική Καρούνου: 

«Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας όρος «οµπρέλα» που περικλείει ένα µεγάλο 

εύρος δραστηριοτήτων καθοδηγούµενες από τις τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) που µεταµορφώνουν τη διανοµή φροντίδας υγείας» 

(Constantelou, A.and Karounou, V., 2004). 

 

2. Ο Σχεδιασµός κοινωνικής πολιτικής και οι πολιτικές 

υγείας  
 

Αφού αναφέραµε ορισµένους χρήσιµους ορισµούς για διάφορα θέµατα που 

απασχολούν τη διατριβή µας, θα επιστρέψουµε σε ένα βασικό ζήτηµα το οποίο 

αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία µελετάµε το θέµα της ηλεκτρονικής υγείας, 

δηλαδή την κοινωνική πολιτική. 

Όπως αναφέραµε στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής, η κοινωνική πολιτική είναι οι 

δράσεις που αναλαµβάνει κατά βάση το κράτος, όσον αφορά σε θέµατα της 

κοινωνίας µας, µε σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Στο σηµείο αυτό θα 

εισάγουµε µια νέα έννοια ως δράση κοινωνικής πολιτικής, αυτή του Σχεδιασµού 

Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΚΠ).  

Ο ΣΚΠ είναι µια ευρύτερη έννοια και η διεθνής βιβλιογραφία στην µεγάλη 
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πλειοψηφία της καθορίζει το ΣΚΠ ως χώρο και ως διαδικασία για τη λύση 

προβληµάτων του κοινωνικού συστήµατος, κυρίως µε ορθολογική βάση. Επίσης, ο 

ΣΚΠ θεωρείται και ως µέσο που κατευθύνει τη σχεδιασµένη κοινωνική αλλαγή και 

εξέλιξη. Ο ΣΚΠ θεµελιώνεται σε ιδεολογία, κοινωνική δικαιοσύνη και αξίες όπως 

είναι και οι φυσικοί πόροι, οι ανθρώπινοι πόροι και η τεχνολογία, γιατί µέσα σε αυτό 

το κλίµα πραγµατοποιείται η παρέµβαση για την κοινωνική αλλαγή. Από τους 

διάφορους χώρους εφαρµογής του ΣΚΠ, ξεχωρίζει και ο χώρος των κοινωνικών 

παροχών (υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατοικία, κοινωνική ασφάλιση) ο οποίος 

επικαλύπτεται από το δηµόσιο τοµέα και το χώρο της δηµόσιας διοίκησης, όπου ο 

ΣΚΠ χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων τρέχοντος ενδιαφέροντος ή 

τρεχούσης εργασίας της καθηµερινότητας, κατανοµής πόρων για την αντιµετώπιση 

µελλοντικών τάσεων, εκµετάλλευσης τάσεων ή ευκαιριών και αναζήτησης 

επιθυµητών µελλοντικών εξελίξεων (Ιατρίδης, 1990, σελ. 29-47). 

Στα πλαίσια της κρατικής κοινωνικής πολιτικής αλλά και του ΣΚΠ, το 

κράτος αναπτύσσει πολιτικές υγείας (κοινωνική πολιτική για την υγεία): για να 

προστατεύσει τα άτοµα από τις δυσβάσταχτες συνέπειες απώλειας του εισοδήµατος 

κατά τη διάρκεια της ασθένειας και του υψηλού κόστους της υγειονοµικής φροντίδας 

ή για να διατηρήσει την υγεία και να προστατεύσει από κινδύνους που µπορεί να τη 

βλάψουν (Allsop, 1995, σελ. 4). 

Η παραπάνω προσέγγιση της Allsop περί «θεραπείας» ή «πρόληψης» ως 

αποτελέσµατα πολιτικών υγείας, θυµίζει την άποψη κατά Ιατρίδη ότι: κοινωνική 

πολιτική δεν είναι µόνο αυτή που υπάρχει. Η πιο σαφής κοινωνική πολιτική είναι 

ίσως αυτή που δεν υπάρχει, δηλαδή η απόφαση να µη γίνει επέµβαση. Έτσι, η 

κρατική κοινωνική πολιτική είναι ό,τι κάνει και δεν κάνει το κράτος σχετικά µε την 

ανάπτυξη του ατόµου και της κοινωνίας (Ιατρίδης, 1990, σελ. 16). 

Κατά το σχεδιασµό και τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής τονίζεται πολύ ο 

ρόλος των ανισοτήτων στην υγεία. Σύµφωνα µε τη Έκθεση «The Black Report» 

του 1981 στη Μεγάλη Βρετανία, τα επιστηµονικά στοιχεία έδειξαν ότι όσο 

χαµηλότερα τα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, τόσο χαµηλότερα είναι και τα 

ποσοστά επιβίωσης των ατόµων που ανήκουν σε αυτά. Στόχος λοιπόν της κοινωνικής 

πολιτικής για την υγεία είναι η ισότητα στην υγεία, δηλαδή οι ίσες ευκαιρίες για την 

επίτευξη του πλήρους δυναµικού της υγείας. Όσον αφορά δε στις υπηρεσίες υγείας, 

αυτό που χρειάζεται είναι: 

1. Ίση πρόσβαση σε διαθέσιµη φροντίδα για ίση ανάγκη. 
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2. Ίση χρήση για ίση ανάγκη. 

3. Ίση ποιότητα φροντίδας για όλους (Σισσούρας, 1991, σελ. 335-340). 

Ο στόχος και σκοπός της συγκεκριµένης διατριβής είναι να τονίσει τη 

σηµαντικότητα της ηλεκτρονικής υγείας, ως µέσο κοινωνικής, πολιτικής, 

οικονοµικής, εκπαιδευτικής και διαχειριστικής δράσης που δύναται να βελτιώσει 

σηµαντικά την ποιότητα φροντίδας υγείας και κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής των 

πολιτών. 
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Ενότητα 1:  
 

Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των ευρωπαϊκών 

δράσεων ως εφαρµογές κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της 

υγείας 
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1. Η πρωτοβουλία eEurope και τα Προσχέδια ∆ράσης 
 

Είναι σκόπιµο να ξεκινήσουµε µε τις πρώτες απόπειρες που έγιναν όσον 

αφορά στο θέµα της ηλεκτρονικής υγείας. Η ηλεκτρονική υγεία αναφέρθηκε και 

πρωτοσυζητήθηκε στα πλαίσια προγραµµάτων και πολιτικών που έθεσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, πράγµα που από µόνο του αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του θέµατος, τη 

βαρύτητα και την αναγκαιότητα του. 

Η ηλεκτρονική υγεία είναι µια πρωτοβουλία εξαιρετικά καινούρια και 

σύγχρονη, καθώς η σύλληψη αλλά και η απαρχή της µελέτης της, απαριθµεί λίγα 

µόνο έτη. Ως εκ τούτου, αναγκαζόµαστε να µελετήσουµε και να ελέγξουµε 

βιβλιογραφικά τις ευρωπαϊκές δράσεις γύρω από το θέµα της ηλεκτρονικής 

υγείας, µιας και είναι αυτά που αποκαλύπτουν τις ανάγκες που οδήγησαν στην 

εφαρµογή των εργαλείων της ηλεκτρονικής υγείας, στα σύγχρονα συστήµατα 

φροντίδας υγείας. Οι ευρωπαϊκές δράσεις αποτελούν τοµείς άσκησης µιας ευρύτερης 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και παρουσιάζονται σύντοµα παρακάτω. 

 

1.1 eEurope – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Λισσαβόνας 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στη Λισσαβόνα στις 23/24 Μαρτίου 

2000, όρισε για την Ευρώπη το φιλόδοξο στόχο να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική 

και δυναµική οικονοµία στον κόσµο µέχρι το έτος 2010. Αναγνώρισε την ανάγκη να 

εκµεταλλευτεί η Ευρώπη ταχέως τις ευκαιρίες της νέας οικονοµίας και ιδιαίτερα του 

∆ιαδικτύου. 

Μέσα από τη ανάγκη της Ευρώπης να γίνει «η πιο ανταγωνιστική και 

δυναµική οικονοµία στον κόσµο» οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν: 

«…ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope)…το 

οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιεί ανοικτή µέθοδο συντονισµού, βασιζόµενη στη 

συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών, σε συνδυασµό µε την πρωτοβουλία 

eEurope της Επιτροπής…» (European Commission, 2000a, p. 1). 

Η eEurope αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία για να διασφαλιστεί ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί πλήρως από τις αλλαγές που συνεπάγεται η 

Κοινωνία των Πληροφοριών. Οι αλλαγές αυτές έχουν µεγάλη έκταση και παγκόσµιο 
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χαρακτήρα και δεν περιορίζονται απλώς στο χώρο της τεχνολογίας. Σκοπός της 

eEurope είναι να καταστούν προσιτά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, τα οφέλη 

από την Κοινωνία των Πληροφοριών, και όσον αφορά στο θέµα της υγείας, η 

υγειονοµική περίθαλψη τίθεται σε απευθείας σύνδεση.  

Όσον αφορά στην υγειονοµική περίθαλψη, η αποτελεσµατική παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες αποτελεί µια από τις δυσκολότερες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως επίσης και το 

ζήτηµα του  γηράσκοντος πληθυσµού. Αµέσως λοιπόν προκύπτει η ανάγκη για 

βελτίωση της ποιότητας και προσβασιµότητας στην υγειονοµική περίθαλψη µε 

ταυτόχρονο περιορισµό της συνολικής δαπάνης, ζητήµατα άµεσα συνδεδεµένα µε 

δράσεις κοινωνικής πολιτικής.  Σύµφωνα λοιπόν µε τους στόχους της eEurope, 

προσδοκόνται: 

Έως το τέλος του 2000: 

• Βέλτιστες πρακτικές υγειονοµικής περίθαλψης και σύνδεσµοι µεταξύ 

νοσοκοµείων, εργαστηρίων, φαρµακείων, ιατρών, κέντρων πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης και κατοικιών. 

• Καθορισµός των προτεραιοτήτων για σειρά κεντρικών πανευρωπαϊκών 

ιατρικών βιβλιοθηκών σε απευθείας σύνδεση. 

• Καθορισµός προτεραιοτήτων στο πεδίο της τυποποίησης της 

πληροφορικής στην υγειονοµική περίθαλψη. 

Έως το τέλος του 2003: 

• Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα κατοχής έξυπνης κάρτας 

υγείας. 

Έως το τέλος του 2004: 

• Όλοι οι επαγγελµατίες και οι διαχειριστές στο χώρο της υγείας συνδέονται 

µε τηλεµατική υποδοµή υγείας για πρόβλεψη, διάγνωση και θεραπεία 

(European Commission, 2000b, p. 6-14). 

 

1.1.1 Συµπέρασµα 

 

Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην πρόοδο των κρατών 

µελών σε όλους τους τοµείς, µιας και αποφάσισε να γίνει µια δυνατή οικονοµία ώστε 

να ανταγωνιστεί αυτή των ΗΠΑ αλλά και να «ξεπεράσει» τον εαυτό της. Οι στόχοι 
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που θέτει προς υλοποίηση για τον τοµέα της υγείας είναι σίγουρα αναγκαίοι αλλά και 

«εµπνευσµένοι». Μολαταύτα, αυτό που δε λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη είναι η 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης πριν τεθούν οι στόχοι.  

Για την πραγµατοποίηση των εκάστοτε στόχων είναι απαραίτητη µια υποδοµή 

που να µπορέσει να σηκώσει το βάρος των απαιτούµενων προσδοκιών. ∆εν µπορούµε 

να µιλάµε για ηλεκτρονική Ευρώπη, δικτύωση υγειονοµικών υπηρεσιών, χρήση 

έξυπνων καρτών και τηλεµατική υποδοµή και µάλιστα µε χρονικό περιθώριο τόσο 

περιορισµένο, µόνο και µόνο για να «προλάβουµε» τις εξελίξεις. Εκτός αυτού, κάθε 

κοινωνία έχει τους δικούς της ρυθµούς ανάπτυξης που προκύπτουν από την εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτική και οικονοµική ιστορία της γι’ αυτό και πρέπει να αντιµετωπίζεται 

ξεχωριστά. Βέβαια, µεγάλη ευθύνη σε αυτό έχουν οι κυβερνήσεις οι οποίες, µέσα σε 

κλίµα αυτογνωσίας και εξισορρόπησης, οφείλουν να αναλαµβάνουν ευθύνες που 

µπορούν να επωµιστούν, πάντα µε εξελικτική διάθεση, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή 

οργάνωση που θα οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσµατα χωρίς ιδιαίτερες 

καθυστερήσεις. Ένα πρώτο συµπέρασµα λοιπόν είναι η ενδεικτική απουσία µελέτης 

αλλά κυρίως Σχεδιασµού Κοινωνικής Πολιτικής, προκειµένου να ελεγχθούν εκείνοι 

οι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχηµένες εφαρµογές ηλεκτρονικής 

υγείας. 

 

1.2 eEurope 2002 – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Φέιρα 
 

Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής Ευρώπης που µόλις 

αναφέραµε, έγινε αµέσως αποδεκτή από τα κράτη µέλη. Έτσι, µε την παράλληλη 

ενθάρρυνση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2000 

ένα «Προσχέδιο ∆ράσης» (Action Plan) το οποίο και συζήτησε µε τα κράτη µέλη µε 

στόχο να καταλήξουν σε συµφωνία µέχρι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 

19/20 Ιουνίου 2000 (eEurope 2002). 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να διασφαλιστεί η επίτευξη των 

στόχων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, µέσω του καθορισµού 

των απαραίτητων µέτρων. Οι δράσεις του eEurope 2002 µπορούν να καταταγούν 

βάσει τριών κύριων στόχων: 

1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ∆ιαδίκτυο 

2. Επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες 
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3. Τόνωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου 

Στα πλαίσια της τρίτης δράσης συµπεριλαµβάνεται και η επιγραµµική υγεία 

δηλαδή η υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση. 

Κύριος στόχος της εν λόγω δράσης είναι η ανάπτυξη υποδοµής εύχρηστων, 

επικυρωµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων για υγειονοµική εκπαίδευση, 

πρόληψη ασθενειών και ιατρική περίθαλψη. Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να 

αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το eEurope 2002 Action Plan, «…υφίστανται ήδη 

πολλά από τα εργαλεία που απαιτούνται για την υποδοµή αυτή, ωστόσο πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες σε επίπεδο κράτους µέλους για να πραγµατοποιηθεί η 

µετάβαση προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της υποδοµής κατά συνεκτικό τρόπο 

που θα επιτρέψει τη χρήση τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην 

υγεία» (European Commission, 2000a, p. 1-4). 

Παράλληλα µε την απαίτηση υποδοµής για επιγραµµική (απευθείας 

ηλεκτρονική) σύνδεση πολιτών, γιατρών και αρχών, το eEurope 2002 Action Plan 

παραθέτει τέσσερις καίριες προκλήσεις για την πλήρη αξιοποίηση της υγειονοµικής 

περίθαλψης σε απευθείας σύνδεση12: 

1. Ανάπτυξη κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2. Αξιολόγηση ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

3. Αξιολόγηση τεχνολογίας και πρόσβαση ιατρικού προσωπικού σε 

δικτυωµένες γραµµές για καλύτερη διαχείριση ασθενειών. 

4. Προστασία προσωπικών δεδοµένων, νοµιµότητας παροχής ιατρικών 

συµβουλών και φαρµακευτικών πληροφοριών (European Commission, 

2000a, p. 1-23). 

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας µε τις δράσεις που αφορούν στην 

επιγραµµική υγεία από το Προσχέδιο ∆ράσης eEurope 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Να σηµειωθεί ότι οι παρακάτω προκλήσεις αναφέρονται χρονολογικά στο έτος 2000, όποτε και 
καταρτίστηκε το eEurope 2002 Action Plan από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19/20 
Ιουνίου 2000. 
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Πίνακας 1: Επιγραµµική υγεία από το eEurope 2002 
∆ράση Φορείς Προθεσµία 
∆ιασφάλιση ότι οι παροχείς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
περίθαλψης διαθέτουν τηλεµατική υποδοµή υγείας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των περιφερειακών δικτύων. 

Κράτη µέλη Τέλος 2002 

Προσδιορισµός και διάδοση βέλτιστης πρακτικής σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη, καθορισµός 
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης. 

Κράτη µέλη, 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 
Ιδιωτικός 
τοµέας 

Το ταχύτερο 
εντός του 
2002 

Καθορισµός δέσµης ποιοτικών κριτηρίων για συναφείς µε την 
υγεία ιστοθέσεων. 

Κράτη µέλη, 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 
Ιδιωτικός 
τοµέας 

Τέλος 2001 

Καθορισµός δικτύων τεχνολογίας υγείας και αξιολόγησης 
δεδοµένων. 

Κράτη µέλη, 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 
Ιδιωτικός 
τοµέας 

Τέλος 2002 

Πηγή: (European Commission, 2000a, p. 22-23) 
 
 
1.2.1 Συµπέρασµα 

 

Στο σηµείο αυτό µπορεί να γίνει µια πρώτη σύγκριση αλλά και κριτική των 

δράσεων που προτείνονται – απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά 

στο θέµα της υγειονοµικής περίθαλψης. 

Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω, στην επικείµενη ανάγκη της Επιτροπής 

να καταστήσει την Ευρώπη µια από τις πιο δυνατές και ανταγωνιστικές οικονοµίες 

παγκοσµίως, έχει ανακοινώσει σειρά δράσεων τις οποίες πρέπει να εφαρµόσουν τα 

κράτη µέλη µέσα σε συγκεκριµένες χρονολογικές προθεσµίες. Η επιτακτική όµως 

ανάγκη της Επιτροπής να συµπεριλάβει τα κράτη µέλη της Ευρώπης στις νέες 

εξελίξεις, οδηγεί ίσως σε βεβιασµένες ενέργειες οι οποίες πιθανόν να µην έχουν το 

αναµενόµενο αποτέλεσµα µέσα στα συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια και αυτό 

αποτελεί παγίδα για την Ευρώπη, υποβαθµίζοντας ίσως τις αρχικές εκτιµήσεις.  

Αντιθέτως, αυτό που έχει ανάγκη η Ευρώπη είναι µια πιο ουσιαστική και 

ώριµη αντιµετώπιση του θέµατος της eHealth αλλά και των υπόλοιπων δράσεων. Η 

eEurope µιλάει για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της υγείας, για 

ανάπτυξη κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης όπως για παράδειγµα κριτήρια για 

ιστοθέσεις συναφείς µε θέµατα υγείας, για αποσαφήνιση της υφιστάµενης νοµοθεσίας 

και οικοδόµηση µέτρων εµπιστοσύνης για την είσοδο της ηλεκτρονικής υγείας στην 
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αγορά και για συστήµατα υγείας που προβαίνουν σε ενηµερωµένες αποφάσεις 

αγοράς. Αυτό όµως που είναι συγκεχυµένο είναι αν λαµβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις και οι ανάγκες των κρατών µελών ή αν τα ίδια τα κράτη µέλη ακολουθούν 

µια σωστή πολιτική υιοθέτησης των µέτρων γενικότερα. 

Κατόπιν, έρχεται το προσχέδιο δράσης eEurope 2002 και θέτει νέες δράσεις, 

υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει το έργο της eEurope, καθώς επίσης και χρονολογικά 

περιθώρια. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι οι παράγοντες που θα έπρεπε να ληφθούν 

υπόψη ώστε να µεταπηδήσουµε από τη θεωρία στην πράξη.  

 

1.3 eEurope 2005 – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Σεβίλλης 
 

Το σχέδιο δράσης (action plan) eEurope 2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης 

eEurope 2002 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 

2000. Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι να εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις 

ιδιωτικές επενδύσεις και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να δοθεί ώθηση στην 

παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι δηµόσιες υπηρεσίες και να δοθεί σε όλους η 

δυνατότητα συµµετοχής στην παγκόσµια Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Το eEurope 2005 Action Plan υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

της Σεβίλλης στις 21/22 Ιουνίου το 2002 και εστιάζει στην: 

«…εκτεταµένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την 

Ένωση έως το 2005 και στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου IPv6 του διαδικτύου…καθώς 

και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό κράτος, την 

ηλεκτρονική µάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό εµπόριο»  (European 

Commission, 2002a, p. 2). 

Το σχέδιο αυτό θέτει τους χρήστες στο κέντρο και περιέχει µέτρα που 

αφορούν την ηλεκτρονική ένταξη (καταπολέµηση του ηλεκτρονικού αποκλεισµού) σε 

όλες τις γραµµές δράσεις. Πιο συγκεκριµένα, έως το 2005 η Ευρώπη θα πρέπει να 

διαθέτει, µεταξύ άλλων, σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. 

Σύµφωνα µε την Ευρώπη, ο εξελιγµένος ιατρικός εξοπλισµός, οι εφαρµογές 

υπολογιστών, οι απαιτήσεις των προϋπολογισµών για την υγεία λόγω γήρανσης 

πληθυσµού και µεταβαλλόµενων προσδοκιών των ασθενών αλλάζουν τα δεδοµένα 

στην υγεία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες καθίστανται σηµαντικότερες στη διαχείριση 

της υγείας γιατί παρέχουν τη δυνατότητα µείωσης δαπανών, την παροχή υπηρεσιών 
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υγειονοµικής περίθαλψης εξ αποστάσεως, την αποφυγή περιττής επανάληψης 

εξετάσεων και τη λήψη ιατρικών πληροφοριών. 

Οι προτεινόµενες δράσεις του eEurope 2005 Action Plan είναι: 

1. Ηλεκτρονική κάρτα υγείας, η οποία αντικαθιστά τα έντυπα σε χαρτί που 

µέχρι τώρα απαιτούνταν για υγειονοµική περίθαλψη σε άλλο κράτος 

µέλος. 

2. ∆ίκτυα πληροφοριών υγείας, µεταξύ σηµείων περίθαλψης (νοσοκοµεία, 

εργαστήρια, κατοικίες), κατά περίπτωση µε ευρυζωνική συνδετικότητα, 

καθώς επίσης και πανευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών. 

3. ∆ικτυακές υπηρεσίες υγείας, όπως πληροφορίες για υγιεινή διαβίωση και 

πρόληψη ασθενειών, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, τηλεπίσκεψη, 

ηλεκτρονική επιστροφή δαπανών. Σηµασία επίσης έχει η προσβασιµότητα 

πληροφοριών υγείας στους πολίτες µε την εφαρµογή ποιοτικών κριτηρίων 

όσον αφορά ιστοθέσεις (European Commission, 2002a, p. 2-9). 

 

1.3.1 Συµπέρασµα 

 

Είναι σαφές ότι το σχέδιο δράσης eEurope 2005 θέτει πιο ξεκάθαρες δράσεις 

όσον αφορά στα ζητήµατα της ηλεκτρονικής Ευρώπης. Προτείνει συγκεκριµένα 

προγράµµατα και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth). Το 

µεγαλύτερο ερώτηµα λοιπόν είναι αν και κατά πόσο έχουν λειτουργήσει τα 

προηγούµενα σχέδια δράσης (eEurope 2002 και eEurope γενικότερα) έτσι ώστε να 

φτάσουµε σε σηµείο να κρίνουµε το τελευταίο (eEurope 2005). Στο σηµείο αυτό είναι 

σκόπιµο να γίνει µια πρώτη σύγκριση των σχεδίων δράσεων, των βελτιώσεων και των 

αποτελεσµάτων τους, παρατηρώντας ορισµένες στατιστικές της Eurostat έτσι ώστε να 

δούµε αν υλοποιήθηκαν οι προτάσεις τους. 

 

1.4 Σύγκριση δεικτών των Σχεδίων ∆ράσης της Ηλεκτρονικής 

Ευρώπης 
 

Κάθε σχέδιο δράσης (action plan) της πρωτοβουλίας της Ηλεκτρονικής 

Ευρώπης (eEurope) έχει θέσει συγκεκριµένους στόχους µε σκοπό να τους 

πραγµατοποιήσει. Ο βαθµός πραγµατοποίησης των στόχων φαίνεται µέσα από 
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διάφορες µελέτες ή αλλιώς «δοκιµασίες επιδόσεων» (benchmarking) που 

πραγµατοποιούνται από αρµόδιες στατιστικές υπηρεσίες όπως η Eurostat. Πρόκειται 

για έρευνες που πραγµατοποιούνται σε κράτη µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά τους µε την µορφή ποσοστών. Εδώ λοιπόν 

µπορούµε να δούµε κατά πόσο η Ελλάδα ακολουθεί τις εξελίξεις στην προώθηση της 

ηλεκτρονικής υγείας, όπως επίσης και να κάνουµε κάποιες συγκρίσεις µε τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.4.1 Στατιστικά στοιχεία από τις δοκιµασίες επιδόσεων (benchmarking) 

 

Είναι απαραίτητο να αναφερθούν ορισµένα στοιχεία που προσδιορίζουν τις 

συγκεκριµένες έρευνες.  

Στους παρακάτω πίνακες, το benchmarking εµφανίζει ποσοστά της Ελλάδας 

και το µέσο όρο των δεκαπέντε ευρωπαϊκών κρατών µελών (Γαλλία, Γερµανία, 

Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιρλανδία, Φιλανδία, Σουηδία, ∆ανία, Ελλάδα). Οι στατιστικές αυτές 

παρουσιάζουν χρήσιµα αποτελέσµατα τα οποία όµως αναφέρονται κυρίως στο 

benchmarking που έγινε για το Προσχέδιο ∆ράσης eEurope2002. Για το Προσχέδιο 

∆ράσης eEurope2005 τα αποτελέσµατα είναι περιορισµένα και αναµένεται από τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να παρουσιάσουν τα σχετικά πορίσµατα. Οι πηγές των 

στοιχείων είναι αποτελέσµατα από τα Ευρωβαρόµετρα13 (Flash Eurobarometer) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από την Eurostat14.  

 

                                                 
13 Europa, http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/flash_arch.htm (Να σηµειωθεί ότι οι 
ακριβείς αναφορές στα Ευρωβαρόµετρα βρίσκονται και στους πίνακες αλλά και στις βιβλιογραφικές 
αναφορές της διατριβής). 
14Eurostat,,http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=
PORTAL&screen=welcomeref&open=/science&language=en&product=EU_MAIN_TREE&root=EU
_MAIN_TREE&scrollto=27 (Να σηµειωθεί ότι τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat ανακτώνται από 
τους υποφακέλους του φακέλου Information Society Statistics που βρίσκεται στην παραπάνω 
ηλεκτρονική διεύθυνση). 
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Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία από δοκιµασίες επιδόσεων (benchmarking) 

2. Προτιµήσεις του κοινού κατά τη χρήση του Internet (τι πληροφορίες αναζητούν) 
Ελλάδα (ιατρικές πληροφορίες): 16,8% Το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε επιστηµονικές πληροφορίες γενικότερα: 29,1% 

Οκτώβρης 2000 
EU (ιατρικές πληροφορίες): 12,4% Επιστηµονικές πληροφορίες γενικότερα: 23% 

Flash 
Eurobarometer 
88/2000 

Ελλάδα: (ιατρικές πληροφορίες): 25,5% Το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά στην αποστολή και ανάκτηση ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων (email): 64% Ιούνιος 2001 

EU (ιατρικές πληροφορίες): 33,5% Αποστολή και ανάκτηση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email): 89,3% 

Flash 
Eurobarometer 
103/2001 

Ελλάδα (ιατρικές πληροφορίες): 23% Αποστολή και ανάκτηση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email): 54,6% 
Νοέµβριος 2001 

EU (ιατρικές πληροφορίες): 33,2% Αποστολή και ανάκτηση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email): 77,4% 

Flash 
Eurobarometer 
112/2001 

Ελλάδα: 19% Αποστολή και ανάκτηση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email): 59% 
Νοέµβρης 2002 

EU: 40% Αποστολή και ανάκτηση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email): 78% 

Flash 
Eurobarometer 
135/2002 

European C
om

m
ission 

Flash Eurobarom
eter 

B
enchm

arking eEurope 2002 
 

3. Ιατρεία συνδεδεµένα στο Internet 
Ελλάδα: 52,4% Ιούνιος 2001 EU: 76,3% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 55%  
 
Ιούνιος 2002 EU: 78% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 
 

Στατιστικά στοιχεία Πηγές 
1. ∆ιείσδυση του Internet στα νοικοκυριά (σε µορφή ποσοστού) 

Ελλάδα: 5,8% Μάρτιος 2000 EU: 18,3% Flash Eurobarometer 125/2002 

Ελλάδα: 11,7% Οκτώβρης 2000 EU: 28,4% Flash Eurobarometer 88/2000 

Ελλάδα: 11,7% Ιούνιος 2001 EU: 36,1% Flash Eurobarometer 125/2002 

Ελλάδα: 9,9% Νοέµβρης 2001 EU: 37,7% Flash Eurobarometer 112/2001 

Ελλάδα: 9,2% Ιούνιος 2002 EU: 40,4% Flash Eurobarometer 125/2002 

Ελλάδα: 14% Νοέµβρης 2002 EU: 43% Flash Eurobarometer 135/2002 

European Commission 
Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 
 
 
 
 

Ελλάδα: 12% 2002 EU: 39% 
Ελλάδα: 16% 2003 EU: 43% 
Ελλάδα: 17% 2004 EU: 45% 

Eurostat 
Benchmarking eEurope 2005 
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3.1 Χρήση Internet από γιατρούς: για πρόσβαση σε ιατρικούς συνεταιρισµούς που προσφέρουν πληροφορίες «από γιατρό σε γιατρό» 
Ελλάδα: 57,4% Ιούνιος 2001 EU: 61,7% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 60% Ιούνιος 2002 EU: 64% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 
 

3.2 Για πληροφορίες που αφορούν νέα φάρµακα και αντενδείξεις 
Ελλάδα: 59,3% Ιούνιος 2001 EU: 50,2% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 73% Ιούνιος 2002 EU: 56% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 

 

3.3 Για πρόσβαση σε πληροφορίες για τη συνέχιση της εκπαίδευσης (των γιατρών) 
Ελλάδα: 83,3% Ιούνιος 2001 EU: 70,4% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 83% Ιούνιος 2002 EU: 72% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 
 

3.4 Για ανταλλαγή απόψεων µε άλλους γιατρούς 
Ελλάδα: 31,5% Ιούνιος 2001 
EU: 26,1% 

Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 21% Ιούνιος 2002 
EU: 32% 

Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 
 

3.5 Για συµβουλές από ιατρικά περιοδικά 
Ελλάδα: 66,7% Ιούνιος 2001 
EU: 61,4% 

Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 81% Ιούνιος 2002 EU: 63% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer Benchmarking eEurope 2002 
 

3.6 Ιατρεία που µεταφέρουν/αποκαθιστούν αναγνωρίσιµα δεδοµένα ασθενών 
Ελλάδα: 14,8% Ιούνιος 2001 EU: 22,3% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 17% Ιούνιος 2002 
EU: 27% 

Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer Benchmarking eEurope 2002 
 

3.6.1 Για να υποβάλουν αποδόσεις δαπανών για τη φροντίδα ασθενών 
Ελλάδα: 25% Ιούνιος 2001 
EU: 35,8% 

Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 38% Ιούνιος 2002 EU: 38% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer Benchmarking eEurope 2002 
 

3.6.2 Για να µεταφέρουν διαχειριστικά δεδοµένα ασθενών σε δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας 
Ελλάδα: 37,5% Ιούνιος 2001 EU: 27% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ιούνιος 2002 Ελλάδα: 25% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 
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 EU: 32% 
3.6.3 Για να µεταφέρουν ιατρικά δεδοµένα ασθενών σε άλλους παροχείς ιατρικής φροντίδας µε σκοπό τη συνέχιση φροντίδας 

Ελλάδα: 87,5% Ιούνιος 2001 EU: 37,2% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 38% Ιούνιος 2002 EU: 46% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer 
Benchmarking eEurope 2002 

 

3.6.4 Για να λάβουν αποτελέσµατα από εργαστήρια και άλλες διαγνωστικές διαδικασίες 
Ελλάδα: 62,5% Ιούνιος 2001 EU: 66,4% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 50% Ιούνιος 2002 EU: 66% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer  
Benchmarking eEurope 2002 

 

3.6.5 Για να ανταλλάσσουν email µε ασθενείς 
Ελλάδα: 25% Ιούνιος 2001 EU: 34,2% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 38% Ιούνιος 2002 EU: 36% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer  
Benchmarking eEurope 2002 

 

3.6.6 Για να προσφέρουν κάποια µορφή τηλεϊατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς όπως παρακολούθηση από το σπίτι µέσω Internet ή email 
Ελλάδα: 0% Ιούνιος 2001 
EU: 7% 

Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 25% Ιούνιος 2002 
EU: 12% 

Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer  
Benchmarking eEurope 2002 

 

3.6.7 Για ηλεκτρονική συνταγογράφηση (µεταφορά συνταγών µέσω Internet σε διαθέσιµο φαρµακοποιό) 
Ελλάδα: 0% Ιούνιος 2001 EU: 16,6% Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα: 25% Ιούνιος 2002 EU: 17% Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer  
Benchmarking eEurope 2002 

 

4. Χρήση Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ασθενών 
Ελλάδα (παρεχόµενο από κάποια υπηρεσία υγείας): 0% 
Ελλάδα (αγορασµένο από το ιατρείο): 62,5% 
Ελλάδα (όχι): 37,5% 
EU (παρεχόµενο από κάποια υπηρεσία υγείας): 11,8% 
EU (αγορασµένο από το ιατρείο): 34,5% 

Ιούνιος 2001 

EU (όχι): 47% 

Flash Eurobarometer 104/2001 

Ελλάδα (παρεχόµενο από κάποια υπηρεσία υγείας): 4% 
Ελλάδα (αγορασµένο από το ιατρείο): 23% 
Ελλάδα (όχι): 67% 
EU (παρεχόµενο από κάποια υπηρεσία υγείας): 10% 
EU (αγορασµένο από το ιατρείο): 37% 

Ιούνιος 2002 

EU (όχι): 50% 

Flash Eurobarometer 126/2002 

Flash Eurobarometer  
Benchmarking eEurope 2002 
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Μια πρώτη παρατήρηση από τον Πίνακα 2 είναι η σχετικά αυξητική τάση 

της διείσδυσης του διαδικτύου στα ελληνικά νοικοκυριά, πράγµα που ικανοποιεί, 

εν µέρει, µια βασική προτεραιότητα που τέθηκε από την πρωτοβουλία της eEurope 

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 200015. Βέβαια τα 

ποσοστά της Ελλάδας εξακολουθούν να είναι αρκετά χαµηλά και µαζί µε τα ποσοστά 

της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αποτελούν τα χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Όσον αφορά στις πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες από το 

διαδίκτυο, η Ελλάδα κυµαίνεται στα ίδια ποσοστά περίπου µε τις υπόλοιπες χώρες 

στην προτίµηση των ιατρικών πληροφοριών, ενώ σηµαντικό ποσοστό για όλες τις 

χώρες κατέχει η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). 

Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσµατα όµως εµφανίζονται στο Ευρωβαρόµετρο 

104/2001 και 126/2002, όπου έχουµε στοιχεία που αφορούν τα ιατρεία και τους 

λόγους χρήσης Internet.  

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι παρ’ όλο που η Ελλάδα είναι ακόµη 

πίσω στη χρήση του διαδικτύου γενικότερα, παραπάνω από τα µισά ιατρεία έχουν 

σύνδεση στο Internet (Ιούνιος 2001/2002). Ένα δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο είναι 

η διάθεση από πλευράς ιατρών να διαχειριστούν πολύ σηµαντικές εργασίες µέσω 

χρήσης του διαδικτύου όπως να πληροφορηθούν για νέα φάρµακα, να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους, να ανταλλάξουν απόψεις µε άλλους γιατρούς, να αποδώσουν 

ιατρικές δαπάνες, να παραπέµψουν ασθενείς σε άλλες βαθµίδες υγειονοµικής 

περίθαλψης και όλα αυτά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ξεπερνούν κατά πολύ τα 

ποσοστά άλλων, πιο ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών.  

Εντύπωση επίσης κάνει το ποσοστό ανάκτησης ιατρικών αποτελεσµάτων 

ασθενών από εργαστήρια (62,5% Ιούνιος 2001 µε πτώση στο 50% Ιούνιος 2002) και 

ανταλλαγής email µε ασθενείς (25% Ιούνιος 2001 και 38% Ιούνιος 2002), 

ξεπερνώντας και πάλι ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. 

Όσον αφορά δε στη χρήση τηλεϊατρικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, η Ελλάδα παρουσιάζει µηδενικό ποσοστό (ειδικά στην 

περίπτωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι η µοναδική χώρα µε µηδενικό 

ποσοστό κατά τον Ιούνιο του 2001) και αυτό είναι δικαιολογηµένο µιας και δεν 

υπάρχει ακόµη η κατάλληλη υποδοµή συστηµάτων που να υποστηρίζουν µια τέτοια 
                                                 
15 Οι δράσεις που αναλαµβάνει η ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) βασίζονται κυρίως στην ανάγκη 
χρήσης και εξάπλωσης του Internet από τους περισσότερους πολίτες. 
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υπηρεσία (ηλεκτρονικής συνταγογράφησης). Συνεπώς, εντύπωση προκαλεί η αύξηση 

του συγκεκριµένου ποσοστού στο 25% κατά τον Ιούνιο του 2002, ενώ εξακολουθεί 

να µην υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή συστηµάτων που να υποστηρίζει τέτοια 

υπηρεσία, κυρίως σε ιδιωτικά ιατρεία. 

Τέλος, περίπου έξι στα δέκα ελληνικά ιατρεία (62,5% Ιούνιος 2001) 

χρησιµοποιούν δικούς τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους ασθενών, 

ξεπερνώντας σε ποσοστό χώρες όπως: Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο 

Βασίλειο. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 23% τον Ιούνιο του 2002 ενώ ταυτόχρονα 

έχουµε και µία αύξηση της τάξεως του 4% της χρήσης ηλεκτρονικού ιατρικού 

φακέλου παρεχόµενου από κάποια υπηρεσία υγείας κατά την ίδια χρονική περίοδο.  

Μία πρώτη συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων από το benchmarking της 

Επιτροπής είναι ότι ενώ µερικά ποσοστά εµφανίζουν «λογικές» αυξοµειώσεις, άλλα 

ποσοστά είναι εντυπωσιακά αυξηµένα σε σχέση µάλιστα µε τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες. Λαµβάνοντας υπόψη το ότι η Ελλάδα, αναπτυξιακά και σε θέµατα 

υποδοµής βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρώπης, 

τα ποσοστά που παρουσιάζει δηµιουργούν µία καχυποψία όσον αφορά στην 

εγκυρότητά τους. Ίσως οι ερωτηθέντες επαγγελµατίες υγείας να θέλουν να 

παρουσιάσουν µία διαφορετική εικόνα για τους ίδιους και τα ιατρεία τους ή να µην 

έχουν την κατάλληλη γνώση εκτίµησης των ερωτήσεων της δοκιµασίας επιδόσεων 

των ερευνών. 

Τέλος, παρατηρούµε ότι χωρίς τη δηµιουργία και την µελέτη, στην παρούσα 

διατριβή, των σχεδίων δράσεων, δε θα µπορούσαµε να έχουµε µια πρώτη σαφή 

άποψη για την ηλεκτρονική υγεία και την εφαρµογή της ως νέα πρωτοβουλία. 

 

1.5 Συµπέρασµα 
 

Όπως είδαµε παραπάνω, όλες οι ενέργειες σχετικά µε τη χρήση και εδραίωση 

της ηλεκτρονικής υγείας ξεκινούν µε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η ΕΕ έχει εγκαίρως αντιληφθεί την επιτακτική ανάγκη της εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής υγείας και θέτει σε εφαρµογή πληθώρα δράσεων µέσα από τα 

Προσχέδια ∆ράσης. Φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρώπη ως µια από τις πιο 

ανταγωνιστικές οικονοµίες στον κόσµο και να προσφέρει στους πολίτες τα οφέλη που 
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συνεπάγονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Ο βασικός στόχος είναι πάντα η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η 

προσβασιµότητα και η µείωση των δαπανών ως δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Θέτει 

λοιπόν συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια και παρουσιάζει συγκεκριµένους στόχους. 

Είναι σίγουρο ότι οι φιλοδοξίες της ΕΕ είναι δικαιολογηµένες και κατανοητές 

µέσα στο γενικότερο κλίµα εξέλιξης και ανάπτυξης των κοινωνιών και των 

οικονοµιών τους. Αυτό που ίσως δεν ταυτίζεται, σε επίπεδο ικανοποίησης των 

στόχων, είναι η δυναµική και η «µεγαλοπρέπεια» των µέτρων που εξαγγέλλει, σε 

σχέση µε το χρόνο, το χρήµα και τις υποδοµές που ήδη υπάρχουν. 

Η ΕΕ θα έπρεπε να λάβει περισσότερο υπόψη τον παράγοντα γραφειοκρατία, 

έλλειψης υποδοµών και διασύνδεσης εφαρµογών και να συνειδητοποιήσει ότι οι 

αλλαγές που προτείνει πρέπει να εφαρµόζονται µοναδικά σε κάθε κράτος µέλος. Οι 

ρυθµοί ανάπτυξης και οι υπάρχουσες υποδοµές των κρατών διαφέρουν αρκετά η µία 

από την άλλη. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η εξέταση της κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά, σε συνεργασία πάντα µε τις κυβερνητικές αρχές του κάθε κράτους 

µέλους. Έτσι, θα µπορούσαν να αποφευχθούν και τυχόν λάθη, παραλείψεις, 

καθυστερήσεις καθώς και η δυσάρεστη αίσθηση της ελλιπούς αξίας που απορρέει 

από την αδυναµία εφαρµογής των µέτρων από την πλευρά των κρατών, του 

υγειονοµικού συστήµατος αλλά και των πολιτών. 

 

2. Προσχέδιο ∆ράσης «eHealth – Βελτιώνοντας τη 

φροντίδα υγείας για τους Ευρωπαίους πολίτες» 

 

Αφού παρουσιάσαµε, αναλύσαµε και σχολιάσαµε τα προσχέδια δράσης 

eEurope 2002, eEurope 2005 καθώς και τους συγκριτικούς δείκτες από δοκιµασίες 

επιδόσεων µέσα από έρευνες ευρωπαϊκών στατιστικών υπηρεσιών, καταλήγουµε στο 

επόµενο και πολύ σηµαντικό προσχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2004, αφού µελέτησε τα 

προηγούµενα προσχέδια δράσης,  εξέδωσε µία ανακοίνωση που αφορά σε ένα 

Προσχέδιο ∆ράσης για το πεδίο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής υγείας (European 

eHealth Area), µε τον τίτλο «Ηλεκτρονική Υγεία – βελτιώνοντας τη φροντίδα υγείας 

για τους Ευρωπαίους πολίτες» (eHealth – making healthcare better for European 

citizens). Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται σε πολύ σηµαντικά θέµατα που άπτονται 
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του ζητήµατος της ηλεκτρονικής υγείας, όπως για παράδειγµα προβλήµατα που 

προκύπτουν και χρειάζονται τη χρήση της eHealth, τις λύσεις που προσφέρει η 

τελευταία καθώς και ορισµένα µοντέλα που αναπτύχθηκαν για να την εξυπηρετούν 

σε διάφορες χώρες.  

Στην ανακοίνωση για τις δυνατότητες της βελτίωσης της φροντίδας υγείας 

µέσα από τη χρήση της eHealth, η Επιτροπή θεωρεί ότι: 

«Η ηλεκτρονική υγεία έχει σηµασία. Μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στη 

φροντίδα υγείας και να αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική υγεία αφορά στην εφαρµογή των 

πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας σε ένα ευρύ πεδίο λειτουργιών που 

επηρεάζουν τον τοµέα της υγείας» (European Commission, 2004, p. 4). 

Σύµφωνα µε το παραπάνω προσχέδιο δράσης, τα συστήµατα υγείας 

παγκοσµίως, αντιµετωπίζουν ορισµένα προβλήµατα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

προβλήµατα αυτά περιλαµβάνουν ζητήµατα που αποτελούν ταυτόχρονα και 

κοινωνικούς παράγοντες της υγείας: 

1. Αυξηµένες απαιτήσεις για την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

2. Μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση της φροντίδας υγείας. 

3. Αύξηση της κινητικότητας των ασθενών (patient mobility). 

4. Ανάγκη µείωσης του «βάρους της ασθένειας» (disease burden). 

5. Η δυσκολία υπηρεσιών υγείας να συνδυάσουν τις επενδύσεις στην 

τεχνολογία µε τις επενδύσεις στις απαιτούµενες αλλαγές των οργανισµών. 

6. Η ανάγκη περιορισµού εργατικών ατυχηµάτων και ενδυνάµωσης της 

ευηµερίας (well-being) στον εργασιακό χώρο.  

7. Η διαχείριση των πληροφοριών υγείας (health information).  

8. Η ανάγκη παροχής της καλύτερης δυνατής υγείας µε τη χρήση 

περιορισµένων προϋπολογισµών (European Commission, 2004, p. 5-6). 

Οι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες που είδαµε παραπάνω είναι αυτοί που 

ωθούν τα υγειονοµικά συστήµατα προς την εφαρµογή των εργαλείων ηλεκτρονικής 

υγείας. Κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο γιατί σύµφωνα µε το Προσχέδιο ∆ράσης της 

eHealth, η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να βελτιώσει πολλούς τοµείς της φροντίδας 

υγείας, µε τους παρακάτω τρόπους: 

1. Συστήµατα και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής υγείας: πρόσβαση, 

ποιότητα, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, µείωση κόστους, καλύτερη καταγραφή 

στοιχείων, µείωση λαθών. 
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2. Ενδυνάµωση των καταναλωτών υγείας και των ασθενών: διαχείριση 

ασθενειών, χρήση διαδικτύου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κριτήρια ποιότητας για ιστοσελίδες µε ιατρικό 

περιεχόµενο καθώς επίσης και την πρόσβαση σ’ αυτές (European Commission, 

2002b). 

3. Βοήθεια στους επαγγελµατίες υγείας: αποφυγή ιατρικών λαθών, άµεση 

πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους. 

4. Υποστήριξη στις υπηρεσίες υγείας και τους διαχειριστές υγείας: 

πρόβληµα γραφειοκρατίας, έλλειψη µηχανογράφησης, πρόσβαση σε συγκρίσιµα 

δεδοµένα, συνεργασία υπηρεσιών (European Commission, 2004, p. 6-10). 

Μολονότι τα οφέλη από τη χρήση της ηλεκτρονικής υγείας είναι πολλά και 

χρήσιµα, όπως είδαµε παραπάνω, υπάρχουν παράλληλα και προβλήµατα που πρέπει 

να ξεπεραστούν ώστε να µπορούµε να µιλάµε για µια ουσιαστική, ενεργή και 

αποτελεσµατική ηλεκτρονική υγεία. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει η ηλεκτρονική υγεία 

είναι το γεγονός ότι, παρ’ όλα τα οφέλη και τις δυνατότητες βελτίωσης της φροντίδας 

υγείας, τα συστήµατα και οι υπηρεσίες της δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη ευρέως 

σε πραγµατικές καταστάσεις υγειονοµικής και ιατρικής ανάγκης. Επιπρόσθετα, 

ορισµένα από τα προβλήµατα που πρέπει  να ξεπεραστούν ώστε να απολαµβάνουµε 

µια σωστή και ενεργή eHealth είναι τα παρακάτω: 

1. Υποχρεώσεις και διαχειριστικές ικανότητες των υπηρεσιών υγείας. 

2. ∆ιαλειτουργικότητα των συστηµάτων ηλεκτρονικής υγείας. 

3. Φιλικότητα για τους χρήστες των συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

υγείας. 

4. Έλλειψη κανονισµών και καταµερισµού της αγοράς ηλεκτρονικής υγείας 

στην Ευρώπη. 

5. Εµπιστευτικότητα και ασφάλεια. 

6. Κινητικότητα των ασθενών, των προϊόντων και των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας. 

7. Εγκαθίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων παραποµπών. 

8. Ανάγκες και συµφέροντα χρηστών. 

9. Πρόσβαση για όλους. 

10. Κατανόηση και από κοινού δράση των stakeholders (εµπλεκόµενα µέλη) 

(European Commission, 2004, p. 12-15). 
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2.1 Συµπέρασµα 
 

Μετά τα Προσχέδια ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική 

Ευρώπη (eEurope 2002, eEurope 2005), ακολούθησε το σχέδιο για την ηλεκτρονική 

υγεία. Το συγκεκριµένο σχέδιο είναι πολλά υποσχόµενο και «πατά» ακριβώς στις 

µεγάλες ανάγκες των συστηµάτων υγείας οι οποίες είναι η ποιότητα, η πρόσβαση 

και η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών υγείας.  

Τα οφέλη από τη χρήση της ηλεκτρονικής υγείας είναι ποικίλα και φιλόδοξα, 

ενώ έχουν άξονα όλες τις παραµέτρους που συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο και 

λειτουργικό σύστηµα υγείας: τους πολίτες, τους επαγγελµατίες και τις υπηρεσίες 

υγείας. Πράγµατι, τα οφέλη είναι πολλά και θα µπορούσαν να διευκολύνουν σε 

µεγάλο ποσοστό το έργο όλων των εµπλεκόµενων µελών. Αυτό όµως που θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι τα εµπόδια που πρέπει 

να ξεπεραστούν. Είναι γεγονός ότι οι αδυναµίες των συστηµάτων υγείας είναι 

αρκετές και γι’ αυτό απαιτούνται προσεχτικές και ουσιαστικές ενέργειες. 

Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί την τεράστια σηµασία µιας ποιοτικά παρεχόµενης 

φροντίδας υγείας και έχει θεσπίσει µέτρα για την προαγωγή της. Βέβαια, η 

προάσπιση της υγείας αποτελεί δικαίωµα αλλά και υποχρέωση των πολιτών, οι οποίοι 

από την πλευρά τους, θα µπορούσαν να συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό και την 

µεταρρύθµιση των συστηµάτων υπό µια πιο «ηλεκτρονική» βάση.  

Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of Regions) 

λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, και το παραπάνω προσχέδιο δράσης 

«Ηλεκτρονική Υγεία – βελτιώνοντας τη φροντίδα υγείας για τους Ευρωπαίους 

πολίτες» (eHealth – making healthcare better for European citizens), σύστησε 

συγκεκριµένες προτάσεις για όλα τα κράτη-µέλη, όσον αφορά σε ενέργειες για την 

ηλεκτρονική υγεία. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή προτείνει: 

1. Την οικονοµική υποστήριξη µέσω ευρωπαϊκών πόρων ή πόρων της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank), έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα ευρυζωνικών επικοινωνιών σε περιοχές που από 

άλλη περίπτωση, θα ήταν ανεπαρκείς.   

2. Το πρόβληµα εµπιστευτικότητας των προσωπικών ιατρικών δεδοµένων 

και τα οφέλη που απορρέουν από τη διανοµή των δεδοµένων αυτών µεταξύ 

επαγγελµατιών υγείας σχετικών µε τη θεραπεία, πρέπει να εκλαµβάνεται ως βασική 
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προτεραιότητα της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τα κράτη-µέλη. 

3. Τη συµµετοχή σε προτάσεις που αφορούν σε προγράµµατα ηλεκτρονικής 

υγείας, όλων των εκπροσώπων των ασθενών, πολιτών και επαγγελµατιών υγείας. 

4. Την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ηλικιωµένων αλλά και άλλων 

«ευαίσθητων» κοινωνικά οµάδων σε σχέση µε τα προγράµµατα της ηλεκτρονικής 

υγείας, µε την ισχύ για κάποια χρόνια και εναλλακτικών τρόπων παροχής 

πληροφοριών και συµβουλευτικής, για όσους το έχουν ανάγκη. 

5. Την παροχή των απαραίτητων υποδοµών για την νόµιµη και υπεύθυνη 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, πριν από το τέλος του 2009. 

6. Να θεωρηθεί το ζήτηµα της απόδοσης δαπανών για υπηρεσίες εκτός 

συνόρων ως βασική προτεραιότητα. 

7. Την προώθηση από τις κυβερνήσεις και τους επαγγελµατίες υγείας προς 

στους πολίτες, νόµιµων και υπεύθυνων ιστοσελίδων υγείας. 

8. Την εγκατάσταση συστήµατος που να ελέγχει τις ιστοσελίδες υγείας έτσι 

ώστε να ακολουθούν κριτήρια ποιότητας. 

9. Τη διευθέτηση θεµάτων σχετικά µε την κινητικότητα των ασθενών 

(patient mobility) (Committee of Regions, 2005, p. C71/33). 
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Ενότητα 2: 
 

Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των κοινωνικών και 

πολιτικών αποφάσεων 
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Η µελέτη της ηλεκτρονικής υγείας από την οπτική των ευρωπαϊκών δράσεων 

ξεκίνησε µε τη «γέννηση» της ιδέας της ηλεκτρονικής υγείας αλλά και την επιτακτική 

ανάγκη εφαρµογής της στα υγειονοµικά συστήµατα. Ήδη, µέσα από πλήθος 

ευρωπαϊκών προτάσεων, αποκαλύφθηκαν οι πτυχές της ηλεκτρονικής υγείας αλλά 

και η ανάγκη άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερη σηµασία παρουσίασαν οι 

τοµείς αλλά και τα οφέλη από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας, ενώ σύµφωνα 

µε τα προσχέδια δράσης, η eHealth αναµφισβήτητα µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα 

παροχής φροντίδας υγείας µε πολλούς τρόπους.  

Οι τρόποι αυτοί αφορούν σε ορισµένες κατηγορίες που καλύπτουν όλα τα 

επίπεδα της υγειονοµικής φροντίδας, από τους πολίτες µέχρι τις αρµόδιες υπηρεσίες 

υγείας. Άλλωστε, οποιαδήποτε εξέλιξη και ανάπτυξη, χρειάζεται τη συνεργασία όλων 

των εµπλεκόµενων µελών αφενός για την ικανοποίηση των αναγκών και 

συµφερόντων τους και αφετέρου για την επιδίωξη ενός ολοκληρωµένου και 

επιτυχούς αποτελέσµατος.  

Ο ευρύτερος στόχος της ηλεκτρονικής Ευρώπης (eEurope) που είναι η 

απόκτηση µοντέρνων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, όπως αυτός περιγράφεται στο 

Προσχέδιο ∆ράσης eEurope 2005, απαιτεί πολιτική δέσµευση. Τα ζητήµατα αυτά 

υπόκεινται σε µια σειρά Ευρωπαϊκών Υπουργικών συνεδρίων, πολύ σηµαντικών για 

την ηλεκτρονική υγεία. Με τα ευρωπαϊκά αυτά υπουργικά συνέδρια, δόθηκε η 

ευκαιρία στα κράτη µέλη να: αντιληφθούν πλήρως τη σηµαντικότητα της 

ηλεκτρονικής υγείας, να µάθουν ή και να εφαρµόσουν επιτυχηµένες πολιτικές, να 

πειραµατιστούν πάνω στις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας και να προάγουν την 

έρευνα πάνω στο ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας. Θεωρούµε πολύ σηµαντική την 

αναφορά σε αυτά τα υπουργικά συνέδρια καθότι θεωρούνται πλέον σηµαντικά, 

δεδοµένης της ευκαιρίας για µια πρώτη προσέγγιση του ζητήµατος της ηλεκτρονικής 

υγείας, σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. 

 Το πρώτο συνέδριο συνήλθε στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2003, το δεύτερο 

στην Ιρλανδία τον Μάιο του 2004, το τρίτο στη Νορβηγία τον Μάιο του 2005 και το 

τέταρτο στην Ισπανία τον Μάιο του 2006. 
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1. Υπουργικό Συνέδριο Βελγίου 

«Η συνεισφορά των ΤΠΕ στην Υγεία» 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την 

ηλεκτρονική υγεία στις Βρυξέλλες στις 22-23 Μαΐου 2003 µε τον τίτλο «Η 

συνεισφορά των ΤΠΕ στην Υγεία» (The Contribution of ICT to Health). Οι δύο 

βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι: α) η πληροφόρηση των Υπουργών Υγείας και 

γενικότερα του δηµοσίου τοµέα υγείας για τις πολιτικές που µπορούν να 

ακολουθηθούν για την ηλεκτρονική υγεία και β) η ενδυνάµωση της υλοποίησης και 

ανάπτυξης µετώπου των συστηµάτων ηλεκτρονικής υγείας από τους ευρωπαϊκούς 

παροχείς υπηρεσιών υγείας. 16  

∆ύο από τις πιο βασικές εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο είναι η 

«Υπουργική ∆ιακήρυξη για την ηλεκτρονική υγεία» (Ministerial Declaration on 

eHealth) και «Η περίπτωση της ηλεκτρονικής υγείας» (The case for eHealth). Επίσης 

παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας µέσα από 

τα eEurope Awards for eHealth 2003.17 

Σύµφωνα µε την Υπουργική ∆ιακήρυξη για την ηλεκτρονική υγεία, οι 

Υπουργοί συµφώνησαν να συνεργαστούν υπό τη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση 

και διασφάλιση της υγείας, καθώς επίσης και για την ποιότητα, προσβασιµότητα και 

αποδοτικότητα σε όλους τους τοµείς της παροχής φροντίδας υγείας. Οι πολιτικές 

αποφάσεις αφορούσαν τα παρακάτω ζητήµατα: 

1. Η προώθηση της ποιότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας στη 

φροντίδα υγείας µέσω εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας (αποφυγή 

διπλοεξετάσεων, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας). 

2. Η διευκόλυνση των πολιτών για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου 

πληροφορίες (ενδυνάµωση πολιτών). 

3. Η υλοποίηση και κατανοµή των καλύτερων πρακτικών της eHealth 

(ανταλλαγή εµπειριών) (European Commission, 2003a). 

Σύµφωνα µε την «Περίπτωση της ηλεκτρονικής υγείας» (The case for 

                                                 
16 European Commission, Information Society, eHealth: 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/index_en.htm 
17 Τα βραβεία της eEurope διανέµονται σε χώρες της ΕΕ που έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες σε θέµατα 
που, µεταξύ άλλων, αφορούν και στην eHealth, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας (http://www.e-europeawards.org). 
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eHealth), η ποιότητα διαχείρισης των πληροφοριών είναι αναγκαία για την ποιότητα 

της φροντίδας υγείας. Σύµφωνα µε την Denise Silber, οι αρµόδιοι υπουργοί υγείας 

και τηλεπικοινωνιών πρέπει να αρχίσουν ένα διάλογο για τη διάδοση των εφαρµογών 

της eHealth, µιας και η τελευταία αποτελεί την πιο σηµαντική επανάσταση στο χώρο 

της φροντίδας υγείας. Ταυτόχρονα όµως ανακύπτουν και ορισµένα προβλήµατα που 

διαφοροποιούνται από αυτά που παρουσιάζονται στο προσχέδιο δράσης eHealth: 

1. Η ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει 

κάποια αποτίµηση της µεθοδολογίας για την ηλεκτρονική υγεία που να είναι 

παγκοσµίως αποδεκτή.  

2. ∆εν υπάρχουν πιστοποιηµένα και συγκρίσιµα δεδοµένα που να αφορούν 

στο σκοπό, τα εργαλεία, το κόστος και τα αποτελέσµατα από τις υλοποιήσεις της 

ηλεκτρονικής υγείας. 

3. Υπάρχουν πολιτισµικά, οικονοµικά, πολιτικά και πληροφοριακά 

εµπόδια στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας. Οι ερευνητές απλά 

επαναλαµβάνουν µελέτες για να δούνε αν τα αποτελέσµατα ταιριάζουν στα δικά τους 

πεδία (Silber, 2003, p. 1-2). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω και δεδοµένης της διαφορετικότητας των 

ευρωπαϊκών κρατών, η Silber θεωρεί ότι ένα ποιοτικό παράδειγµα πρέπει να 

επιδεικνύει βελτιωµένη ποιότητα φροντίδας, καλύτερη πρόσβαση και/ή οικονοµικό 

όφελος. Παραδείγµατα ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη που βραβεύτηκαν µε τα 

eEurope Awards for eHealth ή µε τιµητικές αναφορές παρατίθενται στον πίνακα 

παρακάτω.  

 
Πίνακας 3: eEurope Awards for eHealth 200318 

Χώρα Πρωτοβουλία Περιγραφή 
Ισπανία Evisand ∆ίκτυο ηλεκτρονικής υγείας 
Σουηδία Sjunet ∆ίκτυο σύνδεσης νοσοκοµείων 
Γαλλία COHERENCE Κλινικό πληροφοριακό σύστηµα 
Ηνωµένο Βασίλειο NHS Direct Online Site 

∆ανία MedCom Πρόγραµµα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας 

Ελλάδα HYGEIAnet Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 
Γαλλία Surgetica Ερευνητικές παρεµβάσεις 

Ιταλία Boario Home Care Project Παροχή συσκευών 
ηλεκτροκαρδιοφραφικών ελέγχων 

 
Σύµφωνα µε τη Silber, η περίπτωση της ηλεκτρονικής υγείας είναι γεµάτη από 

                                                 
18 eEurope Awards for eHealth 2003, Previous awards, http://www.e-europeawards.org 
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εµπειρικά παραδείγµατα. Εξακολουθεί όµως να πιστεύει ότι υπάρχουν πολλά ακόµη 

προβλήµατα που αναζητούν λύσεις και προστίθενται σε αυτά που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω. Συγκεκριµένα: 

1. Η συνεισφορά της ηλεκτρονικής υγείας αποδεικνύεται καθαρά αλλά ο 

«θρυµµατισµός» αυτής της γνώσης καθυστερεί την υλοποίηση. 

2. Η πρόοδος που παρουσιάζουν τα διάφορα ιδρύµατα, οι χώρες και τα 

άτοµα προσωπικά είναι άνιση. 

3. Η αύξηση χρήσης Internet από τους πολίτες µπορεί να µην είναι ακόµη 

ορατή. 

4. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) µπορούν να 

ευνοήσουν όλες τις όψεις της φροντίδας υγείας. 

5. Η καθυστέρηση χρήσης της eHealth οδηγεί σε αύξηση του κόστους. 

Καταλήγει θεωρώντας ότι οι εφαρµογές ηλεκτρονικής υγείας απαιτούν µια 

κοινή µεθοδολογία εκτίµησης έτσι ώστε οι δηµιουργοί αποφάσεων, οι επαγγελµατίες 

υγείας και οι πολίτες να έρθουν σε διάλογο µε τους παραγωγούς ηλεκτρονικής υγείας 

(Silber, 2003, p. 27-28). 

 

2. Υπουργικό Συνέδριο Ιρλανδίας 

«Ενδυνάµωση του ευρωπαίου πολίτη µέσω της 

ηλεκτρονικής υγείας» 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα γενικά πορίσµατα του πρώτου ευρωπαϊκού 

συνεδρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε το δεύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο για 

την ηλεκτρονική υγεία στο Κόρκ της Ιρλανδίας στις 5-6 Μαΐου 2004 µε τον τίτλο 

«Ενδυνάµωση του ευρωπαίου πολίτη µέσω της ηλεκτρονικής υγείας» (Empowering 

the European Citizen through eHealth). Οι δύο βασικοί στόχοι αυτού του 

συνεδρίου είναι: α) η παρουσίαση τεχνικών, κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων 

οι οποίες µπορεί να εµποδίζουν την υλοποίηση της eHealth και κατόπιν η πρόταση 

πολιτικών που µπορεί να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και β) η παρουσίαση 

πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας µέσα από τα eEurope 

Awards for eHealth 2004. 

Μία από τις πιο βασικές εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο είναι «Η 

σχεδίαση του ενδεχοµένου της ηλεκτρονικής υγείας. Ενδυναµώνοντας τον πολίτη 
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µέσω των εργαλείων και υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υγείας» (Mapping the 

potential of eHealth. Empowering the citizen through eHealth tools and services). 

Τα βασικά σηµεία που διαπραγµατεύεται η έκθεση αυτή είναι ο Ηλεκτρονικός 

Ιατρικός Φάκελος (Electronic Health Record), οι βασικές όψεις πολιτικών 

ηλεκτρονικής υγείας και οι σύγχρονες τάσεις – προβλήµατα που αναζητούν τις 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας.  

Είναι σκόπιµο να ξεκινήσουµε από εκεί που µας άφησε το προηγούµενο 

συνέδριο για την ηλεκτρονική υγεία που έγινε στις Βρυξέλλες το 2003. Εκεί, η 

Denise Silber παρέθεσε αρκετά προβλήµατα όσον αφορά στην υλοποίηση της 

ηλεκτρονικής υγείας. Στο Κόρκ, ένα χρόνο µετά, η Petra Wilson µε τις Christine 

Leitner και Antoinette Moussalli, προσθέτουν νέα στοιχεία για την eHealth.  

Εν πρώτης, τονίζεται ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (ΗΙΦ) 

ως εργαλείο της ηλεκτρονικής υγείας. Ο ΗΙΦ αποτελεί βασικό εργαλείο της eHealth 

καθώς ακολουθεί τον ασθενή σε όλες τις συναλλαγές του σχετικά µε την  

υγειονοµική, φαρµακευτική και κοινωνική φροντίδα. Ο στόχος ενός ενιαίου και 

ολοκληρωµένου ΗΙΦ δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη όµως υπάρχουν αρκετά 

εργαλεία που θεωρείται ότι κάνουν παρόµοια δουλειά. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ένας πίνακας µε παρεµφερή εργαλεία του ΗΙΦ: 

 
Πίνακας 4: Παρεµφερή εργαλεία του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου  

CMR (Computerized Medical Record) Σύστηµα βασισµένο σε εικόνες 

CPR (Computer-based Patient Record) 
Φάκελος µε πληροφορίες από όλες τις ειδικότητες 
που απαιτεί απόλυτη διαλειτουργικότητα. Απίθανο 
να πραγµατοποιηθεί στο κοντινό µέλλον. 

DMR (Digital Medical Record) ∆ικτυακός ιατρικός φάκελος 

EMR (Electronic Medical Record) Φάκελος απόλυτης διαλειτουργικότητας µεταξύ 
µιας επιχείρησης (νοσοκοµείο, κλινική, ιατρείο).  

EPR (Electronic Patient Record) Παρόµοιος µε τον CPR χωρίς να περιλαµβάνει 
απαραίτητα πληροφορίες από όλες τις ειδικότητες. 

CRS (Care Record Service) ή NCRS 
(National Care Record Service) 

Χρησιµοποιείται πιλοτικά στο Ηνωµένο Βασίλειο 
ως ενιαίος ιατρικός φάκελος. 

PCR (Patient-carried Record) 
Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται σε µια κάρτα που 
κατέχει ο ασθενής. Τα περισσότερα πιλοτικά έργα 
για αυτόν το φάκελο έχουν διακοπεί. 

PHR (Personal Health Record) ∆ιαχειριζόµενος από τον ασθενή, κυρίως 
δικτυακός. 

Πηγή: Wilson et.al, 2004, p.7-8 
 

Κατά δεύτερον τονίζονται οι τρεις όψεις πολιτικών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την ηλεκτρονική υγεία που είναι: η έρευνα (research), το ρυθµιστικό 
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πεδίο (regulation) και η δοκιµασία επιδόσεων (benchmarking). 

 Όσον αφορά στην έρευνα, η ΕΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη της eHealth µε 

προϋπολογισµούς που δίνονται από ερευνητικά προγράµµατα όπως το LEONARDO.  

Όσον αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές ενέργειες όπως ο 

νόµος προστασίας προσωπικών δεδοµένων που περιλαµβάνει και τα ιατρικά 

δεδοµένα.19 Συγκεκριµένα, η Οδηγία 95/46/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συµβουλίου της 24.10.1995 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδοµένων αυτών», αποτέλεσε σταθµό για την προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Η Οδηγία αυτή αποσκοπεί στην προσέγγιση και εναρµόνιση 

των νοµοθεσιών των κρατών-µελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 

προσώπων, αλλά και η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων για την εγκαθίδρυση 

και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι ρυθµίσεις της Οδηγίας επιδιώκουν ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα στον εθνικό νοµοθέτη αρκετά 

περιθώρια πρωτοβουλίας ενόψει των εθνικών ιδιοµορφιών. Η Ελλάδα, 

συµµορφούµενη µε τις παραπάνω υποχρεώσεις, θέσπισε το ν. 2472/1997 

(Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2002, σελ.51-52). 

Τέλος, όσον αφορά στο benchmarking, υπάρχουν εργαλεία όπως το 

Ευρωβαρόµετρο που ελέγχουν τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική υγεία και αν αυτές 

συµβαδίζουν µε τους στόχους των ευρωπαϊκών προσχεδίων δράσεων (Wilson et.al, 

2004, p. 13). 

Κατά τρίτον τονίζονται ορισµένες τάσεις – προβλήµατα που η επίλυσή τους 

αποζητά τα εργαλεία της ηλεκτρονικής υγείας. Σύµφωνα µε την Petra Wilson, οι 

εφαρµογές της eHealth είναι ολοένα και πιο ατοµοκεντρικές (citizen-centered), 

πράγµα που δείχνει τις αυξηµένες απαιτήσεις των πολιτών για την υγεία τους. 

Παρουσιάζει λοιπόν µια σειρά προβληµάτων, θεωρώντας ότι η ηλεκτρονική υγεία 

µπορεί να επιλύσει. Τα ζητήµατα αυτά διαφοροποιούνται αρκετά από εκείνα που 

παρέθεσε η Denis Silber στο πρώτο συνέδριο των Βρυξελλών: 

1. Οι πολίτες θέλουν περισσότερη πληροφόρηση 

2. Οι πολίτες θέλουν καλύτερη πληροφόρηση 

3. Το πρόβληµα της ασφάλειας στη διανοµή φροντίδας υγείας 

4. Η γήρανση πληθυσµού στην Ευρώπη 

                                                 
19 Data Protection Directive (95/46/EC) 
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5. Το αυξηµένο κόστος για τη φροντίδα υγείας (Wilson et.al, 2004, p. 17-24) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο δεύτερος σηµαντικός στόχος του συνεδρίου 

ήταν η παρουσίαση των πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας 

µέσα από τα eEurope Awards for eHealth 2004. Παραδείγµατα που βραβεύτηκαν ή 

πήραν τιµητικές αναφορές είναι τα παρακάτω: 

 
Πίνακας 5: eEurope Awards for eHealth 200420 

Χώρα Πρωτοβουλία Περιγραφή 

Ελβετία Health on the Net 
foundation 

Μηχανή αναζήτησης έγκυρων ιατρικών 
πληροφοριών 

∆ανία Sundhed.dk Portal δηµόσιας υγείας 

Γαλλία Diabcarnet Ηλεκτρονικό ηµερολόγιο παρακολούθησης 
διαβήτη 

Σουηδία PQL Health Site ερευνητών 
Ισπανία eHospital Ψηφιακό νοσοκοµείο 
Ιρλανδία Ait Eile Portal για παιδιά που νοσηλεύονται 
Ιταλία VEPSY Εργασία κλινικής ψυχολογίας 

 
 Ολοκληρώνοντας, σύµφωνα µε τη Denis Silber, οι εφαρµογές ηλεκτρονικής 

υγείας απαιτούν µια κοινή µεθοδολογία εκτίµησης (The case for eHealth, 

Βρυξέλλες, 2004). Η Petra Wilson στην έκθεση «Mapping the potential of eHealth» 

στην Ιρλανδία το 2004, καταλήγει στο ότι τα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν 

ώστε να µπορέσουν να υλοποιηθούν οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας είναι να 

πειστεί η αρχηγία ότι η eHealth µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια ώστε να 

διευρύνει την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας (Wilson et.al, 2004). 

 

3. Υπουργικό Συνέδριο Νορβηγίας 

«eHealth 2005» 
 

Τα συµπεράσµατα και οι ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τα δύο 

προηγούµενα ευρωπαϊκά συνέδρια, οδήγησαν την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

διοργανώσει το τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την ηλεκτρονική υγεία στο Τρόµσο της 

Νορβηγίας στις 23-24 Μαΐου 2005 µε τον τίτλο «Ηλεκτρονική υγεία 2005» (eHealth 

2005). Οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι, ο ρόλος της ηλεκτρονικής υγείας και: 

α) η διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών στις χώρες της ΕΕ, β) η υποστήριξη 

για πιο ανταποκρινόµενες υπηρεσίες υγείας και η αύξηση της ενηµέρωσης των 
                                                 
20 eEurope Awards for eHealth 2004, Previous awards, http://www.e-europeawards.org 
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πολιτών µέσω καλύτερης πληροφόρησης υγείας και γ) η βελτίωση της πρόσβασης και 

της ποιότητας φροντίδας υγείας, η ασφάλεια των ασθενών και η παραγωγικότητα. 

Μία από τις πιο βασικές εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο είναι της 

Petra Wilson, «Οικοδοµώντας τη βάση για την παροχή καλύτερης φροντίδας υγείας 

οποτεδήποτε και οπουδήποτε» (Building on strength to provide better healthcare 

anytime anywhere) η οποία και αναλύει τους τρεις βασικούς στόχους του συνεδρίου. 

Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει και επιµέρους άρθρα τα οποία η Petra Wilson συνέλεξε 

για τις ανάγκες της παρουσίασης. 

Όσον αφορά στην κινητικότητα των πολιτών, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

αναγνωρίζει το δικαίωµα των πολιτών να µεταβούν σε άλλο κράτος µέλος για την 

υγειονοµική τους φροντίδα, από αυτό στο οποίο ζουν. Αυτό µπορεί όµως να οδηγήσει 

σε ορισµένα προβλήµατα και καθυστερήσεις, καθώς ο ασθενής, αλλάζοντας παροχέα 

φροντίδας υγείας, θα αναγκαστεί α) να επαναλαµβάνει το ιατρικό ιστορικό, β) ο 

επαγγελµατίας υγείας θα πρέπει να το ξανακαταγράφει και γ) ο ασθενής να 

επαναλαµβάνει ιατρικές εξετάσεις. Όσον αφορά στη διαχείριση, δ) τα ιατρικά 

δεδοµένα του ασθενούς είναι συχνά κατανεµηµένα και αποθηκευµένα διαφορετικά σε 

διάφορους οργανισµούς υγειονοµικών υπηρεσιών, ε) πολλές φορές τα ιατρικά 

δεδοµένα είναι καταγεγραµµένα σε χαρτί ενώ αλλού µπορεί να βρίσκονται σε 

ηλεκτρονική µορφή και στ) ακόµη και στην περίπτωση που τα ιατρικά δεδοµένα είναι 

όλα σε ηλεκτρονική µορφή, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών 

συστηµάτων ώστε να µπορούν να τα υποστηρίξουν και να τα εκτιµήσουν. Έτσι, οι 

Marc Lange και Stephan H. Schug,21 καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι µόνο ένα 

ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα φακέλων υγείας µπορεί να ξεπεράσει τα 

παραπάνω προβλήµατα.  

Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Ασφάλισης Υγείας22 (European Health Insurance Card – EHIC). Η κάρτα 

αυτή αντικαθιστά τα έντυπα Ε111 , Ε121 που χρειάζονται για υγειονοµική φροντίδα 

σε άλλη χώρα και υπάρχει η πεποίθηση ότι µπορεί να οδηγήσει, µέσω 

διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, στην ασφαλή πρόσβαση των ιατρικών 

δεδοµένων των ασθενών. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που προκύπτει όµως είναι ότι δεν 

είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποθήκευση αρκετών ιατρικών δεδοµένων στις 

κάρτες (Wilson et.al, 2005, p. 7-9). 
                                                 
21 European Health Telematics Association (EHTEL) 
22 Την κάρτα αυτή τη συναντάµε και µε το όνοµα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας». 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   
 

60

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο δεύτερος στόχος του συνεδρίου είναι η 

υποστήριξη για πιο ανταποκρινόµενες υπηρεσίες υγείας και η αύξηση της 

ενηµέρωσης των πολιτών µέσω καλύτερης πληροφόρησης υγείας. Σύµφωνα µε την 

Celia Boyer,23 όσον αφορά στην καλύτερη ιατρική πληροφόρηση, η τελευταία είναι 

αυτή που µπορεί να παρέχει τη βάση για την αποφασιστικότητα (decision-making), 

συνεισφέρει στη διαχείριση προσωπικών επιλογών και έτσι επηρεάζει άµεσα την 

ατοµική υγεία. Πολλές έρευνες έχουν δείξει την αυξηµένη τάση των πολιτών να 

ψάχνουν ιατρικές πληροφορίες στο διαδίκτυο24, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε τα κριτήρια ποιότητας για ιατρικές ιστοσελίδες25, τα 

οποία είναι: η διαφάνεια (των στόχων και των πηγών χρηµατοδότησης της 

ιστοσελίδας), το κύρος (ηµεροµηνίες, ονόµατα πηγών που παρέχουν πληροφορίες 

στην ιστοσελίδα), η ατοµικότητα (ασφάλεια και εµπιστευτικότητα), η υπευθυνότητα 

(για τις αρµοδιότητες και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας), η επικαιρότητα (συχνή 

ανανέωση της ιστοσελίδας) και η προσβασιµότητα (ευκολία εύρεσης και 

αναγνωσιµότητα) (Wilson et.al, 2005, p. 12-13). 

Σύµφωνα µε την Tamsin Rose όµως, η πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικές 

πληροφορίες δεν είναι αρκετή. Η καλύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας 

απαιτεί συλλογή πληροφοριών ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση ιατρικών 

αποφάσεων από τους ασθενείς. Ο ρόλος, λοιπόν, των ηλεκτρονικών ιατρικών 

φακέλων τονίζεται για ακόµη µια φορά. Η κυρίαρχη πεποίθηση είναι ότι τα ιατρικά 

δεδοµένα που αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους, µπορούν να 

τροφοδοτήσουν βάσεις δεδοµένων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, πράγµα που µπορεί 

να επιτρέψει µια καλύτερη ανταπόκριση σε προβλήµατα (ακόµη και ευρωπαϊκού 

επιπέδου), µέσω σωστής επιδηµιολογικής έρευνας (Wilson et.al, 2005, p. 14-15). 

Συνεχίζοντας, ο τρίτος στόχος του συνεδρίου είναι η βελτίωση της πρόσβασης 

και της ποιότητας φροντίδας υγείας, η ασφάλεια των ασθενών και η παραγωγικότητα. 

Μέχρις στιγµής, η πραγµατικότητα δείχνει ότι, γενικώς στην ΕΕ, η παροχή φροντίδας 

υγείας έχει τρία χαρακτηριστικά: καταναλώνει ένα σηµαντικό ποσοστό ανθρωπίνων 

πόρων, εµφανίζει κινδύνους για την ασφάλεια ασθενών και του προσωπικού και 

χρειάζεται έντονη πληροφόρηση. Σύµφωνα µε την Lisette Tiddens,26σε πολλούς 

                                                 
23 Health on the Net Foundation 
24 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 της διατριβής 
25 COM(2002) 667 final, eEurope 2002: Ποιοτικά κριτήρια για τους ιστοτόπους που αφορούν την 
υγεία (http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/doc/communication_acte_el_fin.pdf) 
26 General Secretary of the Standing Committee of European Doctors 
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τοµείς η παροχή φροντίδας εξακολουθεί να είναι θρυµµατισµένη και µη αποδοτική 

και θεωρεί ότι η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να βοηθήσει διαχειρίζοντας, 

αποθηκεύοντας και συνενώνοντας τον τεράστιο απαιτούµενο όγκο πληροφοριών. 

Άλλωστε, υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι τα εργαλεία της ηλεκτρονικής 

υγείας µπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση της αποδοτικότητας στη φροντίδα 

υγείας. Μία από τις έρευνες αυτές διεξήχθη το 2003 στην Αµερική, όπου 

αναπτύχθηκε πιλοτικά ένα κοινοτικό δίκτυο βάσης δεδοµένων που επέτρεπε την 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ ιατρών, νοσοκοµείων, ασφαλισµένων και άλλων 

ατόµων της κοινότητας. Η έρευνα έδειξε ότι η δικτυακή βάση βελτίωσε την ποιότητα 

και µείωσε το κόστος της φροντίδας υγείας, διασώζοντας περίπου επτά εκατοµµύρια 

δολάρια για τους συµµετέχοντες οργανισµούς, µειώνοντας τις εισαγωγές στο τµήµα 

εντατικής θεραπείας, µειώνοντας για το προσωπικό το χρόνο διαχείρισης ιατρικών 

αποτελεσµάτων και αποφεύγοντας τη διπλοεγγραφή εξετάσεων (Wilson et.al, 2005, 

p. 16-17). 

Ολοκληρώνοντας, στα συµπεράσµατα του συνεδρίου, οι υπουργοί των 

κρατών µελών θέτουν δύο στόχους για το σχεδιασµό της ηλεκτρονικής υγείας: α) 

συνεργασία µεταξύ των κρατών και κοινές δοκιµασίες επιδόσεων (benchmarking) και 

β) αντιµετώπιση προβληµάτων των οργανισµών, της διαλειτουργικότητας, της 

χρηµατοδότησης, του σχεδιασµού και της εφαρµογής τεχνολογιών στον τοµέα της 

υγείας.  

 

4. Υπουργικό Συνέδριο Ισπανίας 

«Συνεργίες για καλύτερη υγεία σε µια Ευρώπη των 

Περιφερειών» 
 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας αποκτήσει ερευνητική αλλά και 

πρακτική εµπειρία πάνω στα ζητήµατα της ηλεκτρονικής υγείας, διοργάνωσε το 

τέταρτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την ηλεκτρονική υγεία στη Μάλαγα της Ισπανίας 

στις 10-12 Μαΐου 2006 µε τον τίτλο «Συνεργίες για καλύτερη υγεία σε Ευρώπη των 

Περιφερειών» (Synergies for better Health in a Europe of Regions). Τα βασικά 

ζητήµατα αυτού του συνεδρίου είναι: α) το παγκόσµιο πλαίσιο για τη 

διαλειτουργικότητα, β) το forum για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία της ηλεκτρονικής 

υγείας και γ) το στρατηγικό forum των περιφερειών για την ηλεκτρονική υγεία.  
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Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του συνεδρίου, αναγνωρίζονται τα 

παρακάτω: 

1. Η φροντίδα υγείας παγκοσµίως έχει να αντιµετωπίσει προκλήσεις όπως: 

αυξανόµενα κόστη φροντίδας υγείας, αυξανόµενο ποσοστό ηλικιωµένων, αυξηµένη 

κινητικότητα, αύξηση του «βάρους» της ασθένειας, επένδυση σε τεχνολογίες, 

διαχείριση µεγάλου όγκου πληροφοριών, ανταγωνισµό µε άλλες βιοµηχανικές 

οικονοµίες, προσφορά της καλύτερης δυνατής φροντίδας µε περιορισµένους πόρους.  

2. Η πολυπλοκότητα ανάπτυξης διαλειτουργικών λύσεων, οι επενδύσεις σε 

υποδοµές και η ανάπτυξη µιας µοντέρνας ευρωπαϊκής προσέγγισης στα παραπάνω 

ζητήµατα. 

3. Η παροχή ποιοτικότερης πληροφορίας στους πολίτες, στους επαγγελµατίες 

υγείας και στους ασθενείς.  

4. Όσο καλύτερα είναι τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας για συλλογή 

δεδοµένων και ανάλυση, τόσο πιο ολοκληρωµένη και ακριβής θα είναι η εικόνα που 

θα σχηµατίζεται για την κατάσταση της υγείας (health status). 

Επίσης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του συνεδρίου γίνεται παραδεκτό 

ότι: 

1. Η ηλεκτρονική υγεία και κυρίως η διαλειτουργικότητά της µπορεί να 

προσφέρει πολλές ευκαιρίες. 

2. Η Ευρώπη ωφελείται από την ηλεκτρονική υγεία καθώς εξασφαλίζει: 

πρόληψη και πρόβλεψη ασθενειών, εξατοµίκευση φροντίδας, συµµετοχή των πολιτών 

στη βελτίωση της υγείας τους, αυξηµένη ασφάλεια για τους ασθενείς σε όλα τα 

επίπεδα της διαδικασίας φροντίδας, παραγωγικότητα και εκτέλεση των ευρωπαϊκών 

συστηµάτων υγείας, παρακολούθηση δεικτών και παραγωγή δεδοµένων για την 

κατάσταση υγείας, υποστήριξη στους επαγγελµατίες υγείας µε παροχή 

αναβαθµισµένων πληροφοριών περί πρόληψης και διαχείρισης, καθορισµό µέσων 

παροχής διασυνοριακής φροντίδας υγείας, παρακολούθηση της κινητικότητας των 

επαγγελµατιών υγείας, δηµιουργία οργανωτικών συνδέσµων της ευρωπαϊκής 

κοινότητας δηµόσιας υγείας, δηµιουργία δικτύου καθορισµού των επιδράσεων της 

υγείας, δηµιουργία δικτύου για την ασφάλεια των ασθενών στα κράτη-µέλη.  

3. Μέσω µιας δοµηµένης προσέγγισης, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες όπως: 

“eHealth interoperability initiative” (πρωτοβουλία διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής 

υγείας), “i2010 initiative” (πρωτοβουλία 2010), “ICT for independent living” (ΤΠΕ 

για ανεξάρτητη διαβίωση) και άλλα. 
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Τέλος, το συνέδριο της Ισπανίας για την ηλεκτρονική υγεία καλεί τις 

κυβερνήσεις και τις βιοµηχανίες, τις διοικητικές υπηρεσίες, τους παροχείς φροντίδας, 

τους επαγγελµατίες υγείας, τους πολίτες και τους ασθενείς να αναλάβουν δράση έτσι 

ώστε να προχωρήσουν στα παρακάτω:  

1. Να διευκολύνουν τις ΤΠΕ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη 

διαβίωση κυρίως για τους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε αναπηρία. 

2. Να διευκολύνουν τα εργαλεία της ηλεκτρονικής υγείας για βελτίωση της 

ποιότητας παρακολούθησης υγείας στην Ευρώπη. 

3. Προώθηση εργαλείων για παροχή πρόσβασης σε αναβαθµισµένες 

πληροφορίες και γνώση, στους επαγγελµατίες υγείας. 

4. Ενδυνάµωση της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη. 

5. ∆ιανοµή καλών πρακτικών µε αποτελεσµατικό και αναλυτικό τρόπο 

(Conference conclusions, 2006). 

 

5. Συµπέρασµα 
 

Στο γενικότερο στόχο της ΕΕ για εκµοντερνισµό των υπηρεσιών υγείας µε τη 

χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας, κινήθηκαν τα τέσσερα µεγάλα ευρωπαϊκά 

υπουργικά συνέδρια που παρουσιάσαµε παραπάνω. Στα συνέδρια αυτά 

παρουσιάστηκαν τα οφέλη από τη χρήση εφαρµογών και εργαλείων της ηλεκτρονικής 

υγείας και τα εµπόδια που πρέπει πρωτίστως να ξεπεραστούν.  

Πιο συγκεκριµένα, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι και στα τέσσερα 

συνέδρια, τον κυρίαρχο ρόλο παίζει το τρίπτυχο ποιότητα – αποδοτικότητα – 

πρόσβαση. Η ΕΕ απαιτεί για τα εξελιγµένα συστήµατα υγείας ποιοτικές υπηρεσίες, 

αποδοτικότητα στην παρεχόµενη φροντίδα υγείας και ίση πρόσβαση όλων των 

πολιτών. Πράγµατι, το παραπάνω τρίπτυχο αποτελεί δράση κοινωνικής πολιτικής 

είναι ο σηµαντικότερος γνώµονας για οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική δραστηριότητα, 

µιας και ο απώτερος σκοπός πρέπει να είναι πάντα η βελτίωση της ζωής των 

πολιτών.  

Αναµφισβήτητα όµως, κάθε προσπάθεια βελτίωσης ενέχει και κάποια εµπόδια 

ή κινδύνους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω συνέδρια, τα βασικά εµπόδια που 

παρουσιάζονται είναι αυτά της ελλιπούς βιβλιογραφίας, ανεπαρκών µελετών, ελλιπών 

συγκρίσιµων δεδοµένων, ρυθµιστικών πλαισίων και κανονισµών. Σε επίπεδο 
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διαχείρισης, τονίζονται πολύ τα ζητήµατα των αυξηµένων δαπανών για τη χρήση της 

ηλεκτρονικής υγείας καθώς και της ελλιπούς υποδοµής, ενώ σε επίπεδο χρηστών – 

ασθενών τονίζεται πολύ ο ρόλος της ιατρικής πληροφόρησης, της ασφάλειας και 

τέλος της δυνατότητας κινητικότητας των πολιτών µε τη χρήση του εργαλείου του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.  

Η σηµαντικότητα ορισµένων εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας όπως το 

διαδίκτυο (ιατρική πληροφορία), η κινητικότητα των πολιτών (ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος) και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, οι δαπάνες αλλά και η 

ενηµέρωση γύρω από την ηλεκτρονική υγεία (µελέτες, έρευνες), διαφαίνονται ήδη 

πολύ καθαρά µέσα από την µελέτη της βιβλιογραφίας. Άλλωστε, οι παραπάνω άξονες 

είναι αυτοί που µελετούνται διεξοδικά στη συγκεκριµένη διατριβή, υπό το πρίσµα της 

ποιότητας των υπηρεσιών, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και των πολιτικών 

υγείας. 
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Ενότητα 3:  
 

Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική των µελετών  µεγάλων 

οργανώσεων υγείας 
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Μέσα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) 

καθώς και των προσχεδίων δράσεων eEurope2002 και eEurope2005, διάφοροι 

οργανισµοί και οργανώσεις ανέπτυξαν εκθέσεις και αναφορές για διάφορα ζητήµατα 

της ηλεκτρονικής υγείας. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις αναπτύσσουν τις 

δραστηριότητές τους προωθούµενες από στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

επίσης χρηµατοδοτούνται από διάφορα προγράµµατα της Επιτροπής.  

Οι συγκεκριµένες εκθέσεις είναι πολύ σηµαντικές γιατί είναι αποτελέσµατα 

µελετών και ερευνών και είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη καθώς 

παρουσιάζουν και αναλύουν πολύ σηµαντικά στοιχεία που κάθε κράτος µέλος οφείλει 

να εκτιµήσει αν θέλει να αποτελεί κοµµάτι της Ευρωπαϊκής πορείας προς τη ψηφιακή 

εποχή. Τα πορίσµατα των εκθέσεων των µεγάλων οργανώσεων που µελετάµε, 

παρουσιάζονται χρονολογικά κατά τα έτη 2000-2005, έτσι ώστε να είναι πιο σαφής η 

σηµασία τους στο ζήτηµα εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

 

1. Κώδικες ηθικής για την ηλεκτρονική υγεία (IHC) 
 

Ο Internet Healthcare Coalition (IHC) είναι ένας µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός που έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο. Μέσα 

από την πρωτοβουλία του για την ηθική στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth Ethics 

Initiative), µελέτησε τον Μάιο του 2000 µε το ζήτηµα: «Κώδικες ηθικής για την 

ηλεκτρονική υγεία» (eHealth Code of Ethics).  

Ο IHC θεωρεί ότι η εγγύηση για ασφάλεια από τη χρήση της ηλεκτρονικής 

υγείας είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα. Ο σκοπός της συγκεκριµένης 

µελέτης είναι οι πολίτες να καταλάβουν τους κινδύνους και το ρίσκο που 

αναλαµβάνουν κατά τη χρήση του διαδικτύου, στην προσπάθειά τους να 

διαχειριστούν την υγεία τους. Όσοι, λοιπόν, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για θέµατα 

υγείας, έχουν το δικαίωµα να περιµένουν από τους παροχείς πληροφοριών υγείας 

(οργανισµούς, υπηρεσίες, άτοµα) να ακολουθούν ορισµένες βασικές αρχές που είναι 

οι παρακάτω: 

1. ∆ιαφάνεια της ιστοσελίδας (φύση, περιεχόµενο, σκοπός) 

2. Ειλικρίνεια (στις πληροφορίες) 

3. Ποιότητα (των υπηρεσιών) 

4. Πληροφόρηση συγκατάθεσης (προσωπικά δεδοµένα) 
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5. Επαγγελµατισµός στην on line φροντίδα υγείας (θέµα ηθικής) 

6. Υπευθυνότητα (των παροχών)(Internet Healthcare Coalition, 2000, p. 1-9). 

 

2. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη 

(EHTEL) 
 

Η έκθεση του Internet Healthcare Coalition µελέτησε κυρίως την ηθική για 

την ηλεκτρονική υγεία, όσον αφορά στο ζήτηµα της ιατρικής πληροφόρησης µε τη 

χρήση του διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Τηλεµατικής στην Υγεία (European 

Health Telematics Association – EHTEL) ακολούθησε, παρουσιάζοντας επιπλέον 

σηµεία µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία. Η έκθεση αυτή 

συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2002 µε τον τίτλο «Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

υγείας στην Ευρώπη» (Development of eHealth in Europe). 

Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή, ο τοµέας της υγειονοµικής φροντίδας βιώνει 

ριζοσπαστικές αλλαγές ως αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνδυασµό µε τα «κλασσικά» προβλήµατα 

που έχει να αντιµετωπίσει όπως το αυξανόµενο κόστος της διανοµής φροντίδας 

υγείας, τις αυξηµένες απαιτήσεις λόγω γήρανσης πληθυσµού και τις προσδοκίες των 

ασθενών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και σωστή πληροφόρηση για την 

υγεία.  

Ο EHTEL υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική υγεία πρέπει να επικεντρώνεται σε 

τέσσερις βασικούς τοµείς, των οποίων η ανάπτυξη και βελτίωση αποτελεί µέρος της 

γενικότερης στρατηγικής για την eHealth. Οι τοµείς αυτοί είναι: 

1. Κλινικές εφαρµογές (τηλεσυµβουλεύσεις, τηλεσυνδιασκέψεις).  

2. Ηλεκτρονική διασπορά επαγγελµατικής υγειονοµικής εκπαίδευσης 

(βελτίωση των ικανοτήτων). 

3. Πληροφόρηση για τη δηµόσια υγεία (αύξηση της γνώσης του κοινού). 

4. ∆ιαρκείς Φάκελοι Υγείας (χρήσιµες ιατρικές πληροφορίες, σχεδίαση 

τοπικού, εθνικού και παγκοσµίου επιπέδου στρατηγικών).  

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας µε τους τέσσερις τοµείς στρατηγικών 

δράσεων και µε τις κατηγορίες που τους χαρακτηρίζουν: 
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Πίνακας 6: Στρατηγικές δράσεις eHealth 

Κλινικές 
εφαρµογές 

Ηλεκτρονική 
διασπορά 
επαγγελµατικής 
υγειονοµικής 
εκπαίδευσης 

Πληροφόρηση για 
τη δηµόσια υγεία 

∆ιαρκείς Φάκελοι 
Υγείας 

Τηλεσυµβουλεύσεις Γιατροί Σχολεία 
Μακροχρόνια και 
ατοµική εγγραφή 
περιστατικών υγείας 

Τηλεφροντίδα Νοσοκόµοι Πανεπιστήµια 
Κοινωνικοοικονοµικά 
και περιβαντολογικά 
δεδοµένα 

Τηλεµατική Συνεργάτες 
επαγγελµατίες υγείας Κοινό Προληπτική δράση 

Λογισµικό κλινικών 
λήψεων αποφάσεων ∆ιαχειριστές On-line ιστοσελίδες 

υγείας 
Βελτίωση της υγείας 
για όλους 

Παρακολούθηση Τεχνικό προσωπικό 
Τηλεφροντίδα στο 
σπίτι 

Πηγή: EHTEL, 2004, p. 4 
 

Το EHTEL υποστηρίζει ότι υπάρχει άµεση ανάγκη να υιοθετηθεί µια 

πανευρωπαϊκή στρατηγική που να µπορεί να διανέµει τις υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες µε µεγαλύτερη οµοιογένεια και να θέσει τις 

βάσεις για αποτελεσµατικές συγκρίσεις. Τέλος, το EHTEL καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι οι πανευρωπαϊκές στρατηγικές για την ηλεκτρονική υγεία µπορούν 

να ωφελήσουν τους ευρωπαίους πολίτες, προσφέροντάς τους ποιοτικότερες και 

δυναµικότερες υπηρεσίες υγείας, αρκεί τα κράτη µέλη να παρακολουθούν τις 

επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες άλλων χωρών που πραγµατοποιούν εφαρµογές 

ηλεκτρονικής υγείας (EHTEL, 2004, p. 4-6). 

 

3. H ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη µέχρι το 2010 

(EHTEL) 
 

Αφού λοιπόν παρουσιάσαµε τα βασικά σηµεία που προτείνει το EHTEL για 

την ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικής υγείας, ακολουθούν οι βασικές 

προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία µέχρι το 

2010. Οι προτεραιότητες αυτές περιλαµβάνονται στην: «Ηλεκτρονική υγεία στην 

Ευρώπη 2010: Στρατηγική υψηλού επιπέδου από το EHTEL για υγειονοµική 

φροντίδα µε έµφαση στον ασθενή στην εποχή της πληροφορίας» (eHealth in Europe 
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2010: High level strategy of EHTEL for patient-centered healthcare in the 

information age), η οποία συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2002. 

Το EHTEL υποστηρίζει ότι η στρατηγική που προτείνει θα παρέχει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους χαράκτες πολιτικών και σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη 

της υγειονοµικής φροντίδας, τις κατευθυντήριες αρχές για την εγκαθίδρυση της 

ηλεκτρονικής φροντίδας υγείας σε όλη την Ευρώπη. Οι βασικές προτεραιότητες της 

πανευρωπαϊκής στρατηγικής είναι: 

1. Υποδοµή: συνδέσεις στο διαδίκτυο όλων των υγειονοµικών υπηρεσιών, 

συστηµατική θεµελίωση πληροφοριακών, επικοινωνιακών και υποδοµών ασφαλείας, 

κατάλληλες για την µετάδοση ιατρικών δεδοµένων ασθενών, σε συνδυασµό µε τους 

εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόµους καθώς και µε τους κανονισµούς περί προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων. 

2. Ασφάλεια και PKI’s: η µη προστατευµένη ηλεκτρονική µετάδοση 

προσωπικών ιατρικών δεδοµένων µέσω δικτύων απορρίπτεται διεθνώς. Οι 

διαδικασίες ασφαλούς απόκρυψης είναι απαραίτητα στοιχεία για επαρκείς και 

ασφαλείς υποδοµές του υγειονοµικού τοµέα. Αναλόγως, έχει σχεδιαστεί η χρήση 

ψηφιακών υπογραφών και ασύµµετρων αποκρύψεων µιας και καµία ευρωπαϊκή χώρα 

δεν έχει συγκεκριµένο PKI (Public Key Infrastructure).27  

3. Ηλεκτρονικές ταυτότητες για ασθενείς και επαγγελµατίες υγείας: η 

αντικατάσταση εντύπων (χαρτιών) µε ηλεκτρονικά δεδοµένα, πρέπει να γίνει µε 

αξιοπιστία. Έτσι, αναφορικά µε τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες για τις Ψηφιακές 

Υπογραφές,28 η εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών στην υγειονοµική φροντίδα 

πρέπει να καθοριστεί. 

4. Σωστή πρακτική του ∆ιαδικτύου όσον αφορά στην υγεία: το Προσχέδιο 

∆ράσης eEurope 2002 ήταν το πρώτο που προέβλεψε την ανάγκη ίδρυσης ποιοτικών 

κριτηρίων για ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες υγείας. Το EHTEL 

υποστηρίζει την εναρµόνιση και την υλοποίηση αυτών των κριτηρίων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

                                                 
27 Το “PKI” είναι ένα σύστηµα ψηφιακών πιστοποιητικών, αρχών ελέγχου πιστοποιητικών και άλλων 
αρχών καταγραφής που επαληθεύουν και πιστοποιούν την εγκυρότητα των εµπλεκόµενων µελών, σε 
µια διαδικτυακή συναλλαγή (Webopedia, http://www.webopedia.com/TERM/P/PKI.html). 
28 Η «ψηφιακή υπογραφή» είναι µια ηλεκτρονική υπογραφή που χρησιµοποιείται για να πιστοποιήσει 
την ταυτότητα του αποστολέα ενός µηνύµατος ή τον υπογράφοντα ενός εγγράφου και πιθανώς να 
επιβεβαιώσει ότι το αυθεντικό περιεχόµενο του µηνύµατος ή εγγράφου που έχει σταλεί, δεν έχει 
αλλαχθεί (SearchSecurity.com, 
http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci211953,00.html). 
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5. ∆ιεθνής διαλειτουργικότητα: πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες µε 

κοινή «γλώσσα».  

6. Ασφάλεια: η ασφάλεια των προσωπικών (και ιατρικών) δεδοµένων κατά τη 

διάρκεια της µεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να εξασφαλιστεί.  

7. Προώθηση των προτύπων ηλεκτρονικής υγείας: η ηλεκτρονική συλλογή, 

µετάδοση και αποθήκευση ιατρικών πληροφοριών των ασθενών πρέπει να βασίζεται 

σε κάποια πρότυπα ιατρικής τεκµηρίωσης. Τα πρότυπα αυτά είναι απαραίτητα για να 

εξασφαλίζουν τη συνένωση των ιατρικών δεδοµένων των ασθενών στους 

ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους. 

8. Συνεργασία µεταξύ εµπλεκόµενων µελών και βιοµηχανίας 

ηλεκτρονικής υγείας: η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη έτσι ώστε να υπάρχει 

εναρµόνιση ανάµεσα στις υπάρχουσες απαιτήσεις, προϋπολογισµούς και δυνατότητες 

της βιοµηχανίας και στα σχέδια υλοποίησης που προτείνονται από τα εµπλεκόµενα 

µέλη (Schug, 2002, p. 24-27). 

 

4. Prisma Project (DTI) 
 

Ακολουθώντας το EHTEL, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της ∆ανίας (Danish 

Technological Institute – DTI) συνέταξε τον Απρίλιο του 2003 την «Ηλεκτρονική 

υγεία. Στρατηγικές κατευθυντήριες οδηγίες του Prisma 2» (Prisma Strategic 

Guideline 2) ή αλλιώς γνωστή ως Prisma Project. Η µελέτη αυτή έχει σκοπό να 

αναλύσει την επίδραση των ΤΠΕ στις κυβερνητικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Στα 

πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment), εξετάζει έξι βασικές 

περιοχές: διαχείριση, υγεία, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανάπηρους και ηλικιωµένους, 

περιβάλλον, µεταφορές και τουρισµό. Είναι σαφές ότι εµείς θα ασχοληθούµε µε την 

περιοχή της φροντίδας υγείας, όπου το Prisma παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες 

προοπτικές.  

Οι επιθυµίες των ατόµων για καλή υγεία σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της 

ιατρικής τεχνολογίας, έχουν αυξήσει τις προσδοκίες του κοινού για τη φροντίδα 

υγείας και έτσι οι επαγγελµατίες υγείας αντιµετωπίζουν πλέον αυξηµένη ζήτηση. Σε 

αυτό προστίθεται βέβαια και η γήρανση του πληθυσµού καθώς και η τάση των 

ευρωπαίων να αναπτύσσουν ανθυγιεινούς τρόπους ζωής (κάπνισµα, παχυσαρκία) που 

οδηγεί σε αυξηµένη ανάγκη για ιατρική θεραπεία. Παράλληλα, ο υγειονοµικός 
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τοµέας έχει να αντιµετωπίσει τους µειωµένους προϋπολογισµούς για την υγεία. Έτσι, 

όσον αφορά στην παροχή υγείας, έχουν να αντιµετωπιστούν τρία βασικά 

προβλήµατα: η ποιότητα φροντίδας υγείας (quality), η προσβασιµότητα (access) και 

το κόστος (cost). Το Prisma θεωρεί ότι η χρήση της ηλεκτρονικής υγείας µπορεί να 

συµβάλει ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών (Ligtvoet, 2003, p. 

1-5). 

Όπως είδαµε και στις προηγούµενες µελέτες, κάθε οργάνωση προτείνει 

κάποια ζητήµατα που τα εµπλεκόµενα στην υγεία µέλη πρέπει να λάβουν υπόψη για 

µια σωστή και αποτελεσµατική χρήση της eHealth. Έτσι και το Prisma, προτείνει 

κάποιες υπηρεσίες που µπορούν να βελτιώσουν την παροχή φροντίδας υγείας οι 

οποίες διαφοροποιούνται κάπως από αυτές που έχουµε συναντήσει µέχρι στιγµής, 

είναι πιο συγκεκριµένες και παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

4.1 Προτάσεις του Prisma 
 

Η βασικότερη πεποίθηση της συγκεκριµένης µελέτης είναι ότι η χρήση των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και την 

πρόσβαση καθώς και να µειώσει το κόστος. Συγκεκριµένα, οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που µπορούν να πραγµατοποιήσουν τον παραπάνω στόχο είναι οι 

παρακάτω: 

1. Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι (ΗΙΦ) 

2. Τηλεϊατρική 

3. Ιατρική βασισµένη σε αποδείξεις29 

4. Ανθρωποκεντρική παροχή πληροφοριών 

5. Εξειδικευµένη παροχή πληροφοριών 

6. Εικονικές οµάδες φροντίδας υγείας 

7. ∆ιαχείριση δεδοµένων και συσσώρευση πληροφοριών 

8. Μακροχρόνιοι ιατρικοί φάκελοι 

9. Ασφαλείς και διακριτικές τεχνολογίες 

10. Γνώση και εκπαίδευση από απόσταση 

Συµπερασµατικά, το Prisma θεωρεί ότι τα κρίσιµα σηµεία της ηλεκτρονικής 

υγείας δεν αφορούν µόνο στην ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών αλλά και σε 
                                                 
29 Η ιατρική βασισµένη σε αποδείξεις είναι αυτή που αποδεικνύεται µέσα από ελεγχόµενες κλινικές 
έρευνες ή από οµοφωνία ειδικών (WHO, 2004, p. 6). 
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ζητήµατα οργανισµών, προϋπολογισµών, συνεργασίας και επικοινωνίας. Προτείνει 

λοιπόν µία νέα έννοια για την ηλεκτρονική υγεία. Περνάει από την eHealth στην 

kHealth (knowledge-based health), υγεία βασισµένη στη γνώση. Η ειδοποιός διαφορά 

έγκειται στο ποσοστό, τη φύση και στα µέσα µετάδοσης της γνώσης για την υγεία 

(Ligtvoet, 2003, p. 7-8). 

 

5. ∆ηµόσια αξία και ηλεκτρονική υγεία (IPPR) 
 

Συνεχίζοντας, το Ινστιτούτο Έρευνας ∆ηµόσιας Πολιτικής (Institute for 

Public Policy Research – IPPR) είναι ένα κατά βάση ερευνητικό ινστιτούτο που 

σκοπό έχει την παροχή καινοτόµων πολιτικών λύσεων σε διάφορα ζητήµατα. Όσον 

αφορά στην ηλεκτρονική υγεία, έχει συντάξει µια µελέτη µε τον τίτλο «∆ηµόσια αξία 

και ηλεκτρονική υγεία» (Public Value and eHealth) το 2004. 

Βασική πεποίθηση της έκθεσης αυτής είναι το ότι η καλή χρήση των ΤΠΕ 

µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας και της 

παρεχόµενης φροντίδας υγείας. Ειδικότερα, οι ΤΠΕ πιστεύεται ότι παίζουν κυρίαρχο 

ρόλο στην παροχή ανθρωποκεντρικής φροντίδας και αυτό γιατί οι ΤΠΕ µπορούν να 

συµβάλουν στα παρακάτω: 

1. Πληροφόρηση ασθενών (για παράγοντες καλής υγείας) 

2. Πληροφόρηση των πολιτών για την πρόοδο και εξέλιξη των στόχων 

(για την πρόοδο και εξέλιξη των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας) 

3. Πληροφόρηση επαγγελµατιών υγείας (εµπλουτισµός ιατρικών γνώσεων) 

4. ∆ιαχείριση πληροφοριών (πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων) (Bend, 2004, 

p. 7-8). 

∆ε θα µπορούσαµε όµως να παραβλέψουµε και τα προβλήµατα που 

ανακύπτουν από την προσπάθεια χρήσης της τεχνολογίας. 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Ινστιτούτου, τα εµπόδια που παρατηρούνται 

στην προσπάθεια χρήσης της τεχνολογίας στην υγεία είναι τα παρακάτω: 

1. Υποχρηµατοδότηση έργων για την εφαρµογή των ΤΠΕ στην υγεία. 

2. Ανεπαρκής προσοχή και καθυστέρηση εφαρµογής των δυνατοτήτων των 

ΤΠΕ στην υγεία. 

3. Ασάφεια ως προς την αντίδραση των ασθενών και πολιτών για την 

εκτενέστερη χρήση τεχνολογιών. 
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4. Ανάγκη µεταρρυθµίσεων στους οργανισµούς και τις υπηρεσίες για την 

πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Bend, 2004, p. 13-15). 

 

6. Προοπτικές της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη 

(HINE) 
 

Ολοκληρώνοντας, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφοριών Υγείας (Health 

Information Network Europe – HINE) σε συνεργασία µε άλλες οργανώσεις όπως οι 

EHTEL, eHealth Insider και EyeForHealthcare, έχει συντάξει µία µελέτη µε τον τίτλο 

«Προοπτικές της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη» (Perspectives on eHealth in 

Europe) τον Αύγουστο του 2005.  

Η έκθεση αυτή, όπως και οι εκθέσεις του EHTEL καθώς και τα υπουργικά 

συνέδρια για την ηλεκτρονική υγεία, αναφέρει τα πλεονεκτήµατα χρήσης της 

ηλεκτρονικής υγείας και τα προβλήµατα που πρέπει να ξεπεραστούν. Σύµφωνα µε 

την έκθεση, κάθε ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να µεριµνήσει: α) για τον περιορισµό των 

δαπανών για την υγειονοµική φροντίδα, β) τη σωστή διαχείριση των αυξηµένων 

απαιτήσεων και προσδοκιών των καταναλωτών για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας 

και γ) την παροχή ασφαλέστερης και ποιοτικότερης φροντίδας υγείας.  

Η µελέτη του HINE, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες µελέτες που 

αναφέραµε, δίνει µεγάλη σηµασία στην υποχρηµατοδότηση των προγραµµάτων της 

ηλεκτρονικής υγείας καθώς και στην εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριµένα, θεωρεί ότι τα ιστορικά προβλήµατα που έχει να 

αντιµετωπίσει η Ευρώπη στο ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας είναι τα παρακάτω: 

1. Υποχρηµατοδότηση τεχνολογιών πληροφορίας από τα συστήµατα υγείας. 

2. Περιορισµός προϋπολογισµών για ΤΠΕ. 

3. Έλλειψη συνεργασίας ανάµεσα στους διαχειριστές λήψεων αποφάσεων 

και στους διαχειριστές των ΤΠΕ. 

4. Έλλειψη τυποποίησης. 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων η έκθεση του HINE 

προτείνει τις παρακάτω λύσεις: 

1. Ανάπτυξη κοινής υποδοµής τεχνολογίας υγείας. 

2. ∆ιαλειτουργικότητα συστηµάτων υγείας. 

3. Συνεργασία και ενσωµάτωση κλινικών και διαχειριστικών διαδικασιών. 
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4. Χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων για τη βελτίωση της ποιότητας 

και την µείωση λαθών. 

5. Εκπαίδευση σε θέµατα υγείας των πολιτών. 

Σύµφωνα µε το HINE, υπάρχουν και µελλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής υγείας που µπορούν να εµφανιστούν σε άλλους τοµείς. Συγκεκριµένα: 

1. Η εµπέδωση της διαχείρισης γνώσης (knowledge management) και των 

εργαλείων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων (decision support tools), 

µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης 

(eLearning) στα συστήµατα υγείας. 

2. ∆εδοµένης της ανάγκης µείωσης κόστους στα ευρωπαϊκά συστήµατα 

υγείας, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικής 

επιχειρηµατικότητας (eBusiness), όπως ηλεκτρονική προµήθεια 

(eProcurement) και ηλεκτρονικό εµπόριο (eCommerce).  

3. Η ενδυνάµωση των πολιτών να διαχειρίζονται το status της υγείας τους 

µπορεί να βοηθήσει και στην προσωπική διαχείριση πιο χρόνιων 

παθήσεων όπως ο διαβήτης και το άσθµα (Hoeksma and Lessens, 2005, p. 

1-6). 

  

7. Συµπέρασµα 
 

Οι µελέτες των παραπάνω οργανώσεων είναι πολύ σηµαντικές και θα πρέπει 

να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη γιατί αφενός συντάσσονται από ειδικές επιστηµονικές 

οµάδες και ασχολούνται µε ευρωπαϊκές στρατηγικές και αφετέρου, 

χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή και προωθούν τις πολιτικές της. Η Επιτροπή 

είναι άλλωστε η πρώτη που προσέγγισε το µείζον ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας 

και είναι αυτή, που µέσα από διάφορες δράσεις της σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, 

προσπαθεί να την εδραιώσει.  

Παρατηρώντας τα εµπόδια και τις προτάσεις της κάθε µελέτης, βλέπουµε ότι 

πολλοί παράγοντες είναι κοινοί. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι µελέτες εµφανίζουν το 

κόστος υπηρεσιών υγείας, τη γήρανση του πληθυσµού, την ποιότητα της 

φροντίδας υγείας, την ασφάλεια της πληροφόρησης, την υποχρηµατοδότηση και 

την ίση πρόσβαση από όλους τους πολίτες ως τα µείζονα ζητήµατα που κάθε 

σύστηµα οφείλει να διευθετήσει πριν προχωρήσει στην εφαρµογή των λειτουργιών 
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της ηλεκτρονικής υγείας. Είναι σαφές ότι κάθε σύστηµα αδυνατεί να ξεπεράσει 

γρήγορα και απλά τα προβλήµατα που το απασχολούσαν και συνεχίζουν να το 

απασχολούν εδώ και χρόνια, όµως, η υιοθέτηση πολιτικών αντιµετώπισης κρίνεται 

πλέον αναγκαία και δεν επιδέχεται επιπλέον καθυστέρηση.  

Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων και 

εδραίωσης των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας, οι µελέτες, σε µεγάλο ποσοστό, 

συγκλίνουν στις προτάσεις τους. Συνολικά, µιλούν για την ανάγκη ύπαρξης 

κατάλληλων υποδοµών, εκπαίδευσης και πληροφόρησης ασθενών και 

επαγγελµατιών υγείας, διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, συνεργασίας των 

εµπλεκόµενων µελών, ασφάλειας της πληροφορίας, χρηµατοδότησης 

προγραµµάτων και χρήσης του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και των 

τηλεϊατρικών υπηρεσιών.  

∆εδοµένου του γεγονότος ότι η ηλεκτρονική υγεία είναι µια εξαιρετικά 

καινοτόµος και νέα εφαρµογή στο χώρο της φροντίδας υγείας, θεωρούµε σκόπιµη και 

αναγκαία την µελέτη των παραπάνω µελετών, καθότι αποτελούν σηµαντικό υλικό για 

την επισήµανση ζητηµάτων που κάθε υγειονοµικό σύστηµα οφείλει να λάβει υπόψη, 

όταν επιχειρεί να εδραιώσει µια σύγχρονη και χρήσιµη εφαρµογή, όπως την 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας. 
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Ενότητα 4:  
 

Η ηλεκτρονική υγεία µε έµφαση σε πέντε βασικούς,  

προσδιοριστικούς άξονες 

 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   
 

78

Η µέχρι στιγµής βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ηλεκτρονική υγεία ως 

εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής µας αποκάλυψε πολλές διαστάσεις του θέµατος που 

µελετάµε, µέσω των ευρωπαϊκών σχεδίων δράσεων, των κοινωνικών και πολιτικών 

αποφάσεων και των µελετών µεγάλων οργανώσεων. Σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

ελληνικού υγειονοµικού συστήµατος φροντίδας υγείας, επιλέξαµε να µελετήσουµε 

πιο αναλυτικά ορισµένες κατηγορίες εφαρµογών τις οποίες ονοµάσαµε 

«προσδιοριστικούς άξονες». Οι άξονες αυτοί προκύπτουν από την µέχρι στιγµής 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την οποία συνεχίζουµε πλέον µε έµφαση στους 

άξονες αυτούς, οι οποίοι περιλαµβάνουν: την ηλεκτρονική υγεία και το ∆ιαδίκτυο, 

τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, τις ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθένειας, την 

οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας και τη γνώση και ενηµέρωση για 

την ηλεκτρονική υγεία.  

Στα προηγούµενα κεφάλαια έχουµε παραθέσει τις έννοιες, το περιεχόµενο, τις 

σηµασίες, τις διαστάσεις και τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής 

υγείας και το µόνο σίγουρο είναι ότι µέχρι στιγµής, διαφαίνεται ο τεράστιος ρόλος 

καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει στη γενικότερη βελτίωση της φροντίδας 

υγείας. Παρακάτω θα συνεχίσουµε µε ορισµένα επιπλέον προσδιοριστικά στοιχεία 

της ηλεκτρονικής υγείας.  

 

1. Προσδιοριστικά στοιχεία της ηλεκτρονικής υγείας 
 

Ξεκινώντας, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Gunther Eysenbach για 

κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής υγείας. Σύµφωνα µε τον 

Eysenbach, το «e» της eHealth δε σηµαίνει µόνο «electronic» αλλά υποδηλώνει δέκα 

ακόµη προσδιοριστικά στοιχεία που θεωρεί ότι συµπληρώνουν (ή πρέπει να 

συµπληρώνουν) την ηλεκτρονική υγεία: 

1. Efficiency (αύξηση αποδοτικότητας και µείωση κόστους) 

2. Enhancing quality (προαγωγή ποιότητας) 

3. Evidence based (βασισµένη σε αποδείξεις: η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσµατικότητά τους δεν πρέπει απλά να υποθέτονται αλλά να αποδεικνύονται 

από ακριβείς επιστηµονικές εκτιµήσεις). 

4. Empowerment (ενδυνάµωση καταναλωτών) 

5. Encouragement (ενθάρρυνση σχέσης ασθενών-επαγγελµατιών υγείας) 
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6. Education (εκπαίδευση γιατρών και καταναλωτών) 

7. Enabling (καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών) 

8. Extending (επεκτείνοντας τους στόχους της ηλεκτρονικής υγείας) 

9. Ethics (ηθική) 

10. Equity (αµεροληψία στην προσφορά της ηλεκτρονικής υγείας) 

Τέλος, ο Eysenbach προσθέτει άλλα τρία «µικρά e’ s», που συµπληρώνουν τα 

προηγούµενα και είναι: 

• Easy to use (η ηλεκτρονική υγεία να είναι εύκολη στη χρήση) 

• Entertaining (να είναι διασκεδαστική και όχι βαρετή στη χρήση) 

• Exciting (να είναι συναρπαστική και εντυπωσιακή στη χρήση) 

(Eysenbach, 2001, 3(2): e20) 

 

1.1 Προσδιοριστικά στοιχεία διαχείρισης ιατρικών 

πληροφοριών στο διαδίκτυο 
 

Συνεχίζοντας, ο Eysenbach σε άλλο άρθρο του προτείνει τέσσερα βασικά 

υποστηρικτικά στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την ποιοτική διαχείριση των 

ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο (πάλι µε την µορφή των e’ s): 

1. Educating consumers (εκπαίδευση καταναλωτών) 

2. Encouraging self-regulation of health information providers 

(ενθάρρυνση προσωπικών κανονισµών των παροχών ιατρικών πληροφοριών) 

3. Evaluating information by third parties (εκτίµηση πληροφοριών από 

τρίτα πρόσωπα) 

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

(επιβολή, σε περίπτωση απατηλών και επιζήµιων πληροφοριών) (Eysenbach, 

2000a, 2(1): e7). 

Στα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά που προτείνει ο Eysenbach για την 

ηλεκτρονική υγεία, µπορούµε να προσθέσουµε κάποια επιπλέον, ως λίστα των 

ικανοτήτων και κλίσεων για την ηλεκτρονική υγεία. Σύµφωνα µε τις Κωνσταντέλου 

και Καρούνου, η λίστα αυτή παρουσιάζει ορισµένους παράγοντες που θεωρούνται 

απαραίτητοι για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας και αφορούν σε όλα τα 

εµπλεκόµενα µέλη (καταναλωτές, ασθενείς, επαγγελµατίες υγείας):  

(1) Βασικές δεξιότητες υπολογιστών 
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Περιλαµβάνονται οι ικανότητες χρήσης υπολογιστών, πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και προσωπικών υπηρεσιών όπως τηλεφροντίδα. 

(2) Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης 

Περιλαµβάνουν ικανότητες για τη σωστή αντιµετώπιση νέων οργανωτικών 

δοµών, µοντέλων διανοµής υπηρεσιών, αλλαγών στις µεθόδους απασχόλησης και 

νέων εργασιακών ρόλων. 

(3) Κατανόηση σε βάθος των λειτουργικών δυνατοτήτων των τεχνολογιών 

και εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Περιλαµβάνει τις ικανότητες κατανόησης των εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

υγείας (ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, επιδηµιολογικά δίκτυα, τηλεφροντίδα, 

συσκευές και υπηρεσίες υγείας) και την ανάγκη ενσωµάτωσης αυτών στο επίσηµο 

σύστηµα παροχής φροντίδας υγείας.  

(4) Κατανόηση σε βάθος των νοµικών, ηθικών και οικονοµικών 

ζητηµάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική υγεία. 

Περιλαµβάνει τη γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να 

διαχειρίζονται σωστά οι σχέσεις των εµπλεκόµενων µελών στο περιβάλλον της 

ηλεκτρονικής υγείας, όπως τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, τα προβλήµατα 

ασφάλειας, την προστασία προσωπικών ιατρικών δεδοµένων, την πρόληψη κακών 

ιατρικών πράξεων και άλλα.  

Συµπερασµατικά, οι ικανότητες και κλίσεις που απαιτούνται για την 

ηλεκτρονική υγεία, είναι απαραίτητες σε τέσσερις περιοχές εφαρµογών της 

eHealth. Οι περιοχές αυτές είναι οι παρακάτω: 

I) Πολιτικές δηµόσιας υγείας και πρόληψης. 

Αναφέρεται στη συλλογή πληροφοριών για το σχεδιασµό στρατηγικών στην 

φροντίδα υγείας. Οι απαραίτητες ικανότητες είναι οι (1) και (2). 

II) Υπηρεσίες πληροφοριών για τους πολίτες. 

Αναφέρεται στην κατάλληλη πληροφόρηση των πολιτών για την επιδίωξη 

ενός υγιούς τρόπου ζωής, για το πότε χρειάζονται επαγγελµατική βοήθεια και πώς να 

την αποκτήσουν. Οι απαραίτητες ικανότητες είναι οι (1) και (2). 

III) Ενοποιηµένη διαχείριση και ιατρικοί φάκελοι ασθενών. 

Αναφέρεται στην επαρκή και ασφαλή διανοµή πληροφοριών µεταξύ των 

επαγγελµατιών υγείας και την υποστήριξη ενοποιηµένης διαχείρισης ιατρικών 

περιπτώσεων. Οι απαραίτητες ικανότητες είναι οι (1), (2), (3) και (4). 

IV) Τηλεφροντίδα και υπηρεσίες για ανεξάρτητο τρόπο ζωής. 
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Αναφέρεται στην παροχή τηλεσυµβουλεύσεων, τηλεφροντίδας στο σπίτι, 

παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων και υπηρεσιών για τους ηλικιωµένους και τα 

άτοµα µε αναπηρία για ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Οι απαραίτητες ικανότητες είναι οι 

(2), (3) και (4) (Constantelou and Karounou, 2004, Issue 81). 

 

1.2 Συµπέρασµα 
 

Μέχρι στιγµής, ο ρόλος της ηλεκτρονικής υγείας στη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών υγείας διαφαίνεται καθαρά. Αυτό που έχει πρωταρχική σηµασία είναι 

να αντιληφθούµε ότι η εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας δεν είναι ένα ζήτηµα που 

απλά µπορεί να λειτουργήσει µόνο του. Χρειάζεται µελέτη και ανάλυση έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να εκµεταλλευτούµε στο µέγιστο βαθµό τα οφέλη της ηλεκτρονικής 

υγείας. Ως εκ τούτου, παρατηρούµε ότι µεγάλη έµφαση δίνεται σε κάποια 

χαρακτηριστικά που κάθε πρωτοβουλία περί ηλεκτρονικής υγείας οφείλει να 

λαµβάνει υπόψη, προκειµένου να είναι ουσιαστική και µεταρρυθµιστική.  

Ορισµένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ποιότητα, η αποδοτικότητα, 

η εκπαίδευση, η συνεργασία, η ασφάλεια, οι κανονισµοί και τα οικονοµικά 

ζητήµατα. Πολλές φορές τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν διττό ρόλο. Αποτελούν τους 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη σωστή λειτουργία της 

ηλεκτρονικής υγείας αλλά παράλληλα, η βελτίωσή τους, είναι το αποτέλεσµα από 

την ορθή χρήση της ηλεκτρονικής υγείας. 

Ανατρέχοντας στις προτεινόµενες δράσεις του Προσχεδίου ∆ράσης eEurope 

2005, βλέπουµε ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας χρίζουν ιδιαίτερης σηµασίας, 

µέσα σε ένα γενικότερο κλίµα ψηφιοποίησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

Άλλωστε, έτσι ξεκίνησε και η έννοια της ηλεκτρονικής υγείας καθώς και οι 

προσπάθειες εγκαθίδρυσής της από ευρωπαϊκά κράτη που θέλουν να νοούνται 

εξελιγµένα. 

Μέσα από τις προτεινόµενες δράσεις του eEurope 2005 Action Plan, 

ξεχωρίζουµε πέντε βασικούς άξονες τους οποίους και θα µελετήσουµε. Οι άξονες 

αυτοί είναι η ηλεκτρονική υγεία και το διαδίκτυο, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, 

οι κάρτες υγείας, η οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας και η 

ενηµέρωση και γνώση για την ηλεκτρονική υγεία. Οι κατηγορίες αυτές είναι πολύ 

σηµαντικά κοµµάτια της γενικότερης εφαρµογής της ηλεκτρονικής υγείας και σε 
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συνδυασµό µε άλλους άξονες, συνθέτουν µια ολοκληρωµένη eHealth. Ας δούµε όµως 

κάθε κατηγορία αναλυτικά, ξεκινώντας από την ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο. 

 

2. Άξονας 1: Ηλεκτρονική υγεία και ∆ιαδίκτυο 
 

Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενα κεφάλαια, η ηλεκτρονική υγεία έχει 

άµεση σχέση µε το ∆ιαδίκτυο (Internet) και πολλές εφαρµογές της εξαρτώνται από 

αυτό. Είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να θυµίσουµε τον πιο ουσιαστικό ορισµό 

που έχει δοθεί για την ηλεκτρονική υγεία και περιγράφει σαφώς το περιεχόµενό της: 

 «Η eHealth αναφέρεται στη χρήση µοντέρνων τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών, ασθενών, 

επαγγελµατιών υγείας καθώς και δηµιουργών πολιτικών» (European Commission, 

2003a). 

Πολλές σκέψεις έχουν γραφτεί για τη σχέση αυτή ανάµεσα στην eHealth και 

το διαδίκτυο και κατά γενική οµολογία, τα περισσότερα άρθρα συγκλίνουν σε µια 

βασική προτεραιότητα: οι ασθενείς και οι πολίτες έχουν το δικαίωµα στην ιατρική 

πληροφόρηση µέσω διαδικτύου, απολαµβάνοντας όµως ένα καθεστώς ασφαλείας, 

εχεµύθειας, υπευθυνότητας και επαγγελµατισµού από τους παροχείς των 

πληροφοριών αυτών. Είναι πραγµατικότητα ότι τα ιατρικά δεδοµένα είναι από τα πιο 

ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία και πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης, µε 

τη χρήση δικλείδων ασφαλείας.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφέρουµε, όσον αφορά στα δεδοµένα 

υγείας, ότι η συλλογή και η επεξεργασία τους επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση 

του υποκειµένου, όταν εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε 

την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεµύθειας ή σε συναφείς 

κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας, σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 § 2 δ’ ν. 2472/97. Από την αναφορά του νόµου στη διαχείριση των 

υπηρεσιών υγείας προκύπτει ότι η ρύθµιση δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών, αλλά εκτείνεται και στις διοικητικές λειτουργίες του τοµέα της 

υγείας, όπως λ.χ. την τήρηση αρχείου ασθενών, στατιστικής κλπ.30  

                                                 
30 Γενικά για το νοµικό πλαίσιο επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων στα οποία 
υπάγονται και τα ιατρικά δεδοµένα, βλέπε ενδεικτικά: Αλεξανδροπούλου (2002) και Ιγγλεζάκη (2003). 
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Συνεχίζοντας, σύµφωνα µε τον Eysenbach, η ψηφιακή επανάσταση και το 

διαδίκτυο έχουν ανοίξει νέους τρόπους επικοινωνίας ανάµεσα στους καταναλωτές και 

τους παροχείς υγείας. Αφενός το διαδίκτυο επιτρέπει την µετάδοση εφαρµογών 

τηλεϊατρικής υψηλού επιπέδου και αφετέρου την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων ανάµεσα στους καταναλωτές και τους παροχείς υγείας, πράγµα που 

µπορεί να οριστεί και σαν τηλεσυµβούλευση. Οι τεχνολογίες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τηλεσυµβούλευση είναι: 

α) Ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails) 

β) Οµάδες συζητήσεων (newsgroups) 

γ) Χώροι συζητήσεων (chatrooms) 

Οι καταναλωτές µπορούν να στέλνουν emails σε γιατρούς και να ζητούν 

ιατρικές συµβουλές ή να ζητούν βοήθεια µέσα από οµάδες συζητήσεων και ιατρικές 

ιστοσελίδες όπου µπορεί και πάλι κάποιος γιατρός να ανταποκριθεί. Αυτό που 

παρατηρείται σε µια τέτοια αλληλεπιδραστική (interactive) σχέση ασθενή-γιατρού, 

είναι ότι λείπει η προσωπική επαφή µε τον γιατρό και αυτό καθιστά την επικοινωνία 

ανώνυµη και απρόσωπη, λιγότερο επίσηµη, αλλά και ίσως πιο άµεση όταν υπάρχει 

δυσκολία πραγµατικής επίσκεψης σε ιατρείο. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να 

εκληφθούν και θετικοί και αρνητικοί και γι’ αυτό το λόγο, ο Eysenbach προτείνει έξι 

αρχές όσον αφορά στην παροχή τηλεσυµβουλεύσεων στο διαδίκτυο: 

1. Οι γιατροί που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ασθενών στο 

διαδίκτυο πρέπει να έχουν υπόψη τους περιορισµούς της τηλεπικοινωνίας 

και την παγκοσµιότητα του διαδικτύου. 

2. Σε πολλές περιπτώσεις, η τηλεσυµβούλευση δικαιολογείται και 

νοµιµοποιείται καθώς δεν είναι πάντα εφικτή η προσωπική επικοινωνία 

και εξέταση από κάποιο γιατρό. 

3. Οι ασθενείς που ζητούν βοήθεια και θέτουν ερωτήσεις µέσω διαδικτύου 

δεν πρέπει να αγνοούνται αλλά αντιθέτως να αντιµετωπίζονται 

προσεχτικά. 

4. Η συναίνεση των ασθενών στην πληροφορία απαιτεί δίκαιο και ειλικρινή 

προσδιορισµό. 

5. Οι επαγγελµατίες υγείας και οι παροχείς πληροφοριών πρέπει να 

διατηρούν την εµπιστευτικότητα. 

6. Οι επαγγελµατίες υγείας πρέπει να ορίζουν τις διαδικασίες και να 

εκτελούν µέτρα ελέγχου ποιότητας. 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   
 

84

Ο Eysenbach τέλος καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι ασθενείς και οι γιατροί 

πρέπει να µάθουν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Οι ασθενείς πρέπει να αναγνωρίσουν 

ότι η διάγνωση και θεραπεία µέσω διαδικτύου είναι ανήθικη και επικίνδυνη όταν 

λείπει η προηγούµενη προσωπική επαφή µε τον γιατρό και οι γιατροί, από την πλευρά 

τους, πρέπει να είναι προσεχτικοί και να µην παρασύρονται σε διαγνώσεις και 

θεραπείες µέσω διαδικτύου όταν έχουν περιορισµένες πληροφορίες. Αυτό που 

απαιτείται είναι περισσότερη έρευνα ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα η 

αποδοτικότητα και η ωφελιµότητα της τηλεσυµβούλευσης (Eysenbach, 2000b, 2(1): 

e1). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε τα αποτελέσµατα δύο ερευνών που έχουν 

γίνει για τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες αλλά και από τους επαγγελµατίες 

υγείας. Όσον αφορά στους πολίτες, µια αµερικανική έρευνα κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι οι πολίτες που έχουν γενικώς καλή υγεία, δε ψάχνουν συνήθως στο 

διαδίκτυο για ιατρικές πληροφορίες. Αντίθετα, οι πολίτες που δεν έχουν τόσο καλή 

υγεία, τείνουν να ψάχνουν στο διαδίκτυο για ιατρικές πληροφορίες. Εντούτοις, ο 

ρόλος αλλά και η ευθύνη των επαγγελµατιών υγείας και συγκεκριµένα των γιατρών, 

είναι να ενηµερώνουν τους ασθενείς για θέµατα ποιότητας των ιατρικών 

πληροφοριών του διαδικτύου (Goldner, 2006, 87(3): 703). 

Μία έρευνα όµως που διεξήχθη σε γάλλους γιατρούς, όσον αφορά στην 

αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών µέσω διαδικτύου, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

παρ’ όλο που οι γιατροί κατέχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό στα ιατρεία τους και 

παρ’ όλο που γνωρίζουν την ανάπτυξη αλλά και την αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής 

πληροφορίας, αποτυγχάνουν στις αναζητήσεις τους και δε ξαναπροσπαθούν. Άλλοι, 

εξακολουθούν να είναι διστακτικοί και επιθυµούν πιο απλές διαδικασίες στην 

αναζήτηση ηλεκτρονικής πληροφορίας. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι τους λείπει 

η γνώση. Εποµένως, η έρευνα καταλήγει ότι αυτό που χρειάζεται είναι σωστή 

εκπαίδευση των γιατρών περί αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, περί 

προστασίας και αξιοπιστίας των δεδοµένων και γενικώς υποστήριξη της δια βίου 

µάθησης (Boisin and Docsi, 2005, 22: 173-181). 

Οι Eysenbach και Till σε ένα άλλο άρθρο, αναφέρονται και πάλι στη δύναµη 

του διαδικτύου αλλά αυτή τη φορά στην αλληλεπιδραστική σχέση ασθενή-ερευνητή. 

Το γεγονός παραµένει ότι το διαδίκτυο είναι µια τεράστια πηγή πληροφοριών 

όπου οι άνθρωποι παραθέτουν τις απόψεις τους, τις ανησυχίες και τις επιθυµίες τους. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σηµαντικές και για τους ερευνητές, οι οποίοι 
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χρησιµοποιώντας ποιοτικές αναλύσεις µπορούν να συστηµατοποιήσουν ανάγκες, 

απόψεις και προτιµήσεις καταναλωτών και επαγγελµατιών υγείας, όσον αφορά στη 

φροντίδα υγείας. Αυτό που θεωρείται όµως άκρως απαραίτητο είναι τα ηθικά 

ζητήµατα όπως η ασφάλεια των δεδοµένων, η εµπιστευτικότητα και η διάκριση του 

«ιδιωτικού» και «δηµόσιου» χώρου των ασθενών.  

Το κύριο πρόβληµα στη χρησιµοποίηση δικτυακών κοινοτήτων από τους 

ερευνητές είναι η διάκριση του χώρου δηλαδή τι θεωρείται ιδιωτικό και τι δηµόσιο. 

Οι ασθενείς-χρήστες δικτυακών κοινοτήτων συχνά ενοχλούνται αν γνωρίζουν ότι τα 

προβλήµατά τους γίνονται αντικείµενο έρευνας και γι’ αυτό, οι ερευνητές πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να ακολουθούν τις παρακάτω αρχές που προτείνονται 

από τους Eysenbach και Till: 

1. Εισβολή 

Ο ερευνητής πρέπει να αναφέρει στην κοινότητα πόσο παρεισφρητική θα 

είναι η έρευνά του δηλαδή αν θα αναλύει απλά τις απόψεις των χρηστών ή αν θα 

συµµετέχει ενεργά στην κοινότητα. 

2. Ιδιωτικό επίπεδο 

Ο ερευνητής πρέπει να συζητήσει µε τα µέλη το επίπεδο της ιδιωτικοποίησης 

της κοινότητας (αριθµός µελών, πιθανή εγγραφή, κανονισµοί της κοινότητας). 

3. Ευαισθησία 

Ο ερευνητής πρέπει να συζητήσει κατά πόσο «ευαίσθητη» είναι η κοινότητα 

ως οµάδα µελών. Για παράδειγµα αν αφορά θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης ή 

φορείς του AIDS, ο ερευνητής πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός. 

4. Πιθανή ζηµιά 

Ο ερευνητής πρέπει να συζητήσει αν η εισβολή και πιθανή έκδοση των 

αποτελεσµάτων είναι πιθανό να προκαλέσει ζηµιά στην κοινότητα. 

5. Συγκατάθεση 

Ο ερευνητής πρέπει να συζητήσει αν χρειάζεται τη συγκατάθεση των χρηστών 

ή αν αντιπαρέρχεται της διαδικασίας. 

6. Εµπιστευτικότητα 

Η προστασία της ανωνυµίας των συµµετεχόντων. 

7. ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

Σε µερικές περιπτώσεις οι συµµετέχοντες µπορεί να επιζητούν τη 

δηµοσιότητα και έτσι η χρήση των περιεχοµένων µπορεί να µην είναι κατάλληλη 

(Eysenbach and Till, 2001, 323: 1103-1105). 
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Στη γενικότερη σχέση ανάµεσα στην ηλεκτρονική υγεία και το διαδίκτυο, 

µπορούµε να προσθέσουµε άλλη µια αλληλεπιδραστική κατηγορία, αυτή των 

καταναλωτών (οι ασθενείς αποτελούν καταναλωτές του προϊόντος της υγείας). Μέχρι 

στιγµής είδαµε την επαφή ανάµεσα σε καταναλωτή και γιατρό, καταναλωτή και 

ερευνητή και τώρα θα δούµε την άµεση σχέση του καταναλωτή µε το διαδίκτυο.  

Σύµφωνα µε την Marconi, το διαδίκτυο µπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση 

στις ιατρικές πληροφορίες, να ενδυναµώσει και να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές και 

να µεταδώσει την πληροφορία γρήγορα και µε χαµηλό κόστος. Όµως, οι καταναλωτές 

πρέπει να έχουν πάντα υπόψη πιθανές συνέπειες που αφορούν σε νοµικά, ποιοτικά 

και θέµατα ασφάλειας. 

Όσον αφορά στα νοµικά ζητήµατα, η Jennifer Marconi θεωρεί ότι οι 

υποστηρικτές ιστοσελίδων πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές ασφαλείας ώστε να 

προστατεύουν τα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα των ασθενών και γενικώς να 

παρέχουν σωστή καθοδήγηση στους καταναλωτές. Όσον αφορά στην ασφάλεια, οι 

καταναλωτές πρέπει να έχουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που ενέχονται στην 

πληροφόρηση και αγορά προϊόντων µέσω διαδικτύου και τέλος όσον αφορά στην 

ποιότητα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα ότι οι ιατρικές πληροφορίες 

µέσω διαδικτύου µπορεί να είναι λανθασµένες, αβάσιµες, παραπλανητικές και 

απατηλές και έτσι να αποτελούν απειλή στη δηµόσια υγεία (Marconi, 2002). 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να προσθέσουµε τα επτά κριτήρια που 

παρουσιάζονται στην έκθεση του Health Summit Working Group, υπό την επίβλεψη 

του Health Information Technology Institute της µη κερδοσκοπικής εταιρίας Mitretek 

Systems. Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στην έκθεση «Καθορίζοντας την 

ποιότητα της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο» (Assessing the quality of Internet 

health information) και αφορούν στους καταναλωτές όταν ψάχνουν πληροφορίες 

υγείας στο διαδίκτυο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκτιµήσουν την πληροφορία. 

1. Αξιοπιστία (credibility): περιλαµβάνει πηγές, σχετικότητα, ωφέλεια και 

σωστή ανασκόπηση των προωθηµένων πληροφοριών. 

2. Περιεχόµενο (content): πρέπει να είναι ακριβές και ολοκληρωµένο. 

3. Αποκάλυψη σκοπού (disclosure): πληροφόρηση του χρήστη για το σκοπό 

της ιστοσελίδας και πιθανής συλλογής πληροφοριών από την ιστοσελίδα. 

4. Υπερσυνδέσεις (links): πρέπει να εκτιµώνται αναφορικά µε τη 

σχετικότητά τους στο βασικό περιεχόµενο της ιστοσελίδας. 

5. Σχεδίαση (design): η ιστοσελίδα πρέπει να είναι προσβάσιµη, καλά 
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οργανωµένη και να δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης και αναζήτησης πληροφοριών. 

6. Αλληλεπίδραση (interactivity): να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών ανάµεσα στους χρήστες. 

7. Προειδοποίηση (caveat): διευκρινήσεις για το αν η ιστοσελίδα 

εµπορεύεται προϊόντα ή αν απλά παρέχει πληροφορίες (Health Summit Working 

Group, 1998). 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει εδώ είναι η ανάγκη πρόσβασης στη 

σωστή πληροφορία πριν τον καθορισµό της ποιότητάς της. Η σωστή επιλογή από την 

πλευρά των καταναλωτών προϋποθέτει πληροφόρηση για τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα διαφόρων δράσεων. Η πρόσβαση που απαιτείται έτσι ώστε 

καταναλωτές και γιατροί να συνεργάζονται στη λήψη αποφάσεων αφορά σε δύο 

κατηγορίες, σύµφωνα µε τους Eysenbach και Diepgen: 

1. Πληροφορία σχετική µε τον ασθενή (patient-related information) και 

αφορά σε διάγνωση, παθολογία, προσωπικούς παράγοντες ρίσκου. 

2. Γενικές πληροφορίες (general information) και αφορά σε εξωτερικές 

ιατρικές αποδείξεις. 

Ωστόσο, η επίτευξη επιλογών του ασθενή µε βάση τις αποδείξεις (evidence-

based patient choice - EBPC)31 δε γίνεται µόνο µε την πληροφόρησή του. Ο ασθενής 

πρέπει να προωθηθεί στην εκτίµηση της πληροφορίας και πως αυτή µπορεί να 

υιοθετηθεί µε βάση τις προσωπικές του ανάγκες (Eysenbach and Diepgen, 2001, 

19(1): 11-17).  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη 

έρευνα ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα η αποδοτικότητα και η ωφελιµότητα της 

τηλεσυµβούλευσης γενικότερα. Είναι χρήσιµο να παρατηρήσουµε τα αποτελέσµατα 

ποιοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε χρήστες που αναζητούσαν ιατρικές 

πληροφορίες στο διαδίκτυο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι 

καταναλωτές εµφάνισαν να υιοθετούν ορισµένα κριτήρια όσον αφορά στην 

αξιοπιστία των πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο. Τα κριτήρια παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

1. Εγκυρότητα πηγών: από πού προέρχεται η πληροφορία και κατά πόσο 

είναι επίσηµη και επαγγελµατική. 
                                                 
31 Στο ίδιο άρθρο, η EBPC είναι ένα παράδειγµα διατοµής της EBM (evidence-based medicine) και της 
PCM (patient-centered medicine). Η διατοµή δίνει έµφαση στην άποψη ότι δεν πρέπει µόνο οι γιατροί 
να έχουν την εξουσία των κλινικών παρεµβάσεων αλλά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι απόψεις 
των ίδιων των ασθενών, υπό κλίµα συνεργασίας.  
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2. Πλάνο και εµφάνιση: ευχάριστη και επαγγελµατική εµφάνιση της 

ιστοσελίδας. 

3. ∆ιαφήµιση: η αξιοπιστία της ιστοσελίδας µπορεί να επηρεαστεί από 

διαφηµιστικά συνθήµατα. 

4. Αναγνωσιµότητα: τα κείµενα πρέπει να είναι γραµµένα απλά και 

κατανοητά για τους χρήστες. 

5. Υπερσυνδέσεις: αν µια ιστοσελίδα είναι αξιόπιστη τότε και οι 

υπερσυνδέσεις του αναµένονται εξίσου αξιόπιστες. 

6. Φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας: οι χρήστες αισθάνονται πιο 

άνετα αν δούνε τη φωτογραφία ενός ανθρώπου που χαµογελάει αληθινά. 

7. Email: δυνατότητα επικοινωνίας µε τον ιδιοκτήτη. 

8. Πιστοποιητικά και προσόντα: ο ιδιοκτήτης να κοινοποιεί, αν είναι 

δυνατόν, προηγούµενες δουλειές του και το βιογραφικό του. 

9. Ενηµέρωση περιεχοµένου: οι χρήστες θέλουν ενηµερωµένες και 

τρέχουσες πληροφορίες. 

10. Ασφάλεια και υποστήριξη: το περιεχόµενο της ιστοσελίδας πρέπει να 

ελέγχεται από αρµόδιες υπηρεσίες (Eysenbach and Kohler, 2002a, 324: 573-577). 

 

2.1 Τα πλεονεκτήµατα χρήσης του διαδικτύου ως εφαρµογή 

ηλεκτρονικής υγείας 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο µιλήσαµε γενικά για την ιατρική πληροφορία στο 

διαδίκτυο, δίνοντας έµφαση στις αρχές που πρέπει να διέπουν τη χρήση της, τόσο από 

τους καταναλωτές όσο και από τους επαγγελµατίες υγείας. Είναι σαφές ότι, µιας και 

το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών είναι κάτι καινούριο στον τοµέα της ιατρικής 

εκπαίδευσης και πρόληψης, µπορεί να ενέχει αρκετούς κινδύνους αλλά και να 

παρουσιάζει και συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι 

χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να δούµε την πραγµατική διάσταση του θέµατος 

και να µπορέσουµε να επιβεβαιώσουµε τα οφέλη και να µειώσουµε τους πιθανούς 

κινδύνους.  

Πολλές φορές σε αυτή τη διατριβή, αναφερθήκαµε στη χρησιµότητα των ΤΠΕ 

στο χώρο της υγείας και κατ’ επέκταση στη χρήση του Internet όσον αφορά στην 

ιατρική πληροφόρηση. Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε τα πλεονεκτήµατα χρήσης 
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του διαδικτύου ως εφαρµογή ηλεκτρονικής υγείας, όπως αυτά παρουσιάζονται από 

τους Anderson, Eysenbach και Rainey, ως οι «αρετές» του διαδικτύου. Οι αρετές 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Η τεχνολογία της πληροφορίας αλλάζει την εστίαση της φροντίδας υγείας 

από τη θεραπεία στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.  

2. Ενδυναµώνει τους πολίτες να γίνουν πιο υπεύθυνοι στη διαχείριση της 

υγείας τους. 

3. Ενδυναµώνει τους πολίτες να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για θέµατα υγείας. 

4. ∆ίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δηµοσιοποιούν τις σκέψεις και τις 

ανησυχίες τους στο διαδίκτυο. 

5. Το διαδίκτυο δίνει την ανάδραση (feedback) µέσα από κανάλια (emails, on 

line φόρµες συµµετοχής) και ενηµερώνει τους εκδότες και ιδιοκτήτες ιστοσελίδων για 

τις προτιµήσεις των καταναλωτών (τι τους αρέσει και τι όχι) έτσι ώστε να 

προσαρµόσουν το περιεχόµενό τους.  

6. Η ευελιξία και η ταχύτητα του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στους 

εκδότες να ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών µε 

ελάχιστο κόστος και σχεδόν καµία καθυστέρηση.  

7. ∆ίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επικοινωνούν µε τους ειδικούς 

υπό καθεστώς ανωνυµίας και αυτό τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα. 

8. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πληροφορούνται αλλά 

και να αγοράζουν προϊόντα υγείας, παραµένοντας στο σπίτι τους. 

9. Οι καταναλωτές µπορούν να συµβουλεύονται ειδικούς ακόµη και σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

10. Οι καταναλωτές και κυρίως οι ασθενείς χρόνιων παθήσεων µπορούν µέσω 

newsgroups και chatrooms να έρχονται σε επαφή µε άλλους ασθενείς που 

αντιµετωπίζουν ίδια προβλήµατα και αυτό τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα 

µειώνοντας την µοναξιά τους. 

11. Το διαδίκτυο µπορεί να συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών 

και να τις ταξινοµεί σε βάσεις δεδοµένων και κατ’ επέκταση να συµβάλλει στην 

σχεδίαση πλάνων και στρατηγικών για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας των 

πολιτών (πληροφορίες περί καπνίσµατος, αλκοόλ, ναρκωτικών, άσκησης, διατροφής, 

άγχους) (Anderson, Rainey and Eysenbach, 2003, 27(1): 67-84). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι οι ιστοσελίδες ιατρικού 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   
 

90

περιεχοµένου συµπεριλαµβάνονται στις πιο δηµοφιλείς αναζητήσεις στο διαδίκτυο. 

Μία έρευνα του 2001 αποκάλυψε ότι εκατό εκατοµµύρια ενηλίκων αµερικανών, 

επισκέπτονται συχνά ιστοσελίδες για αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών (Wilson, 

2002;324: 598). Επιπρόσθετα, το 40% των ειδικών τεχνολογίας και βιοµηχανίας 

συµφωνούν µε την άποψη ότι η αυξανόµενη χρήση ιατρικών πηγών µέσω διαδικτύου, 

µπορεί να βελτιώσει το σύστηµα φροντίδας υγείας, σύµφωνα µε την έρευνα «Pew 

Internet & American life project», για το µέλλον του διαδικτύου. Πολλοί που 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ήταν ενθουσιασµένοι σχετικά µε τα πιθανά οφέλη της 

τεχνολογίας και εκφράστηκε η άποψη ότι η αυξηµένη πρόσβαση σε σχετικές ιατρικές 

πληροφορίες µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις για τους καταναλωτές 

αλλά και τους παροχείς φροντίδας υγείας (California Healthcare Foundation, 2005). 

Σύµφωνα µε έρευνα του Kassirer, τα οφέλη είναι πολλά από την προαγωγή 

της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, µε την πρόσβαση των πολιτών στην ιατρική 

πληροφορία και την µείωση των εµποδίων για ασθενείς και επαγγελµατίες υγείας. 

Άλλωστε, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από ασθενείς, αποδεικνύει εν 

µέρει την αποδοχή της νέας τεχνολογίας (Kassirer, 2000, 19(6): 115-123). 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στους γιατρούς, οι Chew-Graham, Alexander και Rogers, 

κάνοντας µια ποιοτική έρευνα κατέληξαν στο ότι οι γιατροί πιστεύουν ότι το 

διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα πληροφοριών που µπορούν να βοηθήσουν στη 

διαχείριση ασθενών, αρκεί να ξεπεραστούν τα προβλήµατα από τη χρήση των 

ηλεκτρονικών πηγών (Chew-Graham, Alexander and Rogers, 2005, 6: 311). 

Τέλος, σε µια έρευνα που αφορά την πιθανότητα της ηλεκτρονικής υγείας σε 

σχέση µε την κατάθλιψη, θεωρήθηκε ότι το διαδίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες 

µε χαµηλό κόστος και αποτελεί εργαλείο σύνδεσης της γνώσης και δράσης, 

ενδυναµώνοντας τους πολίτες. Αποτελεί επιπλέον διανοµής και συγκέντρωσης 

πληροφορίας από όλους τους ανθρώπους αλλά και χώρο, όπου µπορεί να αναπτυχθεί 

αλληλεπίδραση (interaction) και υποστήριξη. Μολαταύτα, χρειάζεται περισσότερη 

έρευνα σχετικά µε την ποιότητα και τα αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών 

πρωτοβουλιών, προς διευθέτηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων, σε 

οικονοµικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο φροντίδας υγείας (Stjernsward and Ostman, 

2006, 13: 698-703). 

Τα πλεονεκτήµατα χρήσης διαδικτύου για την ανάκτηση ιατρικών 

πληροφοριών είναι αφενός σαφή και προβλέψιµα και αφετέρου έχουν αναφερθεί 

αρκετά στα προηγούµενα κεφάλαια της διατριβής. Αυτό όµως που παρουσιάζει 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα µειονεκτήµατα από τη χρήση του διαδικτύου, τα οποία 

µπορούν να παρουσιαστούν ως πιθανές αιτίες ζηµίας προς τους καταναλωτές. Από τη 

στιγµή που ο γενικότερος στόχος της ηλεκτρονικής υγείας είναι η βελτίωση της 

παρεχόµενης φροντίδας υγείας των πολιτών, είναι άκρως απαραίτητη η αναγνώριση 

των κινδύνων του διαδικτύου και αναµφίβολα, η αντιµετώπισή τους.  

 

2.2 Τα µειονεκτήµατα χρήσης του διαδικτύου ως εφαρµογή 

ηλεκτρονικής υγείας 
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η χρήση του διαδικτύου για την ανάκτηση 

ιατρικών πληροφοριών µπορεί να ενέχει κινδύνους και εµπόδια για τους 

καταναλωτές. Οι κίνδυνοι αυτοί πολλές φορές είναι ορατοί αλλά πολλές φορές 

αναγνωρίζονται δύσκολα. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισµοί 

για την αντιµετώπισή τους, τόσο από την πλευρά των επαγγελµατιών υγείας όσο και 

των καταναλωτών.  

Σύµφωνα µε τους Eysenbach και Jadad, όλοι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 

το δικαίωµα πρόσβασης σε έγκυρες και σωστές πληροφορίες όσον αφορά στην 

κατάσταση της υγείας τους. ∆υστυχώς όµως, υπάρχουν πολλά εµπόδια που 

αποτρέπουν τη σωστή πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές, 

όταν, όπου και όπως τη θέλουν. Οι Eysenbach και Jadad παραθέτουν τέσσερις 

βασικούς άξονες εµποδίων που είναι οι παρακάτω: 

1. Εµπόδια που αφορούν στους παροχείς 

Ενώ υπάρχει η τάση για ένα µοντέλο κοινής λήψης αποφάσεων ανάµεσα σε 

καταναλωτές και παροχείς φροντίδας υγείας, πολλοί καταναλωτές βιώνουν µια 

απολυταρχική, πατερναλιστική και ασύµµετρη σχέση στην αλληλεπίδρασή τους µε 

τους παροχείς υγείας οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως βασικούς προµηθευτές 

της γνώσης και καταλύουν το µοντέλο συνεργασίας µε τους καταναλωτές. Πολλές 

φορές αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχει ανεπαρκής δυνατότητα επικοινωνίας µαζί τους, 

έλλειψη χρόνου και οικονοµικών κινήτρων. 

2. Εµπόδια που αφορούν στους καταναλωτές 

Ένα πολύ σηµαντικό εµπόδιο για τους καταναλωτές είναι η έλλειψη εύκολης 

πρόσβασης σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Οι πληροφορίες αυτές πολλές φορές 

προσφέρονται µόνο στους παροχείς και οι καταναλωτές βιώνουν καταστάσεις 
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ανισότητας ως προς την πληροφόρηση.  

3. Εµπόδια που αφορούν στην πληροφορία 

Οι καταναλωτές συχνά βιώνουν σύγχυση και αγωνία από το απεριόριστο 

ποσοστό της διαθέσιµης πληροφορίας η οποία συχνά δεν είναι σωστά οργανωµένη 

και είναι αµφιβόλου ποιότητας και σχετικότητας. Επίσης, η αξιοπιστία παίζει 

τεράστιο ρόλο καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, ο σκοπός της πληροφόρησης δεν είναι 

η γνώση αλλά η πώληση προϊόντων.  

4. Εµπόδια που αφορούν στην τεχνολογία 

Είναι µεγάλο το ποσοστό των καταναλωτών που δεν έχουν πρόσβαση σε 

υπολογιστές και στο διαδίκτυο. Πολλά κράτη δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν τα 

κόστη αγοράς υπολογιστών και υποδοµής τηλεπικοινωνίας και πολλοί καταναλωτές 

θεωρούν δύσκολη τη χρήση υπολογιστών, όπως οι ηλικιωµένοι. Είναι σαφές ότι αυτό 

δηµιουργεί µεγάλες ανισότητες και καθιστά απαραίτητη την προώθηση της 

τεχνολογίας πληροφορίας σε αυτούς που εξυπηρετούνται λιγότερο από αυτή 

(Eysenbach and Jadad, 2001, 3(2): e19). 

Όσον αφορά στους καταναλωτές, σύµφωνα µε την έρευνα των Gilliam, 

Speake, Scholefield και Beckingham, η πρόσβαση σε ποιοτικές ιατρικές πληροφορίες 

µέσω διαδικτύου είναι χρονοβόρος. Έτσι, χρειάζονται προτεινόµενες ιστοσελίδες που 

να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή πληροφορία, έτσι ώστε να βοηθούν τους 

ασθενείς να αποφεύγουν την άσχετη και µπερδεµένη βιβλιογραφία (Gilliam et.al, 

2003, 85: 44-46). 

Σε ένα άλλο άρθρο για τους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου, 

παρατηρούµε επιπρόσθετους λόγους που πιθανόν το διαδίκτυο να δηµιουργήσει 

προβλήµατα. Οι Anderson, Rainey και Eysenbach ανησυχούν: 

• Για την περίπτωση των καταναλωτών που προτιµούν να συµβουλεύονται 

ιστοσελίδες για την πληροφόρησή τους και όχι κάποιον γιατρό, όταν 

εµφανίζονται σοβαρά προβλήµατα υγείας. 

• Για πολλές υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν τη δυνατότητα αναζήτησης 

ιατρικής βιβλιογραφίας αλλά µε χρέωση. 

• Για το ελλιπές feedback από την πλευρά των γιατρών λόγω έλλειψης 

χρόνου (οι γιατροί δεν απαντούν στα email των καταναλωτών). 

• Για το ελλιπές feedback από την πλευρά των γιατρών λόγω έλλειψης 

γνώσης χειρισµού της τεχνολογίας πληροφοριών (πολλές φορές οι 
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καταναλωτές είναι καλύτεροι χειριστές της τεχνολογίας σε σύγκριση µε 

τους γιατρούς οι οποίοι έτσι αισθάνονται µειωµένοι απέναντί τους) 

(Anderson, Rainey and Eysenbach, 2003, 27(1): 67-84). 

Επιπρόσθετα, ο Kiley συµφωνεί µε την άποψη ότι η ιατρική 

παραπληροφόρηση αποτελεί µεγάλο πρόβληµα. ∆ιακρίνει τον κίνδυνο περισσότερο 

στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες οι οποίες πιθανόν να υιοθετήσουν ακατάλληλες 

θεραπείες αντί άλλων, αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας. Φαίνεται όµως να 

αντικρούει το επιχείρηµα του Richard Smith για το ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που 

να υποστηρίζουν την άποψη ότι το διαδίκτυο µπορεί να βλάψει την υγεία, 

παραθέτοντας δηµοσιευµένες περιπτώσεις ζηµίας (Kiley, 2002, 324:238). 

Αυτό που παρουσιάζει ο Richard Smith είναι µια έρευνα, τα αποτελέσµατα 

της οποίας αποδεικνύουν ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις η ιατρική βιβλιογραφία 

δηµοσιεύει εκθέσεις ζηµίας ασθενών από τη χρήση του διαδικτύου (Smith, 2001, 

323;651). 

Η έρευνα στην οποία αναφέρεται ο Smith, πραγµατοποιήθηκε από µια οµάδα 

µε επικεφαλή τον Crocco, η οποία µελέτησε τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά 

περιπτώσεων ζηµίας από τη χρήση διαδικτύου για ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, χρειάζονται περισσότερα δεδοµένα για τις ζηµιές και τα 

οφέλη του διαδικτύου, καθώς και πιο έγκυρη πληροφόρηση. Πιο συγκεκριµένα, η 

έρευνα καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

• Είναι πιθανό ότι περιπτώσεις ζηµίας από τη χρήση Internet να µην 

αποκαλύπτονται από τους καταναλωτές λόγω αισθήµατος ενοχής ή 

εκφοβισµού. 

• Είναι πιθανό οι επαγγελµατίες υγείας να µην έχουν αντιληφθεί τη δύναµη 

του διαδικτύου και να φοβούνται να ρωτήσουν τους ασθενείς τους περί 

χρήσης του διαδικτύου. 

• Είναι πιθανό οι επαγγελµατίες υγείας να γνωρίζουν περιπτώσεις ζηµίας 

ασθενών τους από τη χρήση Internet αλλά να µην τις δηµοσιεύουν. 

• Είναι πιθανό να έχουν δηµοσιευτεί περιπτώσεις ζηµίας αλλά ως κοµµάτι 

άλλων µελετών, έτσι ώστε να παρακωλυθεί η διαδικασία ανεύρεσής 

τους. 

• Είναι πιθανό ότι περιπτώσεις ζηµίας στάλθηκαν σε εκδότες οι οποίοι 

απαγόρευσαν τη δηµοσιοποίησή τους. 
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Η έρευνα καταλήγει στην άποψη ότι το Internet µπορεί να είναι η πιο 

αποτελεσµατική πηγή πληροφοριών σχετικά µε τις ζηµιές που µπορεί να προκαλέσει 

η ίδια η χρήση του (Crocco, Villasis-Keever and Jadad, 2002, 287:2869-2871). 

Στα παραπάνω συµπεράσµατα της έρευνας, οι Eysenbach και Kohler 

προσθέτουν την άποψη ότι η ποιότητα των ιατρικών πληροφοριών του διαδικτύου 

παρεµποδίζεται από την έλλειψη κατανόησης για το πώς οι καταναλωτές 

αφοµοιώνουν την πληροφορία και πως είναι δυνατόν αυτό να οδηγήσει σε ζηµία. 

Επίσης, χρειάζονται περισσότερα δεδοµένα για περαιτέρω έρευνες γύρω από την 

αναγνώριση των προβληµάτων (Eysenbach and Kohler, 2002b, 324:238). 

Επιπρόσθετα, οι David Gustafson και Jeremy Wyatt θεωρούν ότι το διαδίκτυο 

έχει προχωρήσει πολύ αλλά έχει ακόµη αρκετό δρόµο µέχρι να προσεγγίσει τη 

δυνατότητά του να βελτιώσει την ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι δικαιούνται την 

καλύτερη δυνατή περίθαλψη και η ανάπτυξη σχετικών συστηµάτων πρέπει να 

ακολουθηθεί αρχικά από έρευνες εκτίµησης των παραγόντων. Αυτό που είναι 

σίγουρο είναι ότι τα περιεχόµενα των ιστοσελίδων µε ιατρικές πληροφορίες δεν είναι 

πλέον επαρκή (Gustafson and Wyatt, 2004, 328;1150). 

Τέλος, σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και η έρευνα περί ανισοτήτων στην 

πρόσβαση της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο, η οποία παρουσιάζει τρεις 

παράγοντες που προβλέπουν τις αναζητήσεις ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο 

από ασθενείς. Συγκεκριµένα, οι παράγοντες αυτοί είναι: 

1. Κοινωνικοί και δηµογραφικοί (socio-demographic): ηλικία, µόρφωση, 

φύλο, εθνικότητα. 

2. Συµπεριφοράς (behavioral): τρέχουσες προσωπικές συνήθειες. 

3. Κινήτρων (motivational): αντίληψη πολυπλοκότητας και χρησιµότητας 

(Mead, Varnam, Rogers and Roland, 2003, 8(1): 33-39). 

 

2.3 Προτεινόµενες λύσεις για τη χρήση του διαδικτύου 
 

Παρ’ όλα τα οφέλη του διαδικτύου ως εφαρµογή ηλεκτρονικής υγείας, όπως 

είδαµε παραπάνω, υπάρχουν αρκετά ζητήµατα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

και να αντιµετωπιστούν έτσι ώστε να είναι ορατή η αποτελεσµατικότητα και η 

αποδοτικότητα του διαδικτύου. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και άµεσοι κι αν δεν 

ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα δε θα µπορούµε να µιλάµε για µια ολοκληρωµένη 
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ηλεκτρονική υγεία που πάντα σκοπό έχει τη βελτίωση της παρεχόµενης φροντίδας 

υγείας.  

Αναµφίβολα, υπάρχουν λύσεις στο πρόβληµα. Αυτό που επείγει είναι η 

αναγνώρισή τους και η ώριµη αντιµετώπισή τους, πάντα µε σκοπό το καλό του 

πολίτη.  

Ο Jadad παρουσιάζει δέκα στοιχεία-κλειδιά που µπορούν να 

µεγιστοποιήσουν τα οφέλη χρήσης του διαδικτύου στη φροντίδα υγείας και να 

επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές 

πληροφορίες: 

1. Συνεργασία καταναλωτών και επαγγελµατικών οργανισµών. 

2. Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι ασθενείς και οι γιατροί   

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. 

3. Τα συστήµατα πρέπει να είναι προσβάσιµα και εύκολα στη χρήση. 

4. Η πρόσβαση πρέπει να είναι γρήγορη. 

2. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές και άµεσες. 

3. Η πληροφορία πρέπει να είναι ενοποιηµένη. 

4. Ισορροπία ανάµεσα στη φυσική και εικονική αλληλεπίδραση. 

5. Αναπροσδιορισµός των ρόλων των καταναλωτών και γιατρών. 

6. Ισορροπία ανάµεσα στο ιδιωτικό και δηµόσιο. 

7. Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην τεχνολογία και την πληροφορία (Jadad, 

1999, 319; 761-764). 

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Eysenbach και Jadad συµπληρώνουν λύσεις που 

θεωρούν ότι θα γεφυρώσουν το χάσµα στις τεχνολογίες πληροφοριών: 

1. Η προώθηση της συνεργασίας: χρειάζεται συνεργασία καταναλωτών-

επαγγελµατιών υγείας. Οι επαγγελµατίες υγείας δεν πρέπει να αντιµετωπίζουν τους 

πολίτες-χρήστες διαδικτύου ως εισβολείς αλλά να µάθουν και οι ίδιοι να 

διαχειρίζονται την τεχνολογία και να συνεργάζονται µε τους καταναλωτές στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

2. Οι καταναλωτές να ελέγχουν την πληροφορία: η ενδυνάµωση των 

καταναλωτών µπορεί να επέλθει αν οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί τους φάκελοι είναι 

διαθέσιµοι για τους καταναλωτές στο Internet. Έτσι, οι καταναλωτές θα µπορούν να 
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κάνουν «on line» ιατρικές διαδικασίες (on line-doctoring).32  

3.Σύστηµα ελέγχου ποιότητας: οι δηµοσιευµένες ιατρικές πληροφορίες 

πρέπει να είναι αξιόπιστες. Πρέπει να αναγνωρίζεται το πιθανό όφελος και η πιθανή 

ζηµία. 

Τέλος, θεωρούν ότι για τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα 4 «e’ s»33. Όλα αυτά συνάπτουν τη λεγόµενη 

πληροφορική υγείας του καταναλωτή (consumer health informatics) (Eysenbach and 

Jadad, 2001, 3(2): e19). 

Στο σηµείο αυτό και σαν παρένθεση, µιας και αναφερθήκαµε στην 

πληροφορική υγείας του καταναλωτή, είναι ενδιαφέρον να δούµε την άποψη του 

Svensson ο οποίος αναφέρεται στην πληροφορική υγείας. Θεωρεί ότι υπάρχουν 

πολλές εφαρµογές της τεχνολογίας πληροφοριών στη διαχείριση υπηρεσιών υγείας 

και παρουσιάζει τις τρεις περιοχές της πληροφορικής υγείας κατά Detmer: 

1. Πληροφορική καταναλωτών (consumer informatics): έχει τη σηµασία της 

ηλεκτρονικής υγείας και αναφέρεται στην επικοινωνία του κοινού για θέµατα υγείας. 

2. Ιατρική και κλινική πληροφορική (medical and clinical informatics): έχει 

να κάνει µε τη δοµή, τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα. 

3. Βιοπληροφορική (bio informatics): χρήση πληροφορικής σε θέµατα 

βιολογίας (Svensson, 2002, 1: 5). 

Κλείνοντας την παρένθεση, στο ίδιο πλαίσιο κυµαίνονται και οι απόψεις των 

Anderson, Rainey και Eysenbach. Προτείνουν ότι για µια ισορροπηµένη σχέση µε το 

διαδίκτυο χρειάζεται: 

• Η εκπαίδευση των γιατρών στη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών 

έτσι ώστε οι καταναλωτές να µη χάνουν την εµπιστοσύνη τους σε αυτούς. 

• Η ανάπτυξη κλίµατος επικοινωνίας µεταξύ καταναλωτών και γιατρών 

όσον αφορά σε τρεις περιοχές: 

 Η αναγνώριση από τους γιατρούς της ιατρικής εκπαίδευσης των 

καταναλωτών από τη χρήση του διαδικτύου. 

 Η συλλογή από τους γιατρούς επιδηµιολογικών δεδοµένων των 

ασθενών που µπορούν να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς και να 

δηµιουργήσουν συνθήκες για σωστό feedback. 

                                                 
32 Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι το εκάστοτε εθνικό σύστηµα υγείας έχει καταρχάς 
προβλέψει και εγκαθιδρύσει τη χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. 
33 Τα 4 e’ s παρουσιάστηκαν στη σελίδα 79. 
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 Η συµµετοχή των καταναλωτών όχι µόνο στη λήψη αποφάσεων αλλά 

και στην ίδια την ιατρική έρευνα. 

Τέλος, καταλήγουν σε τέσσερις µελλοντικές προκλήσεις οι οποίες είναι: 

• Η αύξηση της ευθύνης των καταναλωτών για την ατοµική τους υγεία. 

• Η διευκόλυνση ανεύρεσης σωστής ιατρικής πληροφορίας. 

• Η ερµηνεία επίσηµων ιατρικών πληροφοριών, ανακτηµένων από το 

διαδίκτυο. 

• Η παροχή εργαλείων προστασίας των ασθενών από το ρίσκο µιας 

ακατάλληλης αυτο-διάγνωσης (Anderson, Rainey and Eysenbach, 2003, 

27(1): 67-84). 

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ένα πολύ σηµαντικό 

εργαλείο εκτίµησης ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

Σύµφωνα µε τους Shepperd, Charnock και Gann, ο DISCERN είναι ένας οργανισµός 

που αναπτύχθηκε για να δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα εκτίµησης της 

ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας. Οι περιοχές που καλύπτει περιλαµβάνουν 

ζητήµατα προκατάληψης ως προς το υλικό, καθαρή αναφορά των σκοπών, αναφορές 

και πηγές, αβεβαιότητα, ρίσκο και οφέλη, επιλογές θεραπείας, κοινή λήψη 

αποφάσεων και ποιότητα ζωής (Shepperd, Charnock and Gann, 1999, 319: 764-766). 

Πιο συγκεκριµένα, ανατρέχοντας στο συγκεκριµένο οργανισµό, µπορούµε να 

δούµε τα ποιοτικά κριτήρια που προτείνει ο DISCERN για την ιατρική πληροφορία 

του καταναλωτή. Σύµφωνα µε τον οργανισµό, µια ποιοτική έκδοση για επιλογές 

θεραπείας πρέπει: 

• Να έχει ακριβείς στόχους 

• Να τους πετυχαίνει 

• Να είναι σχετική µε τους καταναλωτές 

• Οι πηγές της πληροφορίας να είναι σαφείς 

• Οι ηµεροµηνίες της πληροφορίας να είναι σαφείς 

• Να είναι ισορροπηµένη και αµερόληπτη 

• Να παραθέτει επιπλέον πηγές πληροφοριών 

• Να αναφέρεται σε περιπτώσεις αβεβαιότητας 

• Να περιγράφει πως δουλεύει η θεραπεία 

• Να περιγράφει τα οφέλη της θεραπείας 

• Να περιγράφει το ρίσκο της θεραπείας 
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• Να περιγράφει τις συνέπειες αν δεν ακολουθηθεί θεραπεία 

• Να περιγράφει τις συνέπειες των επιλογών θεραπείας στην ποιότητα ζωής 

• Να κάνει σαφές ότι µπορεί να υπάρχει και άλλη επιλογή θεραπείας 

• Να παρέχει υποστήριξη για κοινή λήψη αποφάσεων (Charnock, 1998, p. 

14-39). 

Συνεχίζοντας για την εκτίµηση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας, ο 

Eysenbach συµπληρώνει τον DISCERN, παρουσιάζοντας µια νέα έννοια της 

πληροφορίας. Θεωρεί ότι χρειάζονται καινούριες ερευνητικές µεθοδολογίες: µελέτες 

των καθοριστικών παραγόντων και της διανοµής της ιατρικής πληροφόρησης και 

παραπληροφόρησης. Κάτι τέτοιο µπορεί να κάνει η λεγόµενη επιδηµιολογία της 

πληροφορίας (information epidemiology ή αλλιώς infodemiology). Τέλος προσθέτει 

ένα νέο, αποτελεσµατικό κριτήριο ποιότητας, το οποίο θα πρέπει να προβλέπει 

αποτελεσµατικές επικοινωνίες, που να µπορεί να εκτιµά τη βελτίωση της γνώσης ή 

την αλλαγή συµπεριφοράς ως προς την υγεία (health behavior) ή να σχετίζεται µε 

µετρήσιµα κριτήρια εκβάσεων στην υγεία (health outcomes). Προτείνει επίσης την 

πρωτοβουλία µε το όνοµα CREDIBLE, η οποία εκπαιδεύει τους ασθενείς ως προς την 

εκτίµηση της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο: 

• Current and frequently updated (συχνά ενηµερωµένη) 

• References cited (παρατιθέµενες αναφορές)  

• Explicit purpose and intentions of the site (ακριβείς στόχοι και 

προθέσεις της ιστοσελίδας) 

• Disclosure of developers and sponsors (εµφάνιση χορηγών) 

• Interests disclose and not influencing objectivity (εµφάνιση 

συµφερόντων χωρίς να επηρεάζεται η αντικειµενικότητα) 

• Balanced content, lists advantages and disadvantages (ισορροπηµένο 

περιεχόµενο, λίστα πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων) 

• Labelled with metadata (προσδιορισµένο µε µεταδεδοµένα) 

• Evidence-level indicated (δηλωµένο επίπεδο αποδείξεων) (Eysenbach, 

2002, 113 (9): 763-765). 

 

2.4 Συµπέρασµα 
 

Ανατρέχοντας στον ορισµό για την ηλεκτρονική υγεία, η τελευταία 
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αναφέρεται στη χρήση µοντέρνων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας για 

την ικανοποίηση αναγκών των πολιτών και των επαγγελµατιών υγείας, καθώς και τη 

δηµιουργία πολιτικών. 

Αναµφίβολα, το διαδίκτυο αποτελεί µια από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνίας και η χρήση του είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις 

εφαρµογές της eHealth, κάτι που αποδεικνύεται αν ανατρέξουµε στα ευρωπαϊκά 

προσχέδια δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη και την ηλεκτρονική υγεία. 

Οι πολίτες έχουν το απόλυτο δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση της 

προάσπισης της υγείας τους, καθώς και το δικαίωµα στην πληροφόρηση. Όπως 

είδαµε σε αυτό το κεφάλαιο, ένα µέσο ιατρικής, και όχι µόνο, πληροφόρησης των 

πολιτών αλλά και των επαγγελµατιών υγείας είναι το διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που 

µπορεί να ανακτήσει ο χρήστης από το διαδίκτυο είναι αναρίθµητες. Ο όγκος των 

δεδοµένων είναι τεράστιος, η πρόσβαση άµεση και οικονοµική και έτσι αυξάνονται οι 

επιλογές του χρήστη, ανάλογα µε το σκοπό που το χρησιµοποιεί. Τα οφέλη από τη 

χρήση του διαδικτύου είναι ποικίλα καθώς ο χρήστης, µε µια απλή σύνδεση στο 

Internet, µπορεί να ανατρέξει σε τεράστιες πηγές πληροφοριών και να ενηµερωθεί 

σχετικώς. Μπορεί επίσης να εκκινήσει µια αλληλεπιδραστική επαφή µε αρµόδιους 

επαγγελµατίες υγείας και φορείς και να επιταχύνει έτσι τις εργασίες του.  

Το µείζον ζήτηµα όµως που προκύπτει από τη χρήση του διαδικτύου είναι 

αυτό της ασφάλειας και της εγκυρότητας. Η ασφάλεια αναφέρεται στα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα και η εγκυρότητα αναφέρεται στην αξιοπιστία της 

πληροφορίας. Χρειάζονται, λοιπόν, ειδικά ρυθµιστικά πλαίσια που να προστατεύουν 

τον καταναλωτή από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του διαδικτύου. 

∆εν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι οι ενέργειες για την είσοδο στη ψηφιακή εποχή 

και την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει να έχουν πάντα ως γνώµονα τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη της κοινωνίας. 

 

3. Άξονας 2: Η ηλεκτρονική υγεία και ο Ηλεκτρονικός 

Ιατρικός Φάκελος  
 

Έχουµε ήδη αναλύσει την ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο και µπορούµε 

πλέον να περάσουµε στο δεύτερο προσδιοριστικό άξονα που µελετάµε, τον  

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΗΙΦ). Θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε µε µια 
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εισαγωγή στον ΗΙΦ, λέγοντας ότι σαν έννοια, απασχολεί τους γιατρούς εδώ και 

πολλά χρόνια ως µέσο συγκέντρωσης στοιχείων των ασθενών. 

 

3.1 Η έννοια, το περιεχόµενο και οι κατηγορίες του ΗΙΦ 
 

Είναι σκόπιµο να ξεκινήσουµε από τους βασικότερους ορισµούς που 

υπάρχουν για τον ΗΙΦ, οι οποίοι προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές προτυποποιήσεις 

γι’ αυτό και οι ορισµοί αυτοί µπορούν να θεωρηθούν ως οι πιο επίσηµοι και 

ουσιαστικοί.  

1. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Electronic Health Record - EHR) 

Είναι µια αποθήκη πληροφοριών που αφορούν στην υγεία του ατόµου, µε 

διαδικασίες χρήσης υπολογιστών. 

2. ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) 

Το πιο βασικό χαρακτηριστικό του ΗΙΦ είναι η δυνατότητα διανοµής της 

πληροφορίας ανάµεσα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Αυτό προϋποθέτει 

διαλειτουργικότητα πληροφοριών που περιέχονται στον ΗΙΦ αλλά και 

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. 

3. Κατηγορίες του EHR 

∆ύο είναι οι κατηγορίες του EHR αναφορικά µε τη διαλειτουργικότητα: 

• Shareable EHR (SEHR): είναι ένας EHR που αποθηκεύεται και 

µεταβιβάζεται µε ασφάλεια και είναι προσβάσιµος από διάφορους 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες που χρησιµοποιούν διαφορετικές 

εφαρµογές. 

• Integrated Care EHR (ICEHR): είναι ένας shareable EHR που έχει 

σκοπό τη συνεχιζόµενη, αποδοτική, ποιοτική και ενοποιηµένη 

φροντίδα υγείας. Περιέχει πληροφορίες που είναι αναδροµικές, 

συγκλίνουσες και αναµενόµενες.  

4. Σύστηµα EHR 

Είναι τα συστατικά που συνθέτουν ένα µηχανισµό µε τον οποίο 

δηµιουργούνται, χρησιµοποιούνται, αποθηκεύονται και ανακτώνται οι ΗΙΦ. 

Περιλαµβάνει ανθρώπους, δεδοµένα, κανονισµούς, διαδικασίες, συσκευές 

επεξεργασίας και αποθήκευσης, υπηρεσίες επικοινωνίας και υποστήριξης. 

5. Το αντικείµενο του EHR 
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Υπάρχουν δύο απόψεις για το ποιο είναι το αντικείµενο του EHR: 

• Core EHR: Ο EHR που ενδιαφέρεται µεµονωµένα για την 

υποστήριξη της φροντίδας υγείας των ατόµων και την κλινική 

πληροφορία. 

• Extended EHR: Ο EHR που δεν ενδιαφέρεται µόνο για την κλινική 

πληροφορία αλλά και για: 

 ∆ιαχείριση ασθενών 

 Χρονικό προγραµµατισµό 

 ∆ιαφήµιση 

 Υποστήριξη αποφάσεων 

 Έλεγχο πρόσβασης και πολιτική διαχείριση 

 ∆ηµογραφία 

 ∆ιαχείριση εντολών 

 Οδηγίες 

 Ορολογία 

 Καταγραφή, εξέταση και ανάλυση της υγείας του πληθυσµού 

 Καταγραφή, εξέταση και ανάλυση των επαγγελµατικών 

υπηρεσιών υγείας 

 Καταγραφή, εξέταση και ανάλυση των επιχειρηµατικών 

δράσεων 

 Κατανοµή πόρων 

6. Άλλοι ορισµοί για τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο 

• Electronic Medical Record (EMR): ιατρικές και κλινικές 

πληροφορίες. 

• Electronic Patient Record (EPR): ατοµικός φάκελος που παρέχεται 

κυρίως από µία υπηρεσία. 

• Computerized Patient Record (CPR): χρησιµοποιείται κυρίως στις 

ΗΠΑ και είναι κάτι ανάµεσα στα δύο προηγούµενα. 

• Electronic Health Care Record (EHCR): ο όρος αυτός 

αντικαθίσταται πλέον από τον EHR. 

• Virtual EHR: συγκλίνει σε δύο ή περισσότερους EHR. 

• Personal Health Record (PHR): το άτοµο συµµετέχει στην εισαγωγή 

πληροφοριών του φακέλου. 
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• Digital Medical Record (DMR): ένας δικτυακός φάκελος. 

• Computerized Medical Record (CMR): δηµιουργείται µε σάρωµα 

ενός χειρόγραφου ιατρικού φακέλου. 

• Population Health Record (PHR): ανακτάται από EHR και 

χρησιµοποιείται για έρευνα, επιδηµιολογικούς σκοπούς, στατιστικά, 

ανάπτυξη και διαχείριση της φροντίδας υγείας (ISO/TC 215 Technical 

Report, 2003, p. 7-20, 28-30). 

Συνεχίζοντας, θα παραθέσουµε και άλλους ορισµούς για τον ΗΙΦ έτσι ώστε 

να έχουµε µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το περιεχόµενό του. 

Ως ΗΙΦ θα µπορούσαµε επίσης να ορίσουµε το σύνολο των πληροφοριών που 

αφορούν έναν ασθενή και την κατάσταση της υγείας του. Ο φάκελος περιέχει 

πληροφορίες για την προέλευση, την πρόοδο και την κατάληξη µιας ασθένειας. Είναι 

ένα ιατρικό ιστορικό που επιτρέπει στο γιατρό να γνωρίζει στοιχεία από 

προηγούµενες ή παράλληλες θεραπευτικές αγωγές και να πράττει ανάλογα. Πολλοί 

γιατροί, ακόµη και σήµερα, χρησιµοποιούν ιατρικούς φακέλους σε έντυπη µορφή, 

πράγµα που προκαλεί τη δυσκολία ανεύρεσης ιστορικών στοιχείων, τη διάσπαση 

στοιχείων του ασθενή σε κάθε γιατρό χωριστά και τη δυσκολία τήρησης 

επιδηµιολογικών στοιχείων (Μπέρλερ, 2001). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον Ligtvoet, η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να 

προάγει την ικανότητα ελέγχου και να προστατεύει τη δηµόσια υγεία µέσω 

καλύτερης επίβλεψης της υγείας. Επίσης, οι εξελίξεις στην ηλεκτρονική υγεία 

µεταµορφώνουν την παραδοσιακή οργανωτική δοµή σε µια περισσότερο δικτυακή, 

όπου ο χρήστης είναι το σηµείο εστίασης της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας 

και γι’ αυτό το λόγο η eHealth χρειάζεται αποθήκευση και µεταφορά ιατρικών 

δεδοµένων, οπότε, η ανάπτυξη του ΗΙΦ είναι απαραίτητο στοιχείο αυτής της 

προόδου. Οι ΗΙΦ στην πιο απλή τους µορφή είναι νοσοκοµειακοί φάκελοι εισαγωγής 

ασθενών ή κοινωνικής ασφάλισης. Μελλοντικά, θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν το 

ατοµικό γονιδιακό σύστηµα ή το γενικό ιστορικό αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε 

το σύστηµα υγείας (Ligtvoet, 2004, Issue 81). 

 

3.2 Τα συστατικά στοιχεία του ΗΙΦ 
 

Αφού αναλύσαµε την έννοια, το περιεχόµενο και τις κατηγορίες του ΗΙΦ είναι 
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σκόπιµο να περάσουµε στα στοιχεία του δηλαδή στο τι περιέχει ένας ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος. Σύµφωνα µε τον Μπέρλερ, ένας τέτοιος φάκελος πρέπει να 

συνδυάζει µια πλειάδα από διαφορετικού τύπου πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες 

είναι: 

 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 Ιατρικό ιστορικό και παράγοντες κινδύνου 

 Κλινικά δεδοµένα φυσικής εξέτασης (διαγνώσεις) 

 Νοσηλείες και εγχειρήσεις 

 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

 Εργαστηριακές εξετάσεις 

 Καταγραφές εξετάσεων όπως ηλεκτροκαρδιογραφήµατα 

 Ιατρικές πράξεις 

 Παραπεµπτικά και γνωµατεύσεις 

 ∆ιαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές εικόνες (ακτινογραφίες) 

 ∆ιαχειριστικά και οικονοµικά στοιχεία ιατρικών πράξεων 

 Πιθανά αρχεία παλιών ιατρικών φακέλων 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τον ΗΙΦ µια πολυµεσική οντότητα 

(multimedia), η οποία αποτελείται από στοιχεία κειµένου, εικόνων, ήχων (Μπέρλερ, 

2001). 

Τα λογισµικά του ΗΙΦ αποτελούν συστήµατα διαχείρισης ιατρικών φακέλων 

που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, η αποθήκευση και ανάκτηση 

των δεδοµένων γίνεται γρήγορα και µε ασφάλεια. Επιπλέον, καθίσταται δυνατή η 

επεξεργασία των δεδοµένων και η άµεση µεταφορά τους µε ηλεκτρονικά µέσα σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Το σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων εµπλουτίζεται, 

εκµεταλλευόµενο τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.  

Ο ΗΙΦ ενός ασθενή πρέπει να περιέχει όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε 

αυτόν, άσχετα µε την µορφή στην οποία βρίσκονται: 

• Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών 

εξετάσεων, βρίσκονται σε µορφή κειµένου. 

• Οι απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, τοµογραφίες, υπέρηχοι) 

βρίσκονται σε µορφή στατικών εικόνων. 

• Τα ηλεκτροκαρδιογραφήµατα βρίσκονται σε µορφή βιοσηµάτων 
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(biosignals).34  

• Τα αποτελέσµατα των ενδοσκοπικών εξετάσεων (γαστροσκόπηση, 

κολονοσκόπηση) βρίσκονται σε µορφή βίντεο. 

• Το ηχοκαρδιογράφηµα βρίσκεται σε µορφή ήχου. 

Σε ένα σύστηµα ΗΙΦ όλα τα δεδοµένα ενσωµατώνονται στο φάκελο του 

ασθενή χωρίς να παίζει ρόλο η µορφή τους (Mednet, 2005b). 

 

3.3 Τα πλεονεκτήµατα του ΗΙΦ ως εφαρµογή ηλεκτρονικής 

υγείας 
 

Αφού παρουσιάσαµε τους ορισµούς και αναλύσαµε το περιεχόµενο και τα 

συστατικά στοιχεία των ΗΙΦ, µπορούµε να περάσουµε στα πλεονεκτήµατα της 

χρήσης του. Είναι σαφές ότι αυτά είναι αρκετά και καλύπτουν πολλές παραµέτρους 

της παρεχόµενης φροντίδας υγείας. Πιο συγκεκριµένα, ο ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος συµβάλει ουσιαστικά στα παρακάτω: 

• Παρέχει ασφαλή και άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες, όπου και όποτε 

χρειάζεται, µε σκοπό την υποστήριξης της φροντίδας. 

• ∆ιαχειρίζεται προσωρινές αλλά και µακροχρόνιες πληροφορίες που 

αφορούν στη φροντίδα υγείας. 

• Λειτουργεί ως πρωταρχική πηγή πληροφοριών για το γιατρό, κατά τη 

διάρκεια της παροχής φροντίδας. 

• Υποστηρίζει το σχεδιασµό και την παροχή φροντίδας, βασισµένης σε 

αποδείξεις (evidence-based care) στους ασθενείς. 

• Συλλαµβάνει δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για βελτίωση ποιότητας, 

διαχείριση ρίσκου, σχεδιασµό πόρων, διαχείριση απόδοσης. 

• Συλλαµβάνει πληροφορίες υγείας του ασθενή, οι οποίες χρειάζονται για 

απόδοση δαπανών (reimbursement). 

• Παρέχει χρήσιµες πληροφορίες υποστήριξης κλινικής έρευνας και 

καταγραφής δηµόσιας υγείας. 

• Υποστηρίζει κλινικές δοκιµές (clinical trials) και έρευνες βασισµένες σε 

αποδείξεις (evidenced-based research) (HIMSS Electronic Health Record 

Committee, 2003). 
                                                 
34 Ηλεκτρονικά κωδικοποιηµένη έξοδος κάποιας καταγραφικής συσκευής. 
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Σε διεθνές επίπεδο, ο ΗΙΦ µπορεί να διευκολύνει ζητήµατα όπως: 

• Η συγκέντρωση, η διαχείριση και η ενοποίηση δεδοµένων. 

• Η ιατρική έρευνα. 

• Η τήρηση επιδηµιολογικών στοιχείων. 

• Η κοστολόγηση ιατρικών πράξεων. 

• Η µείωση ιατρικών σφαλµάτων και διαφθοράς. 

• Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού. 

• Η τήρηση νόµων και ιατρικών πρωτοκόλλων. 

Όλα αυτά συνεπάγονται στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση καθώς και 

παρακολούθηση ασθενειών, στην εξάλειψη διπλών εγγράφων, στην µείωση των 

λειτουργικών κοστών και στη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, πολύ 

σηµαντικής στην ιατρική έρευνα (Μπέρλερ, 2001). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Ligtvoet, ο ΗΙΦ είναι ένα µέσο εκσυγχρονισµού 

της φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και η χρήση του θα 

µπορούσε να συµβάλει στα παρακάτω: 

• ∆ιασώζει πηγές και κόπο, περιορίζοντας τις διπλές εγγραφές και τη 

συνεχή σηµείωση του ιστορικού του ασθενή από το γιατρό. 

• Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ένα µέρος ενώ µπορούν να 

προσπελαστούν από διάφορα ασύρµατα δίκτυα (GPRS). 

• Ασφαλής µεταφορά προσωπικών δεδοµένων. 

• Συνεισφορά στην ιατρική έρευνα µε τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. 

• Καλύτερη ανάλυση περιπτώσεων χρόνιων παθήσεων, παραγόντων ρίσκου, 

υπηρεσιών και αναµενόµενων αποτελεσµάτων. 

• Προσωπική διαχείριση της υγείας από τους ασθενείς µέσω δυνατότητας 

πρόσβασης του ΗΙΦ τους (Ligtvoet, 2004, Issue 81). 

Στο σηµείο αυτό θα σταθούµε λίγο στο ζήτηµα της προσωπικής διαχείρισης 

της υγείας από τους ασθενείς µέσω δυνατότητας πρόσβασης του ΗΙΦ τους, για 

να αναφέρουµε µια αγγλική έρευνα που έγινε πάνω σε αυτό το θέµα η οποία 

µελέτησε ζητήµατα σχετικά µε την πρόσβαση των ασθενών στους προσωπικούς τους 

ΗΙΦ. Η έρευνα έδειξε (παραθέτουµε ορισµένα ποσοστά) ότι από αυτούς που 

ανταποκρίθηκαν, το 86% πιστεύει ότι οι ασθενείς πρέπει να έχουν το δικαίωµα να 

βλέπουν τους ΗΙΦ τους, το 72% γνώριζαν ότι είχαν το δικαίωµα να το κάνουν αλλά 

µόνο το 4% το είχαν πραγµατοποιήσει και το 67% θα επιθυµούσαν να ελέγχουν την 
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πρόσβαση στους ΗΙΦ τους. Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς που αρνήθηκαν να 

δούνε τους ΗΙΦ τους, θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο δε τους χρειαζόταν γιατί: α) 

εµπιστευόταν το γιατρό και θεώρησαν ότι η πρόσβαση στον ΗΙΦ θα σήµαινε έλλειψη 

εµπιστοσύνης προς τον ίδιο (το γιατρό), β) ανησυχούσαν για το ζήτηµα της 

ασφάλειας και της εµπιστευτικότητας, γ) δεν ενδιαφερόταν, δ) δεν το χρειαζόταν, ε) 

φοβόταν ότι θα τροµοκρατηθούν, στ) θεώρησαν ότι θα ήταν πολύπλοκη διαδικασία 

και ζ) είχαν προβλήµατα όρασης. Τελικά, κατόπιν συνοµιλιών, η πλειοψηφία αυτών 

που είχαν αρνηθεί να δούνε τους ΗΙΦ τους, άλλαξαν γνώµη και ήθελαν να τους 

δούνε, επειδή: α) ανησύχησαν για πιθανά λάθη, β) αντιλήφθηκαν την αξία της επαφής 

µε τον ΗΙΦ, γ) αντιλήφθηκαν ότι κάτι τέτοιο δεν προσβάλει το γιατρό τους, δ) είδαν 

τις ασφαλιστικές δικλείδες, ε) κατανόησαν ότι θα µπορούσαν να συνοδεύονται από 

ένα έµπιστο, δικό τους άτοµο (Pyper et. al, 2002, 8:S2: 103-105).  

Στην παραπάνω έρευνα θα προσθέσουµε µια αµερικανική έρευνα η οποία 

µελετά την ενδυνάµωση των καταναλωτών µέσα από την πρόσβαση στους ΗΙΦ τους. 

Συγκεκριµένα, η έρευνα αυτή θεωρεί ότι ο προσωπικός ΗΙΦ, ενδυναµώνει τους 

καταναλωτές να διαχειριστούν την υγεία τους και επιφέρει υψηλές προσδοκίες στις 

σχέσεις φροντίδας υγείας που µπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης 

µεταξύ του συστήµατος και του ασθενή, για την παροχή της φροντίδας, πράγµα που 

αποκαλύπτει και την πιθανότητα καλύτερης ποιότητας και βελτιωµένων εκβάσεων. 

Σύµφωνα µε το συµβούλιο «Markle Foundation’s Personal Health Technology 

Council», υπάρχουν επτά αρχές για τους ασθενείς και καταναλωτές, όσον αφορά στην 

πρόσβαση στον προσωπικό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο: 

1. Τα άτοµα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδοµένα, βολικά 

και οικονοµικά. 

2. Τα άτοµα πρέπει να εξουσιοδοτούν αυτά το πότε και µε ποιον 

διαµοιράζονται τα δεδοµένα τους. 

3. Τα άτοµα πρέπει να µπορούν να διορίζουν κάποιο δικό τους άνθρωπο, να 

έχει πρόσβαση και έλεγχο στη διανοµή των πληροφοριών. 

4. Τα άτοµα πρέπει να ενηµερώνονται κατανοητά για τους τρόπους που 

χρησιµοποιούνται ή διανέµονται τα ιατρικά τους δεδοµένα. 

5. Τα άτοµα πρέπει να µπορούν να δούνε ποιοι είχαν πρόσβαση στα ιατρικά 

τους δεδοµένα. 

6. Η διανοµή ιατρικών πληροφοριών πρέπει να προστατεύει την 

ακεραιότητα, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την εµπιστευτικότητα 
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των δεδοµένων. 

7. Η διαχείριση και προστασία των δεδοµένων είναι υπόθεση όλων των 

εµπλεκόµενων µελών και όχι µεµονωµένων φορέων (Ball, Smith and 

Bakalar, 2007, 21(1): 76-78). 

Επιστρέφοντας στα πλεονεκτήµατα του ΗΙΦ, σύµφωνα µε τις Αραποστάθη 

και Τζεµπέτζη, ο ΗΙΦ διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Προσπελασιµότητα 

Τα ηλεκτρονικά δεδοµένα του ασθενή είναι διαθέσιµα σε πολλαπλά σηµεία 

κάθε χρονική στιγµή. 

2. Ευαναγνωστικότητα 

Τα ηλεκτρονικά δεδοµένα είναι ευανάγνωστα και αφήνουν ελάχιστα 

περιθώρια λάθους. 

3. ∆ηµιουργία έγκυρων και νόµιµων αναφορών 

∆ιευκολύνεται η σύνταξη λεπτοµερών αναφορών των ιατρικών ενεργειών του 

ασθενή. 

4. ∆υνατότητα διαρκούς ενηµέρωσης και ολοκλήρωσης των δεδοµένων 

του ασθενή 

Ο επαγγελµατίας υγείας δε χρειάζεται να συντάσσει από την αρχή το φάκελο 

αλλά απλά τον ενηµερώνει προσθέτοντας νέα στοιχεία και τροποποιεί παλιότερες 

γνωµατεύσεις. 

5. ∆ιευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων 

Μέσα από τα συστήµατα υποστήριξης διάγνωσης και θεραπείας, οι 

επαγγελµατίες µπορούν να καταλήξουν στη λήψη απόφασης για τον ασθενή. 

6. Πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές γνώσης 

Τα συστήµατα ΗΙΦ υποστηρίζουν αναζήτηση σε παγκόσµιες βάσεις 

δεδοµένων όπως είναι η Medline, και η HON (Health On Net). 

7. Τηλεϊατρική 

Ο ΗΙΦ µπορεί να µεταφερθεί µέσω απλών τηλεφωνικών γραµµών, ISDN, 

δορυφορικών ζεύξεων ή άλλου επικοινωνιακού µέσου σε οποιαδήποτε απόσταση. 

8. Επεξεργασία των δεδοµένων 

Τα ηλεκτρονικά δεδοµένα διευκολύνουν την περαιτέρω επεξεργασία και 

ανάλυση για λόγους επιδηµιολογικής έρευνας καθώς και για αξιολόγηση της 

ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας (Αραποστάθη και Τζεµπετζή, 2004, 15(87): 

31-36). 
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Περνώντας σε κάποια πιο πρακτικά και καθηµερινά ζητήµατα, µπορούµε να 

παραθέσουµε ορισµένα παραδείγµατα χρήσεων του ΗΙΦ, οι οποίες µπορούν να 

διευκολύνουν το γιατρό στην καθ’ ηµέρα πράξη: 

1. Ανάλυση πληθυσµού (population analysis): Μπορούµε να βρούµε όσους 

ασθενείς πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις, για παράδειγµα, όσους πρέπει να κάνουν 

συγκεκριµένο εµβόλιο και να ειδοποιηθούν να προσέλθουν µε τα απαραίτητα 

παραστατικά. 

2. Ειδικά έγγραφα (documents): Τα έγγραφα είναι γενικά πρότυπα και 

παίρνουν συγκεκριµένη µορφή ανάλογα µε τον τρέχοντα ασθενή και 

συµπληρώνονται αυτόµατα µε τα συγκεκριµένα στοιχεία του. Παραδείγµατα τέτοιων 

εγγράφων είναι τα παραπεµπτικά εξετάσεων, διακοµιστήρια, πρόσκληση για τεστ 

Παπανικολάου, εµβολιασµούς, µαστογραφία. 

3. Βάση φαρµάκων (drug database) και κωδικοποίηση αυτών: Κάθε 

φάρµακο καταχωρείται στην Βάση Φαρµάκων µε συγκεκριµένο τρόπο ώστε να είναι 

δυνατή η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη χορήγησή τους. 

4. Συστήµατα υποβοήθησης διάγνωσης: Πρόκειται για «έξυπνα» 

προγράµµατα τα οποία διαβάζουν και επεξεργάζονται τα δεδοµένα ενός ή 

περισσοτέρων φακέλων, προκειµένου να υποβοηθήσουν το γιατρό στο έργο του. Η 

υποβοήθηση αυτή συνίσταται, συνήθως, στην παροχή οδηγιών: εφιστούν την 

προσοχή σε σηµαντικές παραµέτρους του ασθενούς, εντοπίζουν αλληλεπιδράσεις 

φαρµάκων, συνιστούν την καλύτερη, σε κάθε περίπτωση, θεραπεία. 

5. Τηλεϊατρική: Ο ΗΙΦ ενός ασθενούς µπορεί να µεταφερθεί µέσω απλών 

τηλεφωνικών γραµµών, δορυφορικών ζεύξεων, γραµµών ISDN ή οποιουδήποτε 

άλλου επικοινωνιακού µέσου, σε οποιαδήποτε απόσταση. Μπορεί, έτσι, ο γιατρός να 

ενηµερώσει σχετικά µε κάποιον ασθενή οποιονδήποτε συνάδελφό του διαθέτει 

συµβατό λογισµικό ΗΙΦ. Ως εκ τούτου, µπορεί να ζητήσει τη συµβουλή του 

συναδέλφου του όσον αφορά στο συγκεκριµένο περιστατικό. Προκειµένου να 

καταστεί αυτό δυνατό, αναπτύσσονται πρότυπες αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών 

ιατρικών φακέλων, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (Mednet, 2005b).  

Όσον αφορά και πάλι στο ζήτηµα της διαλειτουργικότητας, οι διαλειτουργικοί 

ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν καλύτερα 

αποτελέσµατα στη φροντίδα υγείας, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα της παροχής φροντίδας και µειώνουν το κόστος. Η εφαρµογή τους 

σίγουρα απαιτεί µαζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, 
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το κόστος της εφαρµογής µπορεί να βαραίνει µία µόνο οµάδα ενώ τα οφέλη να 

καρπωθούν άλλες οµάδες. Αυτό που χρειάζεται είναι µια επιτυχηµένη στρατηγική 

όπου όλοι οι εµπλεκόµενοι να συνεργαστούν και η κατανοµή των εργασιών να 

ωφελήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέλη (James, 2005). 

Τέλος, όσον αφορά στα πλεονεκτήµατα του ΗΙΦ, αξίζει να δούµε και το θέµα 

του κόστους. Σε µια έρευνα που έγινε χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κόστους-οφελών 

(cost-benefit analysis), προκειµένου να αποκαλυφθεί η οικονοµική αποδοτικότητα 

ενός ΗΙΦ σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας. Η πραγµατικότητα δείχνει ότι στην 

Αµερική, η υιοθέτηση των ΗΙΦ προχωρά αργά και το κόστος της εφαρµογής αποτελεί 

εµπόδιο. Υπάρχουν πολλές ανέκδοτες αναφορές ότι οι ΗΙΦ παρέχουν οικονοµικό 

όφελος από την µείωση του κόστους και την αύξηση των οφελών αλλά οι επίσηµες 

έρευνες είναι λίγες. Η συγκεκριµένη έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

εφαρµογή ενός συστήµατος ΗΙΦ στην πρωτοβάθµια φροντίδα µπορεί να αποδώσει 

οικονοµικό όφελος, αρκεί να ληφθούν υπόψη κάποιοι παράγοντες. Για παράδειγµα, 

δεν µπορεί να γίνει οικονοµική ανάλυση για να µετρηθεί η ποιότητα φροντίδας, τα 

πιθανά ιατρικά λάθη ή η πρόσβαση στην πληροφορία (Wang et. al., 2003, 114: 397-

403). 

 

3.4 Τα µειονεκτήµατα του ΗΙΦ ως εφαρµογή ηλεκτρονικής 

υγείας 
 

Η ανάπτυξη και χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας έχει σαν 

πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας υγείας και την µείωση του 

κόστους και ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά σε 

αυτό. ∆ιαθέτοντας το ιατρικό ιστορικό του ασθενή σε διάφορες µορφές (κείµενο, 

εικόνα, ήχο, βίντεο), δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελµατίες υγείας αλλά και στους 

ασθενείς να διαχειρίζονται καλύτερα τα ιατρικά ζητήµατα. 

Παραπάνω είδαµε τα πλεονεκτήµατα χρήσης του ΗΙΦ τα οποία, αναµφίβολα, 

είναι ποικίλα και εντυπωσιακά. Στην πραγµατικότητα όµως, όπως και κάθε νέα 

πρωτοβουλία, η χρήση του ΗΙΦ ενέχει και κάποιες δυσκολίες-εµπόδια. Τα εµπόδια 

αυτά είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν έτσι ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε βέλτιστη 

χρήση του ΗΙΦ και των δυνατοτήτων του. 

Σύµφωνα µε τις Αραποστάθη και Τζεµπέτζη, ορισµένα βασικά 
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µειονεκτήµατα του ΗΙΦ είναι τα παρακάτω: 

1. Αναδιοργάνωση - Εκσυγχρονισµός 

Όλοι οι χειρόγραφοι ιατρικοί φάκελοι πρέπει να αντικατασταθούν από 

ηλεκτρονικούς. Αυτό προϋποθέτει αποφάσεις σχετικά µε τον τρόπο αρχειοθέτησης 

και το ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους. Οι αποφάσεις αυτές µπορεί 

να προκαλέσουν οργανωτική και διοικητική ταραχή, µιας και θα οδηγήσουν σε 

διαφοροποίηση των θέσεων εργασίας. Επίσης, προκύπτουν ζητήµατα 

προγραµµατισµού του ιατρικού χρονοδιαγράµµατος, επανακοστολόγηση και αµοιβή 

της ιατρικής επίσκεψης, εφόσον µε την εισαγωγή του ΗΙΦ αναπτύσσονται νέες 

µορφές φροντίδας όπως η τηλεσυµβούλευση.35 Τέλος, το κλινικό προσωπικό δεν 

πρέπει να µείνει στο περιθώριο κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων. 

2. Ανακατανοµή των πόρων 

Η εφαρµογή του ΗΙΦ αυξάνει τις δαπάνες για τη συγκεκριµένη επένδυση, το 

κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του συστήµατος, το κόστος εκπαίδευσης των 

χρηστών και επηρεάζει τα αναµενόµενα οφέλη. Ένας άλλος ανασταλτικός 

παράγοντας είναι ο φόβος αναχρονισµού του συστήµατος λόγω των ραγδαίων 

αλλαγών της τεχνολογίας. Επίσης, τίθεται το ζήτηµα του τελικού οφέλους από την 

εισαγωγή του ΗΙΦ. Η διοίκηση ενός νοσοκοµείου για παράδειγµα, αναλαµβάνει το 

κόστος της επένδυσης ενώ οι υπόλοιποι µπορούν να χρησιµοποιούν τον ΗΙΦ χωρίς 

καµία επιβάρυνση. Για να εξαλειφθεί αυτή η ανισότητα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

προσφέρουν ειδικό χρηµατικό bonus στο γιατρό που θα διαθέσει κόπο και χρόνο για 

την εφαρµογή του ΗΙΦ στους ασθενείς του. Τέλος, τα επιχειρήµατα ότι ο ΗΙΦ µπορεί 

να µειώσει το κόστος στηρίζονται κυρίως σε θεωρητικές υποθέσεις, µιας και δεν 

υπάρχουν αρκετές έρευνες που να αποδεικνύουν το αντίθετο. 

3. Τροποποίηση της νοµοθεσίας 

Η εφαρµογή του ΗΙΦ προϋποθέτει τη διασφάλιση του απορρήτου και την 

εµπιστευτικότητα των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδοµένων. Απαιτείται λοιπόν ένας 

νέος προσανατολισµός της νοµοθεσίας για τους ΗΙΦ.36 

4. Τυποποιηµένη εισαγωγή δεδοµένων 

Απαιτείται ειδική εκπαίδευση στον τρόπο καταγραφής και εισαγωγής των 

πληροφοριών που συλλέγονται αλλά και στον τρόπο επεξεργασίας τους. 
                                                 
35 ∆εν είναι σαφής ο προσδιορισµός του τρόπου µε τον οποίον ο ΗΙΦ επηρεάζει αυτά τα ζητήµατα 
µέσα από την ανάπτυξη νέων µορφών φροντίδας όπως η τηλεσυµβούλευση. 
36 Μεταξύ άλλων, σχετικά µε το απόρρητο και την πρόσβαση στον ΗΙΦ δηµοσιεύτηκε ο Ν. 3235/04 µε 
τίτλο «Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας», ο οποίος παρουσιάζεται στα παραρτήµατα της διατριβής. 
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5. Καταχώρηση των δεδοµένων στο σηµείο φροντίδας 

Χρειάζεται παρακίνηση και παροχή κινήτρου έτσι ώστε το κλινικό προσωπικό 

(γιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό) να καταχωρούν απευθείας τα 

δεδοµένα στον ΗΙΦ στο σηµείο φροντίδας, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη. 

6. Αποδοχή από το κλινικό προσωπικό 

Η επιτυχία του συστήµατος ΗΙΦ εξαρτάται από το βαθµό αποδοχής και 

χρήσης του από το κλινικό προσωπικό. Ένας εύχρηστος και ελκυστικός ΗΙΦ µπορεί 

να αντιµετωπιστεί µε λιγότερη δυσπιστία, κυρίως από το µεγαλύτερο σε ηλικία 

προσωπικό που κατά βάση δεν έχει γνώσεις περί τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών και που µέχρι τώρα ακολουθεί τη ρουτίνα ετών του χειρόγραφου 

ιατρικού φακέλου (Αραποστάθη και Τζεµπετζή, 2004, 15(87): 31-36). 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της διαλειτουργικότητας, όπως έχουµε αναφέρει, 

είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά, και πρέπει να αφορά, τους ΗΙΦ. Κατά την 

άποψη του Cline όµως, η «βιοµηχανία» της υγείας, πριν ασχοληθεί µε το θέµα της 

διαλειτουργικότητας (interoperability), θα πρέπει πρώτα να ασχοληθεί µε το θέµα της 

λειτουργικότητας (operability), δηλαδή να προωθήσει την ευρεία χρήση των ΗΙΦ και 

να εγγυηθεί ότι η ανταλλαγή των δεδοµένων γίνεται µε ασφάλεια. Κατόπιν, δύο 

πράγµατα πρέπει να διευθετηθούν για να επιταχυνθεί το θέµα της 

διαλειτουργικότητας: α) πρέπει να δοθούν κίνητρα για την παρακίνηση των γιατρών 

να χρησιµοποιήσουν τους ΗΙΦ και β) πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανταλλαγή 

δεδοµένων και τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων (Cline, 

2006, 27 (10): 68).   

Μιας και αναφερθήκαµε στη σχέση ασθενών-γιατρών-ΗΙΦ, αξίζει να 

αναφέρουµε µια εθνογραφική έρευνα όπου µελετήθηκαν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον τρόπο που χρησιµοποιούνται οι ΗΙΦ στην ιατρική πρακτική και είναι 

αυτοί που µπορούν να προσδιορίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση των ΗΙΦ, για 

βελτίωση της θεραπευτικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε την έρευνα, αναγνωρίστηκαν 

παράγοντες οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις άξονες: 

1. Χωροταξικοί (spatial): η επιρροή της παρουσίας και τοποθεσίας του ΗΙΦ 

κατά την αλληλεπίδραση ασθενών-γιατρών. 

2. Συσχετιστικοί (relational): οι αντιλήψεις των ασθενών και των γιατρών 

για τους ΗΙΦ και πως αυτές επηρεάζουν τη χρήση των ΗΙΦ. 

3. Εκπαιδευτικοί (educational): η πρόοδος των γιατρών και βελτίωση των 

ασθενών στα θέµατα κατανόησης της χρήσης των ΗΙΦ. 
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4. ∆οµικοί (structural): ιδρυµατικοί και τεχνολογικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την αντίληψη των γιατρών, όσον αφορά στη χρήση των ΗΙΦ 

(Ventres et. al., 2006, 4: 124-131). 

Συνεχίζοντας µε τα µειονεκτήµατα των ΗΙΦ και όσον αφορά στο κόστος, 

σύµφωνα µε τον Sidorov, πολλές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι ΗΙΦ δεν µειώνουν το 

κόστος αλλά ούτε την πιθανότητα εµφάνισης λαθών. Αντιθέτως, οι ΗΙΦ αυξάνουν τις 

δαπάνες και µειώνουν την παραγωγικότητα των παροχέων. Έτσι, οι ΗΙΦ αποτελούν 

ένα αναγκαίο αλλά ανεπαρκές εργαλείο, η χρησιµότητα και η αποδοτικότητα του 

οποίου, χρειάζεται αρκετή έρευνα ακόµη για να αποδειχθεί, υπό τη βάση της 

βελτίωσης της ποιότητας και της µείωσης του κόστους (Sidorov, 2006, 25(4): 1079-

1085). 

Τέλος, τα παραπάνω αποτελέσµατα ενισχύονται από µια άλλη έρευνα η οποία 

µελέτησε τα αποτελέσµατα από µια πραγµατική εφαρµογή ενός ΗΙΦ σε ένα µικρό 

κοινοτικό ιατρείο. Σύµφωνα µε την έρευνα, η εφαρµογή του ΗΙΦ στο ιατρείο: α) δεν 

έδειξε καθαρά κάποιο οικονοµικό όφελος, β) παρακώλυσε την παραγωγική 

διαδικασία και γ) χειροτέρεψε την ποιότητα κλίµατος στο ιατρείο για τους ασθενείς, 

τους γιατρούς και το προσωπικό. Ζητήµατα όπως η χρηµατοδότηση, η 

διαλειτουργικότητα, η τυποποίηση, η τεχνική υποστήριξη, η εκπαίδευση και οι 

αλλαγές στη διαχείριση (change management), προέκυψαν ως παράγοντες που πρέπει 

να διευθετηθούν προκειµένου να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που ανέκυψαν από τη 

χρήση του ΗΙΦ (Baron et. al., 2005, 143(3): 222-226). 

 

3.5 Ελληνική περίπτωση εφαρµογής ΗΙΦ 
 

Η περίπτωση εφαρµογής ΗΙΦ που θα παρουσιάσουµε αµέσως παρακάτω είναι 

µια ευκαιρία να δούµε πραγµατικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της 

εφαρµογής του ΗΙΦ σε µια υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα στο Κέντρο Υγείας 

(ΚΥ) Πλωµαρίου. 

Το ΚΥ Πλωµαρίου χρησιµοποιεί από την άνοιξη του 1997 την τεχνολογία 

ΗΙΦ, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη δηµιουργία, διαχείριση και επεξεργασία των 

φακέλων των ασθενών. Το λογισµικό ΗΙΦ που χρησιµοποιείται είναι το 
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«Health.one».37 Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιέχει ατοµικά στοιχεία, κληρονοµικό 

ιστορικό, παρούσα νόσο, τρέχουσα αγωγή, κλινική εξέταση, εργαστηριακές 

εξετάσεις, ακτινογραφίες, ηλεκτροκαρδιογραφήµατα σε ψηφιακή µορφή, οδηγίες και 

αγωγή. Η δηµιουργία ή ενηµέρωση των ΗΙΦ γίνεται κατά την εξέταση των ασθενών 

στο ΚΥ, καθώς και κατά την τακτική εξέταση συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων 

όπως του Γηροκοµείου και του ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων) 

της περιοχής, από γιατρούς του ΚΥ. 

 

3.5.1 Τα πλεονεκτήµατα χρήσης ΗΙΦ στο ΚΥ Πλωµαρίου 

 

Από την εµπειρία χρήσης της τεχνολογίας ΗΙΦ στο ΚΥ Πλωµαρίου, 

προκύπτουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

 

 

 

 
                                                

Επιτρέπει την πληρέστερη αντιµετώπιση του ασθενή από το θεράποντα 

γιατρό, ο οποίος διαθέτει συνεχώς όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

µε την πορεία της υγείας του ασθενή. 

Βελτιώνει τη συνεργασία µεταξύ των γιατρών που συµµετέχουν στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων του ασθενή, µιας και το συνηθέστερο 

πρόβληµα είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση του γιατρού σχετικά µε 

προηγούµενες ενέργειες των συναδέλφων του. Οι ασθενείς δε δίνουν 

πάντα επαρκείς πληροφορίες και η άµεση επικοινωνία µε τους υπεύθυνους 

γιατρούς για κάθε ιατρική παρέµβαση είναι πολλές φορές δυσχερής. Αυτό 

οδηγεί σε διπλοεξετάσεις ή επιλογή λανθασµένων ιατρικών παρεµβάσεων. 

Ο ΗΙΦ επιτρέπει κάθε φορά τη γνώση του ακριβούς ιστορικού του 

ασθενή. 

Ενισχύει το αίσθηµα εµπιστοσύνης των ασθενών προς τους γιατρούς-

χρήστες του ΗΙΦ, οι οποίοι εµφανίζονται κάθε φορά γνώστες των 

προβληµάτων τους. 

Επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση δεδοµένων αφού παρέχει δυνατότητες 

 
37 Το πανεπιστήµιο UCL της Αγγλίας έχει αναπτύξει το κέντρο «Centre for Health Informatics and 
Multiprofessional Education» (CHIME), το οποίο στα πλαίσια των εργασιών του για ηλεκτρονικούς 
φακέλους έχει αναπτύξει το πρόγραµµα «The Good European Health Record» (GEHR) στο οποίο 
µεταξύ άλλων ευρωπαϊκών κρατών, συµµετέχει και η Ελλάδα. Το λογισµικό που χρησιµοποιεί το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι το «Health.one» και είναι λογισµικό διαχείρισης ΗΙΦ 
(http://www.chime.ucl.ac.uk/work-areas/ehrs/GEHR/). 
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παρουσίασης συγκριτικών πινάκων από τις επισκέψεις του ασθενή, 

πραγµατοποίησης στατιστικών αναλύσεων, δηµιουργίας γραφικών 

παραστάσεων και γενικότερης επιδηµιολογικής έρευνας (Mednet, 2005a). 

 

3.5.2 Τα µειονεκτήµατα χρήσης ΗΙΦ στο ΚΥ Πλωµαρίου 

 

Το µειονέκτηµα που παρουσιάζεται από τη χρήση λογισµικού ΗΙΦ στο ΚΥ 

Πλωµαρίου είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι γιατροί του ΚΥ αποδέχονται την 

τεχνολογία των ΗΙΦ, ο οποίος βρέθηκε να είναι µικρότερος από τον αναµενόµενο. 

Αυτό αποδίδεται κυρίως στις ακόλουθες αιτίες: 

Στην ανεπαρκή εκπαίδευση των γιατρών στην πληροφορική. Τόσο οι 

παλιότεροι όσο και οι νεότεροι γιατροί είναι, στην πλειοψηφία τους, 

ανεπαρκώς εξοικειωµένοι µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) 

και αυτό δηµιουργεί µια επιφυλακτικότητα όσον αφορά στη χρήση τους. 

 

 

 

 

Στη συχνή εναλλαγή αγροτικών γιατρών που στελεχώνουν τα ΚΥ. Οι 

νέοι γιατροί είναι πιο δεκτικοί στη χρήση των ΗΙΦ, µιας και η εκµάθηση 

Η/Υ είναι ευκολότερη γι’ αυτούς. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους 

όµως στη χρήση ΗΙΦ συµπίπτει και µε το τέλος της θητείας τους στο ΚΥ. 

Στη στάση των µόνιµων γιατρών οι οποίοι λόγω µονιµότητας, είναι οι 

κατάλληλοι για την εκµάθηση και χρήση των ΗΙΦ. Ωστόσο, είναι 

επιφυλακτικοί για τους δύο προηγούµενους λόγους. 

Στην οργάνωση των ΚΥ, τα οποία παραµελούν την εφαρµογή ΗΙΦ, µιας 

και η εισαγωγή τους είναι προαιρετική. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ως 

υποχρεωτική η εφαρµογή ΗΙΦ η οποία ίσως να απαιτεί λίγο περισσότερο 

χρόνο αλλά µελλοντικά θα αυξήσει την απόδοση του ΚΥ και η 

αντιµετώπιση των ασθενών θα γίνεται πιο εύκολα και συστηµατικά. 

Το φιλικό ως προς τη χρήση λογισµικό, η απλοποίηση της δοµής των ΗΙΦ, η 

καταχώρηση των δεδοµένων σε µορφή ελεύθερου κειµένου και η προσαρµογή του 

προγράµµατος στις ιδιαιτερότητες της µονάδος, απέδωσαν θετικά αποτελέσµατα 

όσον αφορά στην αποδοχή του λογισµικού ΗΙΦ. 

Τέλος, η νοµοθετική διευκόλυνση του διορισµού αγροτικών γιατρών µε 

γνώσεις χρήσης Η/Υ σε ΚΥ που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή, προτείνεται ως 

αρχική ενέργεια προς την κατεύθυνση της εισαγωγής της τεχνολογίας ΗΙΦ στις 

Πρωτοβάθµιες Μονάδες Υγείας (Mednet, 2005a).  
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3.6 Ανάλυση SWOT για την περίπτωση ΗΙΦ 
 

Σύµφωνα µε τον Ligtvoet, εάν πρόκειται να χρησιµοποιούµε την τεχνολογία 

ΗΙΦ για τις διάφορες εφαρµογές στην υγεία, τότε θα χρειαστεί να υπάρχει κλίµα 

συνεργασίας και οµοφωνίας ανάµεσα σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη (υπηρεσίες 

υγείας, επαγγελµατίες υγείας, ασθενείς). Είναι ζωτικής σηµασίας να αναλυθούν οι 

δυνατότητες (strengths), οι αδυναµίες (weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities) και 

οι κίνδυνοι (threats)38µιας τέτοιας εφαρµογής, έτσι ώστε να έχουµε πολιτικές 

προτάσεις και σωστές στρατηγικές. 

Μία SWOT Analysis για την περίπτωση του ΗΙΦ είναι αυτή που θα 

παρουσιάσουµε παρακάτω. Είναι αρκετά χρήσιµη καθώς φέρνει στην επιφάνεια όλες 

τις παραµέτρους µιας τέτοιας εφαρµογής, θετικές και αρνητικές, και είναι απαραίτητη 

σε ένα στρατηγικό σχεδιασµό. 

 
Πίνακας 7: SWOT Analysis για Ηλεκτρονικούς Ιατρικούς Φακέλους 

Strengths 
 Υπάρχει πλήθος ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων για την υλοποίηση των 
ΗΙΦ. 

 Τα ευρωπαϊκά Υπουργεία Υγείας 
συµφωνούν στην υψηλή προτεραιότητα 
του ζητήµατος των ΗΙΦ. 

 Οι επαγγελµατίες υγείας καταλαβαίνουν 
ότι ένας διαλειτουργικός ΗΙΦ µπορεί να 
αυξήσει τη συνεργασία µεταξύ τους και να 
προλάβει επαναληπτικές διαδικασίες και 
αυξηµένα κόστη. 

Weaknesses 
 ∆εν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις της 
λεγόµενης transmural care.39 

 Είναι δύσκολη η συνεργασία ανάµεσα σε 
διάφορες υπηρεσίες υγείας. 

 Υπάρχουν περιορισµένοι προϋπολογισµοί 
για την εφαρµογή συστηµάτων ΗΙΦ. 

 Το ποσοστό προθυµίας και ικανότητας του 
προσωπικού υγείας όσον αφορά στην 
αποδοχή και διαχείριση των ΗΙΦ αποτελεί 
σηµαντικό εµπόδιο. 

Opportunities 
 Ενδυνάµωση των πολιτών κατά την 
προσωπική διαχείριση της φροντίδας 
υγείας τους. 

 Μείωση αντιγραφής δεδοµένων κατά την 
µεταφορά ασθενών ανάµεσα σε ιδρύµατα 
υγείας και µείωση λαθών. 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας υποδοµών κοινής 
πρόσβασης. 

Threats 
 Οι επαγγελµατίες υγείας χρειάζεται να 
αλλάξουν τη συµπεριφορά τους και να 
προσέχουν τη διατύπωση του ιατρικού 
ιστορικού του ασθενή ώστε να είναι 
κατανοητό. 

 Παραµένει το πρόβληµα της ασφάλειας 
των προσωπικών δεδοµένων. 

Πηγή: Ligtvoet, 2004 
 

Ο συνδυασµός των τεσσάρων παραµέτρων της SWOT Analysis, µας οδηγεί 

στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

1. Οι ασθενείς πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά στην 
                                                 
38 Τα αρχικά των τεσσάρων παραµέτρων δηµιουργούν το ακρωνύµιο SWOT. Το είδος αυτής της 
ανάλυσης χρησιµοποιείται σαν εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού. 
39 Αυτό το είδος φροντίδας είναι πλήρως προσαρµοσµένο στις ανάγκες των ασθενών και παρέχεται 
υπό τη συνεργασία της πρωτοβάθµιας µε τη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας.   
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αποθήκευση και χρήση των ιατρικών δεδοµένων τους. 

2. Οι γιατροί πρέπει να πειστούν ώστε να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες 

των ΗΙΦ στα ιατρεία τους.  

3. Πρέπει να ξεπεραστούν τεχνικά εµπόδια που έχουν να κάνουν µε 

συσκευές, λογισµικό και τεχνική υποστήριξη χρήσης και συντήρησης ενός 

δικτύου ΗΙΦ (Ligtvoet, 2004, Issue 81). 

 

3.7 Συµπέρασµα 
 

Όπως αναλύσαµε προηγουµένως, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι µια 

σηµαντική αποθήκη ιατρικών πληροφοριών που αναµφιβόλως µπορεί να θεωρηθεί ως 

αναγκαίο κοµµάτι ενός ολοκληρωµένου συστήµατος παροχής φροντίδας υγείας. 

Βοηθά στην άµεση ανάκτηση πληροφοριών των ασθενών, ενώ παράλληλα 

ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις λαθών. Με την εµφάνιση και ανάπτυξη όλων των νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η 

ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας είναι πλέον απαραίτητες ενέργειες σε όλες τις 

κοινωνικές διαστάσεις. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες, η 

αµεσότητα και η πρόσβαση, είναι ζητήµατα που µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στο χώρο της υγείας, η χρήση ενός συστήµατος 

ΗΙΦ µπορεί να απλοποιήσει διαδικασίες και να βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

Ένα άλλο µέσο που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα είναι και οι (ηλεκτρονικές) 

κάρτες υγείας. Αποτελούν µέρος της σύγχρονης τεχνολογίας και ήδη έχουν 

υιοθετηθεί και χρησιµοποιηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το περιεχόµενο και 

η λειτουργία τους παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4. Άξονας 3: Κάρτες Υγείας και Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Ασφάλισης Ασθένειας 
 

Οι κάρτες υγείας είναι ο τρίτος προσδιοριστικός άξονας της ηλεκτρονικής 

υγείας που µελετάµε στην παρούσα διατριβή. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να 

αποσαφηνιστεί και να αναλυθεί είναι οι διάφορες κατηγορίες καρτών υγείας που 

µπορούµε να συναντήσουµε στα διάφορα συστήµατα υγείας, ανάλογα µε τις 

υπάρχουσες απαιτήσεις.  
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Ο ορισµός «κάρτα υγείας» είναι αρκετά γενικευµένος αλλά ταυτόχρονα 

περιλαµβάνει και όλες τις επιµέρους έννοιες µιας τέτοιας κάρτας. Συχνά θα 

συναντήσουµε όρους όπως «ηλεκτρονική κάρτα υγείας», «έξυπνη κάρτα υγείας», 

«ευρωπαϊκή κάρτα υγείας». Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι 

κάθε όρος έχει και διαφορετικό περιεχόµενο.  

Είναι σύνηθες όµως, όταν κανείς αναφέρεται σε «έξυπνη κάρτα υγείας» να 

την αποκαλεί απλώς «κάρτα υγείας». Οι έξυπνες κάρτες υγείας παρέχουν έναν 

εύκολο και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης ιατρικών πληροφοριών. Οι εφαρµογές αυτών 

των καρτών µπορούν να διακριθούν σε έξι κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο και το 

σύνολο των πληροφοριών που αποθηκεύονται: 

Insurance Cards: περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την αναγνώριση της 

ταυτότητας των ασφαλισµένων. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Emergency Medical Cards: περιέχουν ιατρικές πληροφορίες 

προσαρµοσµένες στις ανάγκες του προσωπικού της µονάδας επειγόντων 

περιστατικών. 

Hospital Admission Cards: περιέχουν δηµογραφικά στοιχεία καθώς και 

στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα. 

Follow up Cards: είναι προσαρµοσµένες να αποθηκεύουν ιατρικά 

δεδοµένα για ειδικές περιπτώσεις όπως καρδιολογία, διαβήτης, 

αιµοκάθαρση, µητρότητα, ογκολογία και φαρµακευτική. 

Universal Health Cards: περιέχουν πληροφορίες ασφάλισης, 

δηµογραφικά δεδοµένα και διασύνδεση µε το ιατρικό ιστορικό των 

ασθενών. 

Health Passport Cards: περιέχουν ακριβείς ιατρικές πληροφορίες 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Η ιδανική κάρτα υγείας απλοποιεί τη διαδικασία αναγνώρισης µε οπτικά ή µε 

ηλεκτρονικά µέσα, µεταφέρει δεδοµένα για να εξυπηρετήσει γιατρούς, 

φαρµακοποιούς και ασθενείς και χρησιµοποιεί σύστηµα κρυπτογράφησης 

πληροφοριών για την ασφαλή προστασία τους (Αποστολάκης και Βλαχογιάννη, 2004, 

15(86): 31-36). 

Αν ανατρέξουµε στο σχέδιο δράσης eEurope 2005 που υιοθετήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, θα παρατηρήσουµε ότι µία 

από τις προτεινόµενες δράσεις του σχεδίου είναι η ίδρυση µιας ηλεκτρονικής κάρτας 
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υγείας, η οποία αντικαθιστά τα έντυπα σε χαρτί που µέχρι τώρα απαιτούνταν για 

υγειονοµική περίθαλψη σε άλλο κράτος µέλος. Η χρήση µιας τέτοιας κάρτας µπορεί 

να διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό πολλές διαδικασίες που απαιτούνται για υγειονοµική 

περίθαλψη, παρουσιάζει διάφορα οφέλη και είναι αυτή που θα µας απασχολήσει 

παρακάτω. Η ονοµασία της είναι: Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 

(ΕΚΑΑ). 

 

4.1 Το ιστορικό ίδρυσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 

ασθένειας 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002, ενέκρινε 

σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ έως το 

2005. Η σύνοδος κορυφής αποφάσισε να δηµιουργηθεί µια Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) η οποία «θα αντικαταστήσει τα σηµερινά έντυπα που 

είναι αναγκαία για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε άλλο κράτος µέλος κατά τη 

διάρκεια µιας προσωρινής διαµονής» (Barcelona European Council, 2002, p. 13). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 1η Ιουνίου 2004 ως ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της κοινής Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.40 Η κάρτα αυτή είναι 

µοναδική και έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει όλα τα τρέχοντα έντυπα που 

αφορούν την υγειονοµική περίθαλψη και τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια 

προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος µέλος. Η νέα κάρτα θα διευκολύνει τους 

πολίτες της ΕΕ, τους φορείς παροχής υπηρεσιών περίθαλψης (γιατρούς, νοσοκοµεία) 

και τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Αρχικά θα αντικαταστήσει το έντυπο 

«Ε111» για τις σύντοµες διαµονές (όπως τις διακοπές) και σε δεύτερη φάση, όλα τα 

άλλα έντυπα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια προσωρινών διαµονών 

(υπάλληλοι αποσπασµένοι σε άλλη χώρα «Ε128», εργαζόµενοι στις διεθνείς 

µεταφορές «Ε110», σπουδαστές «Ε128» και άνεργοι που µεταβαίνουν σε άλλο 

κράτος µέλος προς αναζήτηση θέσης εργασίας «Ε119»).  

Σε τρίτη φάση θα πάρει την µορφή «ηλεκτρονικής έξυπνης κάρτας», µε 

δυνατότητα ανάγνωσης από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα δίνει τη δυνατότητα στους 

ασθενείς που είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν για την υγειονοµική τους περίθαλψη 

                                                 
40 Όπως παρατηρούµε, οι έννοιες «ηλεκτρονική κάρτα υγείας» και «ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 
ασθένειας» είναι ταυτόσηµες. 
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στο εξωτερικό, να εισπράξουν ταχύτερα τα έξοδα αυτά από το σύστηµα ασφάλισής 

τους. Επίσης, θα δίνει το δικαίωµα για κάθε αναγκαία περίθαλψη στο κράτος µέλος 

υποδοχής και όχι µόνο για την άµεσα αναγκαία περίθαλψη.  

Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω στόχων, η Επιτροπή έχει θέσει 

ορισµένες προτάσεις. Μιας και υπάρχουν µεγάλες διαφορές στη χρήση των καρτών 

για την υγειονοµική περίθαλψη και στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, 

χρειάζεται να γίνει µια επισκόπηση των καρτών ασφάλισης ασθένειας που ήδη 

υπάρχουν στην ΕΕ. Υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη εκδώσει έξυπνες κάρτες, άλλες 

που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασµού και άλλες που τις χρησιµοποιούν 

ελάχιστα ή καθόλου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ∆ιοικητική Επιτροπή για 

την Κοινωνική Ασφάλιση των ∆ιακινούµενων Εργαζοµένων (CASSTM) µπορεί να 

συνεισφέρει και να διευκολύνει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δηµιουργώντας 

µια νοµική βάση για την αντικατάσταση των εντύπων της «σειράς 100» και 

προωθώντας τη συνεργασία των κρατών µελών για τον εκσυγχρονισµό της 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των οργανισµών καθώς και την ταχύτερη χορήγηση 

και επιστροφή των παροχών (European Commission, 2003c). 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα περιγράψουµε και θα αναλύσουµε τις 

έννοιες, το περιεχόµενο, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ευρωπαϊκής 

κάρτας ασφάλισης ασθένειας. 

 

4.2 Η µορφή της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
 

Είναι σκόπιµο να ξεκινήσουµε εξηγώντας την µορφή/όψη που έχει η 

ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. Η κάρτα αυτή θυµίζει τις γνωστές σε όλους 

µας πιστωτικές κάρτες και σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να φέρει ή 

όχι, ένα ειδικό κύκλωµα (chip) και µια µαγνητική λωρίδα (magnetic strip). Η κάρτα 

πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένο σχεδιαστικό µοντέλο και να έχει κάποιο 

διακριτό ευρωπαϊκό σύµβολο, ώστε να είναι άµεσα αναγνωρίσιµη από τους 

εµπλεκόµενους στα συστήµατα υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής του 

κατόχου της.  

Αρχικά, η κάρτα φέρει οπτικά αναγνώσιµες πληροφορίες του κατόχου της οι 

οποίες διευκολύνουν στην παροχή φροντίδας και στην απόδοση των δαπανών 

(reimbursement). Συγκεκριµένα, η Επιτροπή πρότεινε ότι οι υποχρεωτικές 
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πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην κάρτα είναι οι παρακάτω: 

Ονοµατεπώνυµο του κατόχου • 

• 

• 

• 

• 

• 

Αναγνωριστικό αριθµό του κατόχου 

Ηµεροµηνία ισχύος της κάρτας 

Κωδικό ISO εγγραφής κάθε κράτους µέλους 

Αναγνωριστικό αριθµό ή όνοµα του αρµόδιου οργανισµού 

Επαγωγικό αριθµό που να επιτρέπει τον έλεγχο των πληροφοριών της 

κάρτας µε τον αντίστοιχο όµοιο επαγωγικό αριθµό του ασφαλιστικού 

οργανισµού, ώστε να µειώνεται το ρίσκο πιθανής απάτης. 

Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρονική περίοδος ισχύος της κάρτας πρέπει να 

καθορίζεται από το ίδιο κράτος µέλος που την εκδίδει (European Commission, 2003d, 

p. 9). 

Η µορφή της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας για την Ελλάδα είναι 

η παρακάτω: 

 
Σχήµα 1: Η εµπρόσθια και οπίσθια όψη της ελληνικής ΕΚΑΑ41 

 

 
 

 
                                                 
41 Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, http://www.ggka.gr/e111_main.htm 
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4.3 Ο τρόπος λειτουργίας, εισαγωγής και διανοµής της 

ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
 

Η χρήση της κάρτας ασφάλισης αφορά τρεις τοµείς: τους ασφαλισµένους, 

τους παροχείς υπηρεσιών (γιατρούς, νοσοκοµεία) και τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης (της χώρας εγγραφής αλλά και της χώρας διαµονής). 

Οι ασφαλισµένοι θα προµηθεύονται την ειδική κάρτα αντί του εντύπου Ε111 

την οποία θα επιδεικνύουν στον παροχέα φροντίδας ή στον ασφαλιστικό οργανισµό 

του τόπου διαµονής. Οι παροχείς φροντίδας από την πλευρά τους δε θα λαµβάνουν 

πλέον κακώς συµπληρωµένα, δυσανάγνωστα ή ακατανόητα έγγραφα όπως µέχρι 

σήµερα αλλά αντιθέτως, θα έχουν άµεση πρόσβαση σε πιο σαφή και ευανάγνωστα 

δεδοµένα. Τέλος, όσον αφορά στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, θα έχουν και αυτοί 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε πιο σαφή και ευανάγνωστα δεδοµένα, κάτι που θα 

διευκολύνει τις διαδικασίες απόδοσης δαπανών. Στην περίπτωση δε χρησιµοποίησης 

ηλεκτρονικών συστηµάτων θα έχουµε και µείωση των λαθών, απάτης και 

κατάχρησης (European Commission, 2003d, p. 10-11). 

Όσον αφορά στον τρόπο εισαγωγής και διανοµής της ΕΚΑΑ, µία 

περίπτωση είναι η ενσωµάτωσή της σε κάποια ήδη υπάρχουσα εθνική κάρτα και η 

δεύτερη περίπτωση είναι η έκδοση µιας καινούριας κάρτας.  

Η πρώτη περίπτωση παρουσιάζει κάποιες τεχνικές δυσκολίες όπως τον τρόπο 

«διαβάσµατος» των δεδοµένων, το format τους και το χρόνο προετοιµασίας της 

κάρτας. Η δεύτερη περίπτωση φαίνεται πιο εύχρηστη γιατί επιτρέπει τη συνετή 

διανοµή της κάρτας µόνο στους µετακινηθέντες, δε θέτει προβλήµατα ανοµοιότητας 

των ηµεροµηνιών ισχύος και δεν συγχέει τις πληροφορίες της κάθε κάρτας. 

Όσον αφορά στη διανοµή της ηλεκτρονικής κάρτας έχουµε και πάλι δύο 

περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η γενική διανοµή της κάρτας η οποία θα 

βοηθήσει στην άµεση κοινοποίησή της στους πολίτες αλλά θα αυξήσει το κόστος 

κάλυψης των αναγκών, ενώ η δεύτερη περίπτωση που θεωρείται πιο ασφαλής και 

περιορίζει το κόστος, είναι η διανοµή της κατ’ απαίτηση (European Commission, 

2003d, p. 13). 
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4.4 Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ευρωπαϊκής 

κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
 

Αφού παρουσιάσαµε την ιστορία, το περιεχόµενο και τους τρόπους 

λειτουργίας, εισαγωγής και διανοµής της κάρτας ασφάλισης, είναι σκόπιµο να 

περάσουµε στα πιθανά οφέλη και στις πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν από τη 

χρήση της.  

 

4.4.1 Τα πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 

 

Τα πλεονεκτήµατα δηµιουργίας και χρήσης της ευρωπαϊκής κάρτας 

ασφάλισης ασθένειας είναι ποικίλα: 

1. Ωφελεί τους ευρωπαίους πολίτες ελαχιστοποιώντας τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη λήψη των ανάλογων εγγράφων (Ε111). 

2. Οι πολίτες που διανέµουν προσωρινά σε άλλο κράτος µέλος έχουν 

πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη υπό τις ίδιες συνθήκες όπως και οι 

υπήκοοι του ίδιου κράτους µέλους. 

3. Η απόδοση των δαπανών για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη γίνεται 

γρήγορα από το κράτος µέλος εγγραφής. 

4. Η κάρτα επιτρέπει γενικώς την άµεση πρόσβαση στην παροχή φροντίδας. 

5. Οι παροχείς φροντίδας δε θα λαµβάνουν πλέον δυσανάγνωστα, ηµιτελή 

και ακατανόητα έγγραφα (European Commission, 2003d, p. 4-16). 

Επιπρόσθετα, και γενικότερα για τις έξυπνες κάρτες υγείας, µπορούν να 

συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας της ιατρικής 

πληροφορίας, εφόσον µπορούν να πιστοποιούν σε επίπεδο φυσικού προσώπου κάθε 

µέλος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν το δικαίωµα πρόσβασης 

στα πληροφοριακά συστήµατα των φορέων (Αποστολάκης και Βλαχογιάννη, 2004, 

15(86): 31-36). 

 

4.4.2 Τα µειονεκτήµατα της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 

 

Ως νέο «εργαλείο» παροχής φροντίδας υγείας, είναι λογικό ότι η χρήση της 

ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας µπορεί να ενέχει και κάποια µειονεκτήµατα και 
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δυσκολίες που προκύπτουν από τη χρήση της. Ορισµένα από αυτά τα µειονεκτήµατα 

είναι τα παρακάτω: 

1. Υπάρχουν εθνικές διαφοροποιήσεις στη χρήση καρτών, όσον αφορά στα 

συστήµατα υγείας και στο καθεστώς κοινωνικής προστασίας. 

2. ∆εν υπάρχει διασυνοριακή διαλειτουργικότητα στη χρήση καρτών, εκτός 

από πιλοτικές εργασίες στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου έθνους. 

3. Στην περίπτωση συνένωσης της κάρτας µε κάποια εθνική κάρτα υγείας, 

υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στον τρόπο «διαβάσµατος» των δεδοµένων, 

το format τους και της ηµεροµηνίας ισχύος. 

4. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το κόστος αναπαραγωγής των 

καρτών καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων των κατόχων 

τους (European Commission, 2003d, p. 4-16). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι σε έρευνα που διενεργήθηκε σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο µε κλειστό ερωτηµατολόγιο για το ζήτηµα των έξυπνων 

καρτών υγείας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (γιατροί, αρµόδιοι των υπουργείων 

υγείας και διευθυντές εταιριών που ασχολούνται µε προγράµµατα καρτών υγείας) 

συµφωνεί για τη χρησιµότητα της κάρτας υγείας, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει ηθικά 

και νοµικά ζητήµατα καθώς και θέµατα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων (Αποστολάκης και Βλαχογιάννη, 2004, 15(86): 31-36). 

Όσον αφορά στα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα, ο Ιγγλεζάκης αναφέρει για τις 

«έξυπνες» κάρτες ότι η χρήση των καρτών αυτών εµπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 

7 § 2 του νόµου 2472/97, ενόσω η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων εκτελείται 

από ιατρικό προσωπικό και γίνεται για τις ανάγκες της ιατρικής περίθαλψης του 

κατόχου της κάρτας (Ιγγλεζάκης, 2003, σελ. 234). 

 

4.5 «Ηλεκτρονικοποίηση» της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 

ασθένειας 
 

Ο πρωταρχικός σκοπός της ίδρυσης και χρήσης της ευρωπαϊκής κάρτας 

ασφάλισης ασθένειας είναι η αντικατάσταση, αρχικά, του εντύπου Ε111 περί 

προσωρινής διαµονής σε άλλη χώρα. Η κάρτα φέρει οπτικά δεδοµένα 

(ονοµατεπώνυµο, χώρα εγγραφής και διάφορους χρήσιµους κωδικούς) µε λατινικούς 

χαρακτήρες έτσι ώστε να είναι κατανοητή και λειτουργική από τα εµπλεκόµενα στην 
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παροχή φροντίδας µέλη. Ο βασικός της ρόλος είναι η διευκόλυνση διαδικασιών 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε άλλο κράτος µέλος καθώς και η άµεση απόδοση 

δαπανών από το κράτος εγγραφής.  

Σε δεύτερο στάδιο, γίνονται προσπάθειες για τη δυνατότητα ανάγνωσης της 

κάρτας µε ηλεκτρονικά µέσα (electronification). Συγκεκριµένα, την µετατροπή της σε 

ηλεκτρονική κάρτα υγείας, µε λειτουργίες συνδεδεµένες µε προσωπικά ιατρικά 

δεδοµένα. Τέτοιες λειτουργίες είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρικά δεδοµένα 

του κατόχου καθώς και σε θεραπευτικές αγωγές. Η περίπτωση χρήσης της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας παρουσιάζει επιπλέον πλεονεκτήµατα, πολύ σηµαντικά 

για την επαρκή και σωστή παροχή φροντίδας υγείας: 

1. Επιτρέπει την on line πρόσβαση στα ιατρικά και διαχειριστικά αρχεία των 

ασθενών. 

2. Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα απλουστεύει τις διαδικασίες, µειώνει το ρίσκο 

λαθών, απάτης και κατάχρησης (European Commission, 2003d, p. 15-16). 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική του προγράµµατος eTen της Επιτροπής, µέχρι το 

έτος 2008, µια ηλεκτρονική ΕΚΑΑ θα πρέπει να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες eye-

readable (ορατά χρησιµοποιούµενες) ΕΚΑΑ, για όλα τα έντυπα της σειράς «Ε» 

(Netcards Project, 2006a). 

Ένα επιτυχηµένο παράδειγµα είναι αυτό της Γαλλίας όπου η χρήση 

ηλεκτρονικής ΕΚΑΑ οδήγησε σε µειωµένη εισαγωγή δεδοµένων για διαχειριστικούς 

σκοπούς και γρηγορότερη απόδοση δαπανών, διαδικασίες που απαιτούσαν ένα 

χρονικό διάστηµα δύο µηνών σε δύο εβδοµάδες (Netcards Project, 2006b). 

 

4.6 Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έξυπνες 

κάρτες υγείας 
 

Η ΕΕ έχει χρηµατοδοτήσει πολλά έργα που περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και 

εφαρµογή των έξυπνων καρτών υγείας όπως τα προγράµµατα Cardlink 2, Diabcard, 

Ishtar, Netlink, Trusthealth, G8 Healthcare Data Project και Aim Eurocards. Επίσης, 

έχουν γίνει πιλοτικές εφαρµογές για την εισαγωγή έξυπνων καρτών στα συστήµατα 

υγείας της ΕΕ. Συγκεκριµένα: 

Βέλγιο: Μία κάρτα υγείας και πρόνοιας για δώδεκα εκατοµµύρια πολίτες 

και µε παροχές που προσφέρονταν µέσω τερµατικών που είχαν συνδεθεί 

• 
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µε το δίκτυο “La Carte d’ Identite Sociale Belge”. Το έργο βασίζεται σε 

σύστηµα δύο έξυπνων καρτών, µία για τους επαγγελµατίες υγείας και µία 

για τους πολίτες. 

Γαλλία: Το πρόγραµµα υγείας “Sesame Vitale” στοχεύει να 

αντικαταστήσει ένα δις. εγγράφων µε φόρµες σε ηλεκτρονική µορφή, 

διευκολύνοντας τις συναλλαγές µεταξύ ασθενών, επαγγελµατιών υγείας 

και ασφαλιστικών ταµείων, διασφαλίζοντας συγχρόνως ένα υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας. 

• 

• 

• 

• 

Γερµανία: Από το 1994 όσοι είναι µέλη της υποχρεωτικής ασφάλισης 

υγείας φέρουν µια έξυπνη κάρτα υγείας. Πρόκειται για σύστηµα που 

επιτρέπει τα δεδοµένα της κάρτας να εκτυπώνονται ως ασφαλιστικό 

έντυπο ή να µεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Ιταλία: Ξεκινά πρόγραµµα δηµιουργίας ηλεκτρονικής ταυτότητας που θα 

περιέχει και ιατρικές πληροφορίες. 

Ηνωµένο Βασίλειο: Το 1999 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα δηµιουργίας 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας µε ασθενοκεντρική προοπτική και στόχο τη 

διευκόλυνση των επαγγελµατιών υγείας να βελτιώσουν την παροχή υγείας 

στους πολίτες (Αποστολάκης και Βλαχογιάννη, 2004, 15(86): 31-36). 

 

4.6.1 Η ελληνική περίπτωση 

 

Θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε ορισµένα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα οποία έχει συµµετάσχει η Ελλάδα, όσον αφορά στις ηλεκτρονικές 

κάρτες, στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 8: Προγράµµατα καρτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Πρόγραµµα Χαρακτηριστικά 

Ishtar 

Βασικός στόχος είναι η µελέτη του 
προβλήµατος προστασίας των δεδοµένων στα 
πληροφοριακά συστήµατα υγείας και προτάσεις 
λύσεων. 

Diabcard (για διαβητικούς) 

Το πιλοτικό πρόγραµµα (στο Νοσοκοµείο 
Ερυθρός Σταυρός το 1996) στόχευε στη 
δυνατότητα επικοινωνίας µέσω της κάρτας που 
περιείχε πληροφορίες για τον ασθενή, µεταξύ 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και 
προσωπικού εργαστηρίων. 

Cardlink 2 (κάρτα επείγουσας ανάγκης) 

Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε από το 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η πρόταση 
ήταν να δηµιουργηθεί µια κάρτα υγείας για 
65.000 περίπου φοιτητές που καλύπτονταν από 
συγκεκριµένο ασφαλιστικό σχήµα.  

Πρόγραµµα «Βελτίωση της Υγείας στις αγροτικές 
περιοχές µε την εφαρµογή της πληροφορικής σε 
Κέντρα Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία της 
περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας», µε 
χρηµατοδότηση της περιφέρειας και της ΕΕ, 
(πρωτοβουλία Risi+) 
 

Η εφαρµογή περιλαµβάνει και την προµήθεια 
έξυπνων καρτών υγείας. Η κάρτα θα 
περιλαµβάνει τα προσωπικά στοιχεία του 
ασθενή, καθώς και στοιχεία του ιστορικού του 
όπως ασθένειες, αλλεργίες, φάρµακα και άλλα. 

Πηγή: Αποστολάκης και Βλαχογιάννη, 2004 
 
Εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, µία πολύ σηµαντική κίνηση του 

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η θεσµοθέτηση της 

δηµιουργίας Εθνικού Γενικού Μητρώου όλων των ασφαλισµένων και συνταξιούχων 

της χώρας καθώς και του Εθνικού Γενικού Μητρώου Εργοδοτών µε το άρθρο 64 του 

Ν. 2084/1992 «Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Την 

ευθύνη τήρησης των Εθνικών Μητρώων Ασφαλισµένων, Εργοδοτών και 

Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) έχει η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΓΓΚΑ).  

Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε ασφαλισµένο, συνταξιούχο ή εργοδότη που 

εντάσσεται στο ΕΜΑΕΣ, αποδίδεται ένας µοναδικός Αριθµός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο κάθε εντασσόµενος στο ΕΜΑΕΣ 

εφοδιάζεται µε παραστατικό του ΑΜΚΑ του, το οποίο είναι µια Κάρτα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΚΚΑ). 

Η βάση του νέου συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης είναι το 

«Πληροφοριακό Σύστηµα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ». Συγκεκριµένα, το Εθνικό Μητρώο 

τηρείται κεντρικά σε βάση δεδοµένων η οποία φιλοξενείται σε έναν ισχυρό Η/Υ του 

Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), µε τον 
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οποίο συνδέονται on line, µέσω του ∆ικτύου Κοινωνικής Ασφάλισης (200 κόµβοι – 

υπολογιστές πανελλαδικά), όλοι οι χρήστες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και 

της ΓΓΚΑ. Η βάση δεδοµένων περιέχει τον ΑΜΚΑ κάθε ασφαλισµένου σαν κωδικό 

ταυτοποίησης (πεδίο – κλειδί αναφοράς), τα ατοµικά του στοιχεία, το ασφαλιστικό 

του ιστορικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της ΚΚΑ, µε την οποία θα 

εφοδιάζεται οποιοσδήποτε καταχωρείται στο Εθνικό Μητρώο. Μέχρι το 2004 έχουν 

ενταχθεί 1.700.000 ασφαλισµένοι και 43.000 συνταξιούχοι (Αποστολάκης και 

Βλαχογιάννη, 2004, 15(86): 31-36). 

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή της 

«Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας», παρουσιάζονται ορισµένα πολύ 

σηµαντικά στοιχεία όσον αφορά στις κινήσεις υιοθέτησης των κρατών µελών, των 

καρτών ασφάλισης ασθένειας. Οι κινήσεις της Ελλάδας στο ζήτηµα των καρτών 

ασφάλισης ασθένειας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.42 

 
Πίνακας 9: Κάρτες ασφάλισης ασθένειας στην Ελλάδα 

Όνοµα κάρτας /έργου ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ  

Σκοπός κάρτας Οποιοσδήποτε λαµβάνει ΑΜΚΑ θα εφοδιάζεται µε µια 
κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. 

Ηµεροµηνία εισαγωγής κάρτας 1993 

Αριθµός καρτών που κυκλοφόρησαν Μέχρι το ∆εκέµβρη του 2002, 2.5 εκατοµµύρια άτοµα 
έχουν λάβει την κάρτα.43 

Εξέλιξη Αφού ολοκληρωθεί το έργο, η κάρτα θα αντικατασταθεί 
από µια έξυπνη κάρτα. 

Σχόλια Πρέπει να προσδιορισθούν τα τεχνικά ζητήµατα της 
έξυπνης κάρτας.   

Ορατά στοιχεία αναγνώρισης  Γράµµατα βαφτιστικού, πατρώνυµου και επωνύµου, 
ειδικοί κωδικοί και barcode.  

Μη ορατά στοιχεία 
Στοιχεία αναγνώρισης ΓΓΚΑ (διεύθυνση, τηλέφωνο και 
άλλα). Ηµεροµηνία γέννησης και φύλο 
περιλαµβάνονται στο ΑΜΚΑ. 

Πιστοποίηση Υπογραφή κατόχου στο πίσω µέρος της κάρτας. 
Άλλα αποθηκευµένα δεδοµένα στην 
κάρτα Κανένα 

Τύπος κάρτας Μορφή πιστωτικής κάρτας χωρίς µαγνητική λωρίδα. 
Τύπος επεξεργαστή του chip της 
κάρτας Κανένας 

Λειτουργικό σύστηµα της κάρτας Κανένα 

∆ιεθνή standards ISO 843 για µετατροπή ελληνικών σε λατινικούς 
χαρακτήρες. 

Πηγή: European Commission, 2003d, p. 17-20 
 

                                                 
42 Η συγκεκριµένη Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης διαφέρει από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Υγείας που αντικαθιστά το έντυπο «Ε111». 
43 Τα νούµερα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα νούµερα που παρουσιάζονται στο άρθρο του Ιωάννη 
Αποστολάκη. Προφανώς δεν µπορούµε να θεωρήσουµε έγκυρες καµία από τις δύο πηγές, όσον αφορά 
στον αριθµό των ασφαλισµένων που κατέχουν την ΚΚΑ. 
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4.7 Συµπέρασµα 
 

Μέσα στο γενικότερο κλίµα της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υγείας, 

εντάσσεται και η ψηφιοποίηση διαφόρων διαδικασιών και από την πλευρά των 

ασθενών αλλά και των οργανισµών. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας είναι 

µια καινοτόµος πρωτοβουλία στα γενικότερα πλαίσια λειτουργίας των συστηµάτων 

υγείας και προωθεί διαδικασίες που αρµόζουν στο «ηλεκτρονικό» κλίµα της εποχής. 

Ιδιαίτερα η προσπάθεια µετατροπής της σε ηλεκτρονική κάρτα (µε δυνατότητες 

ανάγνωσης από ηλεκτρονικά µέσα) κρίνεται σηµαντική, απαραίτητη και κυρίως 

χρήσιµη για την απλούστευση διαχειριστικών διαδικασιών και την αύξηση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες.  

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα µπορούσε να 

αναλάβει κάποιες δράσεις για την εξάλειψη εµποδίων σχετικά µε τις κάρτες υγείας, 

όπως για παράδειγµα: 

Να διεξάγει έρευνες σχετικά µε τη στάση της κοινής γνώµης όσον αφορά 

στη χρήση έξυπνων καρτών υγείας. 

• 

• 

• 

Συµµετοχή όλων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης σχετικά µε τη 

δυνατότητα της χρήσης καρτών πολυδιάστατων εφαρµογών. 

Ενεργοποίηση των επαγγελµατιών υγείας αλλά και των προµηθευτών µε 

τη δηµιουργία οµάδων εργασίας µε στόχο τον προσδιορισµό των 

κατάλληλων συστηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο 

αλλά και την τυποποίηση του περιεχοµένου του ιατρικού φακέλου. 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και το 

νοµικό καθεστώς που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων και να 

πραγµατοποιηθούν περισσότερα πιλοτικά προγράµµατα (Αποστολάκης και 

Βλαχογιάννη, 2004, 15(86): 31-36). 

 

5. Άξονας 4: Η ηλεκτρονική υγεία και η οικονοµική της 

αποδοτικότητα 
 

Αφού αναλύσαµε τους τρεις πρώτους προσδιοριστικούς άξονες της 

ηλεκτρονικής υγείας (διαδίκτυο, ΗΙΦ, ΕΚΑΑ) µπορούµε να περάσουµε στον τέταρτο 

άξονα που είναι η οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας. 
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Σε όλα τα προηγούµενα κεφάλαια της διατριβής, αναφέρθηκε σε µεγάλο 

βαθµό η έννοια και η σηµασία του κόστους στο χώρο εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

υγείας. Από τη στιγµή που η eHealth αποτελεί καινοτοµία στο χώρο της φροντίδας 

υγείας, είναι σαφές ότι η εφαρµογή της απαιτεί οικονοµικούς πόρους. Τα οικονοµικά 

ζητήµατα, σε κάθε νέα εφαρµογή, είναι ίσως από τα πιο σηµαντικά θέµατα που 

πρέπει να αντιµετωπιστούν γιατί χωρίς πόρους, κανένα όραµα όσο ωφέλιµο κι 

υποσχόµενο αν είναι, δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς το απαραίτητο οικονοµικό 

υπόβαθρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που προέχει πάντα της σχεδίασης είναι η ιδέα, το 

όραµα. Το όραµα για ηλεκτρονική υγεία είναι πράγµατι εξαιρετικό και πολλά 

υποσχόµενο. Επιπρόσθετα, όλες οι προτάσεις και λύσεις για ηλεκτρονική υγεία 

παρουσιάζονται ιδιαιτέρως ελκυστικές καθώς και λειτουργικές.  

Η έννοια του κόστους στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας έχει διπλή 

έννοια. Η πρώτη έννοια αναφέρεται στο κόστος που απαιτείται (πόροι) για την 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας. Η δεύτερη έννοια αναφέρεται στο κόστος που 

µπορεί να διασωθεί (κέρδος), µέσω εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. Συνεπώς, 

θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η σχέση ανάµεσα στο κόστος εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής υγείας και στα οφέλη από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας, 

πράγµα που θα αποκαλύψει αν όντως η eHealth είναι οικονοµικά αποδοτική (cost-

effective).  

Λόγω της σηµαντικότητας του ζητήµατος του κόστους, το τελευταίο 

παρουσιάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που µπορούµε να 

παρατηρήσουµε σε αυτό το σηµείο, είναι το γεγονός ότι µολονότι χωρίς το 

απαραίτητο οικονοµικό υπόβαθρο δεν µπορούµε να έχουµε εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα από διάφορες επενδύσεις, στην περίπτωση της οικονοµικής 

αποδοτικότητας της ηλεκτρονικής υγείας, δίνεται ελάχιστη σηµασία. 

Πριν προχωρήσουµε στην οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής 

υγείας, είναι σκόπιµο να αναφερθούµε πρωτίστως στο θέµα των δαπανών της υγείας 

και το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής γενικότερα, και κατόπιν να περάσουµε στα 

θέµατα που αφορούν τις δαπάνες από εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας. 
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5.1 Κοινωνικοί παράγοντες αύξησης των δαπανών υγείας 
 

Η κοινωνική πολιτική στη χώρα µας είναι εκ των πραγµάτων αντιµέτωπη µε 

την ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών για την υγεία αλλά παράλληλα µε την 

υιοθέτηση και ενεργοποίηση πολιτικών και κοινωνικών κριτηρίων που θα 

αποβλέπουν στην παραγωγική αξιοποίηση των πόρων υγείας, την ορθολογική και 

προγραµµατισµένη ανάπτυξή τους και τη δίκαιη κατανοµή τους. Μερικοί  

παράγοντες που συµβάλουν στην αύξηση των δαπανών για την υγείας είναι: 

1. Η δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού 

2. Η µετανάστευση 

3. Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης 

4. Η ταχεία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας 

Η κλινική αποτελεσµατικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η οικονοµική 

αποδοτικότητα του συστήµατος και των δαπανών υγείας, η εισαγωγή 

πληροφοριοκεντρικών συστηµάτων διοίκησης, ο έλεγχος στην ανάπτυξη και 

κατανοµή του προσωπικού, ο έλεγχος στη χρησιµοποίηση και παραγωγική 

αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογίας και άλλα, αποτελούν βασικά ζητήµατα του 

υγειονοµικού συστήµατος και η πληροφοριακή οργάνωση του συστήµατος υγείας 

µπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν συντελεστής µείωσης των δαπανών και 

βελτίωσης της σχέσης κόστους-οφέλους (Μανωλόπουλος, 2001, σελ. 375-377). 

 

5.2 Ορισµοί της οικονοµικά αποδοτικής ηλεκτρονικής υγείας 
 

Οι περισσότερες απόψεις για την οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής 

υγείας συγκλίνουν στην πεποίθηση ότι η eHealth είναι οικονοµικά αποδοτική (cost-

effective). Αυτό διαφαίνεται καθαρά και στον ορισµό που παρουσιάζει ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας - ΠΟΥ (World Health Organization – WHO) για την ηλεκτρονική 

υγεία: 

«Η ηλεκτρονική υγεία είναι η οικονοµικά αποδοτική και ασφαλής χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υποστήριξη της υγείας αλλά 

και σχετικών µε την υγεία περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας, την επίβλεψη υγείας, τη βιβλιογραφία και εκπαίδευση υγείας, τη γνώση και την 

έρευνα» (WHO, 2005a, p. 39). 
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Γι’ αυτό το λόγο ο ΠΟΥ, µεταξύ άλλων, παρακινεί τα κράτη µέλη να: 

α)κινητοποιήσουν συνεργασίες για τον καθορισµό κανόνων περί ηλεκτρονικής υγείας 

βασισµένων σε αποδείξεις, β)εκτιµήσουν δραστηριότητες της ηλεκτρονικής υγείας 

και γ)διανείµουν τη γνώση για οικονοµικώς αποδοτικά µοντέλα, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια, τα ηθικά ζητήµατα και ο σεβασµός προς τις 

αρχές της εµπιστευτικότητας της πληροφορίας, της ιδιωτικότητας, της αµεροληψίας 

και της ισότητας (WHO, 2005b). 

Ένας ακόµη ορισµός που εµφανίζει τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας ως 

οικονοµικά αποδοτικές είναι αυτός του Ινστιτούτου RX2000: 

«Η ηλεκτρονική υγεία υποδηλώνει µια συγκεντρωµένη προσπάθεια που έχει 

αναληφθεί από ορισµένους ηγέτες της φροντίδας υγείας και βιοµηχανίες υψηλής 

τεχνολογίας, για να χρησιµοποιηθούν τα οφέλη που είναι διαθέσιµα από τη σύγκλιση 

του ∆ιαδικτύου και της φροντίδας υγείας. Η πρόσβαση, το κόστος, η ποιότητα και η 

µεταφερσιµότητα (portability) αποτελούν τα ενδιαφέροντα στο χώρο της φροντίδας 

υγείας. Είναι φανερό από πολλές πρόσφατες έρευνες ότι και οι καταναλωτές υγείας 

αλλά και οι επαγγελµατίες υγείας αποθαρρύνονται από τον κυκεώνα της παροχής 

φροντίδας υγείας. Μερικοί, εποµένως, στρέφονται στο ∆ιαδίκτυο για απαντήσεις και 

λύσεις οικονοµικά αποδοτικές» (Hans et.al, 2005, 7(1): e1). 

 

5.3 Τα οικονοµικώς αποδοτικά οφέλη της ηλεκτρονικής υγείας 
 

Οποιοδήποτε πρόγραµµα και πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική υγεία πρέπει 

να προχωρά όταν τα αναµενόµενα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος. Σε περίπτωση που 

δε συµβαίνει αυτό, οι εργασίες δεν πρέπει να συνεχίζονται ή τουλάχιστον πρέπει να 

ξανασχεδιάζονται. Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι οι 

αποφάσεις για προγράµµατα ηλεκτρονικής υγείας, πολλές φορές επηρεάζονται από 

πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι µπορεί ή όχι, να συνδέονται µε τα οφέλη και το 

κόστος. Σύµφωνα µε τον Heeks, η εφαρµογή των ΤΠΕ στο χώρο της υγείας µπορεί να 

αποδώσει πολλά οφέλη. Πιο συγκεκριµένα: 

1. Οικονοµία 

Οι ΤΠΕ µπορούν να µειώσουν το κόστος εφαρµογών και διαδικασιών για την 

υγεία. Για παράδειγµα, η τηλεϊατρική µπορεί να µειώσει την ανάγκη της µεταφοράς 

του ασθενούς καθώς και την ανάγκη παραποµπής σε δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια 
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φροντίδα υγείας: αυτό µειώνει το κόστος και για τους ασθενείς αλλά και για το 

σύστηµα υγείας. 

2. Ταχύτητα 

Οι ΤΠΕ µπορούν να µειώσουν το χρόνο που απαιτείται για τις εφαρµογές και 

διαδικασίες για την υγεία. Για παράδειγµα, οι νέες τεχνολογίες µπορούν να µειώσουν 

το χρόνο και το προσωπικό υγείας που χρειάζονται στη διαχείριση δεδοµένων. Αυτό 

συνδράµει και στην απελευθέρωση εργατοωρών, για πιο πολύτιµες πρωτοβουλίες 

υγείας. Επίσης, η ταχύτερη διαχείριση δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερες 

αποφάσεις και δράσεις για την υγεία, πράγµα που µπορεί να σώσει ζωές. 

3. Ποσότητα 

Οι ΤΠΕ µπορούν να ενδυναµώσουν διαδικασίες ώστε να αναλαµβάνουν 

περισσότερες περιπτώσεις για την υγεία, χωρίς να αυξάνουν τον αριθµό του 

προσωπικού ή το κόστος. Για παράδειγµα, τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να 

διευκολύνουν τις εγγραφές των ασθενών καθώς και το προσωπικό διαχείρισης των 

ιατρικών φακέλων, έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν αυξήσεις στον αριθµό των ασθενών. 

4. Ποιότητα 

Οι ΤΠΕ µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των εφαρµογών και 

διαδικασιών για την υγεία. Για παράδειγµα, µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα 

των δεδοµένων που διατηρούνται στα συστήµατα υγείας. Αυτό µε τη σειρά του 

µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων και δράσεων σε λειτουργικό, 

διαχειριστικό και πολιτικό επίπεδο. 

5. Καινοτοµία 

Οι ΤΠΕ µπορούν να υποβοηθήσουν εργασίες και διαδικασίες ώστε να 

αναληφθούν για πρώτη φορά και που προηγουµένως θα ήταν απλά αδύνατες. Σε αυτή 

την περίπτωση δεν υπάρχουν παραδείγµατα, όµως, οι διαχειριστικές και πολιτικές 

αποφάσεις θα µπορέσουν να ληφθούν µόλις τα συστήµατα υγείας διανείµουν 

αξιόπιστα δεδοµένα για πρώτη φορά (Heeks, 2004). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον Archer, µία οικονοµικά αποδοτική φροντίδα 

υγείας µπορεί να αυξήσει την ποιότητα της φροντίδας υγείας. Η οικονοµικά 

αποδοτική παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας είναι ένα εξέχον κοινωνικό και 

κυβερνητικό ζήτηµα παγκοσµίως. Η φροντίδα υγείας έχει να αντιµετωπίσει µια 

συνεχή χρηµατοδοτική κρίση εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσµού, της έξαρσης 

ασθενειών που έπρεπε να είναι ελεγχόµενες, καθώς και της γενικότερης 

επιβαρυντικής φύσης της φροντίδας υγείας. Αν η φροντίδα υγείας δε διαχειριστεί 
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οικονοµικώς αποδοτικά, τότε θα αντιµετωπίσουµε µειωµένη ποιότητα ζωής, µιας και 

δε θα µπορούµε να ανταποκριθούµε στα προαναφερθέντα προβλήµατα. Η «κινητή» 

(mobile) φροντίδα υγείας (healthcare)44 έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει την 

ποιότητα φροντίδας ενώ παράλληλα µειώνει το κόστος. Περιπτώσεις όπου η κινητή 

φροντίδα υγείας µπορεί να είναι αποδοτική είναι: 

1. Στα νοσοκοµεία, για να βοηθά τους γιατρούς και άλλους επαγγελµατίες 

υγείας (µειώνοντας λάθη, αποκλείοντας διπλοεγγραφές, µειώνοντας την 

αναµονή για ιατρικά αποτελέσµατα και άλλα). 

2. Σε περιπτώσεις πρωτοβάθµιας φροντίδας όπου παρέχεται σε γιατρούς και 

προσωπικό online πρόσβαση σε πληροφορίες και online έλεγχο για 

συνταγογράφηση και θεραπεία. 

3. Φροντίδα ασθενών µε χρόνιες παθήσεις ή ασθενών που αναρρώνουν στο 

σπίτι (Archer, 2005). 

Σύµφωνα µε τον οργανισµό διαχείρισης γνώσης στη φροντίδα υγείας Open 

Clinical, η ηλεκτρονική υγεία αναµένεται να βελτιώσει διάφορους τοµείς της 

φροντίδας υγείας όπως την ποιότητα, την πρόσβαση και την οικονοµική 

αποδοτικότητα, µε τους παρακάτω τρόπους: 

1. Υποστηρίζοντας την εξατοµικευµένη παροχή φροντίδας στους ασθενείς, 

όπου οι ΤΠΕ καθιστούν δυνατή τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται 

ταυτόχρονα σε αποδείξεις αλλά και σε συγκεκριµένα δεδοµένα των 

ασθενών. 

2. Βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των διαδικασιών 

φροντίδας και διευκολύνοντας τη διανεµηµένη φροντίδα µεταξύ συνόρων. 

3. Βοηθώντας τις πρακτικές βασισµένες σε αποδείξεις και την µείωση των 

λαθών. 

4. Βελτιώνοντας την ακρίβεια των διαγνώσεων και την καταλληλότητα των 

θεραπειών. 

5. Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αποδοτική φροντίδα, µειώνοντας 

εµπόδια όπως φυσική τοποθεσία ή αναπηρία. 

6. ∆ιευκολύνοντας την ενδυνάµωση των ασθενών για προσωπική φροντίδα 

και λήψη αποφάσεων. 

7. Βελτιώνοντας την οικονοµική αποδοτικότητα µε την απλοποίηση 
                                                 
44 Εδώ, η «κινητή» φροντίδα υγείας αναφέρεται σε εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας. Εποµένως οι 
έννοιες mobile healthcare και electronic health είναι ταυτόσηµες.  
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διαδικασιών, την µείωση των ωρών αναµονής και των περιττών δαπανών 

(Open Clinical Organization, 2006). 

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ακόµη ένα παράδειγµα των 

δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής υγείας, µε κύρια έµφαση στην οικονοµική 

αποδοτικότητα. Το παράδειγµα αυτό αφορά στην περίπτωση του καναδικού 

συστήµατος υγείας το οποίο ονοµάζεται “Medicare”.  

Η έρευνα δείχνει ότι εξαιτίας των γεωγραφικών, πολιτικών, δηµογραφικών 

και οικονοµικών δοµών του Καναδά, θεωρείται ότι η χρήση των ΤΠΕ στη φροντίδα 

υγείας θα µπορούσε να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση, µιας και υπάρχει πίστη 

γύρω από τα πιθανά οφέλη της χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας. Συγκεκριµένα, στην 

περίπτωση του Καναδά υπάρχει η πεποίθηση ότι η ηλεκτρονική υγεία µπορεί: α)να 

µειώσει ή να προλάβει αντίθετες εκβάσεις για τους ασθενείς και β)να µειώσει τα 

κόστη από τις επαναλαµβανόµενες διαγνωστικές εξετάσεις, την περιττή διατήρηση 

φακέλων και τα έξοδα µετακινήσεων των ασθενών για την απαραίτητη λήψη 

φροντίδας. Επιπρόσθετα, µεγάλη έµφαση δίνεται στην περίπτωση του γηράσκοντος 

πληθυσµού ο οποίος αυξάνει τις δαπάνες. Η χρήση της eHealth θεωρείται ότι µειώνει 

αυτές τις δαπάνες γιατί συµβάλει στην αποφυγή των διπλοεξετάσεων και των 

επιδράσεων των φαρµάκων από λανθασµένες συνταγογραφήσεις, µε τη χρήση ενός 

προσβάσιµου ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Έτσι, οι ηλικιωµένοι δε θα χρειαστεί 

να µετακινούνται συνεχώς και θα µπορούν να παραµένουν στο σπίτι τους, 

απολαµβάνοντας ποιοτική φροντίδα υγείας (Alvarez, 2002, 1:4). 

Όπως έχουµε δει και σε προηγούµενα κεφάλαια, το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει 

να δοθεί δέουσα προσοχή, όσον αφορά στη φροντίδα υγείας, είναι το: ποιότητα – 

πρόσβαση – κόστος. Αυτό που καταλαβαίνουµε από τις παραπάνω παραµέτρους 

είναι το γεγονός ότι εσωκλείουν τα τρία βασικά εµπλεκόµενα στη φροντίδα υγείας 

µέλη: τις υπηρεσίες υγείας, τους ασθενείς και τη διαχείριση. Το ζητούµενο από κάθε 

πρωτοβουλία και εξέλιξη στην υγειονοµική φροντίδα είναι σαφώς η βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους αρµόδιους φορείς (νοσοκοµεία, 

ασφαλιστικοί οργανισµοί, ιατρεία, κέντρα υγείας, κλινικές και άλλα), η βελτίωση της 

πρόσβασης των πολιτών – ασθενών σε αυτούς και τέλος η οικονοµικώς αποδοτική 

διαχείριση του κόστους για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων-παραµέτρων. 

Η πεποίθηση ότι η χρήση της ηλεκτρονικής υγείας µπορεί να βελτιώσει το 

τρίπτυχο ποιότητα – πρόσβαση – κόστος είναι αρκετά έντονη και αφορά σε πολλές 

περιπτώσεις. Μιας και αναφερθήκαµε προηγουµένως στην περίπτωση του 
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γηράσκοντος πληθυσµού, µπορούµε να παρουσιάσουµε ακόµη ένα παράδειγµα.  

Σύµφωνα µε τους Monteagudo και Redondo, είναι πραγµατικότητα ότι, κατά 

την υπάρχουσα κατάσταση, ο γηράσκων πληθυσµός έχει αντίκτυπο στην παροχή 

επαρκών υπηρεσιών και αυτό δηµιουργεί ανησυχίες όσον αφορά στα αυξανόµενα 

κόστη της φροντίδας υγείας. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως για την αντιµετώπιση 

αυτού του προβλήµατος είναι να αλλαχθούν οι πολιτικές προτεραιότητες και να 

καλύψουν τις ανάγκες ενός ευαίσθητου αλλά και «δαπανηρού» πληθυσµού. Η 

«τρίτη» ηλικία επιθυµεί πραγµατικά να είναι ανεξάρτητη, να έχει αυτονοµία, 

ποιότητα ζωής, ασφάλεια και προστασία. Έτσι, όπως και κατά Alvarez, προτείνουν τη 

χρήση ενός συστήµατος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Βέβαια, οι νέες 

τεχνολογικές εφαρµογές και υπηρεσίες ενέχουν κόστη και το ερώτηµα έγκειται στο 

ποιος θα πληρώσει. Οι σωστές δράσεις όµως και ο προγραµµατισµός µπορούν να 

επιφέρουν αποτελέσµατα και να εµφανίσουν τα οφέλη που αλλιώς δε θα υπήρχαν 

καθόλου. Τα  µοντέλα που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ, έχουν τη δυνατότητα να 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να µειώνουν το βάρος της 

διαχείρισης (Monteagudo and Redondo, 2004). 

Επιπρόσθετα, τα παραγωγικά κέρδη και η µείωση του κόστους, αποτελούν 

βασικούς στόχους για όλα τα συστήµατα υγείας. Παράλληλα, οι παροχείς φροντίδας 

υγείας, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί και οι πολιτικοί προσπαθούν να σχεδιάσουν 

πλάνα για την υποστήριξη της φροντίδας υγείας, µέσω εφαρµογής των ΤΠΕ. Η 

κυρίαρχη πεποίθηση είναι ότι η ηλεκτρονική υγεία µπορεί, µε τη χρήση των ΤΠΕ, να 

ενδυναµώσει τους πολίτες και κυρίως τους ηλικιωµένους, µέσω υπηρεσιών 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Αυτό που πρέπει να διευθετηθεί είναι η οικονοµική 

αποδοτικότητα νέων τεχνολογιών που καθιστούν δυνατές «κινητές» (mobile) 

υπηρεσίες και νέα επαγγελµατικά µοντέλα. Έτσι, η έννοια της mHealth (mobile 

health) αντικατοπτρίζεται στα πιθανά οφέλη αλλά και στο κόστος που έχουν να 

αντιµετωπίσουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί από την εφαρµογή της. Ο ρόλος του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου τονίζεται για ακόµη µια φορά, ως µέσο ανεξάρτητης 

διαβίωσης, χωρίς όµως να παραβλέπονται τα ζητήµατα της ασφάλειας και της 

εµπιστευτικότητας της πληροφορίας (Cabrera, 2004). 

Τέλος, και όσον αφορά στα οικονοµικώς αποδοτικά οφέλη της ηλεκτρονικής 

υγείας, µπορούµε να αναφέρουµε τη στρατηγική του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας για τα έτη 2004-2007. Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, οι τεχνολογίες της eHealth είναι 

απαραίτητες όταν: 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   
 

136

α) Εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού. 

β) Αποδεικνύουν ότι είναι οικονοµικά αποδοτικές. 

γ) Είναι βασισµένες σε αποδείξεις. 

Ο ΠΟΥ θεωρεί επίσης ότι τα οφέλη της ηλεκτρονικής υγείας µπορούν να 

επηρεάσουν την πρόσβαση και την οικονοµική αποδοτικότητα: 

1. Η eHealth µπορεί να βελτιώσει την οικονοµική αποδοτικότητα όταν οι 

εφαρµογές της όπως οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, οι έξυπνες κάρτες και ο 

ψηφιοποιηµένος διαγνωστικός εξοπλισµός είναι διαθέσιµες. 

2. Η πρόσβαση σε περιεκτικούς και ασφαλείς ΗΙΦ έχει δείξει ότι βελτιώνει 

την ποιότητα φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών. Η καλύτερη γνώση του 

ιστορικού του ασθενή και της ιατροφαρµακευτικής του αγωγής, διευκολύνει και 

οδηγεί σε καταλληλότερες θεραπείες. 

3. Η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να βελτιώσει την οικονοµική αποδοτικότητα 

της νοσοκοµειακής φροντίδας αλλά και του διαχειριστικού έργου (WHO, 2004). 

 

5.4 Η µη οικονοµικώς αποδοτική πλευρά της ηλεκτρονικής 

υγείας 
 

Όπως κάθε επένδυση, έτσι και οι επενδύσεις σε εφαρµογές και συστήµατα 

ηλεκτρονικής υγείας µπορεί να ενέχουν µεγάλα κόστη. Επίσης, ακόµη και τα οφέλη 

τέτοιων επενδύσεων δεν είναι πάντα πραγµατικά αλλά απλώς πιθανά. Τα κόστη όµως 

από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πραγµατικά και µπορούν να διακριθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες (σε συνδυασµό µε τις ζηµίες): 

1. Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ): οι συσκευές 

(hardware), τα λογισµικά (software) και η απαραίτητη δικτυακή και 

τηλεπικοινωνιακή υποδοµή είναι πράγµατα που απαιτούνται σε ένα σύστηµα 

ηλεκτρονικής υγείας και σαφώς ενέχουν υψηλό κόστος. 

2. Κόστος προσωπικού πληροφοριακών συστηµάτων: για ανάλυση, 

σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθµιση του 

συστήµατος ηλεκτρονικής υγείας. 

3. Κόστος υπόλοιπου απαραίτητου προσωπικού: ο χρόνος (ως κόστος 

ευκαιρίας) που έχει επενδυθεί από διαχειριστές (managers), επαγγελµατίες υγείας, 

υπαλλήλους υγείας και άλλους, στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και χρήση ενός 
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συστήµατος ηλεκτρονικής υγείας.  

4. Εκπαίδευση: άµεσο κόστος για την εκπαίδευση αλλά και κόστος ευκαιρίας 

του χαµένου χρόνου του προσωπικού. 

5. Κόστος υλοποίησης: άλλος απαραίτητος εξοπλισµός, προετοιµασία και 

εγκατάσταση. 

6. Λειτουργικό κόστος: το κόστος που απαιτείται για να «τρέξει» το σύστηµα 

ηλεκτρονικής υγείας, καθώς επίσης η συντήρηση και η αναβάθµισή του. 

7. Αποτυχία: δυστυχώς πολλά προγράµµατα ηλεκτρονικής υγείας 

αποτυγχάνουν µερικώς ή και ολοκληρωτικά. Αυτό σηµαίνει αποτυχία στην 

εκπλήρωση των οφελών, περιττές δαπάνες και επιπλέον κόστη που απορρέουν από 

την αποτυχία. 

8. Προστασία και µυστικότητα: αν δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασµός και 

επενδύσεις, τα συστήµατα ηλεκτρονικής υγείας µπορούν να µειώσουν την προστασία 

και µυστικότητα των ατοµικών ιατρικών δεδοµένων (Heeks, 2004). 

Η βελτίωση της υγείας των πολιτών και της ποιότητας φροντίδας υγείας µέσα 

στους περιορισµούς των προϋπολογισµών, είναι οι βασικοί στόχοι των συστηµάτων 

υγείας. Οι αποδοτικές επενδύσεις στις ΤΠΕ, στα συστήµατα και τις υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής υγείας, µπορούν να δράσουν υπέρ των παραπάνω βελτιώσεων και να 

υποστηρίξουν τις αλλαγές στους οργανισµούς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

ενδυνάµωση των πολιτών και των επαγγελµατιών υγείας. Το πρόβληµα όµως που 

προκύπτει από τα συστήµατα της ηλεκτρονικής υγείας είναι το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει κατάλληλη µεθοδολογία εκτίµησης της ποιότητας, της πρόσβασης και της 

ανάλυσης κόστους-οφελών (cost-benefit analysis) της eHealth, που να είναι γενικώς 

αποδεκτή από αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις, τους επαγγελµατίες υγείας και 

τους πολίτες-ασθενείς. Συγκεκριµένα, το πιο ενδιαφέρον ζήτηµα φαίνεται να είναι οι 

εκτιµήσεις που αναφέρονται στο θέµα κόστους-οφελών και στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας στο χώρο της υγείας. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το περιεχόµενο του προγράµµατος της εταιρίας ACCA 

(The Association of Chartered Certified Accountants), σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Commission Information Society Directorate), µελετάται το θέµα της αποδοτικότητας 

της ηλεκτρονικής υγείας. Το πρόβληµα όµως είναι ότι οι οικονοµικές διαστάσεις των 

παρεµβάσεων της ηλεκτρονικής υγείας δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Οι 

πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τις οικονοµικές επιδόσεις πραγµατικών 
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επενδύσεων στην ηλεκτρονική υγεία είναι περιορισµένες. Έτσι, ο σκοπός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποστηρίξει αυτούς που λαµβάνουν αποφάσεις στα 

κράτη µέλη, έτσι ώστε: 

1. Να εκτιµούν τις αποδοτικές επενδύσεις και τα οικονοµικά της 

ηλεκτρονικής υγείας. 

2. Κατ’ επέκταση, να βασίζουν τα παραπάνω σε λογικά χρονικά περιθώρια 

για πραγµατοποίηση των οφελών. 

3. Να διακρίνουν τα κατάλληλα κόστη και τα διασωθέντα κέρδη. 

4. Να συνειδητοποιούν τα οφέλη. 

Το πρόγραµµα της εταιρίας ACCA ασχολείται µε δύο µελέτες περιπτώσεων 

(case studies). Την KS-Dialog και την CareVISION. Η πρώτη δίνει τη δυνατότητα 

ενδυνάµωσης των πολιτών µέσω της γνώσης για υγεία και φροντίδα και η δεύτερη, 

ενδυναµώνει τους νοσοκοµειακούς γιατρούς ώστε να βελτιώσουν την παροχή 

φροντίδας στους ασθενείς. Παρατηρώντας τις οικονοµικές προκλήσεις των δύο case 

studies, βλέπουµε ότι καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όλες οι επενδύσεις για την 

υγεία πρέπει να οδηγούν σε οφέλη, πρωτίστως για τους ασθενείς. Τα οφέλη αυτά 

αναφέρονται στην πρόσβαση στην πληροφορία που δίνει τη δυνατότητα στους 

ασθενείς να αναλάβουν πιο υπεύθυνα την υγεία τους και να κάνουν τις κατάλληλες 

επιλογές, καθώς επίσης και να επιτυγχάνουν καλύτερα και µακροπρόθεσµα κλινικά 

αποτελέσµατα. Προς το παρόν όµως, λίγα πράγµατα είναι γνωστά για τα κλινικά 

αποτελέσµατα των επενδύσεων της ηλεκτρονικής υγείας και η πραγµατικότητα είναι 

ότι δεν υπάρχουν επαρκείς µελέτες βασισµένες σε κλινικές δοκιµές που να 

αποκαλύπτουν πραγµατικά κλινικά οφέλη για τους ασθενείς.  

Ορισµένοι από τους πιο σηµαντικούς δείκτες των δύο case studies, έδειξαν τα 

παρακάτω: 

1. Οι οικονοµικές και επαγγελµατικές αποδόσεις των παροχέων φροντίδας 

υγείας από τις επενδύσεις τους στην ηλεκτρονική υγεία δεν είναι 

διαθέσιµες. 

2. Τα οφέλη για τους ασθενείς είναι σηµαντικά για την οικονοµική και 

επαγγελµατική επιτυχία των επενδύσεων της ηλεκτρονικής υγείας. 

3. Οι παροχείς φροντίδας είναι αυτοί που αναλαµβάνουν τα κόστη ενώ οι 

ασθενείς απολαµβάνουν τα οφέλη.  

4. Οι επενδύσεις της ηλεκτρονικής υγείας παρουσιάζουν τα βελτιωµένα 

αποτελέσµατα µακροπρόθεσµα. 
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Τέλος, οι επενδύσεις για την ηλεκτρονική υγεία δεν παρουσιάζουν άµεσα 

αποτελέσµατα. Απαιτείται βάθος χρόνου για να αντιληφθούµε τα οφέλη, όπως και για 

κάθε άλλη επένδυση. Ο στόχος όµως πρέπει να είναι πάντα το όφελος των ασθενών 

και όχι η εξοικονόµηση κέρδους για τους οργανισµούς υγείας. Αντιθέτως, οι σωστές 

επενδύσεις της eHealth πρέπει να προσπαθούν: 

1. Να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της φροντίδας υγείας. 

2. Να βελτιώνουν τις υπηρεσίες για τους ασθενείς. 

3. Να βελτιώνουν τους εργασιακούς διακανονισµούς για τους παροχείς 

φροντίδας. 

4. Να βελτιώνουν τη χρησιµοποίηση των πόρων και ίσως να 

απελευθερώνουν πόρους. 

5. Να επιτρέπουν ικανοποιητικό χρόνο για την καρποφορία των επενδύσεων 

και να µην επιλέγουν σύντοµες λύσεις που είναι πιθανό να αποτύχουν. 

6. Να µην εστιάζουν τόσο πολύ στα οικονοµικά κέρδη (ACCA and European 

Commission Information Society Directorate, 2003). 

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να προσθέσουµε τα αποτελέσµατα µιας 

ακόµη έρευνας που αφορά στην οικονοµική αποδοτικότητα τηλεϊατρικών 

παρεµβάσεων. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, η ανασκόπηση µελετών για 

τηλεϊατρικές παρεµβάσεις δείχνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η τηλεϊατρική είναι 

οικονοµικώς αποδοτική. Πιο συγκεκριµένα, οι µελέτες που ερευνήθηκαν 

παρουσιάζονται ως περιορισµένης κλίµακας, µε προβληµατική µεθοδολογία και 

αντανακλούν πραγµατικές εκτιµήσεις αντί για ελεγχόµενες δοκιµές, καθιστώντας 

αυτές ακατάλληλες για µελλοντικές αναλύσεις. Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

δείχνουν ότι η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έδωσε περίπου 600 

αποτελέσµατα άρθρων, από τα οποία όµως µόνο το 9% περιλάµβαναν κάποια 

ανάλυση κόστους-οφελών. Έτσι, υπάρχουν ελάχιστες δηµοσιευµένες αποδείξεις ότι η 

τηλεϊατρική είναι, ή όχι, οικονοµικώς αποδοτική σε σχέση µε την κλασσική φροντίδα 

υγείας (Whitten et. al, 2002, 324;1434-1437). 

 

5.5 Συµπέρασµα 
 

Τα οφέλη από τη γενικότερη χρήση της ηλεκτρονικής υγείας είναι πολλά και 

έχουν αναφερθεί αναλυτικά σε όλο το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 
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Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάµε όταν µιλάµε για οφέλη είναι ότι πάντα 

αναφερόµαστε στα οφέλη που µπορούν να απολαµβάνουν οι πολίτες-ασθενείς. Η 

ποιότητα, η πρόσβαση και η µείωση του κόστους για τους πολίτες είναι βασικά 

συστατικά για µια σωστή και επαρκή υγειονοµική φροντίδα. Όπως όµως κάθε µεγάλη 

επένδυση, έτσι και οι επενδύσεις για ηλεκτρονική υγεία ενέχουν κόστη τα οποία 

πολλές φορές είναι αρκετά υψηλά. Επίσης, δεν µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι 

µια υψηλά χρηµατοδοτούµενη επένδυση µπορεί να αποφέρει και τα ανάλογα οφέλη 

για τους πολίτες. Πολλές φορές, οι πρωτοβουλίες για ηλεκτρονική υγεία 

αποτυγχάνουν, παρ’ όλο που έχουν δαπανηθεί αξιοσέβαστα χρηµατικά ποσά για την 

εφαρµογή τους. Αµέσως λοιπόν, αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είναι µόνο το οικονοµικό 

υπόβαθρο που έχει σηµασία αλλά ένα πλήθος παραγόντων που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για µια επιτυχηµένη επένδυση της eHealth. Άλλωστε, το ζήτηµα της 

συνεργασίας των εµπλεκόµενων µελών είτε αυτά είναι άτοµα είτε υπηρεσίες, 

αποτελεί απαραίτητο γνώµονα για κάθε οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

πρωτοβουλία. 

Στα παραπάνω συναινούν και τα αποτελέσµατα του στρατηγικού σχεδιασµού 

του ΠΟΥ για την eHealth, ο οποίος καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πολλές χώρες που 

προσπάθησαν να επενδύσουν στην ηλεκτρονική υγεία απέτυχαν, επειδή δε δόθηκε 

επαρκής προσοχή στον προσδιορισµό των πιθανών εµποδίων, όπως: 

1. Έλλειψη οράµατος, στρατηγικής και εθνικού σχεδιασµού. 

2. Έλλειψη σωστού καθορισµού των αναγκών. 

3. «Τεχνολογικός αναλφαβητισµός». 

4. Έλλειψη πόρων για κάλυψη του κόστους. 

Ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι αυτό που χρειάζεται η σχεδίαση πρωτοβουλιών, 

επενδύσεων και δράσεων για ηλεκτρονική υγεία είναι η ανάλυση κόστους-οφελών 

(cost-benefit analysis) (WHO, 2004). 

Επίσης, σε πολλές προσπάθειες εκτίµησης δράσεων της ηλεκτρονικής υγείας, 

τα ζητήµατα του κόστους ενώ είναι πολύ σηµαντικά, είναι απόντα. Οι εκτιµήσεις 

πρέπει να προσδιορίζουν τον τρόπο που τα άτοµα χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική 

υγεία και πως αυτή η χρήση σχετίζεται µε τα πιθανά οφέλη στην υγεία (Gustafson 

and Wyatt, 2004, 328;1150). 

Τα περισσότερα προγράµµατα ηλεκτρονικής υγείας είναι δαπανηρά. Έτσι, για 

την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ηλεκτρονική υγεία, πρέπει να ακολουθούνται 

συγκεκριµένες πορείες και κανονισµοί οι οποίοι προτείνονται από οικονοµολόγους 
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της υγείας. Οι οικονοµολόγοι της υγείας µπορούν να εκτιµήσουν το κόστος που 

απαιτείται για υποδοµή, εξοπλισµό, εκπαίδευση του προσωπικού και των ασθενών 

και υλοποίηση του προγράµµατος. Μία τέτοια οικονοµική ανάλυση δεν είναι 

επιβαρυντική (σε σχέση µε πιο συµβατικές οικονοµικές αναλύσεις) και θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αναφέρεται σε εκτιµήσεις πρωτοβουλιών της eHealth, µιας και είναι 

η πιο δηµοφιλής ερώτηση όσον αφορά σε επιτυχηµένες παρεµβάσεις (Glasgow, 

2005). 

Τέλος, θα ήταν χρήσιµο να µελετήσουµε και µια άλλη σκοπιά των 

προγραµµάτων της ηλεκτρονικής υγείας: τη σκοπιά των ανεπίσηµων και 

προσωπικών οφελών. Το προσωπικό όφελος και η πολιτική παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στα ερευνητικά προγράµµατα της ηλεκτρονικής υγείας αλλά και σε όλα τα 

προγράµµατα γενικώς. Θα ήταν σκόπιµο να µπορέσουµε να αναγνωρίσουµε τα 

ανεπίσηµα και προσωπικά οφέλη που κρύβονται στα ερευνητικά έργα, τα οποία 

µερικές φορές υποστηρίζουν τα επίσηµα οφέλη, άλλες φορές όµως έρχονται σε 

σύγκρουση µε αυτά: 

1. Προϊόντα φαντασίας: ένα έργο για ΤΠΕ µπορεί να δίνει την εντύπωση ότι 

γίνεται κάτι αξιόλογο και δυνατό για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας, ενώ στην 

πραγµατικότητα και «πίσω από τη σκηνή» να µη γίνεται τίποτα. 

2. Φωτισµοί και σκιές: ορισµένα ανώτερα στελέχη πολλές φορές 

χρησιµοποιούν τα έργα για eHealth για να «υπερφωτίσουν» µία πλευρά ενός 

συστήµατος υγείας, ελπίζοντας ότι οι πλευρές που υπολειτουργούν θα χαθούν στις 

«σκιές». 

3. ∆όξα: το προσωπικό κύρος αυξάνεται όταν κάποιος ασχολείται µε 

επιτυχηµένα και µοντέρνα έργα. 

4. Ικανότητες: υπάρχουν οφέλη καριέρας, µέσα αλλά κυρίως έξω από το 

δηµόσιο τοµέα, προερχόµενα από γνώσεις και ικανότητες σχετικές µε τις ΤΠΕ. 

5. Έλεγχος: τα προγράµµατα ηλεκτρονικής υγείας µπορούν να δώσουν στους 

διαχειριστές µεγαλύτερη πρόσβαση σε κάποια δεδοµένα και µερικοί από αυτούς ίσως 

τα χρησιµοποιήσουν για να εξασκήσουν µεγαλύτερο έλεγχο στο προσωπικό τους. 

6. Πόροι: τα έργα φέρνουν χρήµατα, προσωπικό, ταξίδια κι άλλα προνόµια σε 

αυτούς που τα κατέχουν (Heeks, 2004). 
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6. Άξονας 5: Ενηµέρωση και γνώση για την 

ηλεκτρονική υγεία 
 

Ολοκληρώνοντας, περνάµε στον πέµπτο και τελευταίο άξονα της 

ηλεκτρονικής υγείας που µελετάµε στην παρούσα διατριβή, την ενηµέρωση και 

γνώση για την ηλεκτρονική υγεία. 

Το ζήτηµα της ενηµέρωσης και γνώσης για την ηλεκτρονική υγεία είναι ένα 

ζήτηµα στο οποίο αναφερθήκαµε πολλάκις, κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Παρουσιάσαµε πολλές φορές την επιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης των πολιτών και 

όχι µόνο, για θέµατα που αφορούν στην υγεία τους αλλά και τη διατήρησή της. Η 

εκπαίδευση για την υγεία (health education) είναι ένα βασικό κοµµάτι της 

αναβάθµισης και εξέλιξης των υγειονοµικών συστηµάτων γιατί µπορεί να επηρεάσει 

πολλούς άλλους παράγοντες βελτίωσης της υγειονοµικής φροντίδας.  

Στη δική µας περίπτωση ασχολούµαστε µε την εκπαίδευση για την 

ηλεκτρονική υγεία (eHealth education) η οποία δε διαφέρει από την health education 

παρά µόνο στο κοµµάτι της εφαρµογής των ΤΠΕ. Καθιστά όµως την προσπάθεια από 

πλευράς πολιτών-ασθενών και όχι µόνο, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι πολίτες 

οφείλουν όχι µόνο να ενηµερώνονται για την υγεία τους αλλά και να µάθουν να 

χρησιµοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.  

Για να αναλύσουµε καλύτερα το κοµµάτι της εκπαίδευσης και ενηµέρωσης 

για την ηλεκτρονική υγεία, θα ξεκινήσουµε από τη βάση η οποία είναι η υγεία και η 

φροντίδα της, αγαθό που πρέπει να παρέχεται ισότιµα σε όλους τους ανθρώπους. Στο 

σηµείο αυτό αξίζει να θυµίσουµε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 

(ΠΟΥ) για την υγεία: 

«Υγεία ορίζεται ως η κατάσταση µιας σωµατικής, πνευµατικής και κοινωνικής 

ευηµερίας και όχι µόνο η απουσία της ασθένειας ή της αδυναµίας»45. 

Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Άλµα-Άτα (1978), η υγεία είναι θεµελιακό 

ανθρώπινο δικαίωµα και η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ο 

πιο βασικός παγκόσµιος κοινωνικός στόχος του οποίου η υλοποίηση απαιτεί δράσεις 

των κοινωνικών, οικονοµικών και υγειονοµικών τοµέων, από κοινού. Η προώθηση 

                                                 
45 Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από το ∆ιεθνές Συνέδριο Υγείας της Νέας Υόρκης στις 19-22 Ιουνίου 
1946, στην Εισηγητική Έκθεση Νόµου για τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και από το 1948 που 
τέθηκε σε ισχύ δεν έχει τροποποιηθεί (http://www.who.int/about/definition/en/). 
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και η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων είναι απαραίτητη για την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη και συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην 

παγκόσµια ειρήνη. Τα άτοµα, έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να συµµετέχουν 

ατοµικά και συλλογικά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της φροντίδας υγείας. Οι 

κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την υγεία των πολιτών, µε την παροχή 

ικανοποιητικής υγείας και κοινωνικών µέτρων και η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας 

είναι το κλειδί επίτευξης αυτού του στόχου, µέσα σε πνεύµα κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας προϋποθέτει ότι οι επιστηµονικές και κοινωνικές 

µέθοδοι καθώς και η τεχνολογία, πρέπει να είναι παγκοσµίως προσβάσιµα στους 

ανθρώπους, µε κόστος που µπορεί να καλυφθεί από το κράτος, διατηρώντας την 

πορεία βελτίωσης της υγείας (WHO, 1978, σελ. 1-2). 

Από την παραπάνω ∆ιακήρυξη παρατηρούµε ότι το ενδιαφέρον για την υγεία 

και τη διατήρησής της, αποτελεί παγκόσµιο στόχο εδώ και πολλά χρόνια. Μέσα στα 

πλαίσια αυτού του στόχου προστίθεται και το καταστατικό της Οτάβα (Ottawa 

Charter) για την προώθηση της υγείας το οποίο προέκυψε από τις αυξανόµενες 

απαιτήσεις για µια νέα δηµόσια υγεία παγκοσµίως και το οποίο ακολούθησε τη 

∆ιακήρυξη της Άλµα-Άτα. Ας δούµε όµως και την έννοια της προώθησης της υγείας. 

Το Ottawa Charter δίνει µεγάλη σηµασία στην προώθηση της υγείας (health 

promotion)46 και θεωρεί ότι η επίτευξη της κατάστασης της σωµατικής, πνευµατικής 

και κοινωνικής ευηµερίας, προϋποθέτει ότι το άτοµο µπορεί να αναγνωρίζει τις 

φιλοδοξίες του, να ικανοποιεί τις ανάγκες και να αλλάζει ή να προσαρµόζεται στο 

περιβάλλον. Η υγεία είναι έννοια θετική και επικεντρώνεται στους κοινωνικούς και 

προσωπικούς πόρους και στη φυσική δυναµικότητα. Εποµένως, η προώθηση της 

υγείας δεν είναι απλά ευθύνη του τοµέα υγείας αλλά και προσωπική ευθύνη, µέσω 

βελτίωσης της προσωπικής ευηµερίας.  

Ο βασικός στόχος της προώθησης υγείας είναι η επίτευξη αµεροληψίας 

(equity) στην υγεία, µέσα από προσπάθειες µείωσης ανισοτήτων στο status της υγείας 

και διασφάλισης ίσων ευκαιριών και πόρων για τους ανθρώπους ώστε να 

πραγµατοποιήσουν την καλύτερη υγεία. Αυτό περιλαµβάνει µια ασφαλή βάση µε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον, πρόσβαση στην πληροφορία, δυνατότητες και ευκαιρίες 

για τις επιλογές υγείας. Η πραγµατοποίηση των στόχων της προώθησης υγείας 

απαιτεί δράσεις από: τις κυβερνήσεις, υγειονοµικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς 
                                                 
46 Ο ορισµός της health promotion αναφέρεται στην αρχή του Κεφαλαίου της Ανασκόπησης 
βιβλιογραφίας, στους «Βασικούς ορισµούς της διατριβής». 
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φορείς, µη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, 

βιοµηχανία και µέσα ενηµέρωσης. Το προσωπικό υγείας έχει µεγάλη ευθύνη στην 

µεσολάβηση για την επίτευξη της καλής υγείας. Επίσης, το συνεχώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον στο χώρο της τεχνολογίας, εργασίας και αστικοποίησης πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και να χρησιµοποιείται προς όφελος της υγείας των πολιτών. Τέλος, η 

προώθηση της υγείας υποστηρίζει την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη µέσω 

παροχής της πληροφορίας, της εκπαίδευσης για την υγεία και της προαγωγής των 

δυνατοτήτων για µια καλή ζωή (WHO, 1986). 

Ένας από τους τρόπους προώθησης της υγείας και επίτευξης ενός καλού 

επιπέδου προσωπικής υγείας είναι η εκπαίδευση για την υγεία (health education)47. 

Όπως αναφέρεται και στον ορισµό, η εκπαίδευση για την υγεία είναι η διαδικασία µε 

την οποία τα άτοµα και οι οµάδες ατόµων µαθαίνουν να συµπεριφέρονται µε ένα 

συντελεστικό τρόπο για την προώθηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας. Στην 

προσπάθεια αυτή συντελούν βεβαίως και οι αρµόδιοι κοινωνικοί και υγειονοµικοί 

φορείς.  

Για την επίτευξη µιας σωστής εκπαίδευσης για την υγεία, υπάρχει ένα σύνολο 

παραγόντων που την επηρεάζουν άµεσα και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Οι 

παράγοντες αυτοί ονοµάζονται κοινωνικοί παράγοντες της υγείας (social 

determinants of health) και η γνώση και ο χειρισµός τους καθορίζουν άµεσα τα 

επίπεδα υγείας των ατόµων. Πιο συγκεκριµένα, η εκπαίδευση για την υγεία 

περιλαµβάνει τη γνώση και το σωστό χειρισµό των κοινωνικών παραγόντων της 

υγείας.  

Σύµφωνα µε το Πρακτορείο ∆ηµόσιας Υγείας του Καναδά (Public Health 

Agency of Canada), οι κοινωνικοί παράγοντες της υγείας είναι αυτοί που 

αναφέρονται αµέσως παρακάτω: 

1. Εισόδηµα και κοινωνικό status 

2. ∆ίκτυα κοινωνικής υποστήριξης 

3. Εκπαίδευση και αναγνωσιµότητα (literacy) 

4. Συνθήκες εργασίας 
5. Κοινωνικό περιβάλλον 

6. Φυσικό περιβάλλον 

7. Προσωπικές πρακτικές υγείας  
                                                 
47 Ο ορισµός της health education αναφέρεται στην αρχή του Κεφαλαίου της Ανασκόπησης 
βιβλιογραφίας, στους «Βασικούς ορισµούς της διατριβής». 
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8. Υγιής ανάπτυξη παιδιών 

9. Βιολογία και γενετική ικανότητα 

10. Υπηρεσίες υγείας 
11. Φύλο 

12. Κουλτούρα 

Η γνώση και ο χειρισµός των παραπάνω παραγόντων καθιστά δυνατή µια 

σωστή εκπαίδευση για την υγεία48. 

Επίσης, σύµφωνα µε την έκθεση του ΠΟΥ για τους κοινωνικούς παράγοντες 

της υγείας, τους ενσωµατώνει στη γενικότερη περιοχή των δηµόσιων πολιτικών 

(public policies), αναφέροντας τις πολιτικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

κάθε κοινωνικό παράγοντα της υγείας. Πιο συγκεκριµένα, ο ΠΟΥ αναφέρει τους 

παρακάτω κοινωνικούς παράγοντες της υγείας: 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10.

                                                

Κοινωνική µεταβολή: το προσδοκώµενο όριο ζωής (life expectancy) 

είναι µικρότερο. Οι πολιτικές υγείας πρέπει να παρεµποδίσουν τους 

κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες της υγείας. 

Στρες: οι στρεσογόνες καταστάσεις αυξάνουν το άγχος και την 

αποδοτικότητα των ανθρώπων, είναι επιβλαβείς για την υγεία και µπορούν 

να οδηγήσουν σε πρώιµο θάνατο. 

Πρώιµη ζωή: υποστήριξη µητέρων και παιδιών.  

Κοινωνικός αποκλεισµός: η φτώχεια και ο ρατσισµός κοστίζουν ζωές.  

Εργασία: ο έλεγχος της εργασίας µε την αποφυγή του στρες βελτιώνει την 

υγεία. 

Ανεργία: η σιγουριά της δουλειάς βελτιώνει την υγεία ενώ η ανεργία 

προκαλεί ασθένειες και πρώιµο θάνατο. 

Κοινωνική υποστήριξη: φιλίες και καλές κοινωνικές συναναστροφές 

βελτιώνουν την υγεία. 

Εθισµός: το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το κάπνισµα ζηµιώνουν την υγεία. 

∆ιατροφή: επίτευξη υγιεινής διατροφής. 

 Μεταφορές: καλύτερες µεταφορές µε µείωση της οδήγησης αυτοκινήτων 

και αύξηση των περιπάτων και της χρήσης ποδηλάτων (Wilkinson and 

Marmot, 2003).  

Τέλος, σύµφωνα µε τον Aggleton (1990), οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
 

48 Public Health Agency of Canada, Key determinants, http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-
sp/phdd/determinants/index.html#key_determinants 
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υγεία διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους βιολογικούς και τους 

κοινωνικούς παράγοντες. Κατόπιν, διακρίνει τους κοινωνικούς παράγοντες σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες: τους παράγοντες τρόπου ζωής (life-style), τους πολιτιστικούς 

παράγοντες ή αλλιώς την κουλτούρα (culture) και τέλος τους περιβαντολογικούς 

παράγοντες (environmental). Πιο αναλυτικά: 

1. 

2. 

3. 

Τρόπος ζωής (life-style): οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν συνήθειες 

που σχετίζονται µε το κάπνισµα, την κατανάλωση αλκοόλ και τη 

διατροφή. Οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο 

των ατόµων δηλαδή ότι τα ίδια τα άτοµα αποφασίζουν για το αν ή όχι θα 

καπνίσουν, θα καταναλώσουν αλκοόλ ή αν θα τρέφονται υγιεινά. Οι 

πολιτικοί και οι εκπαιδευτές υγείας (health educators) παρουσιάζουν 

αυτούς τους παράγοντες ως το κλειδί για µια πιο υγιή κοινωνία. Τα άτοµα 

όµως χρειάζονται πληροφόρηση για το πως να ζουν πιο υγιεινά ούτως 

ώστε να κάνουν τις σωστές επιλογές. 

Κουλτούρα (culture): οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι επηρεάζουν 

άτοµα ή οµάδες που µοιράζονται ένα κοινό παρελθόν κανόνων και αξιών, 

µέσα σε µια γειτονιά ή µια κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο τα άτοµα 

υιοθετούν συγκεκριµένες δράσεις για την υγεία τους όπως για παράδειγµα, 

να καταναλώνουν τροφές που δεν είναι υγιεινές, να αποθαρρύνουν τις 

επισκέψεις στο γιατρό ή να καταφεύγουν σε φτωχές πρακτικές για την 

υγεία των παιδιών. Οι παράγοντες της κουλτούρας και του τρόπου ζωής 

πολλές φορές περιγράφονται ως θεωρίες κατηγορίας θυµάτων (victim-

blaming theories) γιατί υποστηρίζουν ότι τα ίδια τα άτοµα φταίνε για την 

κατάσταση της υγείας τους.  

Περιβάλλον (environment): οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν το σπίτι 

και το χώρο εργασίας, ως παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία αλλά δεν 

µπορούν να ελεγχθούν από τα άτοµα. Συγκεκριµένα, στο σπίτι εννοείται η 

πολυκοσµία ή η έλλειψης ιδιωτικότητας. Στο χώρο εργασίας εννοείται η 

θερµοκρασία, το φως, η σκόνη και ο θόρυβος. Στο εξωτερικό περιβάλλον 

εννοείται η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ραδιενέργεια και τα βιοµηχανικά 

προϊόντα. Τέλος, αναφέρονται και οι ψυχολογικοί παράγοντες µε την 

έννοια της ατοµικότητας ή της συνεργατικότητας στο χώρο εργασίας 

(Aggleton, 1990, σελ. 60, 65-67). 

Όπως βλέπουµε από τα παραπάνω, υπάρχουν διάφορες απόψεις για τη 
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διάκριση των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία. Πολλές από τις 

κατηγορίες είναι κοινές ενώ άλλες διαφέρουν. Αυτό όµως που διαφαίνεται ως ανάγκη 

υιοθέτησης από τα άτοµα αλλά κυρίως από τους αρµόδιους σχεδιαστές κοινωνικής 

πολιτικής και πολιτικής υγείας, είναι η καθιέρωση της εκπαίδευσης για την υγεία 

(health education) έτσι ώστε τα άτοµα να γνωρίζουν, να είναι σωστά πληροφορηµένα 

και να µπορούν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την προάσπιση, την 

προώθηση και τη διατήρηση της καλής υγείας τους.  

Αναλύοντας την ανάγκη ενηµέρωσης και εκπαίδευσης για την υγεία και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν, ξεκινήσαµε παρουσιάζοντας ορισµένα 

χαρακτηριστικά της υγείας και της φροντίδας υγείας, περάσαµε στις πολιτικές 

προώθησης υγείας και κατόπιν στην εκπαίδευση για την υγεία. Στη συνέχεια, θα 

περάσουµε σε ένα καινούριο ζήτηµα που έχει προκύψει στις σύγχρονες προσεγγίσεις 

για το θέµα της υγείας και εµφανίζεται ως απόρροια της έλλειψης της εκπαίδευσης 

για την υγεία. Όταν λοιπόν εκλείπει η σωστή εκπαίδευση για την υγεία, το 

αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες, είναι ο «αναλφαβητισµός» της 

υγείας (health illiteracy).   

 

6.1 Αναλφαβητισµός της υγείας (health illiteracy) 
 

Ξεκινώντας µε τον αντικατοπτρισµό του όρου θα παρουσιάσουµε έναν ορισµό 

που αφορά στην αντίθετη έννοια του αναλφαβητισµού της υγείας και είναι ο 

«αλφαβητισµός» της υγείας (health literacy). Για την καλύτερη κατανόηση και 

απόδοση της σηµασίας του «αλφαβητισµού» της υγείας θα χρησιµοποιούµε τον όρο 

γνώση για την υγεία (health literacy): 

«Η γνώση για την υγεία (health literacy) είναι ο βαθµός που τα άτοµα έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτούν, να προωθούν και να κατανοούν βασικές πληροφορίες υγείας 

και υπηρεσίες που χρειάζονται ώστε να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την 

υγεία τους» (Ratzan and Parker, 2000). 

Σύµφωνα µε µελέτες, το Αµερικάνικο Τµήµα Υπηρεσιών Υγείας θεωρεί ότι 

τη βασική ευθύνη για τη βελτίωση της γνώσης για την υγεία, έχουν οι επαγγελµατίες 

υγείας και τα υγειονοµικά και δηµόσια συστήµατα υγείας. Αυτά πρέπει να 

συνεργαστούν έτσι ώστε να εγγυηθούν ότι η ιατρική πληροφορία και οι υπηρεσίες 

γίνονται κατανοητά και χρησιµοποιούνται από όλους τους πολίτες. Οι εκπαιδευτές 
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υγείας µπορούν να γίνουν παραγωγικοί συνέταιροι στην προσέγγιση των ενηλίκων µε 

περιορισµένες γνώσεις για την υγεία. 

 Επιπρόσθετα, η µειωµένη γνώση για την υγεία συνδέεται µε περιορισµένες 

(φτωχές) εκβάσεις στην υγεία (poor health outcomes), όπως υψηλά ποσοστά 

νοσοκοµειακής περίθαλψης και λιγότερο συχνή χρήση της προληπτικής ιατρικής, 

γεγονότα που σχετίζονται µε υψηλές δαπάνες υγειονοµικής φροντίδας. Επίσης, οι 

µελέτες έδειξαν ότι: οι ασθενείς µε µειωµένες γνώσεις για την υγεία εισχωρούν στο 

υγειονοµικό σύστηµα όταν είναι αρκετά άρρωστοι, έχουν λιγότερη γνώση για την 

ασθένειά τους και τη διαχείρισή της, παρουσιάζουν πιο εύκολα την κατάσταση της 

υγεία τους ως φτωχή, χρησιµοποιούν περισσότερο θεραπευτικές παρά προληπτικές 

υπηρεσίες και τέλος δείχνουν ότι αισθάνονται ντροπή για τις µειωµένες γνώσεις τους 

για την υγεία49. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το πιο σηµαντικό ζήτηµα του 

αναλφαβητισµού για την υγεία ή αλλιώς της έλλειψης γνώσης για την υγεία ή αλλιώς 

της έλλειψης εκπαίδευσης για την υγεία, είναι ότι συνδέεται άµεσα µε: α) την 

αντίληψη της πρόληψης ως δευτερεύουσας σηµασίας, β) την ελλιπή ή κακή 

διαχείριση της προσωπικής υγείας και γ) την αύξηση των δαπανών και κόστους εις 

βάρος του υγειονοµικού συστήµατος. Αυτοί οι λόγοι είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί και 

η επίλυση του προβλήµατος βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των ατόµων αλλά κυρίως 

των υγειονοµικών συστηµάτων και της υγειονοµικής πολιτικής.  

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για την περίπτωση του αναλφαβητισµού για την 

υγεία (health illiteracy). Μέσα στα γενικότερα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας που 

µελετάµε στη διατριβή µας, διακρίνουµε έναν νέο ορισµό, αυτόν του 

αναλφαβητισµού για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth illiteracy). 

 

6.2 Αναλφαβητισµός ηλεκτρονικής υγείας (eHealth illiteracy) 
 

Ξεκινώντας και πάλι µε τον αντικατοπτρισµό του όρου θα παρουσιάσουµε 

έναν ορισµό που αφορά στην αντίθετη έννοια του αναλφαβητισµού της ηλεκτρονικής 

υγείας και είναι ο «αλφαβητισµός» της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth literacy). Για 

την καλύτερη κατανόηση και απόδοση της σηµασίας του «αλφαβητισµού» της 

                                                 
49 US Department of Health and Human Services, What is health literacy - Health literacy and health 
outcomes, http://www.health.gov/communication/literacy/quickguide/factsliteracy.htm 
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ηλεκτρονικής υγείας θα χρησιµοποιούµε τον όρο γνώση για την ηλεκτρονική υγεία 

(eHealth literacy): 

«Η γνώση για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth literacy) ορίζεται ως η 

δυνατότητα του να ψάχνεις, να βρίσκεις, να κατανοείς και να εκτιµάς ιατρικές 

πληροφορίες από ηλεκτρονικές πηγές και να εφαρµόζεις αυτήν τη γνώση στην επίλυση 

ενός προβλήµατος υγείας» (Norman and Skinner, 2006). 

Σύµφωνα µε τους Norman και Skinner, η γνώση για την ηλεκτρονική υγεία 

(eHealth literacy) επηρεάζεται από επικείµενο ζήτηµα υγείας, από το µορφωτικό του 

παρελθόν, από την κατάσταση της υγείας του (health status) τη στιγµή της 

αντιµετώπισης, το κίνητρο εύρεσης πληροφορίας και τη χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία. Θεωρούν ότι η γνώση για την ηλεκτρονική υγεία είναι µια παρεκβατική 

πρακτική που προσπαθεί να αποκαλύψει τους τρόπους µε τους οποίους παράγονται τα 

νοήµατα ενώ παράλληλα οργανώνει τους τρόπους σκέψης και δράσης και στοχεύει 

στην ενδυνάµωση των ατόµων ώστε να συµµετέχουν πλήρως σε αποφάσεις για την 

υγεία τους µέσα από ηλεκτρονικές πηγές. Εκτός λοιπόν από τον παραπάνω ορισµό, 

προτείνουν και ένα µοντέλο γνώσης ηλεκτρονικής υγείας το οποίο ονοµάζουν «Lily 

Model», το οποίο περιγράφει τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να υποστηριχθεί η 

πλήρης συµµετοχή των πόρων της ηλεκτρονικής υγείας που στοχεύουν στην 

υποστήριξη της υγείας του πληθυσµού και της φροντίδας των ασθενών.  

Αµέσως παρακάτω παρουσιάζεται το Lily Model περί γνώσης για την 

ηλεκτρονική υγεία: 
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Σχήµα 2: The Lily Model 
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literacy & 
numeracy 

 

         
            Health  
       Computer              literacy 
       literacy   eHealth 

 Literacy 
   

   
Information Media 

literacy   literacy 
 

    Science 
   literacy  

 

 

Πηγή: Norman and Skinner, 2006 

 

Οι έξι κατηγορίες του παραπάνω µοντέλου διακρίνονται σε δύο βασικούς 

τύπους: τον αναλυτικό (analytic) και το σχετικό µε το περιβάλλον (context-specific). 

Πιο συγκεκριµένα έχουµε τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Ο αναλυτικός (analytical) περιλαµβάνει τις κατηγορίες: 

α) Traditional literacy & numeracy: βασικές γνώσεις ανάγνωσης και 

αριθµητικής. 

β) Media literacy: διάκριση επικοινωνιακών µηνυµάτων. 

γ) Information literacy: διάκριση πληροφοριών, χρήση βιβλιοθηκών. 

2. Ο σχετικός µε το περιβάλλον (context-specific) περιλαµβάνει τις 

κατηγορίες: 

α) Computer literacy: γνώσεις όρων και χρήσης Η/Υ. 

β) Science literacy: επιστηµονικές γνώσεις, κατανόηση βασικών 

επιστηµονικών όρων. 

γ) Health literacy: γνώση όρων και κανόνων υγείας. 

Το επόµενο βήµα είναι η εφαρµογή αυτού του µοντέλου στην καθηµερινή 

χρήση της ηλεκτρονικής υγείας (φροντίδα υγείας, προληπτική ιατρική, προώθηση 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   
 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 

151

υγείας, καµπάνιες υγείας) ώστε να βοηθηθούν οι επαγγελµατίες υγείας στην εργασία 

τους και να εκτιµηθεί η καταλληλότητά του στην πληροφόρηση υγείας των 

καταναλωτών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν δύο εργαλεία 

που αναπτύχθηκαν και νοµιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό της health literacy. Το 

τεστ TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults) και το τεστ REALM 

(Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine) (Norman and Skinner, 2006). 

 

6.3 Συµπέρασµα 
 

Η ανάγκη γνώσης και ενηµέρωσης για την υγεία και συγκεκριµένα για την 

ηλεκτρονική υγεία είναι ένα ζήτηµα εξίσου σηµαντικό, όσο και τα άλλα ζητήµατα της 

ηλεκτρονικής υγείας που µελετάµε (ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος, κάρτες υγείας, οικονοµική αποδοτικότητα).  

Για να µελετήσουµε καλύτερα το ζήτηµα της γνώσης και ενηµέρωσης για την 

ηλεκτρονική υγεία, επιλέξαµε να ξεκινήσουµε από την υγεία και τη διατήρησή της ως 

έννοια και συστατικό µιας καλής ζωής. Στη συνέχεια περάσαµε στην πολιτική 

προώθησης υγείας, πράγµα που αποτελεί δικαίωµα και υποχρέωση όλων των πολιτών 

και κατόπιν περάσαµε σε ένα µέσο προώθησης της υγείας, την εκπαίδευση για την 

υγεία, η έλλειψη της οποίας οδηγεί στον αναλφαβητισµό της υγείας και ακολούθως, 

στον αναλφαβητισµό της ηλεκτρονικής υγείας. 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η ελλιπής εκπαίδευση για την υγεία οδηγεί στον 

«αναλφαβητισµό» της υγείας (health illiteracy), κάτι που επηρεάζει άµεσα το κόστος 

και τις δαπάνες της υγειονοµικής φροντίδας. Η ελλιπής εκπαίδευση για την υγεία δεν 

επιτρέπει στα άτοµα να έχουν πλήρη γνώση της κατάστασης της υγείας τους και τα 

καθιστά αδύναµα στο να την υπερασπιστούν (την υγεία τους) και να τη διατηρήσουν, 

ενώ παράλληλα η προώθηση της υγείας (health promotion) και η προληπτική ιατρική 

(preventive medicine) υποθάλπονται. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση 

του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης.    
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Ενότητα 5:  
 

Η ηλεκτρονική υγεία από την οπτική της ποιότητας 

υπηρεσιών, στα πλαίσια πολιτικών υγείας 
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Η συγκεκριµένη διατριβή µελετά το ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας ως 

εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι στιγµής, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

µελετήσαµε εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας συνδέοντας αυτές πάντα, µε τις 

ανάγκες προώθησης των πολιτικών υγείας που αφορούν σε θέµατα όπως: ποιοτικές 

υπηρεσίες, πρόσβαση, κόστος, χρήση τεχνολογίας, εκπαίδευση, κοινωνικούς 

παράγοντες και άλλα. Αµέσως παρακάτω, θα µελετήσουµε την ηλεκτρονική υγεία 

από την οπτική της ποιότητας υπηρεσιών, ως βασικό ζητούµενο των πολιτικών 

υγείας. 

Το πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως έχουµε αναφέρει πολλές 

φορές, αφορά γενικώς τις δράσεις εκείνες που έχουν στόχο να βελτιώσουν όλες τις 

πτυχές της καθηµερινής ζωής, ως κοινωνικών δικαιωµάτων (απασχόληση, υγεία, 

κοινωνική ασφάλιση και άλλα). Οι πολιτικές υγείας είναι το τµήµα της κοινωνικής 

πολιτικής που ασχολείται µε θέµατα που αφορούν στην υγεία και φυσικά, έχουν σαν 

στόχο, τη βελτίωση της ποιότητας όλων των υπηρεσιών υγείας µε απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση της ζωής των πολιτών. 

Η ηλεκτρονική υγεία είναι η εφαρµογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της υγείας και ως πρωτοβουλία, υπόκειται στο ίδιο 

πλαίσιο των πολιτικών υγείας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών. 

Εποµένως, το θέµα «ηλεκτρονική υγεία» µπορεί να αποτελέσει το σύγχρονο µέσο-

εργαλείο για την επίτευξη ποιοτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια σύγχρονων κοινωνικών 

και πολιτικών δράσεων. Βέβαια, η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί πολυδιάστατη 

εφαρµογή και η εδραίωσή της εξαρτάται από πολλά, εµπλεκόµενα στη φροντίδα 

υγείας µέλη, όπως επαγγελµατίες υγείας, πολίτες, παροχείς και φυσικά το κράτος.  

Εντούτοις, η ποιότητα εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας έχει την ίδια 

ευθύνη ύπαρξης και διατήρησης µε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εν γένει και 

υπόκειται στις ίδιες πολιτικές υγείας.  

Στο σηµείο αυτό θέλουµε να τονίσουµε ότι το ζήτηµα της ποιότητας των 

υπηρεσιών στις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας, έχει καταγραφεί και µελετηθεί 

πάρα πολλές φορές στην παρούσα διατριβή, από το Κεφάλαιο της Εισαγωγής µέχρι 

και τους προσδιοριστικούς άξονες της ηλεκτρονικής υγείας (Ενότητες 1,2,3,4). Στην 

ενότητα αυτή θα µελετήσουµε το θέµα της ποιότητας υπό πιο ευρεία έννοια, µε 

επιπλέον βιβλιογραφικές αναφορές, καταλήγοντας στο µοντέλο περί ποιότητας 

υπηρεσιών SERVQUAL. Για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος της ποιότητας 
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των υπηρεσιών, προτείνεται η ανάγνωση και µελέτη του ζητήµατος από την αρχή 

συγγραφής της παρούσας διατριβής.  

 

1. Ευρωπαϊκές πολιτικές προώθησης της ποιότητας 

ζωής στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
 

Όπως έχουµε αναφέρει στα εισαγωγικά κεφάλαια της διατριβής, ζούµε στην 

εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δηλαδή στην εποχή εφαρµογών των ΤΠΕ σε 

πολλές δραστηριότητες της καθηµερινής κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής. 

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ είναι 

πολλά και η ηλεκτρονική υγεία, είναι ένα κοµµάτι εφαρµογής των ΤΠΕ στο χώρο της 

φροντίδας υγείας, µε πολλές και ουσιαστικές δυνατότητες.  

Στην παρούσα διατριβή µελετάµε την ηλεκτρονική υγεία, ως εφαρµογή 

κοινωνικής πολιτικής. Από την πρώτη στιγµή της έρευνας, έχουµε επισηµάνει την 

ανάγκη αντιµετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων που εµποδίζουν την ουσιαστική 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Εντούτοις, 

πριν προχωρήσουµε στο ζήτηµα της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που µελετάµε 

σε αυτή την ενότητα, θεωρούµε σκόπιµο να ξεκινήσουµε από το βασικό ζήτηµα των 

πολιτικών προώθησης της ποιότητας ζωής γενικώς, µέσα στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας.  

Μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση των ΤΠΕ µέσα στα πλαίσια της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι η πρωτοβουλία «i2010: Μία ευρωπαϊκή Κοινωνία 

της Πληροφορίας για ανάπτυξη και απασχόληση» (i2010: A European information 

society for growth and employment). Η πρωτοβουλία i2010 αποτελεί τη συνέχιση 

των σχεδίων δράσεων eEurope 2002 και eEurope 2005, όσον αφορά στην εφαρµογή 

και προώθηση των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Ένας από τους βασικούς άξονες που µελετά 

είναι: η βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής, χωρίς 

αποκλεισµούς (European Commission, 2005a). Ο άξονας αυτός ονοµάζεται συνήθως 

«eInclusion», που περιφραστικά θα µπορούσαµε να το εξηγήσουµε ως χάραξη 

πολιτικών για την αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισµού50. Για την υλοποίηση της 

παραπάνω πρωτοβουλίας, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην 

πρόσβαση και συγκεκριµένα την ανακοίνωση για «Ηλεκτρονική προσβασιµότητα» 
                                                 
50 ∆ικτυωθείτε, eInclusion, http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1538 
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(eAccessibility) για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισµούς (European 

Commission, 2005b). Ας δούµε λίγο παραπάνω τις ευρωπαϊκές πολιτικές περί 

αποκλεισµού και προσβασιµότητας και το ρόλο που µπορούν να παίξουν στην 

εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Σύµφωνα µε τους Meyer, Muller και Kubitschke, το eInclusion έχει σκοπό να 

επιβεβαιώσει ότι όλοι επωφελούνται από τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι ΤΠΕ. 

Πρόκειται για µια κοινωνική κίνηση που έχει σκοπό να λήξει το ψηφιακό χάσµα, ενώ 

παράλληλα έχει τη δύναµη να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα σε ανεπτυγµένες και 

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, να προωθήσει τη δηµοκρατία και την 

αλληλοκατανόηση, να ενδυναµώσει τους µη προνοµιούχους πολίτες όπως τα άτοµα 

µε οικονοµικά προβλήµατα, τους άνεργους αλλά και τα άτοµα µε αναπηρία. Το 

eAccessibility αναφέρεται περισσότερο στη δυνατότητα πρόσβασης από τα άτοµα µε 

κινητική ή νοητική αναπηρία. Έτσι, το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 

eAccessibility, έχει σκοπό να επιβεβαιώσει ότι δε θα είναι δύσκολο για τα άτοµα 

αυτά να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και σε καµία περίπτωση να µην τα αποθαρρύνουν. 

Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα τρία συστατικά χάραξης πολιτικής (βασικά θέµατα, 

πληθυσµιακή οµάδα και οφέλη), οι παραπάνω συγγραφείς προτείνουν ένα 

ευρωπαϊκό µοντέλο για το eInclusion: 

 

Σχήµα 3: Ευρωπαϊκό µοντέλο για το eInclusion 

  

Βασικά θέµατα Πληθυσµιακή οµάδα Οφέλη 

Υψηλή 
προσβασιµότητα στις 

ΤΠΕ

Αντιµετώπιση 
ψηφιακού 
αποκλεισµού 

 
Άτοµα µε αναπηρία 

 
 
 Υψηλή 

προσβασιµότητα στις 
ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, αυξηµένη 
κοινωνική συµµετοχή 

Ηλικιωµένοι Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες 
ενσωµάτωσης 

 
 
 
 

Άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα 
 Ανεξαρτητοποίηση, 

ποιότητα ζωής, 
δραστηριοποίηση 
προσωπικών πηγών 

 
 Ανεξάρτητη διαβίωση 
 
 

Άτοµα µε χαµηλή µόρφωση 
 
  
 Αυξηµένη  Ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες κοινωνικής 
ενσωµάτωσης 

 κοινωνική 
ενσωµάτωση Εθνικές µειονότητες

Πηγή: Meyer, Muller and Kubitschke, 2006 
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Ο στόχος όλων των παραπάνω ευρωπαϊκών πολιτικών, είναι η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής όλων των πολιτών και κυρίως εκείνων που ανήκουν σε ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι πράγµατι πολύ σηµαντικές και 

τονίζουν την αναγκαιότητα των κοινωνικών και πολιτικών δράσεων, δηλαδή της 

κοινωνικής πολιτικής. Ο χρησιµότητα της κοινωνικής πολιτικής διαφαίνεται πολύ 

καθαρά, µιας και η Ευρώπη συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα ύπαρξης µηχανισµών 

εξάλειψης των ανισοτήτων, στη χρήση των ΤΠΕ. Άλλωστε, ο σκοπός των ΤΠΕ και 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η δηµιουργία µιας σύγχρονης και λειτουργικής 

κοινωνίας για όλους, απαλλαγµένη από κοινωνικές ανισότητες και µε ίση πρόσβαση 

σε όλες τις δραστηριότητες της σύγχρονης εποχής. 

 

2. Πεδία προτεραιότητας για τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 
 

Αφού είδαµε το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που διαµορφώνεται από τις 

σύγχρονες ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες, 

µπορούµε να περάσουµε στο ζήτηµα της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, από 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας. 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της ποιότητας, η γενικότερη πεποίθηση είναι ότι η 

ηλεκτρονική υγεία αποδίδει ποιοτικά οφέλη για τους πολίτες-ασθενείς. Εντούτοις, 

υπάρχουν πολλά ζητήµατα που πρέπει να ερευνηθούν ώστε τα οφέλη αυτά να είναι 

ορατά και να υποκινήσουν περισσότερες, ουσιαστικότερες και επιτυχείς 

πρωτοβουλίες εφαρµογής της ηλεκτρονικής υγείας. Υπάρχουν λοιπόν πολλές 

παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όσον αφορά στην ποιότητα 

υπηρεσιών, ώστε να µιλάµε για πραγµατική βελτίωση της ποιότητας, από εφαρµογές 

της ηλεκτρονικής υγείας.  

Σύµφωνα µε τον Ibrahim, για την περίπτωση της Αυστραλίας, η εφαρµογή 

λύσεων για το θέµα της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών γενικότερα, 

απαιτεί τη διαµόρφωση δράσεων και προτεραιοτήτων, σε διάφορα επίπεδα του 

συστήµατος φροντίδας υγείας. Σε πρώτο επίπεδο, οι πρωτοβουλίες για ασφάλεια και 

ποιότητα απαιτούν ισορροπία µε τις στρατηγικές για την µείωση του κόστους, µε τις 

νέες τεχνολογίες, την ιατρική έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και τις προτιµήσεις των 

καταναλωτών. Σε δεύτερο επίπεδο, οι πρωτοβουλίες για ασφάλεια και ποιότητα 
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απαιτούν ισορροπία ανάµεσα στις διάφορες προσεγγίσεις της ποιότητας, που 

περιλαµβάνουν αλλαγές στην νοµοθεσία και τους κανονισµούς, στις επαγγελµατικές 

και τις δυνάµεις της αγοράς και στη διοίκηση (management). Τέλος, σε τρίτο επίπεδο, 

οι προτεραιότητες πρέπει να διαµορφωθούν για κάθε ποιοτική πρωτοβουλία 

ξεχωριστά. Το Αυστραλιανό Συµβούλιο Ποιότητας και Ασφάλειας στη Φροντίδα 

Υγείας (Australian Council for Quality and Safety in Healthcare) έχει εντοπίσει 

τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας: 

1. Καλύτερη χρήση δεδοµένων και πληροφορίας. 

2. Ενδυνάµωση µηχανισµών για ασφαλές κλινικό περιβάλλον και 

περιβάλλον οργανισµών. 

3. Προώθηση ευκαιριών για συµµετοχή των πολιτών. 

4. Ανασχεδιασµός συστήµατος για την προώθηση της ασφάλειας. 

Τα ζητήµατα όµως που προκύπτουν είναι: σε ποιες περιοχές πρέπει να 

επικεντρωθούν οι προσπάθειες εάν υπάρχει έλλειψη πόρων και υπό ποιο πλαίσιο θα 

τεθεί η διαµόρφωση των προτεραιοτήτων (Ibrahim, 2001, 21(4): 160-162). 

Το ζήτηµα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

απασχόλησε επίσης και το αµερικανικό υγειονοµικό σύστηµα. Η Αµερικανική 

Επιτροπή Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας (Committee on the Quality of 

Healthcare in America) η οποία ιδρύθηκε στα πλαίσια του Ινστιτούτου Ιατρικής 

(Institute of Medicine – IOM), ερεύνησε και συµπέρανε ότι το αµερικανικό 

σύστηµα υγείας δεν παρέχει µε συνέπεια την απαιτούµενη, υψηλής ποιότητας, 

φροντίδα υγείας που αξίζουν οι αµερικανοί πολίτες και έτσι, ανατέθηκε στην 

Επιτροπή να προσδιορίσει στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας. Κατόπιν έρευνας, 

ένα από τα βασικά ευρήµατα της Επιτροπής ήταν ότι οι τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας 

φροντίδας υγείας. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση των ΤΠΕ για τη 

βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία και την υποστήριξη του συστήµατος 

λήψης αποφάσεων (decision making). Εντούτοις, το ίδιο το Ινστιτούτο Ιατρικής, 

παρόλα τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ, αναγνωρίζει ότι τα οφέλη αυτά εξαρτώνται 

από το είδος των εφαρµογών. Έτσι, καταλήγει στο ότι χρειάζεται ανασχεδιασµός στο 

σύστηµα φροντίδας υγείας, ο οποίος απαιτεί αλλαγές σε τεχνικούς, κοινωνιολογικούς, 

εκπαιδευτικούς, οικονοµικούς και άλλους παράγοντες. Χρειάζεται λοιπόν έρευνα 

για τα παρακάτω: 
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1. Εκτίµηση του ρόλου των ΤΠΕ για τη βελτίωση της κλινικής λήψης 

αποφάσεων, διαχείρισης της πληροφορίας, επικοινωνίας, δαπανών και 

πρόσβασης στη φροντίδα. 

2. Στρατηγικές υπερνίκησης των εµποδίων από την εφαρµογή των ΤΠΕ, έτσι 

ώστε οι ασθενείς και οι παροχείς να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες που 

µπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας υγείας. 

3. Υιοθέτηση λύσεων για να περιοριστεί το ψηφιακό χάσµα51. 

4. Τεκµηρίωση των πόρων και των δαπανών που απαιτούνται για την 

υιοθέτηση και διατήρηση εφαρµογών ΤΠΕ. 

5. Εκτίµηση µεταφοράς των λύσεων που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε άλλα 

περιβάλλοντα φροντίδας υγείας (Ortiz and Clancy, 2003, 38:2 xi-xxii). 

Οι Liaw και Humphreys συµπληρώνουν τα παραπάνω και τονίζουν έναν 

ακόµη παράγοντα που διαµορφώνει το επίπεδο της ποιότητας φροντίδας υγείας, µέσα 

στα πλαίσια των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών, όπως τις ΤΠΕ, τον παράγοντα 

γεωγραφία. Συγκεκριµένα, για την περίπτωση της Αυστραλίας, το ζήτηµα είναι ο 

τρόπος ικανοποίησης της ανάγκης των καταναλωτών για πρόσβαση σε ποιοτική 

φροντίδα υγείας, µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Οι Liaw και Humphreys λοιπόν, 

φέρνουν στην επιφάνεια το «παράδοξο της ηλεκτρονικής υγείας» (eHealth paradox) 

όπως χαρακτηριστικά ονοµάζουν, το οποίο αφορά τις γεωγραφικές ανισότητες στην 

κατανοµή φροντίδας υγείας. Συγκεκριµένα, ενώ οι αγροτικές περιοχές είναι αυτές 

που χρειάζονται και επωφελούνται περισσότερο από τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας, παρ’ όλα αυτά, διαθέτουν τις φτωχότερες υποδοµές, πόρους, ικανότητες και 

υποστήριξη για επιτυχή εφαρµογή. Έτσι, αυτό το παράδοξο εµποδίζει τη διευθέτηση 

των ανισοτήτων µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών για το εργατικό δυναµικό, 

τις υπηρεσίες και τα συστήµατα υγείας και γενικώς το επίπεδο υγείας. Συνεπώς 

χρειάζονται: 

1. Πολιτική και νοµοθεσία για τη διευθέτηση των ανισοτήτων. 

2. Επαρκείς υποδοµές και υποστήριξη. 

3. Κοινά µοντέλα κλινικής φροντίδας. 

4. Ετοιµότητα των παροχέων και των καταναλωτών για την αποδοχή της 

ηλεκτρονικής υγείας (Liaw and Humphreys, 2006, 14: 95-98). 

 

                                                 
51 Το ψηφιακό χάσµα αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα µε τη µελέτη του eInclusion και eAccessibility. 
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3. Η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

από την πλευρά των καταναλωτών – Μοντέλο SERVQUAL 
 

Όπως αναφέραµε στην αρχή της ενότητας αυτής, το ζήτηµα της ποιότητας 

των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υγείας, µας απασχόλησε πολύ στην παρούσα 

διατριβή. Στα προηγούµενα κεφάλαια, µελετήσαµε το ζήτηµα της ποιότητας των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας και σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οδηγηθήκαµε 

στην πεποίθηση ότι πράγµατι, οι εφαρµογές της eHealth µπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, µε ορισµένες προϋποθέσεις και εκτενή έρευνα. 

Κατόπιν, στη συγκεκριµένη ενότητα, είδαµε το ζήτηµα της ποιότητας από µια 

επιπλέον κοινωνικοπολιτική πλευρά, καθώς εντοπίσαµε ορισµένους παράγοντες 

ανισοτήτων που πρέπει να εξαλειφθούν, έτσι ώστε να οδηγηθούµε σε πιο ασφαλείς 

ενέργειες. Στο σηµείο αυτό, θα προχωρήσουµε στο θέµα της ποιότητας, τονίζοντας 

περισσότερο την πλευρά των ίδιων των πολιτών-καταναλωτών και πως οι ίδιοι πρέπει 

να αντιλαµβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών.  

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη σε καταναλωτές υπηρεσιών κάποιων 

µεγάλων εταιριών, αποκαλύφθηκαν ορισµένα στοιχεία για το πώς οι καταναλωτές 

αντιλαµβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές δεν ήταν 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας, όµως, σύµφωνα µε την έρευνα, οι συνεντεύξεις 

αποκάλυψαν ότι ανεξάρτητα τον τύπο των υπηρεσιών, οι καταναλωτές 

χρησιµοποιούν παρόµοια κριτήρια εκτίµησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Τα 

κριτήρια αυτά σχηµατίζουν δέκα προσδιοριστικούς παράγοντες αξιολόγησης της 

ποιότητας υπηρεσιών: 

1. Αξιοπιστία (reliability): συνέπεια και αξιοπιστία της παροχής 

υπηρεσιών. 

2. Ανταπόκριση (responsiveness): η προθυµία και η ετοιµότητα των 

εργαζοµένων να παρέχουν την υπηρεσία. 

3. Αρµοδιότητα (competence): η κατοχή γνώσεων και ικανοτήτων των 

εργαζοµένων για την παροχή της υπηρεσίας. 

4. Πρόσβαση (access): η προσβασιµότητα και η ευκολία επαφής. 

5. Ευγένεια (courtesy): περιλαµβάνει την ευγένεια, το σεβασµό και τη 

φιλικότητα του προσωπικού. 
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6. Επικοινωνία (communication): ενηµέρωση των καταναλωτών σε 

κατανοητή γλώσσα αλλά και η προθυµία των εργαζοµένων να ακούνε 

τους καταναλωτές. 

7. Αφοσίωση (credibility): το συµφέρον του καταναλωτή να έρχεται πρώτο. 

8. Ασφάλεια (security): αποφυγή κινδύνου, ρίσκου ή αµφιβολίας. 

9. Κατανόηση του πελάτη (understanding/knowing the customer): να 

γίνονται κατανοητές οι ανάγκες του πελάτη. 

10. Υλικά περιουσιακά στοιχεία (tangibles): η υποδοµή, οι εγκαταστάσεις 

και γενικώς η υλική απόδειξη της υπηρεσίας (Parasuraman, Zeithaml and 

Berry, 1985, 49: 41-50). 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω συγγραφείς, οι δέκα προσδιοριστικοί παράγοντες 

θα µπορούσαν, ύστερα από µελλοντική έρευνα, να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω και 

ίσως µερικοί από αυτούς να συνδυαστούν. Πράγµατι, κατόπιν έρευνας, οι ίδιοι 

συγγραφείς πρότειναν ένα βελτιωµένο µοντέλο µέτρησης της αντίληψης των 

καταναλωτών της ποιότητας των υπηρεσιών, βασισµένο στους δέκα αρχικούς τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες, το οποίο ονόµασαν µοντέλο SERVQUAL (Service 

Quality). Οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL είναι οι παρακάτω:  

1. Υλικά περιουσιακά στοιχεία (tangibles): υλικός εξοπλισµός και 

προσωπικό. 

2. Αξιοπιστία (reliability): η δυνατότητα παροχής της υποσχόµενης 

υπηρεσίας µε ακρίβεια. 

3. Ανταπόκριση (responsiveness): η προθυµία βοήθειας των καταναλωτών 

και η παροχή άµεσης υπηρεσίας. 

4. ∆ιασφάλιση (assurance): γνώση, ευγένεια των εργαζοµένων και 

ικανότητα δηµιουργίας αισθήµατος εµπιστοσύνης και σιγουριάς. 

5. Αφοσίωση (empathy): φροντίδα και εξατοµικευµένη προσοχή προς τους 

καταναλωτές (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988, 64(1): 23). 

Για να γίνει πιο κατανοητή η αντιστοίχηση των δέκα αρχικών 

προσδιοριστικών παραγόντων µε τους πέντε παράγοντες του µοντέλου SERVQUAL, 

θα παραθέσουµε έναν πίνακα αντιστοιχίας διαστάσεων ποιότητας υπηρεσιών του 

Στειακάκη: 
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Πίνακας 10: Αντιστοιχία διαστάσεων ποιότητας υπηρεσιών και 

διαστάσεων µοντέλου SERVQUAL 

∆ιαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών ∆ιαστάσεις µοντέλου SERVQUAL 

Αξιοπιστία Αξιοπιστία (Reliability) 

Αρµοδιότητα 

Ευγένεια 

Αφοσίωση 

Ασφάλεια 

∆ιασφάλιση (Assurance) 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία Υλικά περιουσιακά στοιχεία (Tangibles) 

Πρόσβαση 

Επικοινωνία 

Κατανόηση/ γνώση του πελάτη 

Αφοσίωση (Empathy) 

Ανταπόκριση Ανταπόκριση (Responsiveness) 

Πηγή: Στειακάκης, 2004, σελ. 32 

 

4. Συµπέρασµα 
 

Στην ενότητα αυτή είδαµε το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών γενικότερα 

αλλά και συγκεκριµένα των υπηρεσιών υγείας, όπως αυτό προκύπτει µέσα από την 

εφαρµογή των ΤΠΕ στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας. Εντοπίσαµε βασικές 

ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από την ποιότητα ζωής των πολιτών και παράγοντες 

ανισοτήτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ξεπεραστούν, ώστε να µιλάµε για 

ισότητα στην πρόσβαση, χωρίς αποκλεισµούς. Κατόπιν, παρουσιάσαµε πεδία 

προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, µέσα στη 

σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή, και καταλήξαµε στο µοντέλο µέτρησης της αντίληψης 

των καταναλωτών για την ποιότητα των υπηρεσιών (SERVQUAL).  

Θεωρούµε το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών πολύ σηµαντικό και άµεσα 

συνυφασµένο µε την ανάγκη χάραξης πολιτικών υγείας. Συνεπώς, συµφωνούµε µε τη 

βιβλιογραφία ότι χρειάζεται επιπλέον έρευνα και µελέτη του ζητήµατος από όλες τις 

πλευρές, έτσι ώστε τα οφέλη των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας να είναι ορατά 

και πάνω στο ζήτηµα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 
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Ενότητα 6:  
 

Τα γενικά συµπεράσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
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Από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποκαλύπτονται τα κύρια 

ζητήµατα της ηλεκτρονικής υγείας ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. Όπως 

παρατηρήσαµε από τα πρώτα κεφάλαια, όλα ξεκίνησαν από ενέργειες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την µορφή σχεδίων δράσεων, στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής Ευρώπης (eEurope) και κατόπιν της ηλεκτρονικής υγείας (eEurope 

Action Plans). Μια πρώτη παρατήρηση στο σηµείο αυτό είναι η ανάγκη επιτάχυνσης 

διαδικασιών και η υιοθέτηση σχεδίων δράσεων χωρίς προηγούµενες µελέτες για 

τη δυνατότητα εφαρµογής της eHealth στα υπάρχοντα συστήµατα υγείας. Η 

θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος πράγµατι µοιάζει ελκυστική και πολλά 

υποσχόµενη, µε απεριόριστες δυνατότητες εφαρµογής. Μήπως όµως απέχει ακόµη 

αρκετά από την ουσιαστική υλοποίησή της; Πόσο µάλλον µέσα στα στενά χρονικά 

περιθώρια που θέτει η ΕΕ. Καθώς οι ρυθµοί ανάπτυξης κάθε κράτους µέλους 

διαφέρουν, δεν µπορούµε να περιµένουµε µια καθολική εφαρµογή χωρίς προβλήµατα 

διαλειτουργικότητας, γι’ αυτό και θα ήταν συνετό να γίνονται µελέτες κάθε 

περίπτωσης ξεχωριστά σε επίπεδο οργάνωσης, υποδοµών, προσωπικού και αναγκών. 

Ένα δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αφορά στην ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο. ∆εδοµένου ότι οι πολίτες κάθε 

κράτους απολαµβάνουν τη χρήση του διαδικτύου, η αναζήτηση ιατρικών 

πληροφοριών είναι ανάµεσα στις πιο δηµοφιλείς αναζητήσεις. Αυτό που λείπει όµως 

από την µελέτη σχετικών άρθρων, είναι η χρήση του διαδικτύου και της ιατρικής 

πληροφορίας όχι σε προσωπικό αλλά σε διαχειριστικό και οργανωτικό επίπεδο. Μιας 

και οι διάφορες υπηρεσίες υγείας είναι υπεύθυνες για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

και την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, µεγαλύτερη σηµασία θα 

έπρεπε να δίνεται στο διαχειριστικό κοµµάτι της ιατρικής πληροφορίας, πάλι προς 

όφελος των πολιτών. Επίσης, τα ζητήµατα της ασφάλειας των προσωπικών 

δεδοµένων και της εγγύησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας είναι µείζονα και 

απαιτούν ειδικούς χειρισµούς. 

Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, όντως αποτελεί ένα πολύ 

χρήσιµο εργαλείο της ηλεκτρονικής υγείας, όµως, ο ρόλος και οι δυνατότητές του δεν 

έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Παρατηρούµε πληθώρα φακέλων, ο καθένας από τους 

οποίους έχει ξεχωριστές δυνατότητες. Είναι σίγουρο ότι η ηλεκτρονική καταγραφή 

ιατρικών, και όχι µόνο, δεδοµένων των ασθενών είναι πολύ σηµαντική καθώς 

διευκολύνει και την ανάκτησή τους αλλά τίθεται και το ζήτηµα της 

διαλειτουργικότητας. ∆εν είναι µόνο η ηλεκτρονική καταγραφή των δεδοµένων που 
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παίζει ρόλο αλλά και η δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των δεδοµένων ανάµεσα 

στους αρµόδιους φορείς, πάντα µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.  

Όπως και ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος έτσι και η ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθένειας υιοθετήθηκε για τον ίδιο σκοπό, τη βελτίωση δηλαδή της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό 

που παρατηρούµε είναι ότι η κάρτα από µόνη της και µε τα στοιχεία που περιέχει 

µέχρι στιγµής, δε διαφέρει ιδιαίτερα από το γνωστό έντυπο «Ε111» που 

αντικατέστησε, µιας και φέρει µόνο τα ατοµικά στοιχεία. Ίσως όµως η µετατροπή της 

σε ηλεκτρονική /έξυπνη κάρτα να διευκόλυνε πραγµατικά τα ζητήµατα φροντίδας 

υγείας των πολιτών καθώς και το φόρτο εργασιών των εµπλεκόµενων στη φροντίδα 

φορέων, αφού βέβαια λυθεί και το πρόβληµα της χωρητικότητας των δεδοµένων της 

κάρτας.  

Όλα τα παραπάνω, δηλαδή οι σχεδιασµοί των προγραµµάτων της 

ηλεκτρονικής υγείας, η δηµιουργία, λειτουργία και συντήρηση των υποδοµών για να 

απολαµβάνουµε το διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και τις κάρτες υγείας, 

ενέχουν υψηλά κόστη. Όπως σε κάθε άλλη µορφή επένδυσης έτσι και στην eHealth, 

το ζητούµενο είναι η µεγιστοποίηση του οφέλους µε ένα σχετικά χαµηλό κόστος. Το 

όφελος στην περίπτωση αυτή θα είναι η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

φροντίδας και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Το κόστος, ανάλογα, 

είναι οι πόροι που θα διατεθούν για την επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής 

υγείας. Είναι σαφές ότι το ιδανικό είναι τα κέρδη να υπερβαίνουν το οποιοδήποτε 

κόστος δηλαδή να αποδεικνύεται η οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής 

υγείας. Επειδή όµως µια τέτοια εκτίµηση δεν µπορεί εύκολα να πραγµατοποιηθεί 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατάλληλη σχεδίαση, σωστή στρατηγική και φυσικά 

τα απαραίτητα µέσα. Τα οφέλη δεν είναι πάντα ορατά και ο παράγοντας χρόνος 

παίζει επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο, όµως, από τη στιγµή που έχουµε να κάνουµε µε 

ανθρώπους και ποιότητα ζωής, οι ευκαιρίες πρέπει να εκµεταλλευτούν στο µέγιστο 

βαθµό. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες για την ηλεκτρονική 

υγεία, θα περίµενε κανείς ότι θα δοθεί πρωταρχική σηµασία σε διαδικασίες για την 

ενηµέρωση και επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µελών. Οι εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας είναι πράγµατι πολύ χρήσιµες για τους πολίτες και τα 

συστήµατα υγείας αλλά το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν το προσωπικό µπορεί να 
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τις διαχειριστεί. Το κράτος οφείλει αρχικά να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους 

υπαλλήλους και όχι απλά να «εγκαταστήσει» υποδοµές και ιδέες θεωρώντας ότι 

ολοκλήρωσε τη δουλειά του, καθώς το πρόβληµα του «αναλφαβητισµού» υγείας 

(health illiteracy) κυριαρχεί. Επίσης, έχουµε να αντιµετωπίσουµε το γεγονός ότι 

υπάρχει έλλειψη επαρκών ερευνών και µελετών για την εφαρµογή της eHealth. Οι 

πηγές πληροφόρησης είναι σχετικά περιορισµένες και τα επιτυχηµένα παραδείγµατα 

αποσπασµατικά. Αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα συστήµατα υγείας έχουν 

πολλά άλλα προβλήµατα να αντιµετωπίσουν, ίσως η eHealth να εµφανίζεται µερικές 

φορές ως δευτερεύουσας σηµασίας ή ως πολυτέλεια, σε συστήµατα υγείας που έχουν 

ακόµη να αντιµετωπίσουν βασικά προβλήµατα στην οργάνωση και παροχή φροντίδας 

υγείας. 

Τέλος, η ανάγκη για υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας διαφαίνεται 

καθαρά από την µελέτη της βιβλιογραφίας. Σε ένα σύστηµα παροχής φροντίδας 

υγείας το οποίο θέλει να εµφανίζεται ως ατοµοκεντρικό, η βελτίωση της ποιότητας 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στόχο. Η γενική πεποίθηση που 

απορρέει από τη βιβλιογραφία είναι ότι οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας είναι 

ικανές να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Η ικανοποίηση των 

αναγκών των πολιτών-ασθενών πρέπει όµως να έρχονται σε πρώτη µοίρα και ο 

σχεδιασµός της κοινωνικής πολιτικής να αποβλέπει πάντα σε βελτιώσεις που 

σχετίζονται µε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν διεξοδική έρευνα 

η οποία να λαµβάνει υπόψη όλες τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, και 

από την πλευρά των υπηρεσιών αλλά και από την πλευρά των καταναλωτών, έτσι 

ώστε να µπορούµε να µιλάµε για πραγµατική βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών 

υγείας, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής υγείας, ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Οι προσδιοριστικοί άξονες της ηλεκτρονικής υγείας 
 

Εισαγωγή 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, µελετήσαµε τα 

ευρωπαϊκά Σχέδια ∆ράσης, τις στρατηγικές και τις πολιτικές για την εφαρµογή της 

ηλεκτρονικής υγείας στα σύγχρονα υγειονοµικά συστήµατα και µέσα από µια εκτενή 

µελέτη σχεδιασµών, ερευνών και άρθρων, παρουσιάσαµε την περίπτωση της eHealth, 

όπως αυτή εµφανίστηκε και τις διαστάσεις που έχει πάρει µέχρι σήµερα. 

Συγκεκριµένα, µελετήσαµε την ηλεκτρονική υγεία διακρίνοντάς την σε έξι 

βασικές ενότητες: από την οπτική των ευρωπαϊκών δράσεων, των κοινωνικών και 

πολιτικών αποφάσεων, των µελετών µεγάλων οργανώσεων, των πέντε 

προσδιοριστικών αξόνων και τέλος της ποιότητας υπηρεσιών, στα πλαίσια πολιτικών 

υγείας. Συνολικά, είδαµε την έννοια, το περιεχόµενο και το σκοπό της ηλεκτρονικής 

υγείας στο σύγχρονο σύστηµα υγείας και καταλήξαµε σε ορισµένα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τα οποία 

παρουσιάστηκαν ξεχωριστά στην έκτη ενότητα.  

Τα συµπεράσµατα από την µελέτη της περίπτωσης της ηλεκτρονικής υγείας, 

είναι αυτά που µας οδηγούν σε αυτό το κεφάλαιο, όπου πλέον θα προβούµε σε µια 

πιο κριτική αντιµετώπιση του θέµατος, η οποία είναι αυτή που θα µας αποκαλύψει τις 

πραγµατικές διαστάσεις της eHealth, τις ελλείψεις και τα κενά που παρατηρήσαµε 

από τις διαθέσιµες πηγές της µέχρι τώρα έρευνάς µας, µε την µελέτη των 

ερευνητικών υποθέσεων. 

Το κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσει παραθέτοντας το «υπόδειγµα» της έρευνας, 

δηλαδή την παρουσίαση των συγκεκριµένων ζητηµάτων που µας απασχόλησαν στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, τον εντοπισµό των ελλείψεων και των κενών και τα 

ζητήµατα που θα µας απασχολήσουν στην έρευνά µας. Το υπόδειγµα, θα αποκαλύψει 

τις πιο σηµαντικές παραµέτρους τις οποίες θα «µεταφράσουµε» σε υποθέσεις της 

διατριβής. Επίσης, από το υπόδειγµα προκύπτει και η «περιοχή ελέγχου» των 

υποθέσεών µας, δηλαδή τα αντικείµενα των ερευνών µας που είναι: Υπηρεσία υγείας 

(ασφαλιστικός οργανισµός) και ασφαλισµένοι στην Υπηρεσία. 
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Στη συνέχεια, θα γίνει µια αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας υγείας που 

µελετάµε. Συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας, τη 

δοµή της, τις αρµοδιότητές της και πολλά άλλα χρήσιµα στοιχεία που θεωρούνται 

απαραίτητα για την κατανόηση του αντικειµένου της έρευνας αλλά και των 

υποθέσεων.  

Ακολουθεί το κεφάλαιο των υποθέσεων της έρευνας, όπως αυτά προκύπτουν 

από το «χτίσιµο» του υποδείγµατος και την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Κάθε µείζον ζήτηµα που αναφέρεται στο υπόδειγµα, µετατρέπεται και σε µία 

υπόθεση της έρευνάς µας.  

Κατόπιν, ακολουθεί το κεφάλαιο της µεθοδολογίας συλλογής στοιχείων, όπου 

παρουσιάζουµε τις µεθόδους που ακολουθούµε για τον έλεγχο των υποθέσεών µας.  

Τέλος, καταλήγουµε στα συµπεράσµατα όλου του κεφαλαίου, όπου 

συνοψίζουµε τα βασικά στοιχεία του υποδείγµατός µας, παρουσιάζουµε δύο πίνακες 

µε τις συνολικές υποθέσεις της διατριβής, καθώς και έναν πίνακα όπου συγκρίνουµε 

τα βασικά στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης µε τα βασικά στοιχεία του 

υποδείγµατος και των υποθέσεων της διατριβής.  

 

1. Το υπόδειγµα της διατριβής 
 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

παρατηρούµε πέντε µείζονα ζητήµατα που χρίζουν µελέτης και ανάλυσης. Στα 

ζητήµατα αυτά θα σταθούµε, για να χτίσουµε το υπόδειγµα της έρευνας και να 

καταλήξουµε στις υποθέσεις µας. Τα ζητήµατα αυτά αφορούν συνολικά στην ιατρική 

πληροφορία στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, στην ευρωπαϊκή 

κάρτα ασφάλισης ασθένειας, στην οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής 

υγείας και τέλος, στην ενηµέρωση και γνώση για την ηλεκτρονική υγεία, υπό το 

πρίσµα της ποιότητας και της κοινωνικής πολιτικής. 

Πριν προχωρήσουµε στις υποθέσεις της διατριβής µας, είναι σκόπιµο να 

παρουσιάσουµε την πιο σηµαντική παράµετρο που θα µας απασχολήσει στη 

διατύπωση των υποθέσεών µας: την µελέτη των εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

υγείας από την πλευρά των υπηρεσιών υγείας και το ζήτηµα της ποιότητας των 

υπηρεσιών. 

Η µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζει τα οφέλη και τις 
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δυσκολίες των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως από την πλευρά των 

πολιτών. Ακόµη και για περιπτώσεις όπως οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, που 

έχουν περισσότερο διαχειριστικό περιεχόµενο, δε δίνεται ιδιαίτερη βάση στην οπτική 

των αρµόδιων υπηρεσιών. Με λίγα λόγια, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται 

κυρίως στη σχέση πολίτη – eHealth, παρά στη σχέση Υπηρεσίας – eHealth. Μιας 

και οι υπηρεσίες υγείας είναι αυτές που εξυπηρετούν τους πολίτες και αναλαµβάνουν 

τα βάρη των νέων εφαρµογών, µεγαλύτερη σηµασία θα έπρεπε να δίνεται και στο 

δικό τους έργο. Οι πολίτες, από µόνοι τους, µπορούν να δραστηριοποιηθούν αρκετά, 

όπως για παράδειγµα να ψάχνουν πληροφορίες υγείας στο διαδίκτυο όµως το 

διαδίκτυο δεν είναι µόνο για τους πολίτες. Είναι και για τις υπηρεσίες υγείας, οι 

οποίες µπορούν να απολαµβάνουν τεράστια οφέλη από τη χρήση του και κατ’ 

επέκταση, να βελτιώνουν και τις παρεχόµενες προς τους πολίτες υπηρεσίες υγείας. Ο 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος δηµιουργήθηκε προς όφελος του πολίτη-ασθενή αλλά 

δε χρησιµοποιείται άµεσα από τον ίδιο, αλλά από την αρµόδια υπηρεσία υγείας η 

οποία µέσα από τη χρήση του φακέλου, διευκολύνει και το δικό της έργο αλλά και τις 

υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας είναι µια 

καινοτόµος εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας αλλά αν δεν υπήρχαν οι ενέργειες του 

ασφαλιστικού φορέα, οι πολίτες δε θα µπορούσαν να την προµηθευτούν και να 

απολαµβάνουν τα οφέλη της52.  

Επιπρόσθετα, το ζήτηµα της οικονοµικής αποδοτικότητας αφορά, εν πρώτης, 

σε ζητήµατα υπηρεσιών υγείας και ακολούθως στους πολίτες. Ο σκοπός είναι πάντα 

η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες αλλά αν οι υπηρεσίες αυτές δεν 

είναι οικονοµικά αποδοτικές και για την ίδια την υπηρεσία, τότε θα επηρεάσει 

αρνητικά και την ποιότητα των υπηρεσιών στους ασθενείς.  

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα της ενηµέρωσης και γνώσης για την 

ηλεκτρονική υγεία, η πρώτη εφαρµογή νέων µεθόδων, επενδύσεων, πρωτοβουλιών 

και στρατηγικών σχεδιασµών γίνεται στις υπηρεσίες υγείας και αν αυτές επιτύχουν, 

οι πολίτες θα είναι αυτοί που θα απολαύσουν τα οφέλη.  

Κατόπιν, θεωρήσαµε ότι η βιβλιογραφία παρουσίασε κενά και στο θέµα 

σύνδεσης του ζητήµατος της ηλεκτρονικής υγείας µε την ποιότητα των 

υπηρεσιών, κυρίως ως σύγκριση αντίληψης ποιότητας από τα εµπλεκόµενα µέλη. 

                                                 
52 Σε αντίθεση µε την τεράστια δυσκολία διανοµής της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία δεν 
παρέχεται από µια άµεσα µε τον πολίτη εµπλεκόµενη υπηρεσία υγείας, όπως για παράδειγµα ένας 
ασφαλιστικός οργανισµός. 
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Πιο συγκεκριµένα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε τα τεράστια οφέλη των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να τονίσει όµως τον τεράστιο ρόλο της 

διαχείρισης αυτών των εφαρµογών από υπηρεσίες υγείας, κάτι που θα µπορούσε να 

µειώσει τις κοινωνικές ανισότητες που βαραίνουν τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 

όπως τους ηλικιωµένους, τα άτοµα µε αναπηρία, τα άτοµα που δεν κατέχουν βασική 

µόρφωση. Ταυτόχρονα, ενώ τονίστηκε ο ρόλος της βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών, οι έρευνες που να περιέχουν την µελέτη και µέτρηση της αντίληψης 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και προς όφελος των Υπηρεσιών αλλά και προς 

όφελος των καταναλωτών, ήταν αποσπασµατικές. Έτσι, οδηγηθήκαµε στην ανάγκη 

διπλής έρευνας, έτσι ώστε να προσπαθήσουµε να καλύψουµε αυτό το κενό, και να 

θυµίσουµε την ανάγκη ερευνών που να βασίζονται σε θέµατα που άπτονται του 

ζητήµατος της κοινωνικής πολιτικής, µιας και η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών 

και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αποτελούν τη βάση πάνω στην 

οποία χαράζεται και σχεδιάζεται η κρατική κοινωνική πολιτική.  

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε το υπόδειγµα της 

διατριβής µε την µορφή σχήµατος, πάνω στο οποίο θεµελιώνονται οι υποθέσεις της 

διατριβής. 

 

Σχήµα 4: Το υπόδειγµα της διατριβής 

∆ιαχείριση και ποιότητα υπηρεσιών 
για Υπηρεσία υγείας και 

ασφαλισµένους, από εφαρµογές 
ηλεκτρονικής υγείας

∆ιαδίκτυο ΗΙΦ ΕΚΑΑ Ενηµέρωση 

Οικονοµική 
αποδοτικότητα 
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Στο διάγραµµα αυτό βλέπουµε τους πέντε προσδιοριστικούς άξονες της 

ηλεκτρονικής υγείας που µελετάµε στη διατριβή µας (διαδίκτυο, ΗΙΦ, ΕΚΑΑ, κόστος 

και ενηµέρωση). Παρατηρούµε ότι και οι πέντε άξονες κατευθύνονται προς τη 

διαχείριση και την ποιότητα υπηρεσιών για µια Υπηρεσία υγείας και τους  

ασφαλισµένους, οι οποίες αποτελούν κύριο στόχο υλοποίησης των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας σε µια υπηρεσία υγείας, ως δράση κοινωνικής πολιτικής. 

Ταυτόχρονα, η οικονοµική αποδοτικότητα αποτελεί και άξονα αλλά και αποτέλεσµα, 

από τη σωστή εφαρµογή των υπόλοιπων προσδιοριστικών παραγόντων. Αξίζει επίσης 

να σηµειώσουµε ότι όλες οι κατευθυντήριες γραµµές περιλαµβάνουν σχετικές 

παραµέτρους, χωρίς τις οποίες δεν µπορούµε να αποσαφηνίσουµε και να 

ερευνήσουµε τις υποθέσεις της διατριβής µας. 

Πριν όµως προχωρήσουµε στη δικαιολόγηση και διατύπωση των υποθέσεων 

της διατριβής, είναι σκόπιµο να θέσουµε την «περιοχή» ελέγχου των υποθέσεων της 

έρευνάς µας. Πιο συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρούµε ότι 

δεδοµένων των ελλείψεων από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση µελετών, που να 

αφορούν στη σχέση Υπηρεσίας υγείας – eHealth, η συγκεκριµένη διατριβή θα 

µελετήσει την εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας και 

συγκεκριµένα σε έναν ελληνικό ασφαλιστικό οργανισµό, τον Οργανισµό 

Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆). Κατόπιν, ακολουθεί και η δεύτερη 

έρευνα για τους ασφαλισµένους του οργανισµού, για θέµατα ποιότητας υπηρεσιών 

υγείας. 

 

2. Ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων 

∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) 
 

Πριν προχωρήσουµε στις υποθέσεις της έρευνάς µας, είναι απαραίτητο να 

κάνουµε µια παρουσίαση του ΟΠΑ∆ που να περιλαµβάνει το ιστορικό και το σκοπό 

ίδρυσης, τους στόχους του, τους άξονες προτεραιότητάς του, τη χρηµατοδότησή του, 

τις παροχές και τις αρµοδιότητές του και τέλος το οργανόγραµµά του. 

Ξεκινάµε την παρουσίαση του ΟΠΑ∆ µε τον ορισµό της αποστολής του: 

«Η αποστολή του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου είναι 

η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήµατος παροχής υγειονοµικής 

περίθαλψης στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, η βελτίωση της ποιότητας και της 
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αποτελεσµατικότητας αυτής, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηµατοδότησής της, 

καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέµενων για την υγειονοµική περίθαλψη 

των ασφαλισµένων,  πόρων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 41, 8/3/2001, σελ. 1124). 

 

2.1 Το ιστορικό και ο σκοπός ίδρυσης του ΟΠΑ∆ 
 

Ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) 

θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 2768/1999 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων, σύσταση 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε ην επωνυµία "Οργανισµός Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆)", κλπ», ΦΕΚ 273 /8/12/1999, για να αναλάβει τη 

διαχείριση της περίθαλψης των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου.  

Με το νόµο αυτό µεταβιβάζεται στον ΟΠΑ∆ η περίθαλψη των ασφαλισµένων 

του ∆ηµοσίου. Συγκεκριµένα µεταβιβάζεται το αντικείµενο του υγειονοµικού 

σκέλους που ασκούνταν από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι αρµοδιότητες 

δαπανών περίθαλψης στο εξωτερικό, επιδοµάτων τοκετού και εξόδων κηδείας, το 

µητρώο ασφαλισµένων, η διάθεση βιβλιαρίων νοσηλείας κλπ., η επεξεργασία-

εισήγηση κανονισµού παροχών προς τους ασφαλισµένους, καθώς επίσης και το 

αντικείµενο του οικονοµικού σκέλους το οποίο αφορά στην παρακολούθηση της 

διαµόρφωσης δαπανών περίθαλψης, της κατανοµής του κόστους ανά µονάδα 

προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, την τήρηση µητρώου δαπανών και τις 

εισηγήσεις µέτρων εξορθολογισµού του συστήµατος.  

Ο ΟΠΑ∆ ασκεί τις αρµοδιότητές του µέσω αφενός της κεντρικής υπηρεσίας 

και αφετέρου των περιφερειακών υπηρεσιών, οι οποίες εδρεύουν στις πρωτεύουσες 

των νοµών. Οι νοµαρχιακές Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου 

(ΥΠΑ∆) είναι αυτές που αντικατέστησαν τις υπηρεσίες περίθαλψης των ∆ιευθύνσεων 

Υγιεινής Νοµαρχιών.  

Οι πόροι του ΟΠΑ∆ προέρχονται από την επιχορήγηση από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό. Οι επιχορηγήσεις αυτές βασίζονται στις εισφορές των 

ασφαλισµένων (2,55 % επί των αποδοχών) και τη διπλάσια συνεισφορά του 

∆ηµοσίου. Άλλα έσοδα του ΟΠΑ∆ είναι επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, εισφορές νοµικών ή 

φυσικών προσώπων, τόκοι από τα κεφάλαιά του κλπ. Ο Οργανισµός µπορεί να 

συστήσει λογαριασµό διαχείρισης πλεονασµάτων για τη βελτίωση των παροχών 
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περίθαλψης.  

Ο ΟΠΑ∆ είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), εποπτευόµενο 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ως προς το σκέλος των 

υπηρεσιών περίθαλψης) και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ως προς το 

σκέλος των δαπανών και της οικονοµικής διαχείρισης). Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

52/2001 «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού Περίθαλψης  Ασφαλισµένων 

∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆)», ΦΕΚ 41/8/3/2001, καθόρισε τον οργανισµό του. Ο Ν. 

2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α 54/20/03/02, έδωσε τη δυνατότητα 

µετατάξεων, για τη στελέχωση του οργανισµού από υπαλλήλους οι οποίοι µέχρι τότε 

εργάζονταν στο ίδιο αντικείµενο. Ο Οργανισµός άρχισε να λειτουργεί από την 

1/7/2001 αναλαµβάνοντας, αφενός την κεντρική υπηρεσία, αφετέρου την υπηρεσία 

νοσηλίων του εξωτερικού. Ανακαινίζει την κεντρική κτιριακή του υποδοµή και 

βρίσκεται σε προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης µέσω µετατάξεων, αποσπάσεων και 

προσλήψεων, ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης ανάληψη της περίθαλψης των 

ασφαλισµένων 53 . 

 

2.2 Στόχοι του ΟΠΑ∆ 
 

Ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΠΑ∆ είναι η βελτίωση της 

Ποιότητας και της Αποτελεσµατικότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και η 

συγκράτηση της αύξησης των δαπανών περίθαλψης δηλαδή τα χρήµατα τα οποία 

δαπανώνται πρέπει να αποκτήσουν ανταποδοτική αξία σε ποιοτικά υψηλές υπηρεσίες 

περίθαλψης και πρόληψης. Ειδικότερα, για την επίτευξη των παραπάνω, ενδιάµεσοι 

στόχοι του Οργανισµού είναι: 

• Η διοικητική ολοκλήρωση του οργανισµού έτσι ώστε να µπορεί να 

ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες.  

• Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού.  

• Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των υποδοµών, 

ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς 

τους ασφαλισµένους.  

• Η ανάπτυξη ελεγκτικής πολιτικής και αντίστοιχων µηχανισµών.  

                                                 
53 ΟΠΑ∆, Επιχειρησιακό Σχέδιο, http://www.opad.gr/html/stplan.htm 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 3: Οι προσδιοριστικοί άξονες της ηλεκτρονικής υγείας   
 

174

• Η εισαγωγή σύγχρονων µορφών οικονοµικής διαχείρισης καθώς και η 

απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.  

• Η ανάπτυξη νέων πολιτικών συγκράτησης των δαπανών και δηµιουργίας 

κινήτρων για την αποτελεσµατική χρήση των πόρων.  

• Η ανάπτυξη νέων πολιτικών συµβάσεων µε τους προµηθευτές.  

• Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των χρηστών και η βοήθεια 

τους για τον περιορισµό της σπατάλης και της αλόγιστης χρήσης.  

• Ο εκσυγχρονισµός του κανονισµού παροχών κυρίως µε την ανάπτυξη της 

προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής της υγείας, του 

προσυµπτωµατικού ελέγχου της υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό 

περιβάλλον, της ανάπτυξης και της ενίσχυσης των αποτελεσµάτων 

θεραπειών παρεµβάσεων και της αποκατάστασης.54 

 

2.3 Άξονες προτεραιότητας 
 

Για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων του, το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα του ΟΠΑ∆ "Βελτίωση της ποιότητας - αξία στα χρήµατα" εξειδικεύεται 

σε έξι άξονες προτεραιότητας: 

• Άξονας 1: ∆ιοικητική ολοκλήρωση - Ένταξη των ∆ιευθύνσεων υγείας των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στον ΟΠΑ∆ - Ανάληψη της περίθαλψης 

των ασφαλισµένων από τον ΟΠΑ∆.  

• Άξονας 2: Υποδοµές  

• Άξονας 3: Ανθρώπινοι Πόροι  

• Άξονας 4: Πληροφορική  

• Άξονας 5: Νέα πολιτική παροχών και συµβάσεων  

• Άξονας 6: Τεχνική Βοήθεια 

Ο Άξονας 4 είναι αυτός που θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα σε αυτήν τη 

διατριβή. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η χρηµατοδότηση του Άξονα 4 ανέρχεται στο 

συνολικό κόστος των 5.620.000 ευρώ, από τα οποία το 1.220.000 είναι δαπάνη του 

ΟΠΑ∆ και τα υπόλοιπα 4.400.000 ευρώ είναι από κοινοτική και κρατική συµµετοχή. 

Η χρηµατοδότηση του Άξονα 4 είναι η πιο δαπανηρή από όλους τους άξονες 

                                                 
54 Όπως παραπάνω 
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προτεραιότητας του ΟΠΑ∆.55 

 

2.4 Παροχές, λειτουργίες και εργασίες του ΟΠΑ∆ 
 

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε, σύντοµα, να αναφέρουµε τις παροχές που 

χορηγεί ο ΟΠΑ∆ στους ασφαλισµένους του δηµοσίου. Οι παροχές περιλαµβάνουν: 

1. Την ιατρική περίθαλψη και τις διαγνωστικές ιατρικές πράξεις. 

2. Τις παρακλινικές εξετάσεις. 
3. Την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. 

4. Τη φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεία – λογοθεραπεία – ψυχοθεραπεία. 

5. Τη φαρµακευτική περίθαλψη. 

6. Την οδοντιατρική περίθαλψη. 

7. Την ειδική αγωγή. 

8. Την λοιπή περίθαλψη. 

9. Τη νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

10. Τη χρήση αποκλειστικής νοσοκόµας. 

11. Τις δαπάνες µετακίνησης ασθενών. 
12. Το επίδοµα τοκετού. 

13. Την αποκατάσταση υγείας. 

14. Τη νοσηλεία στο εξωτερικό (σύµφωνα µε το άρθρο 8 περίπτωση δ, 

εφόσον βρίσκονται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν την ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθένειας – ΕΚΑΑ). 

15. Την παροχή θεραπευτικών µέσων και προθέσεων. 

16. Την καταβολή εξόδων κηδείας των ασφαλισµένων που περιλαµβάνουν 

συγκεκριµένες περιπτώσεις θανάτου (ΦΕΚ 213, 17/2/2005, σελ. 2841, 

2850). 

Επιπρόσθετα, οι ΥΠΑ∆ έχουν θέσει, από 1/7/2002, τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Εγκατάσταση και ενηµέρωση του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισµένων 

∆ηµοσίου (ΕΜΑ∆). 

2. ∆ιατύπωση ερωτηµάτων σχετικών µε την εφαρµογή των διατάξεων 

παροχής περίθαλψης και ελέγχων. 

3. Καταγγελία συµβάσεων µετά από απόφαση του ∆.Σ. του ΟΠΑ∆. 

                                                 
55 Όπως παραπάνω 
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4. Πραγµατοποίηση ελέγχων σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα. 

5. Εισήγηση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑ∆ για επιβολή κυρώσεων επί 

παραβάσεων της νοµοθεσίας και των όρων των συµβάσεων. 

6. Παραποµπή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑ∆ καταγγελιών ή 

υποθέσεων για τις οποίες ανακύπτουν αµφιβολίες ή υπόνοιες παράβασης 

της νοµοθεσίας ή καταδολίευσης του συστήµατος. 

7. Έλεγχος του δικαιώµατος περίθαλψης και χορήγησης, ανανέωσης και 

θεώρησης των βιβλιαρίων. 

8. Έκδοση των προβλεπόµενων από την ΕΕ εντύπων για τυχόν περίθαλψη 

ασφαλισµένων σε χώρα µέλος της. 

9. Οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε την προετοιµασία της 

πλήρους λειτουργίας τους και της µηχανοργάνωσης του συστήµατος 

(ΦΕΚ 964, 26/7/2002, σελ. 13187-13188). 

Έχουµε ήδη αναλύσει σε προηγούµενα κεφάλαια τη δοµή, το περιεχόµενο και 

τις αρµοδιότητες του Οργανισµού. Τώρα θα αναφέρουµε συνοπτικά τις εργασίες που 

εκτελούν οι ΥΠΑ∆, αναφορικά µε τη συνταγογράφηση: 

1. Τηρούν το µητρώο των ασφαλισµένων. 

2. Τηρούν τα µητρώα των φαρµακοποιών, γιατρών και εργαστηριακών 

κέντρων της περιοχής τους που συνεργάζονται µε τον ΟΠΑ∆.  

3. Εγκρίνουν τις εντολές εκτέλεσης συνταγών που έχουν χορηγηθεί από τους 

γιατρούς στους ασφαλισµένους, όταν αυτές ξεπερνούν το σχετικό πλαφόν. 

4. Εγκρίνουν τις εντολές εκτέλεσης ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών 

εξετάσεων που έχουν χορηγηθεί από τους γιατρούς στους ασφαλισµένους. 

5. ∆έχονται κάθε µήνα από τους φαρµακοποιούς τα αποκόµµατα των 

εντολών εκτέλεσης συνταγών προς τους ασφαλισµένους. 

6. ∆έχονται από τους γιατρούς τα αποκόµµατα των φύλλων επισκέψεων των 

ασφαλισµένων, µε βάση τα οποία γίνεται η χρέωση του ΟΠΑ∆. 

7. ∆έχονται από τα εργαστηριακά κέντρα τα φύλλα του βιβλιαρίου στα οποία 

αναγράφονται οι εξετάσεις που πραγµατοποίησαν στον ασφαλισµένο. 

8. Συντάσσουν τις καταστάσεις πληρωµής των δικαιούχων (γιατροί, 

φαρµακοποιοί, εργαστηριακά κέντρα, κλινικές) ελέγχοντας στοιχεία όπως 

το ποσοστό συµµετοχής του ασφαλισµένου στη δαπάνη. Η εκκαθάριση 

των δαπανών και η έκδοση εντολών πληρωµής γίνεται από τις αρµόδιες 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 3: Οι προσδιοριστικοί άξονες της ηλεκτρονικής υγείας   
 

177

Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και οι εντολές πληρωµών 

εκτελούνται τελικά από τις ΥΠΑ∆, µέσω τραπεζικών λογαριασµών των 

δικαιούχων (eBanking). 

Ο Οργανισµός διαθέτει ήδη µια εφαρµογή που αφορά στη διαχείριση του 

Εθνικού Μητρώου Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΕΜΑ∆). Η εφαρµογή αυτή 

διαχειρίζεται το µητρώο των ασφαλισµένων και µέσω αυτής ελέγχεται εάν ο 

ασφαλισµένος δικαιούται την έκδοση βιβλιαρίου. Οι µεταβολές στο µητρώο (λόγω 

διορισµών, θανάτων, συνταξιοδοτήσεων κλπ) πραγµατοποιούνται µέσω αυτής της 

εφαρµογής. Η εφαρµογή αυτή έχει δικτυακή βάση (ΟΠΑ∆ Προκήρυξη, 2005, σελ. 6-

7).  

 

2.5 Το οργανόγραµµα του ΟΠΑ∆ και το προσωπικό των ΥΠΑ∆ 
 

Το οργανόγραµµα του ΟΠΑ∆ δείχνει επακριβώς τη διάκριση των 

περιφερειακών υπηρεσιών, σε αυτές του επιπέδου ∆ιεύθυνσης και σε αυτές του 

επιπέδου Τµήµατος.56 

Αµέσως παρακάτω θα παρουσιάσουµε σε δύο πίνακες το προσωπικό που 

ανήκει στον ΟΠΑ∆ της χώρας, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Το προσωπικό 

διακρίνεται στο µόνιµο προσωπικό και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου. 

 
Πίνακας 11: Το µόνιµο προσωπικό του ΟΠΑ∆ 

Κατηγορία – Κλάδος Θέσεις 
ΠΕ1: ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 174 
ΠΕ2: Πληροφορικής µε ειδικότητα επιστήµης υπολογιστών 6 
ΠΕ3: Φαρµακοποιών 43 
ΤΕ1: Πληροφορικής µε ειδικότητα πληροφορικής 4 
∆Ε1: ∆ιοικητικού – Λογιστικού 243 
∆Ε2: Χειριστών Η/Υ 36 
∆Ε3: Οδηγών  2 
ΥΕ1: Επιµελητών 4 
Σύνολο 512 

 
 
 
 
 

                                                 
56 Το οργανόγραµµα του ΟΠΑ∆ παρουσιάζεται στο Παράρτηµα της διατριβής. 
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Πίνακας 12: Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
Γνωστικό αντικείµενο Θέσεις 
Ιατροί παθολόγοι 110 
Ιατροί καρδιολόγοι 7 
Ιατροί γυναικολόγοι 6 
Ιατροί ορθοπεδικοί 5 
Ιατροί ωτορινολαρυγγολόγοι 1 
Ιατροί νευρολόγοι 1 
Οδοντίατροι 49 
Σύνολο 179 

Πηγή: (ΦΕΚ 41, 8/3/2001, σελ. 1131-1132) 

 

2.6 Οι ασφαλισµένοι των ΥΠΑ∆  
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ο ΟΠΑ∆ είναι ο ασφαλιστικός οργανισµός 

των δηµοσίων υπαλλήλων. Σύµφωνα µε στοιχεία του οργανισµού, οι ασφαλισµένοι 

στον ΟΠΑ∆ όλης της χώρας είναι 1.390.630 άτοµα. Αξίζει να αναφέρουµε τις δύο 

ΥΠΑ∆ µε τον µεγαλύτερο αριθµό ασφαλισµένων που είναι: ΥΠΑ∆ Κεντρικής 

Αθήνας µε 140.643 άτοµα και ΥΠΑ∆ Θεσσαλονίκης µε 130.841 άτοµα αλλά και τις 

δύο ΥΠΑ∆ µε τον µικρότερο αριθµό ασφαλισµένων που είναι: ΥΠΑ∆ Ζακύνθου µε 

4.241 άτοµα και ΥΠΑ∆ Ευρυτανίας µε 2.759 άτοµα57.  

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και προέρχονται από τους καταλόγους 

των ασφαλισµένων του Οργανισµού, όµως, λόγω έλλειψης ολοκληρωµένης 

µηχανογράφησης ορισµένων ΥΠΑ∆, τα αντίστοιχα στοιχεία προερχόµενα από κάθε 

ΥΠΑ∆, µπορεί να µην αντιστοιχούν στους πραγµατικούς αριθµούς ασφαλισµένων 

που διαθέτει ο κεντρικός οργανισµός. 

 

3. Οι «υποθέσεις» της διατριβής για την έρευνα των 

ΥΠΑ∆ 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πέντε βασικά ζητήµατα που προέκυψαν από 

την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο καθένα από τα οποία θα βασιστεί 

και µία υπόθεση της διατριβής. Στο σηµείο αυτό θα παρατηρήσουµε ότι οι υποθέσεις 

της διατριβής µας προκύπτουν από την µελέτη της σχέσης Υπηρεσία υγείας – 

                                                 
57 Τα παραπάνω στοιχεία διατέθηκαν άµεσα κατόπιν επαφής µε τον κεντρικό οργανισµό του ΟΠΑ∆. 
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Ηλεκτρονική υγεία. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται υπό το πρίσµα της σωστής 

διαχείρισης και της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών, µε σκοπό τη βελτίωση της 

ζωής των πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους µε ένα τµήµα του υγειονοµικού 

συστήµατος. 

 

3.1 Ιατρική πληροφορία στο ∆ιαδίκτυο 
 

Το πρώτο βασικό ζήτηµα που προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

είναι το ζήτηµα της ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο. Οι πολίτες, µπορούν 

µέσω χρήσης του διαδικτύου, να ενηµερωθούν για διάφορα ζητήµατα υγείας, µέσα 

από σχετικές ιστοσελίδες (θεραπείες, συµβουλές, φαρµακευτική αγωγή, πρόληψη). 

Επίσης, µπορούν να γίνουν µέλη σε διάφορα forums και οµάδες συζητήσεων και να 

συζητούν µε άλλους χρήστες για κοινά τους θέµατα. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ανάγκη καταρχάς να έχουµε πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και φυσικά να  γνωρίζουµε να το χρησιµοποιούµε. Παράλληλα, τίθεται και 

το θέµα της ασφάλειας των προσωπικών µας δεδοµένων, καθώς και της εγκυρότητας 

των ιατρικών πληροφοριών. Το διαδίκτυο όµως δεν είναι θέµα «αυστηρά 

προσωπικό».  

Μιας και οι διάφορες υπηρεσίες υγείας είναι υπεύθυνες για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών και την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, µεγαλύτερη 

σηµασία θα έπρεπε να δίνεται στο διαχειριστικό κοµµάτι της ιατρικής πληροφορίας. 

Με λίγα λόγια, τη χρήση του διαδικτύου όχι µόνο από τους πολίτες αλλά και από 

υπηρεσίες υγείας, πάντα µε σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και τη 

βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης της ίδιας της υπηρεσίας. Η χρήση διαδικτύου 

από µια υπηρεσία υγείας όπως νοσοκοµείο, κλινική, ασφαλιστικό οργανισµό και 

άλλα, µπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες της υπηρεσίας µε πολλούς τρόπους.  

Το αντικείµενο της έρευνάς µας είναι ο Οργανισµός Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου ο οποίος, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι 

ένας ασφαλιστικός οργανισµός. Η χρήση του διαδικτύου σε µια υπηρεσία υγείας, 

όπως έναν ασφαλιστικό οργανισµό, έχει πολλά πλεονεκτήµατα: 

1. Το διαδίκτυο προσφέρει αµεσότητα στην εύρεση πληροφοριών. 

Πολλές φορές, η Υπηρεσία ίσως χρειαστεί να αναζητήσει διάφορες 

πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για τη λειτουργία της και το διαδίκτυο είναι 
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ένας άµεσος, γρήγορος και οικονοµικός τρόπος για να το κάνει αυτό. Η Υπηρεσία 

µπορεί, για παράδειγµα, να αναζητά νόµους, άρθρα, κανονισµούς λειτουργίας που η 

ανεύρεσή τους σε γραπτά έντυπα θα ήταν δύσκολη, οικονοµικά απαιτητική και 

χρονοβόρος. 

2. Η χρήση του διαδικτύου µειώνει το χρόνο που απαιτείται για διάφορες 

εργασίες. 

Πολλές φορές µια Υπηρεσία χρειάζεται να διεκπεραιώσει υποθέσεις που 

απαιτούν χρόνο και µετακίνηση. Το διαδίκτυο µπορεί να συµβάλει στη διεκπεραίωση 

τέτοιων υποθέσεων, όπως για παράδειγµα µε την ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(αποστολή και λήψη emails). Επίσης, η ανάκτηση πληροφοριών µε τη χρήση του 

διαδικτύου µπορεί να απελευθερώνει εργατοώρες που µπορούν να διοχετευθούν 

αλλού, καθώς επίσης µειώνει και το χρόνο αναµονής των ασφαλισµένων ή ασθενών. 

3. Το διαδίκτυο αποτελεί πηγή ενηµέρωσης και επιµόρφωσης. 

Ο υπάλληλος-χρήστης του διαδικτύου µιας Υπηρεσίας, µπορεί να ανακτήσει 

πληροφορίες µέσα από παγκόσµιες βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και 

βιβλία και να ενηµερώνεται για εξελίξεις, τάσεις που αφορούν σε ασθένειες, 

φάρµακα, νοµικές διαδικασίες, πράγµα που µπορεί να τον βοηθήσει στην εργασία του 

αλλά και να τον ενηµερώσει ως υπάλληλο σε Υπηρεσία υγείας. 

4. Το διαδίκτυο συµβάλει στην απόδοση δαπανών. 

Σε συνεργασία µε την δυνατότητα της ηλεκτρονικής τραπεζικής λειτουργίας 

(Online Banking)58, µια Υπηρεσία υγείας µπορεί να αποδώσει δαπάνες που αφορούν 

σε διαδικασίες αποπληρωµών µισθών, δαπανών υγείας και άλλων εξόδων, 

µειώνοντας έτσι το χρόνο και τον κόπο, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί περιπτώσεις 

λαθών και άλλων καθυστερήσεων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους τέσσερις παραπάνω παράγοντες, µπορούµε να 

αντιληφθούµε τη σηµαντικότητα χρήσης διαδικτύου όχι µόνο σε προσωπικό αλλά και 

σε οργανωτικό-διοικητικό επίπεδο. Εφόσον έχουµε πάντα ως βασικό µας µέληµα την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα ζωής των πολιτών, η 

χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας κρίνεται ουσιαστική και απαραίτητη. 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να καταλήξουµε στην πρώτη υπόθεση της 

                                                 
58 Ο όρος “Online Banking” ή “Internet Banking” χρησιµοποιείται για να δηλώσει συναλλαγές, 
πληρωµές και άλλες διαδικασίες µε τη χρήση του διαδικτύου, µέσω του δικτύου µιας τράπεζας. Το 
µόνο που χρειάζεται είναι µια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας φυλλοµετρητής (π.χ. Internet Explorer) 
και η πρόσβαση µπορεί να γίνει από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα (Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_banking). 
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διατριβής η οποία αφορά στην ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο: 

 

Υπόθεση 1 (Η1): Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το 

γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας,  δηλαδή βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των 

πολιτών. 

 

Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα του διαδικτύου που µόλις παρουσιάσαµε, 

καθώς και την πρώτη υπόθεση που έχουµε θέσει, µπορούµε να αναφέρουµε τις 

συγκεκριµένες παραµέτρους (Π) που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου και 

µελετώνται στην παρούσα διατριβή. Οι παράµετροι αυτοί προσδιορίζουν την Η1 

αναλυτικά και συµβάλουν στην πληρέστερη παρουσίαση της υπόθεσης, µε 

παραδείγµατα που µπορούν να αποτελέσουν (κατόπιν ελέγχου) και προτάσεις 

βελτίωσης του συγκεκριµένου ζητήµατος. Συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι 

παράµετροι που προσδιορίζουν την Η1 αφορούν στη σηµαντικότητα χρήσης του 

διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, επειδή επιτρέπουν: 

Π1. Την ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά  

       περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων υγείας. 

Π2. Τις επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forums υγείας για  

       ανταλλαγή πληροφοριών υγείας. 

Π3. Την απόδοση δαπανών (εξόφληση πληρωµών µέσω διαδικτύου). 

Π4. Τη λήψη και αποστολή email. 

Π5. Την ανάκτηση ή τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων,  

        γιατρών και φαρµακοποιών. 

Επίσης, για να έχουµε µια σαφή αλλά και αµερόληπτη εικόνα από τη χρήση 

του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη κι άλλες 

παραµέτρους οι οποίες παρουσιάζουν πιθανά προβλήµατα από τη χρήση του 

διαδικτύου και συγκεκριµένα: 

Π6. Έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ. 

Π7. Τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύων καθυστερούν διαδικασίες. 

Π8. Ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών µέσω διαδικτύου. 

Π9. Ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων ασφαλισµένων,  

       γιατρών, φαρµακοποιών. 
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Η Η1 θα ελεγχθεί σε συνδυασµό µε τις εννέα παραπάνω παραµέτρους της οι 

οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο και αναγκαίο κοµµάτι της στη συγκεκριµένη 

διατριβή, µε ισάξια σηµασία. Συνεπώς, για την καλύτερη ανάλυση αλλά και έλεγχο 

της υπόθεσης, διακρίνουµε την Η1 σε πέντε υπό-υποθέσεις, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

Η1.1: Η διεκπεραίωση των εργασιών της Υπηρεσίας µε τη χρήση του 

∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη θέση και τον Νοµό που ανήκουν οι υπάλληλοι της 

Υπηρεσίας. 

Η1.2: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τις δυνατότητες που 

προσφέρει η χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι δυνατότητες αυτές είναι: 

α) Η ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά περιοδικά, 

ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων. 

β) Οι επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για ανταλλαγή 

πληροφοριών υγείας. 

γ) Η απόδοση δαπανών (εξόφληση πληρωµών µέσω ∆ιαδικτύου). 

δ) Η λήψη και αποστολή email. 

ε) Η ανάκτηση ή τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων, γιατρών, 

φαρµακοποιών. 

Η1.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη δυνατότητα 

µείωσης του χρόνου που απαιτείται για διάφορες εργασίες, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Η1.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από την αµεσότητα 

εύρεσης πληροφοριών, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Η1.5: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τα πιθανά 

προβλήµατα χρήσης του ∆ιαδικτύου. Τα προβλήµατα αυτά είναι: 

α) Έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ. 

β) Τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου καθυστερούν διαδικασίες της 

Υπηρεσίας. 

γ) Ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών µέσω δικτύου. 

δ) Ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων ασφαλισµένων, γιατρών, 

φαρµακοποιών. 
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3.2 Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 
 

Εκτός από την ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, µια άλλη πολύ σηµαντική 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας, είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (ΗΙΦ). 

Ο φάκελος αυτός, αποτελεί επίσης ένα από τα µεγαλόπνοα ευρωπαϊκά σχέδια 

«ηλεκτρονικοποίησης» της υγείας, µε µεγάλες δυνατότητες εφαρµογής. Αυτό που 

παρατηρούµε όµως, είναι µια πληθώρα φακέλων, ο καθένας από τους οποίους έχει 

ξεχωριστές δυνατότητες. Βλέπουµε τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους να 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως καθαρά ιατρικούς, διοικητικούς, 

επειγόντων περιστατικών και πολλά άλλα. Στην περίπτωση της δικής µας διατριβής, 

µελετάται το σύστηµα Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΕΜΑ∆), ως 

πιθανός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. 

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε την ύπαρξη όλων των 

µορφών φακέλων, αλλά σε µια πιο συγκροτηµένη δοµή και σύσταση. Μερικές φορές 

θα ήταν δύσκολο να κρίνουµε αν είναι ή όχι, ένας ιατρικός φάκελος ηλεκτρονικός, 

αλλά πρέπει πάντα να λαµβάνουµε υπόψη τις δυνατότητες επέκτασης και εξέλιξης 

όλων των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. Σαφώς, ένας ολοκληρωµένος 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, θα µπορούσε να προσφέρει τα µέγιστα στη φροντίδα 

υγείας, µιας και δίνει τη δυνατότητα καταγραφής και ανάκτησης ιατρικών, και όχι 

µόνο, στοιχείων των ασθενών. Τίθεται όµως πάντα και το ζήτηµα της 

διαλειτουργικότητας του οποίου η επίλυση θα αντιµετωπίσει οποιοδήποτε πρόβληµα 

που σχετίζεται µε την πρόσβαση στο φάκελο.  

Η χρήση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου είναι περισσότερο θέµα 

διαχειριστικό των αρµόδιων Υπηρεσιών που τον κατέχουν και κυρίως νοσοκοµείων 

και κλινικών. Οι πολίτες δεν έχουν τόσο άµεση πρόσβαση σε αυτόν, αν και 

προτείνονται περιπτώσεις όπου ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα προσπέλασης του 

φακέλου του, µέσω διαδικτύου. Τα βασικά του πλεονεκτήµατα αφορούν στη 

διευκόλυνση που παρέχει σε φορείς και προσωπικό να έχουν άµεση πρόσβαση σε όλα 

τα στοιχεία του ασθενή, κάτι εξαιρετικά χρήσιµο για ένα σύστηµα υγείας αλλά και 

για τον ίδιο τον ασθενή.  

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα πλεονεκτήµατα του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου είναι πολλά και σαφώς υπερέχουν των 

µειονεκτηµάτων του. Αυτό που δεν καθίσταται σαφές, όµως, είναι ότι δεδοµένης της 
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φύσης του ως πρωτοποριακή, νέα και καινοτόµο εφαρµογή στο χώρο της υγείας, δεν 

αποσαφηνίζεται πλήρως το περιεχόµενο του και οι χώροι εφαρµογής του. Από τη 

στιγµή που η βασική του χρήση είναι η καταγραφή και ανάκτηση πληροφοριών που 

σχετίζονται µε ασθενείς µε σκοπό την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας, την 

µείωση του κόστους από επαναλαµβανόµενες διαδικασίες και τον καλύτερο έλεγχο 

των διαγνώσεων και φαρµακευτικών αγωγών, θα έπρεπε να τονίζονται περισσότερο 

και άλλοι τοµείς εφαρµογής του, περισσότερο διαχειριστικής φύσης, όπως για 

παράδειγµα στους ασφαλιστικούς φορείς. ∆εν είναι µόνο το νοσοκοµείο ή η κλινική 

που χρειάζεται έναν ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο αλλά και άλλες Υπηρεσίες υγείας.  

Οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζεται η εφαρµογή και χρήση των 

ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και από άλλες Υπηρεσίες, όπως τους 

ασφαλιστικούς φορείς, παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος προσφέρει άµεση πρόσβαση σε 

στοιχεία των ασθενών. 

Όλες οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να έχουν άµεση πρόσβαση σε στοιχεία των 

ασθενών. Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι έχουν να 

διαχειριστούν µεγάλο αριθµό ασφαλισµένων. Είναι σαφές ότι η ύπαρξη µιας µορφής 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου θα διευκόλυνε ιδιαίτερα έναν ασφαλιστικό 

οργανισµό. Ένας ΗΙΦ επιτρέπει τη σωστή καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων 

του ασφαλισµένου, καθώς επίσης και την άµεση ανάκτησή τους.  

2. Η χρήση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου µπορεί να αποτρέψει 

τυχόν λάθη και παρανοµίες. 

Σε σχέση µε αιτήσεις και γενικώς έντυπο υλικό, ο ΗΙΦ προσφέρει µεγαλύτερη 

αξιοπιστία και εγκυρότητα των δεδοµένων. Η καταγραφή των στοιχείων είναι πιο 

σαφής και ξεκάθαρη, κάτι που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των λαθών για τα 

δεδοµένα των ασθενών, σε αντίθεση µε κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις. 

Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση στοιχείων των ασθενών ή ασφαλισµένων σε 

ηλεκτρονική µορφή µε ακριβείς ηµεροµηνίες και σε χρονικό εύρος, αποτρέπει 

πιθανές καταχρήσεις σε δαπάνες, ύπαρξη διπλών βιβλιαρίων υγείας, ψευδή 

συνταγογράφηση και άλλες παρανοµίες.  

3. Ένας διαλειτουργικός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος διευκολύνει τις 

διαδικασίες φροντίδας υγείας. 

Η χρήση των ΗΙΦ κρίνεται πλέον απαραίτητη στη φροντίδα υγείας. Οι 

µεµονωµένοι ΗΙΦ (εγκατεστηµένοι αποκλειστικά σε ένα φορέα ή ένα τµήµα ενός 
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φορέα) είναι πραγµατικά µια σηµαντική αρχική κίνηση για ένα υγειονοµικό σύστηµα. 

Η διαλειτουργικότητα όµως ενός ΗΙΦ (πρόσβαση και τροποποίησή του από διάφορα 

σηµεία), θα µπορούσε να διευκολύνει ακόµη περισσότερο το έργο των υπηρεσιών 

όπως επίσης και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, διευκολύνει και 

τη ζωή των ασφαλισµένων οι οποίοι θα νιώθουν την ασφάλεια που προσφέρει η 

άµεση πρόσβαση των υπευθύνων στο ιατρικό τους ιστορικό. Πολλές φορές οι 

ασθενείς καλούνται να δώσουν προσωπικά και ιατρικά τους στοιχεία προκειµένου να 

διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους. Ένας διαλειτουργικός φάκελος διευκολύνει αυτές 

τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα αποφεύγονται ηθεληµένες ή µη, παραλείψεις. 

4. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος προάγει τη στατιστική έρευνα. 

Μιας και ένας ΗΙΦ συγκεντρώνει πλήθος δεδοµένων, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο καταγραφής στατιστικών στοιχείων, προάγοντας την έρευνα. 

Μπορεί να αποκαλύψει τάσεις, ανάγκες ανάλογα µε τις ηλικιακές οµάδες, συχνότητα 

εµφάνισης συγκεκριµένων ασθενειών σε κάποιες περιοχές, δηµογραφική κατάσταση 

και πολλά άλλα σηµαντικά στοιχεία.  

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, αντιλαµβανόµαστε τη 

σηµαντικότητα του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου σε διάφορες υπηρεσίες υγείας 

και ασφαλιστικούς οργανισµούς. Στο σηµείο αυτό, µπορούµε να καταλήξουµε στη 

δεύτερη υπόθεση της έρευνάς µας, η οποία αφορά στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο: 

 

Υπόθεση 2 (Η2): Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα χρήσης ΗΙΦ που µόλις παρουσιάσαµε, 

καθώς και τη δεύτερη υπόθεση που έχουµε θέσει, µπορούµε να αναφέρουµε τις 

συγκεκριµένες παραµέτρους (Π) που αφορούν στη χρήση του ΗΙΦ και µελετώνται 

στην παρούσα διατριβή. Οι παράµετροι αυτοί προσδιορίζουν την Η2 αναλυτικά και 

συµβάλουν στην πληρέστερη παρουσίαση της συγκεκριµένης υπόθεσης, µε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα που µπορούν να αποτελέσουν (κατόπιν ελέγχου) και 

προτάσεις βελτίωσης του συγκεκριµένου ζητήµατος. Συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι 

παράµετροι που προσδιορίζουν την Η2 αφορούν στη σηµαντικότητα χρήσης του ΗΙΦ 
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σε µια Υπηρεσία υγείας, επειδή επιτρέπουν: 

Π1. Σωστή συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων ασφαλισµένων. 

Π2. Γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση στοιχείων όποτε χρειάζεται. 

Π3. Αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού. 

Π4. Προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου. 

Π5. ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την  

       κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού. 

Π6. ∆υνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και  

       αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. Έλεγχος  

       δαπανών, ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης καθώς  

       και προώθησης συγκεκριµένων φαρµάκων. Έλεγχος παράνοµων ή  

       διπλών βιβλιαρίων. 

Π7. ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν  

       βρίσκεται σε άλλο Νοµό. 

Για την πλήρη και ολοκληρωµένη εικόνα του ΗΙΦ, θεωρούµε απαραίτητο να 

συµπεριλάβουµε και τις παρακάτω δυνατότητες: 

Π8. Ενσωµάτωση στον ΗΙΦ ιατρικών πληροφοριών. 

Π9. ∆υνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε σηµείο. 

Π10. ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (ανώνυµα) σε  

       ιατρικές βάσεις δεδοµένων. 

Π11. Γνώση και διάθεση ΑΜΚΑ. 

Η Η2 θα ελεγχθεί σε συνδυασµό µε τις έντεκα παραπάνω παραµέτρους της οι 

οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο και αναγκαίο κοµµάτι της στη συγκεκριµένη 

διατριβή, µε ισάξια σηµασία. Συνεπώς, για την καλύτερη ανάλυση αλλά και έλεγχο 

της υπόθεσης, διακρίνουµε την Η2 σε πέντε υπό-υποθέσεις, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

Η2.1: Η γνώση για τον ΗΙΦ και το σύστηµα ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη θέση του 

υπαλλήλου και τον Νοµό. 

Η2.2: Η δυνατότητα σύνδεσης ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη γνώση περί 

ΗΙΦ και ΕΜΑ∆. 

Η2.3: Η χρήση ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών γιατί διευκολύνει διαχειριστικές και διοικητικές 

διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές είναι:  

α) Σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των ασφαλισµένων. 
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β) Γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων όποτε χρειάζεται. 

γ) Αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού (κατεστραµµένες και 

δυσνόητες αιτήσεις). 

δ) Προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου (λόγω πρόσβασης 

υπαλλήλου µε µοναδικό κωδικό). 

ε) ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των 

ασφαλισµένων ενός Νοµού. 

στ) ∆υνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. 

ζ) ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν βρίσκεται σε 

άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού αριθµού ΕΜΑ∆. 

Η2.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας παρεχόµενων 

υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου 

που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Η2.5: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΑΜΚΑ εξαρτάται από 

τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

 

3.3 Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
 

Συνεχίζοντας µε τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας, φτάνουµε στην 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) η οποία αντικαθιστά βασικά το 

έντυπο «Ε111» για προσωρινή διαµονή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Η κάρτα αυτή είναι πράγµατι πολύ χρήσιµη, καθώς απλουστεύει και 

επιταχύνει διαδικασίες, όσον αφορά στην προσωρινή διαµονή σε άλλος κράτος µέλος. 

Ο ασφαλισµένος κάποιου οργανισµού µπορεί να προµηθευτεί την κάρτα από τον 

ασφαλιστικό του φορέα, σε περίπτωση που του τύχει κάποιο επείγον περιστατικό 

υγείας, κατά την προσωρινή του διαµονή σε άλλο κράτος µέλος. Παράλληλα όµως, η 

κάρτα από µόνη της και µε τα στοιχεία που περιέχει µέχρι στιγµής, δε διαφέρει 

ιδιαίτερα από το γνωστό έντυπο «Ε111» που αντικατέστησε, µιας και φέρει µόνο τα 

ατοµικά στοιχεία του ασφαλισµένου.  

Όπως και στην περίπτωση του ΗΙΦ, έτσι και η διανοµή της ΕΚΑΑ αφορά 

περισσότερο στη δυνατότητα του σχετικού ασφαλιστικού οργανισµού να την παρέχει 

στους ασφαλισµένους. 
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Για το «χτίσιµο» της υπόθεσής µας αναφορικά µε την ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθένειας, παραθέτουµε ορισµένους παράγοντες που σχετίζονται µε τη 

σηµαντικότητά της: 

1. Η ΕΚΑΑ επιτρέπει την άµεση και ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία του 

ασφαλισµένου. 

Η κάρτα αυτή µπορεί να «διαβαστεί» από ειδικές συσκευές που υπάρχουν ήδη 

σε πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας και επιτρέπει την άµεση πρόσβαση στα 

ατοµικά στοιχεία του ασφαλισµένου. Επίσης, σε αντίθεση µε τα παλιότερα έντυπα, η 

πρόσβαση είναι πιο ασφαλής καθότι τα στοιχεία είναι συγκεντρωµένα σε 

ηλεκτρονική µορφή και η πρόσβαση σε αυτά µπορεί να γίνει µόνο από 

εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους.   

2. Η ΕΚΑΑ αποτρέπει την παραποίηση των στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Μιας και τα δεδοµένα της κάρτας είναι σε ηλεκτρονική µορφή, δεν µπορούν 

εύκολα να παραποιηθούν είτε από τον ίδιο τον ασφαλισµένο, είτε από κάποια 

υπηρεσία υγείας που µπορεί να έχει πρόσβαση στη κάρτα. 

3. Η διανοµή της ΕΚΑΑ στον ασφαλισµένο είναι γρήγορη και άµεση. 

Πολύ σηµαντικό είναι το ζήτηµα της ταχύτητας και αµεσότητας αποστολής 

της ΕΚΑΑ στον ενδιαφερόµενο ασφαλισµένο. Μετά τη σχετική αίτηση του 

ασφαλιστικού φορέα, η κάρτα αποστέλλεται ταχύτατα στον ασφαλιστικό οργανισµό 

ή ακόµη και στον ίδιο τον ασφαλισµένο (σε αυτή την περίπτωση µε προσωπικά έξοδα 

του ασφαλισµένου). 

4. Η χρήση της ΕΚΑΑ σηµαίνει συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

Όπως όλες οι υπόλοιπες εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας, έτσι και η 

ΕΚΑΑ, σηµαίνει συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι µια από τις 

χώρες που προσπαθεί και συµµετέχει στην ευρωπαϊκή υγειονοµική αναβάθµιση και 

αυτό δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο, µιας και η χώρα µας ενδιαφέρεται για τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Οι δυνατότητες όµως 

της ΕΚΑΑ θα µπορούσαν να επεκταθούν σε ένα πιο ολοκληρωµένο σύστηµα που να 

περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία του ασφαλισµένου (ιατρικής φύσεως) που θα 

µπορούσαν να διευκολύνουν σε µεγάλο ποσοστό µια επείγουσα κατάσταση υγείας, 

κατά τη διαµονή σε άλλη χώρα. 

Τέλος, είναι σκόπιµο να αναφέρουµε και το ζήτηµα της Κάρτας Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΚΚΑ) η οποία θα έπρεπε να είχε διανεµηθεί έως τώρα στον µεγαλύτερο 

αριθµό των ασφαλισµένων της χώρας µας. Για να δούµε ορισµένες τάσεις για τη 
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χρήση της, θα συµπεριλάβουµε την ΚΚΑ στην έρευνά µας. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να καταλήξουµε στην τρίτη υπόθεση της έρευνάς 

µας η οποία αφορά στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας: 

 

Υπόθεση 3 (Η3): Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από 

µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα της ΕΚΑΑ που µόλις παρουσιάσαµε καθώς 

και την τρίτη υπόθεση που έχουµε θέσει, µπορούµε να αναφέρουµε τις συγκεκριµένες 

παραµέτρους (Π) που αφορούν στη χρήση της ΕΚΑΑ και µελετώνται στην παρούσα 

διατριβή. Οι παράµετροι αυτοί προσδιορίζουν την Η3 αναλυτικά και συµβάλουν στην 

πληρέστερη παρουσίαση της συγκεκριµένης υπόθεσης, µε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα που µπορούν να αποτελέσουν (κατόπιν ελέγχου) και προτάσεις 

βελτίωσης του συγκεκριµένου ζητήµατος. Συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι 

παράµετροι που προσδιορίζουν την Η3 αφορούν στη σηµαντικότητα χρήσης της 

ΕΚΑΑ σε µια Υπηρεσία υγείας, επειδή: 

Π1. Τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα και καθαρά σε αντίθεση  

       µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο. 

Π2. Η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο. 

Π3. Η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο. 

Π4. Μία ΕΚΑΑ αντικαθιστά πολλά είδη εντύπων. 

Π5. Η αποστολή της ΕΚΑΑ στην Υπηρεσία ή στον ασφαλισµένο είναι άµεση. 

Π6. Με τη διανοµή και χρήση της ΕΚΑΑ συµµετέχουµε στις  

       ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

Επίσης, για να έχουµε µια σαφή αλλά και αµερόληπτη εικόνα από τη χρήση 

της ΕΚΑΑ σε µια Υπηρεσία υγείας, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη κι άλλες 

παραµέτρους οι οποίες παρουσιάζουν πιθανά προβλήµατα από τη χρήση της και 

συγκεκριµένα: 

Π7. Η υιοθέτηση της ΕΚΑΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερα καινοτόµο αλλαγή. 

Π8. Οι εργασίες της Υπηρεσίας για την παραγγελία της ΕΚΑΑ  

       είναι χρονοβόρες. 
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Π9. Η αποστολή της ΕΚΑΑ στην Υπηρεσία ή στον ασφαλισµένο  

       είναι χρονοβόρα. 

Π10. Γνώση και διάθεση ΚΚΑ. 

Η Η3 θα ελεγχθεί σε συνδυασµό µε τις δέκα παραπάνω παραµέτρους της οι 

οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο και αναγκαίο κοµµάτι της στη συγκεκριµένη 

διατριβή, µε ισάξια σηµασία. Συνεπώς, για την καλύτερη ανάλυση αλλά και έλεγχο 

της υπόθεσης, διακρίνουµε την Η3 σε τρεις υπό-υποθέσεις, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

Η3.1: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΚΚΑ εξαρτάται από τον 

Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

Η3.2: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΕΚΑΑ εξαρτάται από 

τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

Η3.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση της ΕΚΑΑ εξαρτάται από τη δυνατότητα της 

ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει ορισµένα βασικά ιατρικά στοιχεία. 

 

3.4 Η οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας 
 

Όλες οι παραπάνω εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας (διαδίκτυο, 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας) βελτιώνουν 

σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Όπως σε κάθε άλλη 

µορφή επένδυσης, έτσι και στην eHealth, το ζητούµενο είναι η µεγιστοποίηση του 

οφέλους µε ένα σχετικά χαµηλό κόστος.  

Οι επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες της ηλεκτρονικής υγείας θεωρούνται 

οικονοµικά αποδοτικές όταν τα οφέλη τους υπερβαίνουν το κόστος τους. Βέβαια, 

µιας και έχουµε να κάνουµε µε ποιοτικές αναλύσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να 

αντιληφθούµε την πραγµατική οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής 

υγείας, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να χρειαστεί βάθος χρόνου και 

ερευνών για να αποδειχθεί.  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας εµφανίζονται ως οικονοµικά αποδοτικές. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένοι 

παράγοντες που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη: 

1. Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας επιτρέπουν την καλύτερη, 
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ταχύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση δεδοµένων των ασθενών. 

Αυτό για µια υπηρεσία υγείας αποτελεί όφελος, µιας και ένας από τους 

σκοπούς των υπηρεσιών υγείας σχετίζεται µε τις ίδιες τις διαχειριστικές διαδικασίες. 

Όταν µια υπηρεσία υγείας διευκολύνεται από τις ΤΠΕ στο ίδιο της το έργο, τότε αυτό, 

κατ’ επέκταση, θα έχει αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 

στους πολίτες. Όταν µια υπηρεσία αδυνατεί να διαχειριστεί σωστά τις εργασίες της, 

τότε και η εξυπηρέτηση του κοινού θα είναι ελλιπής.  

2. Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας απελευθερώνουν εργατοώρες 

που µπορούν να διοχετευθούν σε άλλες εργασίες. 

Η χρήση του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και η 

αµεσότητα της ΕΚΑΑ, επισπεύδουν διαδικασίες που πρέπει να γίνουν από την 

υπηρεσία υγείας. Η συγκέντρωση, καταγραφή, τροποποίηση και ανάκτηση 

δεδοµένων των ασθενών και ασφαλισµένων γίνεται πιο γρήγορα και πιο σωστά από 

τους υπαλλήλους, πράγµα που απελευθερώνει εργατοώρες οι οποίες µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν αλλιώς και έτσι να αναπτύσσονται παράλληλα και άλλοι τοµείς της 

υπηρεσίας. 

3. Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας µειώνουν το χρόνο που 

χρειάζονται οι ασφαλισµένοι για να διεκπεραιώσουν εργασίες τους, µειώνουν το 

κόστος µετακινήσεων των ασθενών, µειώνουν λειτουργικά έξοδα υπηρεσιών. 

Τα ηλεκτρονικά δεδοµένα ανακτώνται πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη 

εγκυρότητα και ασφάλεια, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι και οι ασθενείς 

χρειάζεται να αφιερώσουν λιγότερη ώρα για την εξυπηρέτησή τους από µια υπηρεσία 

υγείας. Επίσης, γλιτώνουν έξοδα µετακίνησης γιατί εξυπηρετούνται πιο άµεσα και δε 

χρειάζεται να ξαναεπισκεφθούν την υπηρεσία. Τέλος, η ίδια η υπηρεσία διασώζει 

πολύτιµους πόρους από µείωση των λειτουργικών της εξόδων. Αν δεν υπήρχε η 

«ηλεκτρονικοποίηση» κάποιων εργασιών, πολύ πιθανό να χρειαζόταν επιπλέον 

προσωπικό για να αντιµετωπίσει θέµατα ασθενών και ασφαλισµένων. Επίσης, η 

ηλεκτρονική απόδοση δαπανών διευκολύνει την υπηρεσία να κάνει οικονοµικές 

συναλλαγές πιο γρήγορα, άµεσα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, αποφεύγοντας τη 

διαχείριση του χρήµατος από υπαλλήλους µέσα στην ίδια την υπηρεσία (κίνδυνος 

λαθών, καθυστερήσεων, αυθαιρεσιών).  

Όσον αφορά στην οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας, οι 

παραπάνω παράγοντες µας οδηγούν στην τέταρτη υπόθεση της διατριβής µας: 
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Υπόθεση 4 (Η4): Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία 

υγείας, αυξάνουν την οικονοµική αποδοτικότητα. 

 

Αναφορικά µε την οικονοµική αποδοτικότητα των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας, µπορούµε να αναφέρουµε µία συγκεκριµένη παράµετρο (Π) 

που προσδιορίζει την Η4 και συµβάλει στην πληρέστερη παρουσίαση της 

συγκεκριµένης υπόθεσης. Συγκεκριµένα, εξετάζουµε: 

Π1. Την οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας µέσα από τη 

δυνατότητα απελευθέρωσης εργατοωρών που προκύπτουν από τη συντόµευση 

διαδικασιών µε τη χρήση των εφαρµογών της eHealth.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφέρουµε ότι εξαιτίας της έλλειψης 

σχετικών οικονοµικών στοιχείων του νεοσύστατου οργανισµού ΟΠΑ∆ και των 

επιµέρους ΥΠΑ∆, ο έλεγχος της Η4 θα περιοριστεί σε µια θεωρητική βάση η οποία 

ενδέχεται να παρουσιάσει ασάφειες ή έλλειψη στοιχείων κατά τη στατιστική ανάλυση. 

Εντούτοις, θεωρούµε ότι είναι σκόπιµο να ελεγχθεί ως σηµαντική υπόθεση, ακόµη 

και µε τα περιορισµένα µέσα που διαθέτουµε για τον έλεγχό της.  

Η Η4 θα ελεγχθεί σε συνδυασµό µε την µία παράµετρό της η οποία θεωρείται 

αναπόσπαστο και αναγκαίο κοµµάτι της στη συγκεκριµένη διατριβή. Συνεπώς, για 

την καλύτερη ανάλυση αλλά και έλεγχο της υπόθεσης, διακρίνουµε την Η4 σε µία 

υπό-υπόθεση, η οποία είναι η παρακάτω: 

Η4.1: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας 

εξαρτάται από τη δυνατότητα συντόµευσης  διαδικασιών και της απελευθέρωσης 

εργατοωρών. 

 

3.5 Η ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία 
 

Ολοκληρώνοντας τις υποθέσεις της διατριβής µας, θα παρουσιάσουµε το ρόλο 

της ενηµέρωσης για τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας.  

Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη που εφαρµόζουν τις καινοτοµίες της 

ηλεκτρονικής υγείας στα υγειονοµικά τους συστήµατα, οφείλουν να εκπαιδεύουν 

συνεχώς τους πολίτες αλλά και το υγειονοµικό προσωπικό. Οφείλουν να 

ενηµερώνουν για τις εξελίξεις και όχι απλά να εγκαθιστούν υποδοµές οι οποίες δεν 
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µη γνώστες. Η εκπαίδευση και ενηµέρωση µπορεί 

να γίνεται µέσω οργανωµένων συνεδρίων, σεµιναρίων, εκδηλώσεων και παραποµπών 

σε βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης, µεγάλη είναι η προσφορά προηγούµενων 

µελετών και ερευνών, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν παραδείγµατα προς µίµηση 

ή προς αποφυγή.  

Για τις κυβερνήσεις, τέτοιου είδους ενηµερώσεις απαιτούν οικονοµικούς 

πόρους, όµως, πρέπει να αντιληφθούµε αφενός την αναγκαιότητά τους και αφετέρου 

τα οφέλη που µπορούν να προσφέρουν στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

υγείας. Όλα αυτά βέβαια, σε συνδυασµό µε τη διάθεση των ίδιων των εργαζοµένων 

σε υπηρεσίες υγείας αλλά και των πολιτών, να ενηµερώνονται και να βελτιώνουν το 

ρόλο τους στο υγειονοµικό σύστηµα.  

Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να παραθέσουµε ορισµένους παράγοντες που 

σχετίζονται µε την ενηµέρωση στις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας: 

1. Η ενηµέρωση του προσωπικού υγείας γενικότερα, βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. 

Η εγκατάσταση του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και των 

καρτών υγείας είναι ανώφελη χωρίς τη γνώση για τη χρήση τους. Πολλά είναι τα 

παραδείγµατα υγειονοµικών εξοπλισµών που παραµένουν αχρησιµοποίητα λόγω 

έλλειψης ειδικευµένου προσωπικού που να γνωρίζει τη χρήση τους. Η εκπαίδευση 

προηγείται της χρήσης και αυτό πρέπει να γίνει αµέσως αντιληπτό από τους 

αρµόδιους φορείς. Έτσι, οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται καλύτερα, γρηγορότερα 

και ασφαλέστερα, αποφεύγοντας καθυστερήσεις, λάθη και παραλείψεις. 

2. Η απουσία µελετών επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις για 

ηλεκτρονική υγεία. 

Είναι χρήσιµο, όταν ξεκινάνε πρωτοβουλίες και επενδύσεις, να γίνεται µια 

σχετική µελέτη σε παρόµοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να λαµβάνονται οι κατάλληλες 

αποφάσεις. Όταν υπάρχει απουσία προηγούµενων µελετών δεν υπάρχουν συγκρίσιµα 

δεδοµένα και η πιθανότητα αποτυχίας αυξάνεται. Είναι δεδοµένο, από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, ότι οι έρευνες για την ηλεκτρονική υγεία και τα οφέλη 

της είναι λίγες και πολλές φορές ανεπαρκείς και ότι αργούν να αποκαλύψουν τις 

πραγµατικές διαστάσεις. Κάθε επένδυση και κίνηση για την ηλεκτρονική υγεία, 

λοιπόν, πρέπει να σχεδιάζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη και το 

ζήτηµα της οικονοµικής αποδοτικότητας, έτσι ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα. Επίσης, οι δηµοσιευµένες έρευνες, ακόµη και αυτές που απέτυχαν στην 
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απόδοση αποτελεσµάτων, είναι απαραίτητες και µπορούν να συµβάλλουν στην 

επιτυχία µελλοντικών ερευνών. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να καταλήξουµε στην τελευταία µας 

υπόθεση, όσον αφορά στην ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία: 

 

Υπόθεση 5 (Η5): Η ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία σε µια υπηρεσία 

υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, 

δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα ενηµέρωσης για την ηλεκτρονική υγεία 

µπορούµε να αναφέρουµε συγκεκριµένες παραµέτρους (Π). Οι παράµετροι αυτοί 

προσδιορίζουν την Η5 αναλυτικά και συµβάλουν στην πληρέστερη παρουσίαση της 

συγκεκριµένης υπόθεσης. Συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι παράµετροι που 

προσδιορίζουν την Η5 αφορούν στα παρακάτω ζητήµατα: 

Π1. Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Π2. ∆υνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ και άλλες ΥΠΑ∆. 

Π3. Ενηµέρωση µέσω σεµιναρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων. 

Η Η5 θα ελεγχθεί σε συνδυασµό µε τις τρεις παραπάνω παραµέτρους της οι 

οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο και αναγκαίο κοµµάτι της στη συγκεκριµένη 

διατριβή, µε ισάξια σηµασία. Συνεπώς, για την καλύτερη ανάλυση αλλά και έλεγχο 

της υπόθεσης, διακρίνουµε την Η5 σε τέσσερις υπό-υποθέσεις, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

Η5.1: Η γνώση περί ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη δυνατότητα 

βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Η5.2: Η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ και ΥΠΑ∆ εξαρτάται από τη θέση των 

υπαλλήλων και τον Νοµό. 

Η5.3: Η ενηµέρωση των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, 

ανακοινώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση 

των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Η5.4: Η βελτίωση του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 
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της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ενηµέρωση των Υπηρεσιών από αρµόδιους 

φορείς. 

 

4. Οι «υποθέσεις» της διατριβής για την έρευνα των 

ασφαλισµένων 
 

Αφού παρουσιάσαµε τις υποθέσεις για την έρευνα των ΥΠΑ∆, θα 

προχωρήσουµε στις υποθέσεις που έχουµε θέσει για την έρευνα των ασφαλισµένων.  

Η προηγούµενη έρευνα στάθηκε στην µελέτη της σχέσης ανάµεσα σε 

Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική υγεία. Οι υποθέσεις που παρουσιάστηκαν, 

προέκυψαν από την µελέτη της βιβλιογραφίας και τα ζητήµατα που θεωρήσαµε ότι 

πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο. Έτσι, σύµφωνα µε τα πέντε βασικά ζητήµατα 

που µελετήσαµε (διαδίκτυο, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης υγείας, οικονοµική αποδοτικότητα, ενηµέρωση για την ηλεκτρονική 

υγεία), τέθηκαν οι πέντε αρχικές υποθέσεις της διατριβής. Οι υποθέσεις αυτές, 

ελέγχονται υπό το πρίσµα της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, από τις 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας, ζήτηµα που µελετήσαµε εκτενώς στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, και αφορούν στο έργο της Υπηρεσίας και την ποιότητα 

των υπηρεσιών από τους υπαλλήλους. Η βιβλιογραφία όµως µας αποκάλυψε και τη 

δεύτερη διάσταση που οφείλουµε να λάβουµε υπόψη, τη διάσταση των ατόµων στα 

οποία παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας. Εντούτοις, κατόπιν βιβλιογραφικής µελέτης 

του θέµατος, συνειδητοποιήσαµε την ανάγκη έρευνας της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας, από την πλευρά των ατόµων που τις απολαµβάνουν.  

Η µελέτη της βιβλιογραφίας µας έδειξε τις απεριόριστες δυνατότητες των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας αλλά και τα πιθανά προβλήµατα που 

προκύπτουν από τις εφαρµογές αυτές. Εµείς, λαµβάνοντας υπόψη την πρώτη έρευνα 

για τις ΥΠΑ∆, θελήσαµε να συνεχίσουµε την έρευνα για την ηλεκτρονική υγεία, 

θέτοντας νέες υποθέσεις, οι οποίες αφορούν στις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας 

µέσα στην Υπηρεσία υγείας και τη βελτίωση που µπορούν να προσφέρουν αυτές, 

στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους ασφαλισµένους. Μιας 

και ασχολούµαστε µε την αντίληψη της ποιότητας από την πλευρά των καταναλωτών 

των υπηρεσιών υγείας, βασίσαµε το ερωτηµατολόγιο στις διαστάσεις του µοντέλου 
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µέτρησης ποιότητας SERVQUAL (αξιοπιστία, διασφάλιση, υλικά περιουσιακά 

στοιχεία, αφοσίωση, ανταπόκριση), ταξινοµώντας τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας, µέσα στην Υπηρεσία υγείας. Σύµφωνα λοιπόν µε τη βιβλιογραφία και µε την 

έρευνα των ΥΠΑ∆, καταλήγουµε στην επόµενη υπόθεση της διατριβής µας η οποία 

αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών και τους ασφαλισµένους και είναι η παρακάτω: 

 

Υπόθεση 6 (Η6): Η χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών για τους 

ασφαλισµένους. 

 

Αναφορικά µε την υπόθεση Η6 που µόλις παρουσιάσαµε αλλά και µε τις 

προηγούµενες υποθέσεις της έρευνας των ΥΠΑ∆, µπορούµε να αναφέρουµε τις 

συγκεκριµένες παραµέτρους (Π) που αφορούν στην χρήση των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας και µελετώνται στην παρούσα διατριβή. Οι παράµετροι αυτοί 

προσδιορίζουν την Η6 αναλυτικά και συµβάλουν στην πληρέστερη παρουσίαση της 

υπόθεσης, µε παραδείγµατα που µπορούν να αποτελέσουν (κατόπιν ελέγχου) και 

προτάσεις βελτίωσης του συγκεκριµένου ζητήµατος. Συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι 

παράµετροι που προσδιορίζουν την Η6 αφορούν στη σηµαντικότητα χρήσης των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας, καθότι ενέχουν 

ορισµένες δυνατότητες: 

Π1. ∆υνατότητα του ΕΜΑ∆ για σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των 

στοιχείων. 

Π2. ∆υνατότητα του ΕΜΑ∆ για γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των 

στοιχείων. 

Π3. Μεγάλη ισχύς της ΕΚΑΑ. 

Π4. Άµεση αποστολή της ΕΚΑΑ. 

Π5. ΤΠΕ και ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων. 

Π6. ∆υνατότητα ΕΜΑ∆ για αποφυγή λαθών. 

Π7. ∆υνατότητα ΕΜΑ∆ για έλεγχο παρανοµιών. 

Π8. ∆υνατότητα ΕΚΑΑ για µη παραποίηση στοιχείων. 

Π9. ΕΚΑΑ και ευανάγνωστα στοιχεία. 

Π10. ΕΜΑ∆ και δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. 

Π11. Επικοινωνία και συνεννόηση µε υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 
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Π12. Ενηµέρωση ασφαλισµένων από την ΥΠΑ∆ για θέµατα ασφάλισης. 

Π13. Ταχύτητα και αµεσότητα εξυπηρέτησης από υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Η Η6 θα ελεγχθεί σε συνδυασµό µε τις δεκατρείς παραπάνω παραµέτρους της 

οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο και αναγκαίο κοµµάτι της στη συγκεκριµένη 

διατριβή, µε ισάξια σηµασία. Συνεπώς, για την καλύτερη ανάλυση αλλά και έλεγχο 

της υπόθεσης, διακρίνουµε την Η6 σε δεκατρείς υπό-υποθέσεις, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

Η6.1: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για σωστή συγκέντρωση και 

καταγραφή των στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Η6.2: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για γρήγορη ανάκτηση και 

τροποποίηση των στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Η6.3: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το 

έντυπο Ε111. 

Η6.4: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή 

απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση. 

Η6.5: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το αίσθηµα ασφάλειας για το χειρισµό των προσωπικών 

δεδοµένων των ασφαλισµένων από τους υπαλλήλους. 

Η6.6: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται 

λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού. 

Η6.7: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-

χρήσης του βιβλιαρίου. 

Η6.8: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από 

τον ασφαλισµένο. 

Η6.9: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι 
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ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο. 

Η6.10: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω 

του ΕΜΑ∆. 

Η6.11: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από το επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους 

υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Η6.12: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από την ενηµέρωση από την ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις 

διαδικασίες της κοινωνικής ασφάλισης. 

Η6.13: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους, εξαρτάται από την ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησης από τους 

υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Τέλος, ακολουθεί η τελευταία υπόθεση της διατριβής για την έρευνα των 

ασφαλισµένων η οποία δε διακρίνεται σε επιµέρους υποθέσεις και αφορά 

περισσότερο τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών, ανάλογα µε ορισµένα 

δηµογραφικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, η τελευταία υπόθεση είναι η υπόθεση Η7 

της διατριβής και είναι η παρακάτω: 

 

Υπόθεση 7 (Η7): Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική 

κατάσταση των ασφαλισµένων.  

 

Αφού παρουσιάσαµε τις συνολικές υποθέσεις της διατριβής µας, θα 

προχωρήσουµε στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας συλλογής στοιχείων. 

 

5. Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων 
 

Στα προηγούµενα τρία κεφάλαια, «χτίσαµε» το υπόδειγµα της διατριβής µας, 

παρουσιάσαµε τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου και τέλος 

καταλήξαµε στις υποθέσεις της διατριβής µας, καθώς και στις παραµέτρους που τις 
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προσδιορίζουν, όπου αυτές υπάρχουν. Πολύ σύντοµα, αξίζει να σηµειώσουµε ότι το 

υπόδειγµα κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα και τις ελλείψεις που 

παρατηρήθηκαν από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και οι υποθέσεις 

τέθηκαν σύµφωνα µε τα ζητήµατα που επιθυµούµε να ελέγξουµε. Έχουµε ήδη 

σηµειώσει ότι η έρευνά µας αφορά σε ένα συγκεκριµένο ασφαλιστικό οργανισµό, τον 

ΟΠΑ∆, για την µελέτη της σχέσης Υπηρεσία Υγείας – Ηλεκτρονική Υγεία αλλά και 

σε ασφαλισµένους του Οργανισµού, για την µελέτη αντίληψης της ποιότητας των 

υπηρεσιών, από τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας.  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε και θα αναλύσουµε την µεθοδολογία 

συλλογής στοιχείων δηλαδή τον τρόπο έρευνας που επιλέγουµε για τον έλεγχο των 

υποθέσεών µας.  

 

5.1 Η παρούσα διατριβή 
 

Όπως έχουµε προαναφέρει, η παρούσα διατριβή χρησιµοποιεί δύο µεθόδους 

συλλογής στοιχείων: τις συνεντεύξεις και τα ερωτηµατολόγια. 

Εν πρώτης, θεωρούµε ότι η χρήση των συνεντεύξεων είναι απαραίτητη για να 

έχουµε: 

1. Μία πρώτη καλή επαφή µε το αντικείµενο της έρευνας σε πραγµατικό 

περιβάλλον. 

2. Μία σωστή και ρεαλιστική τοποθέτηση των υποθέσεών µας. 

3. Μία σύγκριση ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη. 

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, οδηγούµαστε στην ανάγκη µιας 

πιλοτικής µελέτης µε την µέθοδο των συνεντεύξεων. Η πιλοτική µελέτη λαµβάνει 

χώρα σε µια συγκεκριµένη ΥΠΑ∆ ενός Νοµού, µε την εφαρµογή συνεντεύξεων σε 

όλους τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων προκύπτουν 

από τις υποθέσεις που ελέγχουµε στη διατριβή µας, τη διεξοδική µελέτη της 

βιβλιογραφίας αλλά και την µελέτη της λειτουργίας του ίδιου του ασφαλιστικού 

οργανισµού. 

Είναι χρήσιµο να τονίσουµε ότι σκοπός των συνεντεύξεών µας είναι η 

εξαγωγή συµπερασµάτων από τον πρώτο έλεγχο των υποθέσεών µας που οδηγεί στη 

σωστότερη και πληρέστερη κατάρτιση των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου για τις 

ΥΠΑ∆. Συγκεκριµένα, η συνέντευξη έγινε σε δέκα υπαλλήλους µιας ΥΠΑ∆, µε 
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σκοπό την καλύτερη κατανόηση στην πράξη, των εφαρµογών της Υπηρεσίας που 

σχετίζονται µε την ηλεκτρονική υγεία αλλά και τη σωστή κατάρτιση του 

ερωτηµατολογίου. Οι δέκα υπάλληλοι ανήκουν σε όλους τους τοµείς της Υπηρεσίας: 

διοικητικοί, χειριστές Η/Υ, γιατροί, οδοντίατροι. 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης περιελάµβαναν τα ζητήµατα της χρήσης του 

διαδικτύου στην Υπηρεσία, του συστήµατος ΕΜΑ∆, της ευρωπαϊκής κάρτας 

ασφάλισης ασθένειας, οικονοµικά, εκπαιδευτικά, ποιοτικά και λειτουργικά ζητήµατα 

της Υπηρεσίας. Τα συµπεράσµατα από τις συνεντεύξεις των υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας, οδήγησαν σε µια περιεκτικότερη και πληρέστερη κατάρτιση του 

ερωτηµατολογίου των ΥΠΑ∆ που είναι και η βασική µέθοδος συλλογής στοιχείων 

της συγκεκριµένης διατριβής. 

Κατά δεύτερον, θεωρούµε ότι η χρήση ερωτηµατολογίων είναι απαραίτητη 

για να έχουµε: 

1. Μία καθολική εικόνα ελέγχου των υποθέσεών µας. 

2. Μία πιο ακριβή και σωστή διεξαγωγή συµπερασµάτων. 

3. Μία δυνατότητα µελλοντικής συνέχισης της έρευνάς µας, µε χρήση της 

τελευταίας ως βάση επιπλέον µελετών. 

4. Μία πιθανότητα χρήσης των αποτελεσµάτων από αρµόδιους φορείς για τη 

βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στα ζητήµατα που 

διαπραγµατεύεται η έρευνα. 

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, οδηγούµαστε στην ανάγκη χρήσης 

ερωτηµατολογίων µε το µεγαλύτερο δυνατό δείγµα πληθυσµού.  

Κατόπιν, ακολούθησε η δεύτερη έρευνα, πάλι µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίων, για τους ασφαλισµένους των ΥΠΑ∆. Σε αυτήν την περίπτωση, 

και λαµβάνοντας υπόψη την πρώτη έρευνα, θελήσαµε να µελετήσουµε το ζήτηµα της 

ποιότητας και πως το αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι ασφαλισµένοι ως καταναλωτές 

υπηρεσιών υγείας, µέσα από τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας στο 

συγκεκριµένο ασφαλιστικό οργανισµό. Θεωρήσαµε ότι το ζήτηµα της ποιότητας 

πρέπει να ερευνηθεί και από τις δύο εµπλεκόµενες πλευρές, την Υπηρεσία υγείας και 

τους ασφαλισµένους. Εντούτοις, επιλέξαµε να καταρτίσουµε ένα ερωτηµατολόγιο για 

τους ασφαλισµένους το οποίο να βασίζεται πάνω στις διαστάσεις του µοντέλου 

µέτρησης ποιότητας SERVQUAL, το οποίο παρουσιάσαµε στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και το θεωρούµε ως το κατάλληλο εργαλείο µέτρησης αντίληψης της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, από την πλευρά των ασφαλισµένων. 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 3: Οι προσδιοριστικοί άξονες της ηλεκτρονικής υγείας   
 

201

5.2 Τα ερωτηµατολόγια της διατριβής 
 

Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται στην έρευνά µας, αφορούν στον 

Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) αλλά και σε 

ασφαλισµένους του Οργανισµού.  

Όσον αφορά στον ΟΠΑ∆, η διανοµή του ερωτηµατολογίου έγινε στις κατά 

Νοµούς ΥΠΑ∆ (Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου). Κάθε Νοµός της 

χώρας µας διαθέτει και µια ΥΠΑ∆. Στην περίπτωση όµως του Νοµού Αττικής, οι 

ΥΠΑ∆ επιδέχονται επιπλέον διαχωρισµό, καθότι ο πληθυσµός του Νοµού Αττικής 

είναι ιδιαίτερα αυξηµένος µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί από µια 

ΥΠΑ∆. Συγκεκριµένα στην περίπτωση του Νοµού Αττικής, έχουµε στο σύνολο επτά 

επιµέρους ΥΠΑ∆ (Κεντρικής Αθήνας, Ανατολικής Αθήνας, ∆υτικής Αθήνας, Νότιας 

Αθήνας, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής). Έτσι, ενώ οι Νοµοί 

της Ελλάδας είναι πενήντα ένας (51), οι επιµέρους ΥΠΑ∆ που µελετώνται είναι 

πενήντα επτά (57). 

 Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από τέσσερις υπαλλήλους της κάθε 

ΥΠΑ∆. Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από τον προϊστάµενο της 

ΥΠΑ∆, ένα διοικητικό υπάλληλο, ένα χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών και έναν 

υπάλληλο του ιατρικού τµήµατος (γιατρό ή φαρµακοποιό ή οδοντίατρο). Συνεπώς, το 

προσδοκώµενο δείγµα του αριθµού των ατόµων είναι διακόσιοι είκοσι οκτώ (228). 

Επίσης, ένας άλλος διαχωρισµός των ΥΠΑ∆ είναι σε ΥΠΑ∆ επιπέδου 

∆ιεύθυνσης και επιπέδου Τµήµατος. Στην συγκεκριµένη διατριβή µελετώνται όλες οι 

ΥΠΑ∆ και των δύο επιπέδων.59  

Όσον αφορά στους ασφαλισµένους, υπήρχε φυσική παρουσία της ερευνήτριας 

κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, για την επεξήγηση των όρων 

του ερωτηµατολογίου. Το δείγµα που επιλέχθηκε ήταν σαράντα (40) ασφαλισµένοι 

µιας συγκεκριµένης ΥΠΑ∆ ενός Νοµού, διαφόρων ηλικιών, φύλου και 

επαγγελµατικής απασχόλησης. 

Παρακάτω, παραθέτουµε έναν πίνακα µε τις ΥΠΑ∆ της χώρας που µελετάµε 

στη διατριβή µας, στην καθεµιά από τις οποίες στέλνονται τέσσερα ερωτηµατολόγια. 

 

                                                 
59 Η λεπτοµερής παρουσίαση των ΥΠΑ∆ ανά Νοµό και επίπεδο, παρουσιάζεται και στο 
οργανόγραµµα του ΟΠΑ∆ στο Παράρτηµα της διατριβής. 
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Πίνακας 13: Οι ΥΠΑ∆ της Ελλάδας60 
ΥΠΑ∆ επιπέδου ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος 
1. Κεντρικής Αθήνας 20. ∆ωδεκανήσου 39. Λέσβου 
2. Ανατολικής Αθήνας 21. Έβρου 40. Λευκάδας 
3. ∆υτικής Αθήνας 22. Εύβοιας 41. Μαγνησίας 
4. Νότιας Αθήνας 23. Ευρυτανίας 42. Μεσσηνίας 
5. Πειραιώς 24. Ζακύνθου 43. Ξάνθης 
6. Θεσσαλονίκης 25. Ηλείας 44. Πέλλας 
7. Αχαΐας 26. Ηµαθίας 45. Πιερίας 
8. Ηρακλείου 27. Θεσπρωτίας 46. Πρέβεζας 
9. Ιωαννίνων 28. Καβάλας 47. Ρεθύµνης 
10. Λάρισας 29. Καρδίτσας 48. Ροδόπης 
11. Αιτωλοακαρνανίας 30. Καστοριάς 49. Σάµου 
12. Αργολίδας 31. Κέρκυρας 50. Σερρών 
13. Αρκαδίας 32. Κεφαλληνίας – Ιθάκης 51. Τρικάλων 
14. Άρτας 33. Κιλκίς 52. Φθιώτιδας 
15. Ανατολικής Αττικής 34. Κοζάνης 53. Φλώρινας 
16. ∆υτικής Αττικής 35. Κορινθίας 54. Φωκίδας 
17. Βοιωτίας 36. Κυκλάδων 55. Χαλκιδικής 
18. Γρεβενών 37. Λακωνίας 56. Χανίων 
19. ∆ράµας 38. Λασιθίου 57. Χίου 

 
Όπως φαίνεται και παραπάνω, το δείγµα που επιλέξαµε για το 

ερωτηµατολόγιο των ΥΠΑ∆ είναι πανελλήνιο και όχι κάποιου συγκεκριµένου 

γεωγραφικού διαµερίσµατος, κάτι που αφενός αυξάνει τη δυσκολία αποστολής και 

λήψης των ερωτηµατολογίων λόγω απόστασης, αφετέρου όµως προσδίδει 

µεγαλύτερη εγκυρότητα, κύρος και αξιοπιστία στην έρευνα, καθώς καλύπτει 

ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.  

Παρακάτω, παραθέτουµε και έναν πίνακα µε τις κατηγορίες ηλικιών και 

επαγγελµατικών κατηγοριών των ασφαλισµένων που συµµετέχουν στην έρευνα. 

 

Πίνακας 14: Κατηγορίες ηλικιών και επαγγελµατικών κατηγοριών των 
ασφαλισµένων61 
Μόρφωση Ηλικία Φύλο 
1. Υποχρεωτική: 2 άτοµα 1. 30-40 ετών: 10 άτοµα 1. Άνδρας: 17 άτοµα 
2. ∆ευτεροβάθµια: 5 άτοµα 2. 41-50 ετών: 20 άτοµα 2. Γυναίκα: 23 άτοµα 
3. Ανώτερη: 10 άτοµα 3. 51-60 ετών: 10 άτοµα  
4. Ανώτατη: 23 άτοµα   

 
 

 

                                                 
60 Η αρίθµηση των ΥΠΑ∆ όπως φαίνεται στον πίνακα, θα χρησιµοποιηθεί στην κωδικοποίηση των 
απαντήσεων κατά την εισαγωγή των στοιχείων στο SPSS. 
61 Η αρίθµηση των ηλικιών και επαγγελµατικών κατηγοριών των ασφαλισµένων όπως φαίνεται στον 
πίνακα, θα χρησιµοποιηθεί στην κωδικοποίηση των απαντήσεων κατά την εισαγωγή των στοιχείων 
στο SPSS. 
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5.2.1 Η σύσταση των ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων 

 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η πιλοτική έρευνα που έγινε µε την µέθοδο 

των συνεντεύξεων, µας διευκόλυνε στο να καταρτίσουµε, βάση των υποθέσεών µας, 

τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των ΥΠΑ∆. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στα 

πέντε µείζονα ζητήµατα που µελετάµε στη διατριβή, και συγκεκριµένα, στο διαδίκτυο, 

τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, τις κάρτες υγείας, την οικονοµία και την 

ενηµέρωση, υπό το πρίσµα της ποιότητας. Οι ερωτήσεις προσπαθούν να 

αποκαλύψουν τις τάσεις που υπάρχουν στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, µέσα σε 

µια υπηρεσία υγείας και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα και στον έλεγχο των 

υποθέσεων. Επιπρόσθετα, το ερωτηµατολόγιο των ασφαλισµένων µελετά την 

αντίληψη ποιότητας των υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τις εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας στις ΥΠΑ∆. 

Οι πιθανές απαντήσεις των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου των ΥΠΑ∆, 

προέκυψαν από τα συµπεράσµατα της πιλοτικής έρευνας µε τη χρήση συνεντεύξεων, 

στην Υπηρεσία. Η πιλοτική έρευνα µας έδειξε ότι θα ήταν χρήσιµο οι ερωτήσεις µας 

να απαντώνται µε σειρά προτεραιότητας κατά βαθµό προτίµησης (µε κλίµακα από 1 

έως ανάλογα µε την ερώτηση), να έχουµε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 

«ναι-όχι», ερωτήσεις περί βαθµού ικανοποίησης (ικανοποιητικό, λίγο ικανοποιητικό, 

κ.ο.κ.) και ερωτήσεις κλίµακας «πολύ-λίγο-καθόλου». Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αναφέρουµε ότι κυρίως για την κατηγορία απαντήσεων «πολύ-λίγο-καθόλου», η 

πιλοτική έρευνα µε τη χρήση της αρχικής κλίµακας «πολύ-αρκετά-λίγο-καθόλου» 

µας αποκάλυψε τη γενική τάση των υπαλλήλων να επιλέγουν την απάντηση 

«αρκετά». Θεωρήσαµε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε µονοµερή 

αποτελέσµατα. Επίσης, επιλέξαµε να µη χρησιµοποιήσουµε ακόµη µεγαλύτερη 

κλίµακα γιατί θεωρήσαµε ότι κάτι τέτοιο θα κούραζε τους συµµετέχοντες της έρευνας 

και έτσι καταλήξαµε στην κλίµακα «πολύ-λίγο-καθόλου». 

Οι πιθανές απαντήσεις των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου των 

ασφαλισµένων, ακολουθούν τη λογική της πρώτης έρευνας για τις ΥΠΑ∆ και είναι 

της κλίµακας «πολύ-λίγο-καθόλου», εκτός από τις γενικές ερωτήσεις δηµογραφικού 

χαρακτήρα όπου ερωτάται η ηλικία, το φύλο και η επαγγελµατική κατάσταση των 

ασφαλισµένων, οι οποίες απαντώνται αναλόγως. 
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5.2.2 Η δοµή των ερωτηµατολογίων 

 

Το ερωτηµατολόγιο των ΥΠΑ∆ ξεκινά µε µια σύντοµη αναφορά στην έννοια 

και το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υγείας στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας την 

αναγκαιότητά της ανάµεσα στις υπόλοιπες τεχνολογικές εξελίξεις. Κατόπιν, 

αναφέρουµε τα ζητήµατα που εξετάζει η διατριβή µας στα οποία βασίζονται και οι 

υποθέσεις µας και κατηγοριοποιούµε τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 

 Για την καλύτερη διατύπωση των ερωτήσεων, τη λογική συνέχεια, την 

αποφυγή κούρασης από πλευρά συµµετεχόντων και τη δυνατότητα στατιστικής 

ανάλυσης και καλύτερης εκτίµησης των απαντήσεων, διακρίναµε το ερωτηµατολόγιο 

σε πέντε κατηγορίες ανάλογα µε το θέµα που εξετάζουµε κάθε φορά, οι οποίες είναι 

οι παρακάτω: 

1η κατηγορία: Γενικές ερωτήσεις (19 ερωτήσεις) 

2η κατηγορία: Ηλεκτρονική υγεία και διαδίκτυο (7 ερωτήσεις) 

3η κατηγορία: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (11 ερωτήσεις) 

4η κατηγορία: Ηλεκτρονικές κάρτες υγείας (7 ερωτήσεις) 

5η κατηγορία: Τελικές ερωτήσεις (5 ερωτήσεις) 

Σύνολο ερωτήσεων: 49 ερωτήσεις 

Μετά τη σύντοµη αναφορά στην έννοια και το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής 

υγείας και µετά το διαχωρισµό του ερωτηµατολογίου σε πέντε κατηγορίες, θέτουµε 

µία προϋπόθεση όσον αφορά στα άτοµα που θα συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. 

Ζητούµε η συµπλήρωση να γίνει από τέσσερις συνολικά υπαλλήλους (προϊστάµενο, 

διοικητικό, χειριστή Η/Υ, υπάλληλο ιατρικού τοµέα). Με αυτόν τον τρόπο θα 

µπορέσουµε να αποκαλύψουµε τάσεις όχι µόνο ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και 

Νοµό, αλλά και ανά τοµέα εργασίας.  

Κατόπιν, ζητούµε από τον συµµετέχοντα να απαντήσει µε ειλικρίνεια και 

προσοχή, αφού έχουµε τονίσει τη σηµαντικότητα της συµµετοχής του στην έρευνα, 

και τέλος, δίνουµε τη δυνατότητα επικοινωνίας µε την ερευνήτρια για τυχόν απορίες, 

µε την παράθεση τηλεφωνικών αριθµών.  

Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, αριθµηµένες 

κατά αύξοντα αριθµό.  

Τέλος, ευχαριστούµε τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Έχουµε υπολογίσει 

έναν µέσο όρο δεκαπέντε λεπτών που θα χρειαστεί να αφιερώσει ο συµµετέχων για 

τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Να σηµειώσουµε ότι το ερωτηµατολόγιο 
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αποτελείται από εννέα (9) σελίδες µε υπολογισµένο χρόνο συµπλήρωσης γύρω στα 

δεκαπέντε λεπτά, λαµβάνοντας υπόψη ότι:  

«… η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου να µην απαιτεί περισσότερο από 

δεκαπέντε λεπτά ή να µην υπερβαίνει τις δέκα σελίδες. Ένα µεγάλο ερωτηµατολόγιο 

µπορεί να µειώσει το ποσοστό των παραληπτών που θα ανταποκριθούν και η χαµηλή 

ανταπόκριση δηµιουργεί πάντα προβλήµατα “στατιστικής µεροληψίας”» (Howard and 

Sharp, 1996, σελ. 214-215). 

Το ερωτηµατολόγιο των ασφαλισµένων ξεκινά µε µια σύντοµη αναφορά στον 

εξοπλισµό των ΥΠΑ∆ µε εφαρµογές ηλεκτρονικής υγείας. Αναφέρεται ο σκοπός του 

ερωτηµατολογίου ο οποίος είναι η µέτρηση αντίληψης ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας, τονίζεται η ανωνυµία στη συµπλήρωση, καθώς και το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον του ερωτηµατολογίου. Ακολουθούν οι δύο κατηγορίες ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

1η κατηγορία: Γενικές ερωτήσεις (3 ερωτήσεις) 

2η κατηγορία: Ερωτήσεις µέτρησης ποιότητας (14 ερωτήσεις) 

Σύνολο ερωτήσεων: 17 ερωτήσεις 

Τέλος, ευχαριστούµε τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Έχουµε υπολογίσει 

έναν µέσο όρο πέντε λεπτών που θα χρειαστεί να αφιερώσει ο συµµετέχων για τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, το οποίο αποτελείται από δύο σελίδες. 

 

5.2.3 Αποστολή και παραλαβή των ερωτηµατολογίων 

 

Για τη διανοµή των ερωτηµατολογίων των ΥΠΑ∆, επιλέξαµε τον τρόπο της 

ταχυδροµικής αποστολής, αφού πρώτα έχουµε έρθει σε τηλεφωνική συνοµιλία µε τον 

προϊστάµενο της κάθε ΥΠΑ∆ στον οποίο αποστέλλουµε τα ερωτηµατολόγια για να 

επιβεβαιώσουµε την αναµονή τους από την Υπηρεσία. Έχουµε ζητήσει την 

επιστροφή των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και πάλι µε ταχυδροµική 

αποστολή, σε συγκεκριµένη και ασφαλή διεύθυνση. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

τονίσουµε ότι τα ερωτηµατολόγια είναι σαφώς ανώνυµα και απλώς συµπληρώνεται ο 

Νοµός στον οποίο ανήκει η ΥΠΑ∆ όπου εργάζεται ο συµµετέχων στην έρευνα, 

πράγµα που χρειαζόµαστε για τη στατιστική ανάλυση και την εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων. 

Στην περίπτωση των ερωτηµατολογίων των ασφαλισµένων, δεν απαιτήθηκε 

ταχυδροµική αποστολή, λόγω της φυσικής παρουσίας της ερευνήτριας κατά τη 
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συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους ασφαλισµένους. 

 

5.2.4 ∆είγµα ερωτηµατολογίων 

 

Αφού δείξαµε τη σύσταση, τη δοµή και τον τρόπο αποστολής και παραλαβής 

των ερωτηµατολογίων, θα παρουσιάσουµε αµέσως παρακάτω δύο πίνακες, µε τις 

συνολικές ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων των ΥΠΑ∆ και των ασφαλισµένων, 

χωρισµένες στις σχετικές κατηγορίες που αναφέραµε στο κεφάλαιο της σύστασης, 

χωρίς τις πιθανές απαντήσεις: 

 
Πίνακας 15: Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των ΥΠΑ∆ 

Κατηγορία 1η: Γενικές ερωτήσεις 
Ανήκετε στην ΥΠΑ∆ Νοµού (συµπληρώνεται ολογράφως και δεν είναι αριθµηµένη ερώτηση) 
1. Σε ποιον τοµέα της Υπηρεσίας σας ανήκετε; 
2. Γνωρίζετε τον όρο «ηλεκτρονική υγεία» ή eHealth; 
3. Έχει η Υπηρεσία σας τη δυνατότητα επαφής µε τον κεντρικό ΟΠΑ∆ µέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), αλληλογραφίας, φαξ ή άλλων µέσων; 
4. Ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέγει συνήθως η Υπηρεσία σας για να έρθει σε επαφή µε 
τον ΟΠΑ∆;  
5. Έχει η Υπηρεσία σας τη δυνατότητα επαφής µε ΥΠΑ∆ άλλων Νοµών µέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), αλληλογραφίας, φαξ ή άλλων µέσων; 
6. Ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέγει συνήθως η Υπηρεσία σας για να έρθει σε επαφή µε 
άλλες ΥΠΑ∆;  
7. Πώς θα κρίνατε το επίπεδο συνεργασίας της Υπηρεσίας σας µε τον ΟΠΑ∆;  
8. Πώς θα κρίνατε το επίπεδο συνεργασίας της Υπηρεσίας σας µε άλλες ΥΠΑ∆; 
9. Ποιος είναι ο αριθµός των ασφαλισµένων στην Υπηρεσία σας;  
10. Πόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) έχετε στη διάθεσή σας στην Υπηρεσία σας;  
11. ∆ιαθέτει η Υπηρεσία σας σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet); 
12. Τι είδους σύνδεση διαθέτει η Υπηρεσία σας;  
13. ∆ιαθέτει η Υπηρεσία σας Τοπικό δίκτυο; 
14. Έχετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που χρειάζεται για τις εργασίες της Υπηρεσίας σας; 
15. Ενηµερώνει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, εξελίξεις, τροποποιήσεις των 
δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆; 
16. Ενηµερώνει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, εξελίξεις, τροποποιήσεις των 
δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων ή άλλων; 
17. Υπάρχει κλίµα συνεργασίας µεταξύ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας; 
18. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία σας; 
19. Ποιος είναι ο αριθµός των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας; 
Κατηγορία 2η: Η ηλεκτρονική υγεία και το ∆ιαδίκτυο (Internet) 
20. ∆ιεκπεραιώνονται εργασίες της Υπηρεσίας σας µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου; 
21. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι χρειάζεται το ∆ιαδίκτυο στην Υπηρεσία σας;  
22. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήµατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου µε σειρά προτεραιότητας;  
23. Τι από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας σας, όσον αφορά στο 
∆ιαδίκτυο;  
24. Θεωρείτε ότι το ∆ιαδίκτυο προσφέρει αµεσότητα στην εύρεση πληροφοριών; 
25. Θεωρείτε ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου µπορεί να βελτιώσει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας 
και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 
26. Θεωρείτε ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου στην Υπηρεσία σας µειώνει το χρόνο που απαιτείται για 
διάφορες εργασίες (π. χ. πληρωµές µέσω ∆ιαδικτύου, ταχεία αναζήτηση πληροφοριών από το 
∆ιαδίκτυο όπως άρθρα και νόµους); 
Κατηγορία 3η: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) 
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27. Γνωρίζετε τι είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος; 
28. Γνωρίζετε αν η Υπηρεσία σας χρησιµοποιεί κάποιο είδος ΗΙΦ; 
29. Γνωρίζετε τι είναι το ΕΜΑ∆ (Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου); 
30. ∆εδοµένου ότι ένας ΗΙΦ περιλαµβάνει και ένα σύνολο διάφορων ατοµικών στοιχείων του 
ασφαλισµένου, θεωρείτε ότι το σύστηµα ΕΜΑ∆ αποτελεί µια µορφή ΗΙΦ; 
31. Ποιους από τους παρακάτω λόγους θεωρείτε πιο σηµαντικούς µε σειρά προτεραιότητας, όσον 
αφορά στη χρήση του ΕΜΑ∆;  
32. Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες και λειτουργίες του συστήµατος ΕΜΑ∆ θα διευκόλυνε 
ακόµη περισσότερο το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα βελτίωνε την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών;  
33. Αν θεωρείτε ότι οι παραπάνω επιπλέον πληροφορίες και λειτουργίες του ΕΜΑ∆ θα διευκόλυναν 
ακόµη περισσότερο το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα βελτίωναν την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι θα γινόταν αυτό;  
34. Θεωρείτε ότι η χρήση ενός πιο ολοκληρωµένου συστήµατος ΕΜΑ∆ θα βελτίωνε το έργο της 
Υπηρεσίας σας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 
35. Γνωρίζετε τι είναι ο ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης); 
36. Οι ασφαλισµένοι, εργοδότες και συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών φορέων πρέπει να 
εφοδιαστούν µε έναν ΑΜΚΑ. Οι ασφαλισµένοι της Υπηρεσίας σας διαθέτουν ΑΜΚΑ; 
37. Θεωρείτε ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ στην Υπηρεσία σας βελτιώνει το χρόνο που απαιτείται για την 
εγγραφή και ανάκτηση των στοιχείων των ασφαλισµένων; 
Κατηγορία 4η: Ηλεκτρονικές Κάρτες Υγείας 
38. Όσοι ασφαλισµένοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, εφοδιάζονται µε την ΚΚΑ (Κάρτα Κοινωνικής 
Ασφάλισης). Έχετε συναντήσει κατόχους της ΚΚΑ στην Υπηρεσία σας; 
39. Η ΚΚΑ περιέχει ατοµικά στοιχεία και ασφαλιστικό ιστορικό. Αν έχετε συναντήσει κατόχους της 
ΚΚΑ στην Υπηρεσία σας, θεωρείτε ότι τους είναι χρήσιµη για διάφορες εργασίες τους; 
40. ∆ιανέµει η Υπηρεσία σας (κατά παραγγελία) στους ασφαλισµένους, την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που αντικαθιστά κατά βάση το έντυπο «Ε111» για 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαµονή σε άλλη χώρα; 
41. Αν θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ, σε αντίθεση µε τα έντυπα σε χαρτί, διευκολύνει το διαχειριστικό έργο 
της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο 
λόγο συµβαίνει αυτό;  
42. Αν θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ δε βελτιώνει ιδιαίτερα το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ 
επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό;  
43. Γενικώς, θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ σε αντίθεση µε τα έντυπα σε χαρτί διευκολύνει το διαχειριστικό 
έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 
44. Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιµο η ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει και ορισµένα βασικά ιατρικά στοιχεία 
όπως χρόνιες ασθένειες, αλλεργίες, οµάδα αίµατος; 
Κατηγορία 5η: Τελικές ερωτήσεις 
45. Θεωρείτε ότι γενικώς η χρήση ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ και των Ηλεκτρονικών Καρτών Υγείας 
µπορούν να βελτιώσουν το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών; 
46. Θεωρείτε ότι γενικώς η χρήση του ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ και των Ηλεκτρονικών Καρτών 
Υγείας συντοµεύουν διαδικασίες της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση απελευθερώνουν εργατοώρες οι 
οποίες µπορούν να διοχετευθούν σε άλλες εργασίες; 
47. Τι από τα παρακάτω θεωρείτε πιο σηµαντικό για το έργο της Υπηρεσίας σας αλλά και για την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ασφαλισµένους, γιατρούς και φαρµακοποιούς;  
48. Θεωρείτε ότι η Υπηρεσία σας έχει πιο σηµαντικά προβλήµατα να αντιµετωπίσει από το να 
βελτιώνει τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας; 
49. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα προβλήµατα που πιθανώς να αντιµετωπίζει η Υπηρεσία σας. 
Παρακαλούµε βάλτε τα σε σειρά προτεραιότητας µε αριθµούς  
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Πίνακας 16: Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των ασφαλισµένων 
Κατηγορία 1η: Γενικές ερωτήσεις 
1. Παρακαλούµε συµπληρώστε την ηλικία σας 
2. Παρακαλούµε συµπληρώστε το φύλο σας 
3. Παρακαλούµε συµπληρώστε την ακριβή επαγγελµατική σας κατάσταση 
Κατηγορία 2η: Ερωτήσεις µέτρησης ποιότητας 
4. Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων σας; 
5. Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων σας; 
6. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο 
Ε111; 
7. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον 
ασφαλισµένο είναι άµεση; 
8. Όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ στην ΥΠΑ∆, αισθάνεστε ασφάλεια για το χειρισµό των προσωπικών 
σας δεδοµένων από τους υπαλλήλους; 
9. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε 
τη χρήση έντυπου υλικού; 
10. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου 
κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου; 
11. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον 
ασφαλισµένο; 
12. Είστε ευχαριστηµένοι από την ποιότητα του σύγχρονου εξοπλισµού και εφαρµογών που 
χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της ΥΠΑ∆ προκειµένου να εξυπηρετηθείτε; 
13. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση 
µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο; 
14. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων 
σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆; 
15. Είστε ευχαριστηµένοι από το επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της 
ΥΠΑ∆; 
16. Σας ενηµερώνει η ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής σας ασφάλισης; 
17. Είστε ευχαριστηµένοι από την ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησής σας από τους 
υπαλλήλους της ΥΠΑ∆; 

 

Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι το ακριβή διανεµηθέντα ερωτηµατολόγια 

µε τις ερωτήσεις, τις πιθανές απαντήσεις, την κωδικοποίηση και τις µεταβλητές, 

βρίσκονται στο Παράρτηµα της διατριβής. 

 

6. Συµπεράσµατα 
 

Η µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης µας οδήγησε σε ορισµένα 

συµπεράσµατα τα οποία χρησιµοποιήσαµε για να χτίσουµε το υπόδειγµα της έρευνάς 

µας. Το υπόδειγµα αυτό, κατόπιν, µας βοήθησε να καταλήξουµε στις υποθέσεις που 

σκοπεύουµε να ελέγξουµε στην έρευνά µας. 

Σύµφωνα µε τις ελλείψεις της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποφασίσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε ως αντικείµενο έρευνας µία Υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα 

έναν ασφαλιστικό οργανισµό, τον ΟΠΑ∆. Οι υποθέσεις της έρευνάς µας έχουν ως 

κύριο άξονα την µελέτη της σχέσης Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική υγεία, κάτι που 
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εκλείπει από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Κατόπιν, ερευνήσαµε την 

πλευρά των ασφαλισµένων, για την αντίληψη ποιότητας των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας, µέσα στην Υπηρεσία. 

Ακολούθως, παρουσιάσαµε τον ασφαλιστικό οργανισµό που µελετάµε στη 

διατριβή, τη δοµή και τη σύστασή του, τις αρµοδιότητές του, ώστε να σχηµατίσουµε 

µια καλή εικόνα του περιεχοµένου του οργανισµού. Στη συνέχεια, καταλήξαµε στην 

µεθοδολογία συλλογής στοιχείων για τον έλεγχο των υποθέσεών µας η οποία αφορά 

στη διανοµή ερωτηµατολογίων σε όλες τις ΥΠΑ∆ της χώρας και σε ασφαλισµένους 

µιας ΥΠΑ∆ ενός Νοµού.  

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να θυµίσουµε τις πέντε στατιστικές 

υποθέσεις για την έρευνα των ΥΠΑ∆ µε τις επιµέρους υπό-υποθέσεις που 

περιλαµβάνει η κάθε µία, και ακολούθως, τις δύο στατιστικές υποθέσεις για την 

έρευνα των ασφαλισµένων µε τις επιµέρους υπό-υποθέσεις, στους πίνακες που 

ακολουθούν: 

 
Πίνακας 17: Οι υποθέσεις της διατριβής για την έρευνα των ΥΠΑ∆ 

Η1 

Η1: Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το 
γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, 
δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η1.1: Η διεκπεραίωση των εργασιών της Υπηρεσίας µε τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη θέση και τον Νοµό που 
ανήκουν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. 

Η1.2: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ∆ιαδικτύου εξαρτάται 
από τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι 
δυνατότητες αυτές είναι: 

α) Η ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά 
περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων. 
β) Οι επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για 
ανταλλαγή πληροφοριών υγείας. 
γ) Η απόδοση δαπανών (εξόφληση πληρωµών µέσω 
∆ιαδικτύου). 
δ) Η λήψη και αποστολή email. 
ε) Η ανάκτηση ή τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων, 
γιατρών, φαρµακοποιών. 
Η1.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται 
από τη δυνατότητα µείωσης του χρόνου που απαιτείται για διάφορες 
εργασίες, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Η1.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται 
από την αµεσότητα εύρεσης πληροφοριών, µε τη χρήση του 
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∆ιαδικτύου. 
Η1.5: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται 
από τα πιθανά προβλήµατα χρήσης του ∆ιαδικτύου. Τα προβλήµατα 
αυτά είναι: 

α) Έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ. 
β) Τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου καθυστερούν 
διαδικασίες της Υπηρεσίας. 
γ) Ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών µέσω 
δικτύου. 
δ) Ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων 
ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών. 

Η2 

Η2: Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια 
Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και 
διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η2.1: Η γνώση για τον ΗΙΦ και το σύστηµα ΕΜΑ∆ εξαρτάται 
από τη θέση του υπαλλήλου και τον Νοµό. 

Η2.2: Η δυνατότητα σύνδεσης ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ εξαρτάται από 
τη γνώση περί ΗΙΦ και ΕΜΑ∆. 

Η2.3: Η χρήση ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών γιατί 
διευκολύνει διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες. Οι 
διαδικασίες αυτές είναι:  

α) Σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των 
ασφαλισµένων. 
β) Γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων όποτε 
χρειάζεται. 
γ) Αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού 
(κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις). 
δ) Προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου 
(λόγω πρόσβασης υπαλλήλου µε µοναδικό κωδικό). 
ε) ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε 
την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού. 
στ) ∆υνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και 
αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. 
ζ) ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου 
όταν βρίσκεται σε άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού 
αριθµού ΕΜΑ∆. 
Η2.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη 
δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου που απαιτείται για την εγγραφή και 
ανάκτηση στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Η2.5: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΑΜΚΑ 
εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

Η3 

Η3: Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από 
µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και 
διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής 
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των πολιτών. 
Η3.1: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΚΚΑ 

εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 
Η3.2: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΕΚΑΑ 

εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 
Η3.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση της ΕΚΑΑ εξαρτάται από 
τη δυνατότητα της ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει ορισµένα βασικά ιατρικά 
στοιχεία. 

Η4 

Η4: Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία 
υγείας, αυξάνουν την οικονοµική αποδοτικότητα. 

Η4.1: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των 
εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη δυνατότητα 
συντόµευσης διαδικασιών και της απελευθέρωσης εργατοωρών. 

Η5 

Η5: Η ενηµέρωση  για την ηλεκτρονική υγεία σε µια υπηρεσία 
υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο 
της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η5.1: Η γνώση περί ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη 
δυνατότητα βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη 
χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Η5.2: Η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ και ΥΠΑ∆ εξαρτάται 
από τη θέση των υπαλλήλων και τον Νοµό. 

Η5.3: Η ενηµέρωση των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, 
εκδηλώσεων, ανακοινώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης 
του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών 
της ηλεκτρονικής υγείας. 

Η5.4: Η βελτίωση του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας 
και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη 
χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την 
ενηµέρωση των Υπηρεσιών από αρµόδιους φορείς. 

 
Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η βασική σχέση που µελετάµε στην έρευνά 

µας ως απόρροια της µελέτης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και του εντοπισµού 

των κενών της βιβλιογραφίας, είναι η σχέση Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική υγεία.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση µας αποκάλυψε πλήρως την έννοια και το 

περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υγείας. Παράλληλα όµως µας έδειξε ότι οι εφαρµογές 

της eHealth έχουν εκπληκτικές δυνατότητες και χώρους εφαρµογής, αρκεί να 

χρησιµοποιηθούν σωστά. ∆εδοµένου ότι η ηλεκτρονική υγεία είναι η εφαρµογή των 

ΤΠΕ στο χώρο της υγείας, µπορούµε να φανταστούµε τις απεριόριστες εφαρµογές 

που υπάρχουν, µιας και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας δεν παύουν 

ποτέ να εξελίσσονται. 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 3: Οι προσδιοριστικοί άξονες της ηλεκτρονικής υγείας   
 

212

Η «ηλεκτρονικοποίηση» της υγείας προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στην 

πρόληψη και περίθαλψη της υγείας. Επίσης, µε τη χρήση της κατάλληλης 

τεχνολογίας, οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας ξεπερνούν τα σύνορα µιας χώρας 

όταν υπάρχει η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας. Οι χώροι εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής υγείας είναι πολλοί: το σπίτι, ένα ιδιωτικό ιατρείο, ένα νοσοκοµείο, µία 

κλινική, ένα κέντρο υγείας, ένα αγροτικό ιατρείο και άλλα. Η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση µας έδειξε πολλές περιπτώσεις και πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής υγείας 

οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε διάφορους χώρους. Εµείς, λόγω 

σηµαντικότητας, θελήσαµε να µελετήσουµε εις βάθος τρεις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις: την ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό ιατρικό 

φάκελο και τις ηλεκτρονικές κάρτες υγείας. Παράλληλα, δώσαµε ιδιαίτερη σηµασία 

στην οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας καθώς και στο ρόλο της 

ενηµέρωσης και επιµόρφωσης για την ηλεκτρονική υγεία.  

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, οι χώροι και τρόποι εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής υγείας είναι πολλοί. Επίσης, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η ηλεκτρονική 

υγεία είναι µια πρωτοβουλία της σύγχρονης ηλεκτρονικής Ευρώπης που αποσκοπεί, ή 

πρέπει να αποσκοπεί στη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας και κατ΄ επέκταση, συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των πολιτών.  

Στο σηµείο αυτό, ας δούµε και τον πίνακα των υποθέσεων της διατριβής για 

την έρευνα των ασφαλισµένων. 

 

Πίνακας 18: Οι υποθέσεις της διατριβής για την έρευνα των 
ασφαλισµένων 

Η6 

Η6: Η χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια 
Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών για τους ασφαλισµένους. 

Η6.1: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη δυνατότητα του 
ΕΜΑ∆ για σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των 
ασφαλισµένων. 

Η6.2: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη δυνατότητα του 
ΕΜΑ∆ για γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων των 
ασφαλισµένων. 

Η6.3: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ 
είναι µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111. 

Η6.4: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
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υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η 
αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι 
άµεση. 

Η6.5: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το αίσθηµα ασφάλειας 
για το χειρισµό των προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων από 
τους υπαλλήλους. 

Η6.6: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη 
χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου 
υλικού. 

Η6.7: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη 
χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των 
ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του 
βιβλιαρίου. 

Η6.8: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ 
δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο. 

Η6.9: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι τα 
στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς 
κατεστραµµένο έντυπο. 

Η6.10: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός 
ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε 
την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆. 

Η6.11: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το επίπεδο 
συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Η6.12: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από την 
ενηµέρωση από την ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Η6.13: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από την ταχύτητα 
και την αµεσότητα εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Η7 

Η7: Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση 
εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο 
και την επαγγελµατική κατάσταση των ασφαλισµένων.  

 

Αφού µελετήσαµε τους προσδιοριστικούς άξονες της ηλεκτρονικής υγείας και 

θέσαµε τις υποθέσεις, θελήσαµε να µελετήσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας από την πλευρά των ασφαλισµένων. Η βιβλιογραφία µας έδειξε 

ότι οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας µπορούν πράγµατι να βελτιώσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, υπό προϋποθέσεις. Εµείς, στην παρούσα διατριβή, 
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θελήσαµε να καλύψουµε ένα κενό της βιβλιογραφίας µε την µελέτη της σχέσης 

Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική υγεία και σταθήκαµε πολύ στο θέµα της ποιότητας. 

Παρατηρήσαµε όµως το δεύτερο κενό της βιβλιογραφίας το οποίο αφορά στην 

έλλειψη επαρκών ερευνών που να µελετούν την ποιότητα υπηρεσιών από τις 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας και από την πλευρά της διαχείρισης αλλά και των 

καταναλωτών. Έτσι, καταρτίσαµε το δεύτερο ερωτηµατολόγιο για τους 

ασφαλισµένους, βασισµένο στο µοντέλο SERVQUAL, για να µελετήσουµε την 

αντίληψη ποιότητας των υπηρεσιών υγείας από την πλευρά των ασφαλισµένων, µέσα 

από τις εφαρµογές ηλεκτρονικής υγείας στις ΥΠΑ∆. 

Για την καλύτερη κατανόηση του υποδείγµατος της έρευνας αλλά και τη 

δικαιολόγηση της επιλογής των υποθέσεων που επιλέξαµε να ελέγξουµε στην έρευνά 

µας, παραθέτουµε έναν πίνακα που αποκαλύπτει τα κενά της βιβλιογραφίας για την 

µελέτη της σχέσης Υπηρεσία Υγείας – Ηλεκτρονική υγεία, µε σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 

 
Πίνακας 19: Σύγκριση στοιχείων Βιβλιογραφίας – Υποδείγµατος και 
Υποθέσεων 

Βασικά στοιχεία βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης 

Βασικά στοιχεία υποδείγµατος και 
υποθέσεων 

Αναζήτηση από τον πολίτη 
ιατρικών πληροφοριών, 
συµµετοχή σε forums και 
οµάδες συζητήσεων. 

Χρήση διαδικτύου από 
Υπηρεσία υγείας για 
διαχειριστικούς, 
ερευνητικούς και 
ενηµερωτικούς λόγους. 

∆ιαδίκτυο 
Παραδείγµατα: πληροφορίες 
υγιεινής διατροφής, 
συνέπειες καπνίσµατος, 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 
κατανάλωσης αλκοόλ, 
σωµατική άσκηση, 
ασθένειες, εγκυµοσύνη και 
πολλά άλλα. 

∆ιαδίκτυο 

Παραδείγµατα: 
πληροφορίες για φάρµακα 
και ασθένειες, επίσκεψη σε 
ιατρικές και µη 
ιστοσελίδες για ανάγκες 
της Υπηρεσίας, 
ενηµέρωση από βάσεις 
δεδοµένων, χρήση email 
µεταξύ των Υπηρεσιών και 
πολλά άλλα. 

Πληθώρα φακέλων, 
εισαγωγή και ανάκτηση 
ιατρικών δεδοµένων 
ασθενών, θέµα 
διαλειτουργικότητας και 
ασφάλειας. 

Εφαρµογή ΗΙΦ και στις 
Υπηρεσίες υγείας. 

Ηλεκτρονικός 
Ιατρικός 
Φάκελος (ΗΙΦ) 

Παραδείγµατα: ΗΙΦ σε 
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας. 

Ηλεκτρονικός 
Ιατρικός 
Φάκελος (ΗΙΦ) 

Παραδείγµατα: εφαρµογή 
ΗΙΦ ή µετατροπή 
υπαρχόντων συστηµάτων 
σε ΗΙΦ για καταγραφή – 
ανάκτηση ιατρικών 
δεδοµένων, έλεγχο 
συνταγογράφησης και 
δαπανών, 
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  διαλειτουργικότητα και 
άλλα. 

Η ΕΚΑΑ αντικαθιστά το 
έντυπο «Ε111» για 
περίθαλψη σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα. 

Οι Υπηρεσίες υγείας 
διανέµουν την ΕΚΑΑ.  Ευρωπαϊκή 

Κάρτα 
Ασφάλισης 
Ασθένειας 
(ΕΚΑΑ) 

Παραδείγµατα: έκδοση από 
ασφαλιστικούς οργανισµούς 
της κάρτας, άµεση απόδοση 
δαπανών από επείγουσα 
περίπτωση περίθαλψης σε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Ευρωπαϊκή 
Κάρτα 
Ασφάλισης 
Ασθένειας 
(ΕΚΑΑ) 

Παραδείγµατα: διανοµή 
της ΕΚΑΑ και µετατροπή 
της σε ηλεκτρονική – 
έξυπνη κάρτα υγείας µε 
επιπλέον δεδοµένα 
ιατρικού περιεχοµένου. 

Οι εφαρµογές της eHealth 
είναι οικονοµικά αποδοτικές 
αρκεί να υπάρχει 
κατάλληλος σχεδιασµός. 

Οι εφαρµογές της eHealth 
είναι οικονοµικά 
αποδοτικές για τις 
Υπηρεσίες υγείας, αρκεί 
να υπάρχει κατάλληλος 
σχεδιασµός. 

Οικονοµική 
αποδοτικότητα Παραδείγµατα: οι 

εφαρµογές της eHealth 
µειώνουν κόστη 
µετακίνησης, 
διπλοεξετάσεις, 
απελευθερώνουν 
εργατοώρες και άλλα. 

Οικονοµική 
αποδοτικότητα 

Παραδείγµατα: οι 
εφαρµογές της eHealth 
στις Υπηρεσίες υγείας 
µειώνουν κόστη 
µετακίνησης, 
διπλοεξετάσεις, 
απελευθερώνουν 
εργατοώρες και άλλα. 

Η ΕΕ θέτει αυξηµένες 
απαιτήσεις µε κλειστά 
χρονικά περιθώρια, χωρίς 
προηγούµενη εκτίµηση της 
κατάστασης. Επιπλέον, 
υπάρχει έλλειψη σχετικών 
µε την ηλεκτρονική υγεία 
µελετών. 

Χρειάζεται ενηµέρωση, 
εκπαίδευση και έρευνα για 
τις πιθανότητες επιτυχούς 
έκβασης των εφαρµογών 
της ηλεκτρονικής υγείας 
στις Υπηρεσίες υγείας. 

Ενηµέρωση 

Παραδείγµατα: eEurope, 
eEurope 2002, eEurope 2005 
και άλλα. 

Ενηµέρωση 
Παραδείγµατα: µελέτη 
προηγούµενων ερευνών 
και περιπτώσεων 
εφαρµογών, ενηµέρωση 
και εκπαίδευση 
υπαλλήλων, πιλοτικές 
εφαρµογές. 

Ζητούµενο: η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ 
επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτελέσµατα και Ανάλυση 
 

Εισαγωγή 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο χτίσαµε το «υπόδειγµα» της έρευνας και 

καταλήξαµε στις «υποθέσεις» της διατριβής µας. Κατόπιν, εξετάσαµε την 

µεθοδολογία συλλογής στοιχείων και καταλήξαµε στη βασική µέθοδο που 

χρησιµοποιούµε εµείς στην έρευνά µας, τα ερωτηµατολόγια.  

Όπως είδαµε από τα συµπεράσµατα του προηγούµενου κεφαλαίου, το 

αντικείµενο µελέτης της διατριβής µας είναι η σχέση Υπηρεσία Υγείας – 

Ηλεκτρονική Υγεία και η ποιότητα των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, η εφαρµογή 

εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας σε µια υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα σε έναν 

ασφαλιστικό οργανισµό µε τις επιµέρους υπηρεσίες του, τις ΥΠΑ∆ (Υπηρεσίες 

Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου). Η µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

αποκάλυψε κενά όσον αφορά στη διαχειριστική διαδικασία που µπορεί να 

ακολουθηθεί στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας και γι’ αυτό το λόγο, επιλέξαµε 

να ερευνήσουµε το συγκεκριµένο ζήτηµα, µε τη βοήθεια γραπτών ερωτηµατολογίων 

που εστάλησαν σε 57 ΥΠΑ∆ της χώρας. Κατόπιν, περάσαµε στην έρευνα της 

αντίληψης ποιότητας των υπηρεσιών, µε ερωτηµατολόγια που απευθύνθηκαν σε 40 

ασφαλισµένους µιας ΥΠΑ∆ ενός Νοµού. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι ερωτήσεις 

των ερωτηµατολογίων µας είναι έτσι καταρτισµένες και δοµηµένες, ώστε να 

µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο των υποθέσεών µας και των 

παραµέτρων τους (όπου αυτές υπάρχουν).  

Αφού, λοιπόν, έχουµε συγκεντρώσει ένα αξιοσέβαστο αριθµό 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων, στο κεφάλαιο αυτό, θα προχωρήσουµε στα 

αποτελέσµατα και στην ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας. Και για τις δύο έρευνες 

θα γίνει περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από τα 

ερωτηµατολόγια, αναλυτικά, για κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Η παρουσίαση 

αυτή θα γίνει µε τη βοήθεια πινάκων. 

Κατόπιν θα ακολουθήσει η εκτίµηση των δειγµάτων των ερευνών και θα 

διερευνηθεί η αξιοπιστία τους.  
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Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στη στατιστική ανάλυση των υποθέσεων που 

επιλέξαµε να ελέγξουµε στη συγκεκριµένη διατριβή, µε την αποδοχή ή απόρριψη 

ορισµένων από αυτές. 

Τέλος, θα καταλήξουµε στα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

περιγραφική και αναλυτική διερεύνηση των υποθέσεών µας. 

 

1. Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων της έρευνας των ΥΠΑ∆ 
 

Όπως είπαµε προηγουµένως, στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τα 

αποτελέσµατα από κάθε µία ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Θυµίζουµε ότι το 

ερωτηµατολόγιο των ΥΠΑ∆ αποτελείται από 49 ερωτήσεις, κατηγοριοποιηµένες σε 

πέντε βασικές κατηγορίες: γενικές ερωτήσεις, διαδίκτυο, ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος, ηλεκτρονική κάρτα υγείας και τελικές ερωτήσεις. Έχοντας ως στόχο την 

αναλυτική και άνετη περιγραφή των ερωτήσεων, θα τις παρουσιάσουµε και πάλι, 

διακρινόµενες στις ίδιες κατηγορίες. 

Ας ξεκινήσουµε µε το πρώτο υποκεφάλαιο που είναι οι γενικές ερωτήσεις. 

 

1.1 Γενικές ερωτήσεις 
 

Η κατηγορία «Γενικές ερωτήσεις» περιλαµβάνει 19 ερωτήσεις των οποίων η 

παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Σε ποιου Νοµού ΥΠΑ∆ ανήκετε. 

 

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή συµπληρώνεται ολογράφως και δεν αποτελεί 

αριθµηµένη αλλά εισαγωγική ερώτηση. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 20: ΥΠΑ∆ Νοµών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 

ΥΠΑ∆ Συχνότητες Ποσοστά 
∆υτ. Αθήνας 3 2,0 
Νοτ. Αθήνας 4 2,6 
Θεσσαλονίκης 4 2,6 
Ηρακλείου 4 2,6 
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Ιωαννίνων 3 2,0 
Αιτωλοακαρνανίας 2 1,3 
Αργολίδας 4 2,6 
Αρκαδίας 4 2,6 
Άρτας 4 2,6 
Βοιωτίας 4 2,6 
Γρεβενών 4 2,6 
∆ράµας 4 2,6 
∆ωδεκανήσου 4 2,6 
Εύβοιας 4 2,6 
Ζακύνθου 4 2,6 
Ηλείας 4 2,6 
Θεσπρωτίας 4 2,6 
Καρδίτσας 4 2,6 
Καστοριάς 4 2,6 
Κέρκυρας 4 2,6 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης 4 2,6 
Κιλκίς 3 2,0 
Κοζάνης 4 2,6 
Κορινθίας 4 2,6 
Κυκλάδων 2 1,3 
Λακωνίας 4 2,6 
Λασιθίου 3 2,0 
Λέσβου 4 2,6 
Λευκάδας 4 2,6 
Μαγνησίας 3 2,0 
Μεσσηνίας 4 2,6 
Ξάνθης 4 2,6 
Πέλλας 4 2,6 
Πιερίας 4 2,6 
Ρεθύµνης 4 2,6 
Ροδόπης 4 2,6 
Σάµου 3 2,0 
Σερρών 4 2,6 
Τρικάλων 4 2,6 
Χαλκιδικής 4 2,6 
Χίου 3 2,0 
Σύνολο 153 100,0 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε τους 41 Νοµούς που απάντησαν στην 

έρευνα. Η στήλη «Συχνότητες» µας δίνει τον αριθµό των συµπληρωµένων 

ερωτηµατολογίων που έστειλαν οι αντίστοιχοι Νοµοί. Ο συνολικός αριθµός των 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων είναι, όπως βλέπουµε στο σύνολο (total) 153 

ερωτηµατολόγια. 

Οι ΥΠΑ∆ που δεν ανταποκρίθηκαν στην έρευνα είναι 16 στον αριθµό και 
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είναι οι παρακάτω: 

 

Πίνακας 21: ΥΠΑ∆ Νοµών που δεν ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 
Κεντρικής Αθήνας Λάρισας Καβάλας 
Πειραιά Πρέβεζας Έβρου 
Ανατολικής Αττικής Φθιώτιδας  
∆υτικής Αττικής Φλώρινας  
Αχαΐας Φωκίδας  
Ευρυτανίας Χανίων  
Ηµαθίας Ανατολικής Αθήνας  

 

Ερώτηση 1: Σε ποιον τοµέα της Υπηρεσίας σας ανήκετε; 

 

Κάθε ΥΠΑ∆ αναµένεται να συµπληρώσει 4 ερωτηµατολόγια. Οι 

προϊστάµενοι των ΥΠΑ∆ είναι κατά µέγιστο ποσοστό διοικητικοί, εποµένως, κάθε 

ΥΠΑ∆ πρέπει να εµφανίζει συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από 2 διοικητικούς, ένα 

χειριστή και έναν υπάλληλο του ιατρικού τοµέα. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 22: Θέση υπαλλήλων 

 Συχνότητες Ποσοστά 
∆ιοικητικού 80 52,3 
Χειριστών Η/Υ 37 24,2 
Φαρµακοποιών 1 ,7 
Οδοντιάτρων 4 2,6 
Γιατρών 31 20,3 
Σύνολο 153 100,0 

 

Ερώτηση 2: Γνωρίζετε τον όρο «ηλεκτρονική υγεία» ή eHealth; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 23: Όρος eHealth 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 37 24,8 
Λίγο 82 55,0 
Καθόλου 30 20,1 
Σύνολο 149   
Missing 4  
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Στο σηµείο αυτό βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων και 

συγκεκριµένα το 55%, γνωρίζει λίγο τον όρο eHealth ή ηλεκτρονική υγεία. Το 24,8% 

γνωρίζει πολύ τον όρο της ηλεκτρονικής υγείας, ενώ το 20,1% δε γνωρίζει καθόλου 

τον όρο.  

  
Ερώτηση 3: Έχει η Υπηρεσία σας τη δυνατότητα επαφής µε τον κεντρικό 

ΟΠΑ∆ µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), αλληλογραφίας, 

φαξ ή άλλων µέσων; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 24: Επαφή µε ΟΠΑ∆ 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 137 92,6 
Λίγο 11 7,4 
Σύνολο 148   
Missing 5  

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων και συγκεκριµένα το 92,6%, θεωρεί ότι έρχεται πολύ σε επαφή µε τον 

κεντρικό ΟΠΑ∆, το 7,4% έρχεται λίγο σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆ ενώ κανείς από τους 

ερωτηθέντες δεν επέλεξε την επιλογή «καθόλου».  

 
Ερώτηση 4: Ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέγει συνήθως η 

Υπηρεσία σας για να έρθει σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: τηλέφωνο, email, 

αλληλογραφία, φαξ, άλλο, δεν ερχόµαστε σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆. Οι απαντήσεις 

δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον αριθµό 1 ως πιο σηµαντική επιλογή κ.ο.κ. 

Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 25: Προτιµήσεις µέσων επικοινωνίας µε ΟΠΑ∆ 

 Τηλέφωνο Email Αλληλογραφία Φαξ 
1 84,9% 5,8% 7,6% 2,8% 
2 10,5% 24,5% 27,8% 41,1% 
3 3,3% 22,3% 36,8% 37,6% 
4 1,3% 47,5% 27,8% 18,4% 

 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούµε ότι: 

Το 84,9% των ερωτηθέντων επιλέγει το τηλέφωνο ως πιο σηµαντικό 

τρόπο επικοινωνίας µε τον ΟΠΑ∆. 

 

 

 

 

Το 41,1% επιλέγει το φαξ ως δεύτερο πιο σηµαντικό τρόπο επικοινωνίας 

µε τον ΟΠΑ∆. 

Το 36,8% επιλέγει την αλληλογραφία ως τρίτο πιο σηµαντικό τρόπο 

επικοινωνίας µε τον ΟΠΑ∆. 

Το 47,5% επιλέγει το email ως τέταρτο και τελευταίο τρόπο επικοινωνίας 

µε τον ΟΠΑ∆. 

 
Ερώτηση 5: Έχει η Υπηρεσία σας τη δυνατότητα επαφής µε ΥΠΑ∆ 

άλλων Νοµών µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), 

αλληλογραφίας, φαξ ή άλλων µέσων; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 26: Επαφή µε ΥΠΑ∆ 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 131 88,5 
Λίγο 15 10,1 
Καθόλου 2 1,4 
Σύνολο 148   
Missing 5  

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων και συγκεκριµένα το 88,5%, θεωρεί ότι έρχεται πολύ σε επαφή µε 

άλλες ΥΠΑ∆, το 10,1% έρχεται λίγο σε επαφή ενώ το 1,4% δεν έρχεται καθόλου σε 

επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆.  
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Ερώτηση 6: Ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέγει συνήθως η 

Υπηρεσία σας για να έρθει σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: τηλέφωνο, email, 

αλληλογραφία, φαξ, άλλο, δεν ερχόµαστε σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆. Οι απαντήσεις 

δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον αριθµό 1 ως πιο σηµαντική επιλογή κ.ο.κ. 

Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 27: Προτιµήσεις µέσων επικοινωνίας µε άλλες ΥΠΑ∆ 

 Τηλέφωνο Email Αλληλογραφία Φαξ 
1 90,6% 10,0% 2,5%   
2 6,7% 37,7% 18,3% 43,4% 
3 2,0% 29,2% 27,5% 41,9% 
4 ,7% 23,1% 51,7% 14,7% 

 
Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούµε ότι: 

Το τηλέφωνο εµφανίζεται ως πρώτη επιλογή επικοινωνίας µε άλλες 

ΥΠΑ∆ µε το συντριπτικό ποσοστό 90,6%. 

 

 

 

 

Το email εµφανίζεται κυρίως ως δεύτερη επιλογή µε ποσοστό 37,7%. 

Η αλληλογραφία εµφανίζεται κυρίως ως τέταρτη επιλογή µε ποσοστό 

51,7%. 

Το φαξ εµφανίζεται κυρίως ως δεύτερη επιλογή µε ποσοστό 43,4%. 

 
Ερώτηση 7: Πως θα κρίνατε το επίπεδο συνεργασίας της Υπηρεσίας σας 

µε τον ΟΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ικανοποιητικό-λίγο ικανοποιητικό-καθόλου 

ικανοποιητικό-δεν ερχόµαστε σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆» και τα ποσοστά εµφανίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 28: Συνεργασία µε ΟΠΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Ικανοποιητικό 88 58,3 
Λίγο ικανοποιητικό 52 34,4 
Καθόλου ικανοποιητικό 11 7,3 
Σύνολο 151   
Missing 2  
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Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 58,3% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι έχει ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας µε τον ΟΠΑ∆, το 34,4% θεωρεί 

ότι η συνεργασία είναι λίγο ικανοποιητική και το 7,3% θεωρεί ότι η συνεργασία δεν 

είναι καθόλου ικανοποιητική. Η επιλογή «δεν ερχόµαστε σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆» 

δεν έχει επιλεχθεί από τους ερωτηθέντες.  

 

Ερώτηση 8: Πως θα κρίνατε το επίπεδο συνεργασίας της Υπηρεσίας σας 

µε άλλες ΥΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ικανοποιητικό-λίγο ικανοποιητικό-καθόλου 

ικανοποιητικό-δεν ερχόµαστε σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 29: Συνεργασία µε άλλες ΥΠΑ∆ 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Ικανοποιητικό 119 78,3 
Λίγο ικανοποιητικό 26 17,1 
Καθόλου ικανοποιητικό 7 4,6 
Σύνολο 152   
Missing 1  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 78,3% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι το επίπεδο συνεργασίας µε άλλες ΥΠΑ∆ είναι ικανοποιητικό, το 17,1% 

το θεωρεί λίγο ικανοποιητικό και τέλος το 4,6% το θεωρεί καθόλου ικανοποιητικό. 

Η επιλογή «δεν ερχόµαστε σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆» δεν έχει επιλεχθεί από τους 

ερωτηθέντες. Στο σηµείο αυτό µπορούµε, κατόπιν σύγκρισης, να δούµε ότι το 

γενικότερο επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΑ∆ είναι πιο ικανοποιητικό από το 

επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΑ∆ και του ΟΠΑ∆ (78,3% µε 58,3% 

αντίστοιχα).  

 
Ερώτηση 9: Ποιος είναι ο αριθµός των ασφαλισµένων στην Υπηρεσία σας; 

 

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δίνεται µε συγκεκριµένο αριθµό. Στον 

πίνακα που ακολουθεί θα δούµε τον αριθµό των ασφαλισµένων ανά ΥΠΑ∆ των 

Νοµών της χώρας. Να σηµειώσουµε ότι οι αριθµοί των ασφαλισµένων δεν µπορούν 

να προσδιοριστούν από τις ΥΠΑ∆ µε απόλυτη ακρίβεια αλλά στο περίπου. Ας δούµε 
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τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 30: Αριθµός ασφαλισµένων ανά ΥΠΑ∆ 

Νοµοί Ασφαλισµένοι 
Αιτωλοακαρνανίας 40000 
Αργολίδας 10000 
Αρκαδίας 12000 
Άρτας 10000 
Βοιωτίας 8954 
Γρεβενών 5000 
∆ράµας 12000 
∆υτικής Αθήνας 40000 
∆ωδεκανήσου 20000 
Εύβοιας 20000 
Ζακύνθου 3000 
Ηλείας 15652 
Ηρακλείου 34076 
Θεσπρωτίας 6300 
Θεσσαλονίκης 140000 
Ιωαννίνων 30000 
Καρδίτσας 15000 
Καστοριάς 6000 
Κέρκυρας 13800 
Κεφαλληνίας-Ιθάκης 3000 
Κιλκίς 6800 
Κοζάνης 20000 
Κορινθίας 12500 
Κυκλάδων 9000 
Λακωνίας 10000 
Λασιθίου 20000 
Λέσβου 14220 
Λευκάδας 3500 
Μαγνησίας 25500 
Μεσσηνίας 19000 
Νότιας Αθήνας 36711 
Ξάνθης 12000 
Πέλλας 13028 
Πιερίας 12900 
Ρεθύµνης 12500 
Ροδόπης 14000 
Σάµου 5000 
Σερρών 18600 
Τρικάλων 19340 
Χαλκιδικής 9500 
Χίου 7000 
Σύνολο 745831 

 

Ερώτηση 10: Πόσους Η/Υ έχετε στη διάθεσή σας στην Υπηρεσία σας; 

 

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δίνεται µε συγκεκριµένο αριθµό. Στον 
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πίνακα που ακολουθεί θα δούµε τον αριθµό των Η/Υ ανά ΥΠΑ∆ των Νοµών της 

χώρας. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 31: Αριθµός Η/Υ ανά ΥΠΑ∆ 

Νοµοί Η/Υ 
Αιτωλοακαρνανίας 0 
Αργολίδας 3 
Αρκαδίας 6 
Άρτας 6 
Βοιωτίας 5 
Γρεβενών 2 
∆ράµας 4 
∆υτικής Αθήνας 8 
∆ωδεκανήσου 5 
Εύβοιας 8 
Ζακύνθου 4 
Ηλείας 5 
Ηρακλείου 8 
Θεσπρωτίας 5 
Θεσσαλονίκης 25 
Ιωαννίνων 7 
Καρδίτσας 4 
Καστοριάς 4 
Κέρκυρας 5 
Κεφαλληνίας-Ιθάκης 4 
Κιλκίς 3 
Κοζάνης 6 
Κορινθίας 6 
Κυκλάδων 3 
Λακωνίας 4 
Λασιθίου 5 
Λέσβου 7 
Λευκάδας 5 
Μαγνησίας 7 
Μεσσηνίας 8 
Νότιας Αθήνας 3 
Ξάνθης 6 
Πέλλας 8 
Πιερίας 6 
Ρεθύµνης 4 
Ροδόπης 6 
Σάµου 3 
Σερρών 8 
Τρικάλων 5 
Χαλκιδικής 4 
Χίου 4 
Σύνολο 229 
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Ερώτηση 11: ∆ιαθέτει η Υπηρεσία σας σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet); 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ναι-όχι» και τα ποσοστά εµφανίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 32: ∆ιαθέσιµο διαδίκτυο 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Όχι 19 12,8 
Ναι 130 87,2 
Σύνολο 149   
Missing 4  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ΥΠΑ∆ και συγκεκριµένα το 87,2% διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, εν αντιθέσει µε 

το 12,8% που δε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 

Ερώτηση 12: Τι είδους σύνδεση διαθέτει η Υπηρεσία σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ADSL-ISDN-PSTN(modem)-Η Υπηρεσία δε 

διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο». Τα ποσοστά εµφανίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
Πίνακας 33: Είδος σύνδεσης 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Όχι σύνδεση 5 3,5 
ADSL 65 45,1 
ISDN 68 47,2 
PSTN 6 4,2 
Σύνολο 144   
Missing 9  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 47,2% των ερωτηθέντων έχουν 

σύνδεση ISDN στην Υπηρεσία τους, το 45,1% έχουν σύνδεση ADSL και το 4,2% 

έχουν PSTN σύνδεση.  

 

Ερώτηση 13: ∆ιαθέτει η Υπηρεσία σας Τοπικό δίκτυο; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ναι-όχι» και τα ποσοστά εµφανίζονται στον 
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πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 34: Τοπικό δίκτυο 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Όχι 13 9,2 
Ναι 129 90,8 
Σύνολο 142   
Missing 11  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 90,8% των ερωτηθέντων 

διαθέτουν στην Υπηρεσία τους τοπικό δίκτυο ενώ το 9,2% δε διαθέτουν.  

 

Ερώτηση 14: Έχετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που χρειάζεται για τις 

εργασίες της Υπηρεσίας σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 35: Εξοπλισµός 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 97 64,7 
Λίγο 49 32,7 
Καθόλου 4 2,7 
Σύνολο 150   
Missing 3  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 64,7% των ερωτηθέντων 

θεωρούν ότι έχουν πολύ τον απαραίτητο εξοπλισµό για τις εργασίες της Υπηρεσίας 

τους, το 32,7% έχουν λίγο τον απαραίτητο εξοπλισµό και το 2,7% καθόλου.  

 

Ερώτηση 15: Ενηµερώνει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, 

εξελίξεις, τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 36: Ενηµέρωση αλλαγών από ΟΠΑ∆ 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 104 69,8 
Λίγο 43 28,9 
Καθόλου 2 1,3 
Σύνολο 149   
Missing 4  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 69,8% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι ο ΟΠΑ∆ ενηµερώνει πολύ την Υπηρεσία τους για αλλαγές, το 28,9% 

θεωρεί ότι την ενηµερώνει λίγο και το 1,3% καθόλου.  

 

Ερώτηση 16: Ενηµερώνει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, 

εξελίξεις, τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, 

συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων ή άλλων; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 37: Ενηµέρωση αλλαγών από ΟΠΑ∆ µε σεµινάρια 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 85 57,8 
Λίγο 56 38,1 
Καθόλου 6 4,1 
Σύνολο 147   
Missing 6  

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 57,8% των ερωτηθέντων 

θεωρούν ότι ο ΟΠΑ∆ τους ενηµερώνει πολύ µέσω σεµιναρίων και άλλων, το 38,1% 

τους ενηµερώνει λίγο και το 4,1% δεν τους ενηµερώνει καθόλου. Στο σηµείο αυτό 

παρατηρούµε ότι ενώ το 69,8% (ερώτηση 15) θεωρεί ότι δέχεται πολύ ενηµέρωση 

από τον ΟΠΑ∆, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 57,8% (ερώτηση 16) όταν εµπλέκονται 

διαδικασίες όπως σεµινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις και άλλα.  
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Ερώτηση 17: Υπάρχει κλίµα συνεργασίας µεταξύ των υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 38: Συνεργασία υπαλλήλων 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 126 84,6 
Λίγο 19 12,8 
Καθόλου 4 2,7 
Σύνολο 149 100,0 
Missing 4   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 84,6% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι υπάρχει πολύ καλό κλίµα συνεργασίας στην Υπηρεσίας, το 12,8% θεωρεί 

ότι είναι λίγο και το 2,7% ότι δεν υπάρχει καθόλου κλίµα συνεργασίας στην 

Υπηρεσία.  

 

Ερώτηση 18: Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 39: Έλλειψη προσωπικού 

  Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 87 58,4 
Λίγο 47 31,5 
Καθόλου 15 10,1 
Σύνολο 149 100,0 
Missing 4   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 58,4% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι υπάρχει πολύ έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία τους, το 31,5% θεωρεί 

ότι υπάρχει λίγη έλλειψη και το 10,1% καθόλου.  
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Ερώτηση 19: Ποιος είναι ο αριθµός των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «διοικητικού-χειριστών Η/Υ-φαρµακοποιών-

οδοντιάτρων-γιατρών-άλλων υπαλλήλων ετήσιας σύµβασης-σύνολο». Τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 40: Αριθµός υπαλλήλων ΥΠΑ∆ 

Νοµοί ∆ιοικητικού Χειριστών Η/Υ Φαρµ/ών Οδοντ/ων Γιατρών Άλλων  
Σύνολο 
ΥΠΑ∆ 

Κυκλάδων 1 1         2 
Πέλλας 6 2 1 1 1   11 
Χαλκιδικής 4 4     1   9 
Βοιωτίας 3 1 1 1 1   7 
Κοζάνης 4 2   2 1   9 
Γρεβενών 3 1     1   5 
Θεσπρωτίας             6 
Καστοριάς 3 2     1   6 
∆ράµας 3 1   1 1   6 
Κορινθίας 3 2   2 1 1 9 
Κέρκυρας 4 2   1 1   8 
Ροδόπης 4 3   1 1 1 10 
Αρκαδίας 4 1   1 1   7 
Ξάνθης 3 2   1 2   8 
Ηρακλείου 10 3   1 6   20 
Τρικάλων 6 2   1 1   10 
Κεφαλληνίας-
Ιθάκης 3 1     1   5 
Λέσβου 5 2     1   8 
Πιερίας 6 1     1   8 
Λευκάδας 4 1     1   6 
Ηλείας 8 1   1 1   11 
Καρδίτσας 2 2   1 1   6 
Ρεθύµνης 5 2     1   8 
Εύβοιας 4 4   1 1   10 
Ζακύνθου 1 2     1   4 
Νότιας 
Αθήνας 6 7 1 2 5   21 
Μεσσηνίας 9 2   1 2   14 
Κιλκίς 1 2     1   4 
Άρτας 5 2   1 1   9 
Σάµου 1 1     1   3 
Θεσσαλονίκης 22 10 1 3 12 1 49 
Σερρών 3 4   1 2   10 
∆υτικής 
Αθήνας 6 5 2 1 3   17 
Ιωαννίνων 6 1     3 4 14 
Μαγνησίας 5 3   1 2 1 12 
Χίου 2 2         4 
Λακωνίας 2 2   2 1   7 
∆ωδεκανήσου 5 1   1 2 1 10 
Αιτωλ/νίας 5 3   1 3   12 
Λασιθίου 3 2         5 
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Αργολίδας 4 2   1 3   10 

Σύνολα ΥΠΑ∆ 184 94 6 31 70 9 400 
 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, οι τέσσερις πρώτες ΥΠΑ∆ σε 

αριθµό υπαλλήλων είναι κατά αύξουσα σειρά οι παρακάτω: α) Θεσσαλονίκης (49), β) 

Νότιας Αθήνας (21), γ) Ηρακλείου (20) και δ) ∆υτικής Αθήνας (17). Το σύνολο όλων 

των υπαλλήλων των ΥΠΑ∆, πανελληνίως, που συµµετείχαν στην έρευνα είναι 400 

υπάλληλοι. Όπου υπάρχουν κενά, προκύπτουν από τη σχετική συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων από τους συµµετέχοντες (ειδικότερα στην περίπτωση του Νοµού 

Θεσπρωτίας).  

 

1.2 Η ηλεκτρονική υγεία και το ∆ιαδίκτυο (Internet) 
 

Η κατηγορία «Η ηλεκτρονική υγεία και το ∆ιαδίκτυο (Internet)» περιλαµβάνει 

7 ερωτήσεις των οποίων η παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Ερώτηση 20: ∆ιεκπεραιώνονται εργασίες της Υπηρεσίας σας µε τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου-η Υπηρεσία δε διαθέτει 

σύνδεση στο διαδίκτυο». Τα ποσοστά εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 41: Εργασίες µε χρήση διαδικτύου 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Όχι σύνδεση 7 4,8 
Πολύ 62 42,8 
Λίγο 58 40,0 
Καθόλου 18 12,4 
Σύνολο 145 100,0 
Missing 8   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 42,8% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι για τις εργασίες της Υπηρεσίας χρησιµοποιείται πολύ το διαδίκτυο, το 

40% θεωρεί ότι χρησιµοποιείται λίγο, το 12,4% θεωρεί ότι δε χρησιµοποιείται 

καθόλου και τέλος το 4,8% απαντά ότι η Υπηρεσία δε διαθέτει σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  
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Ερώτηση 21: Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι χρειάζεται το ∆ιαδίκτυο 

στην Υπηρεσία σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) για ανάκτηση ιατρικών 

πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις 

δεδοµένων υγείας, β) για επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για 

ανταλλαγή πληροφοριών υγείας, γ) για την απόδοση δαπανών (εξόφληση πληρωµών 

µέσω διαδικτύου), δ) για λήψη και αποστολή email, ε) για ανάκτηση ή τροποποίηση 

στοιχείων των ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών και στ) κανένα από τα 

παραπάνω. Οι απαντήσεις δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον αριθµό 1 ως πιο 

σηµαντική επιλογή κ.ο.κ. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 42: Λόγοι χρήσης διαδικτύου 

 
Ανάκτηση  
πληροφοριών 

Επισκέψεις  
σε forums 

Απόδοση  
δαπανών 

Ηλεκτρ.  
Αλληλογρ. 

Στοιχεία 
ασφαλισµέ
νων 

  % % % % % 
1 17,9% 1,1% 66,9% 7,0% 17,6% 
2 8,5% 14,3% 14,8% 37,1% 36,6% 
3 14,2% 9,9% 12,0% 38,5% 32,4% 
4 50,0% 18,7% 2,8% 8,4% 8,5% 
5 9,4% 56,0% 3,5% 9,1% 4,9% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα: 

Το 66,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η απόδοση δαπανών (εξόφληση 

πληρωµών µέσω διαδικτύου) είναι ο πιο σηµαντικός λόγος χρήσης του 

διαδικτύου στην Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

Το 36,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ανάκτηση ή τροποποίηση 

στοιχείων των ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών είναι ο 

δεύτερος πιο σηµαντικός λόγος χρήσης του διαδικτύου στην Υπηρεσία. 

Το 38,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η λήψη και αποστολή email είναι 

ο τρίτος πιο σηµαντικός λόγος χρήσης του διαδικτύου στην Υπηρεσία. 

Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ανάκτηση ιατρικών 

πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά περιοδικά, ιστοσελίδες ή βάσεις 

δεδοµένων υγείας είναι ο τέταρτος πιο σηµαντικός λόγος χρήσης του 

διαδικτύου στην Υπηρεσία. 

Τέλος, το 56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι επισκέψεις σε οµάδες 
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συζητήσεων και forum υγείας για ανταλλαγή πληροφοριών υγείας 

είναι ο πέµπτος και τελευταίος λόγος χρήσης του διαδικτύου στην 

Υπηρεσία. 

 

Ερώτηση 22: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήµατα από τη χρήση του 

∆ιαδικτύου µε σειρά προτεραιότητας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) έλλειψη επαρκούς 

γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ, β) τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου 

καθυστερούν διαδικασίες της Υπηρεσίας, γ) ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση 

πληρωµών µέσω δικτύου, δ) ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων 

ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών και ε) κανένα από τα παραπάνω. Οι 

απαντήσεις δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον αριθµό 1 ως πιο σηµαντική 

επιλογή κ.ο.κ. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 43: Προβλήµατα χρήσης διαδικτύου 

 

Έλλειψη 
γνώσης 
Η/Υ 

Τεχνικά 
προβλήµατα

Ασφάλεια 
πληρωµών

Ασφάλεια 
προσωπικών 
δεδοµένων 

  % % % % 
1 57,9% 31,4% 12,8% 13,0% 
2 11,4% 30,5% 41,5% 22,8% 
3 7,0% 24,8% 36,2% 27,2% 
4 23,7% 13,3% 9,6% 37,0% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα: 

Η έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ εµφανίζεται 

κυρίως ως πρώτη επιλογή µε ποσοστό 57,9%.  

 

 

 

 

Τα τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου που καθυστερούν 

διαδικασίες της Υπηρεσίας εµφανίζονται κυρίως ως πρώτη επιλογή µε 

ποσοστό 31,4%.  

Τα ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών µέσω δικτύου 

εµφανίζονται κυρίως ως δεύτερη επιλογή µε ποσοστό 41,5%. 

Τέλος, τα ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων ασφαλισµένων, 

γιατρών, φαρµακοποιών εµφανίζονται κυρίως ως τέταρτη επιλογή µε 

ποσοστό 37%. 
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Ερώτηση 23: Τι από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα βελτίωνε το έργο της 

Υπηρεσίας σας, όσον αφορά στο ∆ιαδίκτυο; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) να επισκέπτοµαι όποιες 

ιστοσελίδες θεωρώ απαραίτητες για την εργασία µου, β) να ανακτώ ιατρικές 

πληροφορίες (ασθένειες, φάρµακα, θεραπείες, ιατρικές γνώµες), γ) να ενηµερώνοµαι 

από ηλεκτρονικά περιοδικά και ιατρικές βάσεις δεδοµένων και δ) δε θεωρώ ότι η 

χρήση του διαδικτύου θα βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας. Οι ερωτηθέντες µπορούν 

να συµπληρώσουν όσες από τις παραπάνω επιλογές θέλουν. Ας δούµε τον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
Πίνακας 44: Προϋποθέσεις βελτίωσης εργασιών ΥΠΑ∆ µε χρήση 

διαδικτύου 

 

Να  
επισκέπτοµαι  
ιστοσελίδες 

Να  
ανακτώ 
πληροφορίες 

Να  
ενηµερώνοµαι Κανένα2 

Έγκυρα 129 101 79 7 
Missing 24 52 74 146 
Ποσοστά 84,3% 66,0% 51,6% 4,6% 

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα και όσον αφορά στο διαδίκτυο: 

Το 84,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το να επισκέπτεται όποιες 

ιστοσελίδες θεωρεί απαραίτητες για την εργασία τους, θα βελτίωνε το 

έργο της Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

Το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το να ανακτά ιατρικές 

πληροφορίες (ασθένειες, φάρµακα, θεραπείες, ιατρικές γνώµες), θα 

βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας. 

Το 51,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το να ενηµερώνεται από 

ηλεκτρονικά περιοδικά και ιατρικές βάσεις δεδοµένων, θα βελτίωνε το 

έργο της Υπηρεσίας. 

Τέλος, το 4,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανένα από τα παραπάνω δε 

θα βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας. 

 

Ερώτηση 24: Θεωρείτε ότι το ∆ιαδίκτυο προσφέρει αµεσότητα στην 

εύρεση πληροφοριών; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα και ανάλυση   
 

236

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 45: Αµεσότητα διαδικτύου στην εύρεση πληροφοριών 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 145 95,4 
Λίγο 7 4,6 
Σύνολο 152 100,0 
Missing 1   

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων και συγκεκριµένα το 95,4% θεωρεί ότι το διαδίκτυο προσφέρει πολύ 

αµεσότητα στην εύρεση πληροφοριών, ενώ µόλις το 4,6% θεωρεί ότι η αµεσότητα 

είναι λίγη.  

 
Ερώτηση 25: Θεωρείτε ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου µπορεί να βελτιώσει 

το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 46: Βελτίωση έργου και ποιότητας µε χρήση διαδικτύου 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 132 88,0 
Λίγο 18 12,0 
Σύνολο 150 100,0 
Missing 3   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

και συγκεκριµένα το 88% θεωρεί ότι η χρήση του διαδικτύου µπορεί να βελτιώσει 

πολύ το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ το 12% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χρήση του 

διαδικτύου µπορεί να βελτιώσει λίγο το έργο και την ποιότητα.  

 
Ερώτηση 26: Θεωρείτε ότι η χρήση του διαδικτύου στην Υπηρεσία σας 

µειώνει το χρόνο που απαιτείται για διάφορες εργασίες (π.χ. πληρωµές µέσω 

διαδικτύου, ταχεία αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο όπως άρθρα και 

νόµους); 
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Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 47: Μείωση χρόνου µε χρήση διαδικτύου 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 138 90,8 
Λίγο 10 6,6 
Καθόλου 4 2,6 
Σύνολο 152 100,0 
Missing 1   

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων και συγκεκριµένα το 90,8% θεωρεί ότι η χρήση διαδικτύου στην 

Υπηρεσία µειώνει πολύ το χρόνο που απαιτείται για διάφορες εργασίες (π.χ. 

πληρωµές µέσω διαδικτύου, ταχεία αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο όπως 

άρθρα και νόµους), ενώ µόλις το 6,6% θεωρεί ότι ο χρόνος µε τη χρήση του 

διαδικτύου µειώνεται λίγο. Τέλος, το 2,6% θεωρεί ότι ο χρόνος δεν µειώνεται 

καθόλου. 

 

1.3 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) 
 

Η κατηγορία «Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ)» περιλαµβάνει 11 

ερωτήσεις των οποίων η παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Ερώτηση 27: Γνωρίζετε τι είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 48: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 26 17,2 
Λίγο 71 47,0 
Καθόλου 54 35,8 
Σύνολο 151 100,0 
Missing 2   

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 47% των ερωτηθέντων 
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γνωρίζουν λίγο τι είναι ο ΗΙΦ, το 35,8% δε γνωρίζουν καθόλου, ενώ µόλις το 17,2% 

γνωρίζουν πολύ την έννοια του ΗΙΦ.  

 

Ερώτηση 28: Γνωρίζεται αν η Υπηρεσία σας χρησιµοποιεί κάποιο είδος 

ΗΙΦ; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 49: Χρήση ΗΙΦ από ΥΠΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 17 11,3 
Λίγο 21 14,0 
Καθόλου 112 74,7 
Σύνολο 150 100,0 
Missing 3   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό και 

συγκεκριµένα το 74,7% των ερωτηθέντων δε γνωρίζουν αν η ΥΠΑ∆ τους 

χρησιµοποιεί κάποιο είδος ΗΙΦ, το 14% γνωρίζουν λίγο και µόλις το 11,3% 

γνωρίζουν πολύ.  

 

Ερώτηση 29: Γνωρίζεται τι είναι το ΕΜΑ∆ (Εθνικό Μητρώο 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου); 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 50: ΕΜΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 124 82,1 
Λίγο 24 15,9 
Καθόλου 3 2,0 
Σύνολο 151 100,0 
Missing 2   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 82,1% των ερωτηθέντων 

γνωρίζουν πολύ τι είναι το ΕΜΑ∆, το 15,9% γνωρίζουν λίγο, ενώ το 2% καθόλου.  
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Ερώτηση 30: ∆εδοµένου ότι ένας ΗΙΦ περιλαµβάνει και ένα σύνολο 

διάφορων ατοµικών στοιχείων του ασφαλισµένου, θεωρείται ότι το σύστηµα 

ΕΜΑ∆ αποτελεί µια µορφή ΗΙΦ; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 51: Οµοιότητα ΗΙΦ-ΕΜΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 45 31,0 
Λίγο 69 47,6 
Καθόλου 31 21,4 
Σύνολο 145 100,0 
Missing 8   

 
 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 47,6% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι η οµοιότητα ΗΙΦ-ΕΜΑ∆ είναι λίγη, το 31% θεωρεί ότι υπάρχει πολύ 

οµοιότητα ανάµεσα σε ΗΙΦ και ΕΜΑ∆ και τέλος το 21,4% θεωρεί ότι δεν υπάρχει 

καθόλου συσχετισµός.  

 

Ερώτηση 31: Ποιους από τους παρακάτω λόγους θεωρείται πιο 

σηµαντικούς µε σειρά προτεραιότητας, όσον αφορά στη χρήση του ΕΜΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) σωστή συγκέντρωση 

και καταγραφή στοιχείων ασφαλισµένων, β) γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση 

στοιχείων όποτε χρειάζεται, γ) αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού 

(κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις), δ) προστασία προσωπικών δεδοµένων του 

ασφαλισµένου (λόγω πρόσβασης υπαλλήλου µε µοναδικό κωδικό), ε) δυνατότητα 

εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός 

Νοµού, στ) δυνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου, ζ) δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών 

του ασφαλισµένου όταν βρίσκεται σε άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού 

αριθµού ΕΜΑ∆ και η) δε θεωρώ ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο της 

Υπηρεσίας. Οι απαντήσεις δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον αριθµό 1 ως πιο 

σηµαντική επιλογή κ.ο.κ. Τα ποσοστά εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα και ανάλυση   
 

240

Πίνακας 52: Λόγοι χρήσης ΕΜΑ∆ 

 

Σωστή 
συγκέντρω
ση 
στοιχείων 

Γρήγορη 
ανάκτηση 
στοιχείων 

Αποφυγή 
λαθών 

Προστασία 
προσωπικών 
δεδοµένων 

∆υνατότητα 
εξαγωγής 
στατιστικών 

∆υνατότητα 
ελέγχου 
βιβλιαρίων 

∆υνατότητα 
διεκπεραίωσης 
εργασιών 

1 77,2% 5,0% 3,6% ,7%   14,9% 2,3% 
2 11,0% 56,0% 10,9% 8,8% 3,0% 8,2% 7,6% 
3 2,1% 18,4% 30,4% 14,0% 10,4% 19,4% 12,1% 
4 3,4% 8,5% 13,8% 20,6% 20,0% 21,6% 17,4% 
5 4,1% 8,5% 15,9% 15,4% 23,0% 11,2% 18,9% 
6 2,1% 2,1% 18,8% 19,1% 16,3% 16,4% 17,4% 
7   1,4% 6,5% 21,3% 27,4% 8,2% 24,2% 

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα: 

Η σωστή συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων ασφαλισµένων 

εµφανίζεται κυρίως ως πρώτη επιλογή µε ποσοστό 77,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Η γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση στοιχείων όποτε χρειάζεται 

εµφανίζεται κυρίως ως δεύτερη επιλογή µε ποσοστό 56%. 

Η αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού 

(κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις) εµφανίζεται κυρίως ως τρίτη 

επιλογή µε ποσοστό 30,4%. 

Η προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου εµφανίζεται 

κυρίως ως έβδοµη επιλογή µε ποσοστό 21,3%. 

Η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού εµφανίζεται κυρίως ως 

έβδοµη επιλογή µε ποσοστό 27,4%. 

Η δυνατότητα ελέγχου κίνησης ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου εµφανίζεται κυρίως ως 

τέταρτη επιλογή µε ποσοστό 21,6%. 

Τέλος, η δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν 

βρίσκεται σε άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού αριθµού ΕΜΑ∆ 

εµφανίζεται κυρίως ως έβδοµη επιλογή µε ποσοστό 24,2%. 

 

Ερώτηση 32: Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες και λειτουργίες του 

συστήµατος ΕΜΑ∆ θα διευκόλυνε ακόµη περισσότερο το διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα βελτίωνε την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) ενσωµάτωση στον 
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ΕΜΑ∆ πληροφοριών όπως ιατρικές επισκέψεις, φαρµακευτική αγωγή, ασθένειες, 

αλλεργίες, εξετάσεις και γενικώς το ιατρικό ιστορικό του ασφαλισµένου, β) 

δυνατότητα πρόσβασης στον ΕΜΑ∆ του ασφαλισµένου από οποιοδήποτε σηµείο 

(νοσοκοµείο, κέντρο υγείας, άλλη ΥΠΑ∆), γ) δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 

(ανώνυµων) στοιχείων ασφαλισµένων (είδη ασθενειών, φαρµακευτικές αγωγές) σε 

ιατρικές βάσεις δεδοµένων και δ) κανένα από τα παραπάνω. Οι ερωτηθέντες µπορούν 

να συµπληρώσουν όσες από τις παραπάνω επιλογές θέλουν. Ας δούµε τον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
Πίνακας 53: Επιπλέον λειτουργίες ΕΜΑ∆ 

  

Ενσωµάτωση  
πληροφοριών  
στον ΕΜΑ∆ 

∆υνατότητα 
πρόσβασης 
στον ΕΜΑ∆ 

∆υνατότητα 
εξαγωγής 
στατιστικών Κανένα4 

Έγκυρα 125 109 107 9 
Missing 28 44 46 144 
Ποσοστά 81,7% 71,2% 69,9% 5,9% 

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, οι πληροφορίες και λειτουργίες 

του ΕΜΑ∆ που θα διευκόλυναν ακόµη περισσότερο το διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα βελτίωναν την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών είναι: 

Το 81,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η ενσωµάτωση στον ΕΜΑ∆ 

πληροφοριών όπως ιατρικές επισκέψεις, φαρµακευτική αγωγή, 

ασθένειες, αλλεργίες, εξετάσεις και γενικώς το ιατρικό ιστορικό του 

ασφαλισµένου. 

 

 

 

 

Το 71,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η δυνατότητα πρόσβασης 

στον ΕΜΑ∆ του ασφαλισµένου από οποιοδήποτε σηµείο (νοσοκοµείο, 

κέντρο υγείας, άλλη ΥΠΑ∆). 

Το 69,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών (ανώνυµων) στοιχείων ασφαλισµένων (είδη ασθενειών, 

φαρµακευτικές αγωγές) σε ιατρικές βάσεις δεδοµένων. 

Τέλος, το 5,9% θεωρεί ότι δεν είναι κανένα από τα παραπάνω.  

 

Ερώτηση 33: Αν θεωρείτε ότι οι παραπάνω επιπλέον πληροφορίες και 

λειτουργίες του ΕΜΑ∆ θα διευκόλυναν ακόµη περισσότερο το διαχειριστικό 

έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα βελτίωναν την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, για πιο λόγο θεωρείτε ότι θα γινόταν αυτό; 
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Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) δυνατότητα ελέγχου 

ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης και σύγκριση αυτών µε τις 

κατατιθέµενες δαπάνες γιατρών και φαρµακοποιών προς αποφυγή καταχρήσεων, β) 

δυνατότητα προαγωγής της έρευνας µέσω συλλογής στατιστικών στοιχείων (π.χ. 

συχνά εµφανιζόµενες ασθένειες σε κάποιο Νοµό), γ) δυνατότητα ελέγχου προώθησης 

συγκεκριµένων φαρµακευτικών εταιριών µε τη διαρκή συνταγογράφηση 

συγκεκριµένων φαρµάκων από την πλευρά των γιατρών, δ) δυνατότητα ελέγχου 

περίπτωσης παράνοµων ή διπλών βιβλιαρίων από οποιοδήποτε σηµείο (νοσοκοµεία, 

κέντρα υγείας, άλλες ΥΠΑ∆)  και ε) κανένα από τα παραπάνω. Οι ερωτηθέντες 

µπορούν να συµπληρώσουν όσες από τις παραπάνω επιλογές θέλουν. Ας δούµε τον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 54: Λόγοι βελτίωσης έργου και ποιότητας από επιπλέον 

λειτουργίες ΕΜΑ∆ 

 

Έλεγχο 
ιατρικών 
επισκέψεων 

Προαγωγή 
έρευνας 

Έλεγχος 
προώθησης 
εταιριών 

Έλεγχος 
παρανοµιών Κανένα5 

Έγκυρα 130 107 90 129 4 
Missing 23 46 63 24 149 
Ποσοστά 85% 69,9% 58,8% 84,3% 2,6% 

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, οι λόγοι για τους οποίους οι 

επιπλέον πληροφορίες και λειτουργίες του ΕΜΑ∆ θα διευκόλυναν ακόµη 

περισσότερο το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα βελτίωναν 

την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, είναι: 

Το 85% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η δυνατότητα ελέγχου 

ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης και σύγκριση αυτών µε 

τις κατατιθέµενες δαπάνες γιατρών και φαρµακοποιών προς αποφυγή 

καταχρήσεων. 

 

 

 

 

Το 84,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η δυνατότητα ελέγχου 

περίπτωσης παράνοµων ή διπλών βιβλιαρίων από οποιοδήποτε σηµείο 

(νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, άλλες ΥΠΑ∆). 

Το 69,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η δυνατότητα προαγωγής 

της έρευνας µέσω συλλογής στατιστικών στοιχείων (π.χ. συχνά 

εµφανιζόµενες ασθένειες σε κάποιο Νοµό). 

Το 58,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι η δυνατότητα ελέγχου 

προώθησης συγκεκριµένων φαρµακευτικών εταιριών µε τη διαρκή 
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συνταγογράφηση συγκεκριµένων φαρµάκων από την πλευρά των 

γιατρών.  

Τέλος, το 2,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι για κανένα από τους 

παραπάνω λόγους οι επιπλέον πληροφορίες και λειτουργίες του ΕΜΑ∆ 

δε θα διευκόλυναν ακόµη περισσότερο το διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση δε θα βελτίωναν την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

 

Ερώτηση 34: Θεωρείτε ότι η χρήση ενός πιο ολοκληρωµένου συστήµατος 

ΕΜΑ∆ θα βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας σας και κατ’ επέκταση την ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 55: Ποιότητα ΕΜΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 140 95,2 
Λίγο 5 3,4 
Καθόλου 2 1,4 
Σύνολο 147 100,0 
Missing 6   

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων µε ποσοστό 95,2% θεωρεί ότι η χρήση ενός πιο ολοκληρωµένου 

συστήµατος ΕΜΑ∆ θα βελτίωνε πολύ το έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µόλις το 3,4% θεωρεί ότι θα βελτίωνε λίγο 

και το 1,4% καθόλου.  

 

Ερώτηση 35: Γνωρίζετε τι είναι ο ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης); 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 56: ΑΜΚΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 59 40,1 
Λίγο 64 43,5 
Καθόλου 24 16,3 
Σύνολο 147 100,0 
Missing 6   

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 43,5% των ερωτηθέντων 

γνωρίζει λίγο τι είναι ο ΑΜΚΑ, το 40,1% γνωρίζει πολύ, ενώ το 16,3% δε γνωρίζει 

καθόλου.  

 

Ερώτηση 36: Οι ασφαλισµένοι, εργοδότες και συνταξιούχοι όλων των 

ασφαλιστικών φορέων πρέπει να εφοδιαστούν µε έναν ΑΜΚΑ. Οι ασφαλισµένοι 

της Υπηρεσίας σας διαθέτουν ΑΜΚΑ; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 57: Κατοχή ΑΜΚΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 8 5,8 
Λίγο 54 39,4 
Καθόλου 75 54,7 
Σύνολο 137 100,0 
Missing 16   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 54,7% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι οι ασφαλισµένοι της Υπηρεσίας τους δε διαθέτουν ΑΜΚΑ, το 39,4% 

διαθέτουν λίγο και το 5,8% διαθέτουν πολύ.  

 

Ερώτηση 37: Θεωρείτε ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ στην Υπηρεσία σας 

βελτιώνει το χρόνο που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση των στοιχείων 

των ασφαλισµένων; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 58: Βελτίωση χρόνου και ΕΜΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 136 93,8 
Λίγο 7 4,8 
Καθόλου 2 1,4 
Σύνολο 145 100,0 
Missing 8   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το συντριπτικό 93,8% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ στην Υπηρεσία βελτιώνει πολύ το 

χρόνο που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση των στοιχείων των 

ασφαλισµένων, το 4,8% βελτιώνει λίγο το χρόνο και το 1,4% καθόλου.  

 

1.4 Ηλεκτρονικές Κάρτες Υγείας 
 

Η κατηγορία «Ηλεκτρονικές Κάρτες Υγείας» περιλαµβάνει 7 ερωτήσεις των 

οποίων η παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Ερώτηση 38: Όσοι ασφαλισµένοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, εφοδιάζονται µε την 

ΚΚΑ (Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης). Έχετε συναντήσει κατόχους της ΚΚΑ 

στην Υπηρεσία σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 59: ΚΚΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 13 8,8 
Λίγο 58 39,5 
Καθόλου 76 51,7 
Σύνολο 147 100,0 
Missing 6   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 51,7% των ερωτηθέντων δεν 

έχουν συναντήσει καθόλου κατόχους ΚΚΑ στην Υπηρεσία τους, το 39,5% έχουν 

συναντήσει λίγο και το 8,8% πολύ.  
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Ερώτηση 39: Η ΚΚΑ περιέχει ατοµικά στοιχεία και ασφαλιστικό 

ιστορικό. Αν έχετε συναντήσει κατόχους της ΚΚΑ στην Υπηρεσία σας, θεωρείτε 

ότι τους είναι χρήσιµη για διάφορες εργασίες τους; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου-δεν έχω συναντήσει κάτοχο 

ΚΚΑ στην Υπηρεσία µου» και τα ποσοστά εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 60: Χρησιµότητα ΚΚΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Όχι 
κάτοχος 69 47,9 

Πολύ 40 27,8 
Λίγο 24 16,7 
Καθόλου 11 7,6 
Σύνολο 144 100,0 
Missing 9   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 47,9% των ερωτηθέντων δεν 

έχει συναντήσει καθόλου κάτοχο ΚΚΑ στην Υπηρεσία τους. Από τους υπόλοιπους, 

το 27,8% θεωρούν ότι η ΚΚΑ είναι πολύ χρήσιµη για τους κατόχους της, το 16,7% 

θεωρούν ότι είναι λίγο χρήσιµη και το 7,6% καθόλου χρήσιµη.  

 

Ερώτηση 40: ∆ιανέµει η Υπηρεσία σας (κατά παραγγελία) στους 

ασφαλισµένους, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που 

αντικαθιστά κατά βάση το έντυπο «Ε111» για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

κατά την προσωρινή διαµονή σε άλλη χώρα; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «ναι-όχι» και τα ποσοστά εµφανίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 61: ΕΚΑΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Όχι 1 ,7 
Ναι 146 99,3 
Σύνολο 147 100,0 
Missing 6   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, σχεδόν όλες οι ΥΠΑ∆ που 
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απάντησαν, διανέµουν την ΕΚΑΑ µε ποσοστό 99,3%. Το 0,7% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι η Υπηρεσία τους δε διανέµει ΕΚΑΑ.  

 

Ερώτηση 41: Αν θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ, σε αντίθεση µε τα έντυπα σε 

χαρτί, διευκολύνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 

βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο λόγο συµβαίνει 

αυτό; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) τα στοιχεία στην 

ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα και καθαρά σε αντίθεση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο 

έντυπο, β) η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο σε αντίθεση µε 

ένα έντυπο, γ) η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο, δ) µία ΕΚΑΑ 

αντικαθιστά πολλά είδη εντύπων (Ε111, Ε128), ε) η αποστολή της ΕΚΑΑ στην 

Υπηρεσία ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση, στ) µε τη διανοµή και χρήση 

της ΕΚΑΑ συµµετέχουµε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και ζ) κανένα από τα παραπάνω. 

Οι ερωτηθέντες µπορούν να συµπληρώσουν όσες από τις παραπάνω επιλογές θέλουν. 

Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 62: Λόγοι διευκόλυνσης έργου και βελτίωσης ποιότητας µε 
χρήση ΕΚΑΑ 

 
Ευανάγνωστα 
στοιχεία 

Όχι  
παραποίηση 

Μεγάλη 
 ισχύς 

Αντικατάσταση 
πολλών  
εντύπων 

Άµεση 
αποστολή 

Ευρωπαϊκές 
εξελίξεις 

Κανένα
6 

Έγκυρα 123 123 83 102 79 103 3 

Missing 30 30 70 51 74 50 150 

Ποσοστά 80,4% 80,4% 54,2% 66,7% 51,6% 67,3% 2,0% 

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, οι λόγοι για τους οποίους η 

ΕΚΑΑ, σε αντίθεση µε τα έντυπα σε χαρτί, διευκολύνει το διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

είναι: 

Το 80,4% θεωρεί ότι είναι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ που είναι 

ευανάγνωστα και καθαρά σε αντίθεση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο 

έντυπο. 

 

 Επίσης, το 80,4% θεωρεί ότι είναι το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να 

παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο σε αντίθεση µε ένα έντυπο. 
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Το 67,3% θεωρεί ότι είναι το γεγονός ότι µε τη διανοµή και χρήση της 

ΕΚΑΑ συµµετέχουµε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

 

 

 

 

 

Το 66,7% θεωρεί ότι είναι το γεγονός ότι µία ΕΚΑΑ αντικαθιστά πολλά 

είδη εντύπων (Ε111, Ε128). 

Το 54,2% θεωρεί ότι είναι η ισχύς της ΕΚΑΑ που είναι µεγαλύτερη από 

το έντυπο. 

Το 51,6% θεωρεί ότι είναι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην Υπηρεσία ή 

απευθείας στον ασφαλισµένο που είναι άµεση. 

Τέλος, το 2% θεωρεί ότι δεν είναι κανένα από τα παραπάνω. 

 

Ερώτηση 42: Αν θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ δε βελτιώνει ιδιαίτερα το 

διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) η υιοθέτηση της 

ΕΚΑΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερα καινοτόµο αλλαγή, β) οι εργασίες της ΥΠΑ∆ για την 

παραγγελία της ΕΚΑΑ από τον αρµόδιο φορέα είναι χρονοβόρες σε αντίθεση µε την 

απλή συµπλήρωση του σχετικού εντύπου, γ) η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή 

απευθείας στον ασφαλισµένο είναι χρονοβόρα και δ) κανένα από τα παραπάνω. Οι 

ερωτηθέντες µπορούν να συµπληρώσουν όσες από τις παραπάνω επιλογές θέλουν. Ας 

δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 63: Λόγοι µη βελτίωσης έργου και ποιότητας µε χρήση ΕΚΑΑ 

 
Καινοτόµος 
υιοθέτηση 

Χρονοβόρος 
παραγγελία 

Χρονοβόρος 
αποστολή Κανένα7 

Έγκυρα 14 29 39 63 
Missing 139 124 114 90 
Ποσοστά 9,2% 19% 25,5% 41,2% 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, οι λόγοι για τους οποίους η 

ΕΚΑΑ δε βελτιώνει ιδιαίτερα το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, είναι: 

Το 41,2% θεωρεί ότι δεν είναι κανένας από τους παραπάνω λόγους.  

 

 

Το 25,5% θεωρεί ότι είναι η χρονοβόρος αποστολή της ΕΚΑΑ στην 

ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο. 

Το 19% θεωρεί ότι είναι οι χρονοβόρες εργασίες της ΥΠΑ∆ για την 
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παραγγελία της ΕΚΑΑ από τον αρµόδιο φορέα σε αντίθεση µε την 

απλή συµπλήρωση του σχετικού εντύπου. 

Τέλος, το 9,2% θεωρεί ότι η υιοθέτηση της ΕΚΑΑ δεν αποτελεί 

ιδιαίτερα καινοτόµο αλλαγή. 

 

 

Ερώτηση 43: Γενικώς, θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ σε αντίθεση µε τα έντυπα σε 

χαρτί διευκολύνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 

βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 64: ∆ιευκόλυνση έργου και βελτίωση ποιότητας µε ΕΚΑΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 123 84,2 
Λίγο 22 15,1 
Καθόλου 1 ,7 
Σύνολο 146 100,0 
Missing 7   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 84,2% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι η ΕΚΑΑ διευκολύνει πολύ το έργο και βελτιώνει την ποιότητα των 

υπηρεσιών, το 15,1% θεωρεί ότι βελτιώνει λίγο και το 0,7% καθόλου.  

 

Ερώτηση 44: Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιµο η ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει 

και ορισµένα βασικά ιατρικά στοιχεία όπως χρόνιες ασθένειες, αλλεργίες, οµάδα 

αίµατος; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 65: Επιπλέον στοιχεία στην ΕΚΑΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 122 83,0 
Λίγο 17 11,6 
Καθόλου 8 5,4 
Σύνολο 147 100,0 
Missing 6   
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Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί 

ότι θα ήταν πολύ χρήσιµο η ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει και ορισµένα βασικά ιατρικά 

στοιχεία, το 11,6% θεωρεί ότι θα ήταν λίγο χρήσιµο και το 5,4% καθόλου χρήσιµο.  

 

1.5 Τελικές ερωτήσεις 
 

Η κατηγορία «Τελικές ερωτήσεις» είναι η τελευταία κατηγορία και 

περιλαµβάνει 5 ερωτήσεις των οποίων η παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Ερώτηση 45: Θεωρείτε ότι γενικώς η χρήση ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ και 

των Ηλεκτρονικών Καρτών Υγείας µπορούν να βελτιώσουν το διαχειριστικό 

έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 66: Εφαρµογές eHealth και ποιότητα 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 140 94,6 
Λίγο 8 5,4 
Σύνολο 148 100,0 
Missing 5   

 
Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων µε ποσοστό 94,6% θεωρεί ότι οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας 

µπορούν να βελτιώσουν πολύ το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ µόλις το 5,4% θεωρεί ότι η 

eHealth µπορεί να βελτιώσει λίγο το έργο και την ποιότητα.  

 

Ερώτηση 46: Θεωρείτε ότι γενικώς η χρήση του ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ 

και των Ηλεκτρονικών Καρτών Υγείας συντοµεύουν διαδικασίες της Υπηρεσίας 

και κατ’ επέκταση απελευθερώνουν εργατοώρες οι οποίες µπορούν να 

διοχετευθούν σε άλλες εργασίες; 
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Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 67: Εφαρµογές eHealth και εργατοώρες 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 129 87,2 
Λίγο 16 10,8 
Καθόλου 3 2,0 
Σύνολο 148 100,0 
Missing 5   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 87,2% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι οι εφαρµογές της eHealth απελευθερώνουν εργατοώρες πολύ, το 10,8% 

απελευθερώνουν λίγο και το 2% καθόλου.  

 

Ερώτηση 47: Τι από τα παρακάτω θεωρείτε πιο σηµαντικό για το έργο 

της Υπηρεσίας σας αλλά και για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

στους ασφαλισµένους, γιατρούς και φαρµακοποιούς; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) χρήση διαδικτύου, β) 

χρήση ΕΜΑ∆, γ) χρήση ΕΚΑΑ και δ) ο συνδυασµός όλων των παραπάνω. Οι 

απαντήσεις δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον αριθµό 1 ως πιο σηµαντική 

επιλογή κ.ο.κ. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 68: Σηµαντικότητα εφαρµογών eHealth 

Χρήση διαδικτύου Χρήση ΕΜΑ∆ Χρήση ΕΚΑΑ 
Συνδυασµός 
όλων* 

 % % % % 
1 55,6% 39,1% 6,5% 100,0% 
2 33,3% 56,5% 10,9%   

11,1% 4,3% 82,6%   3 
 
 * Συνδυασµός όλων 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Έγκυρα 103 100,0 
Missing 50   
Σύνολο 153   

 
Όπως βλέπουµε από τους παραπάνω πίνακες, ο συνδυασµός των τριών 

εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό πρώτης 
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επιλογής µε 67,3%.  

Αν πάρουµε κάθε εφαρµογή ξεχωριστά, η χρήση διαδικτύου έρχεται πρώτη µε 

ποσοστό 55,6%, η χρήση ΕΜΑ∆ δεύτερη µε 56,5% και η χρήση ΕΚΑΑ τρίτη µε 

82,6%.  

 
Ερώτηση 48: Θεωρείτε ότι η Υπηρεσία σας έχει πιο σηµαντικά 

προβλήµατα να αντιµετωπίσει από το να βελτιώνει τις εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 69: Προβλήµατα ΥΠΑ∆ και eHealth 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 56 39,7 
Λίγο 66 46,8 
Καθόλου 19 13,5 
Σύνολο 141 100,0 
Missing 12   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 46,8% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι η Υπηρεσία έχει να αντιµετωπίσει «λίγο» άλλα προβλήµατα από το να 

βελτιώνει εφαρµογές eHealth, το 39,7% θεωρεί ότι η Υπηρεσία έχει να αντιµετωπίσει 

«πολύ» άλλα προβλήµατα και το 13,5% θεωρεί ουσιαστικά ότι η Υπηρεσία δεν έχει 

να αντιµετωπίσει άλλα προβλήµατα και µπορεί να στραφεί προς τις εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας.  

 
 

Ερώτηση 49: Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα προβλήµατα που 

πιθανώς να αντιµετωπίζει η Υπηρεσία σας. Παρακαλούµε βάλτε τα σε σειρά 

προτεραιότητας µε αριθµούς. 

 

Οι πιθανές απαντήσεις περιλαµβάνουν τις επιλογές: α) έλλειψη ή διαρκής 

ανανέωση του προσωπικού, β) έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής, γ) έλλειψη κλίµατος 

συνεργασίας µέσα στην Υπηρεσία, δ) έλλειψη ενηµέρωσης από αρµόδιους φορείς, ε) 

αδυναµία καλής συνεργασίας µε ασφαλισµένους, γιατρούς, φαρµακοποιούς και στ) 

κανένα από τα παραπάνω. Οι απαντήσεις δίνονται µε σειρά προτεραιότητας, µε τον 
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αριθµό 1 ως πιο σηµαντική επιλογή κ.ο.κ. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 70: Προβλήµατα ΥΠΑ∆ 

 

Έλλειψη ή 
ανανέωση 
προσωπικού 

Έλλειψη 
υποδοµής 

Έλλειψη 
συνεργασίας 

Έλλειψη 
ενηµέρωσης 

Αδυναµία 
συνεργασίας µε 
πελάτες Κανένα8* 

1 88,6% 2,2% 3,1% 13,9% 5,9% 100,0% 
2 9,3% 45,1% 25,0% 37,0% 18,8%   
3 1,4% 28,6% 15,6% 35,2% 21,2%   
4 ,7% 13,2% 15,6% 11,1% 41,2%   
5   11,0% 40,6% 2,8% 12,9%   

 
*Κανένα8 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Έγκυρα 3 100,0 
Missing 150   
Σύνολο 153   

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα: 

Η έλλειψη ή διαρκής ανανέωση του προσωπικού εµφανίζεται κυρίως 

ως πρώτη επιλογή µε ποσοστό 88,6%. 

 

 

 

 

 

 

Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής εµφανίζεται κυρίως ως δεύτερη 

επιλογή µε ποσοστό 45,1%. 

Η έλλειψη κλίµατος συνεργασίας µέσα στην Υπηρεσία εµφανίζεται 

κυρίως ως πέµπτη επιλογή µε ποσοστό 40,6%. 

Η έλλειψη ενηµέρωσης από αρµόδιους φορείς εµφανίζεται κυρίως ως 

δεύτερη επιλογή µε ποσοστό 37%. 

Η αδυναµία καλής συνεργασίας µε ασφαλισµένους, γιατρούς, 

φαρµακοποιούς εµφανίζεται κυρίως ως τέταρτη επιλογή µε ποσοστό 

41,2%. 

Τέλος, η επιλογή κανένα από τα παραπάνω εµφανίζει ποσοστό πρώτης 

επιλογής µόλις 2% (η συγκεκριµένη επιλογή µπορεί να εµφανίσει µόνο 

ποσοστό πρώτης επιλογής γιατί η επιλογή της σηµαίνει αυτόµατα τον 

αποκλεισµό οποιαδήποτε άλλης επιλογής). 
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2. Εκτίµηση του δείγµατος της έρευνας των ΥΠΑ∆ 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο κάναµε µια περιγραφική παρουσίαση των 

στοιχείων της έρευνάς µας. Παρουσιάσαµε και περιγράψαµε µε τη βοήθεια πινάκων 

όλα τα αποτελέσµατα από κάθε µία ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Στο σηµείο αυτό, 

θα περάσουµε στην εκτίµηση του δείγµατος, µε µια συνολική αξιολόγηση των 

πρωτογενών στοιχείων της έρευνάς µας.  

Όπως έχουµε αναφέρει στο Κεφάλαιο 3, η πιο σηµαντική παράµετρος που µας 

απασχόλησε στο «χτίσιµο» του υποδείγµατος και στην µετέπειτα διατύπωση των 

υποθέσεών µας, είναι η µελέτη των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας από την 

πλευρά των υπηρεσιών υγείας. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, είδαµε ότι η µελέτη της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζει τα οφέλη και τις δυσκολίες των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως από την πλευρά των πολιτών. Με λίγα 

λόγια, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκαλύπτει κυρίως τη σχέση Πολίτη – 

eHealth, παρά τη σχέση Υπηρεσίας – eHealth.  

Είχαµε υποστηρίξει ότι οι υπηρεσίες υγείας είναι αυτές που εξυπηρετούν τους 

πολίτες και αναλαµβάνουν τα βάρη των νέων εφαρµογών και γι’ αυτό το λόγο, 

µεγαλύτερη σηµασία θα έπρεπε να δίνεται και στο δικό τους έργο. Οι εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας που µελετώνται σε αυτή τη διατριβή, δηλαδή η χρήση του 

διαδικτύου, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, οι ηλεκτρονικές κάρτες υγείας και 

ακολούθως η οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας και το ζήτηµα της 

εκπαίδευσης και της ενηµέρωσης, είναι θέµατα που πρωτίστως απασχολούν 

διαχειριστικά ζητήµατα.  

Η συγκεκριµένη διατριβή έχει επιστήσει την προσοχή καταρχάς στη 

σπουδαιότητα των ανθρώπων, ως πολίτες της κοινωνίας και ως πιθανούς ασθενείς. 

Πρεσβεύει ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα στη σωστή, ίση και ποιοτική 

υγειονοµική περίθαλψη και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. 

Θεωρούµε ότι οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας είναι ικανές να συµβάλουν στην 

επίτευξη του παραπάνω στόχου, κυρίως όταν υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασµός ο 

οποίος απορρέει από µια σωστή εκτίµηση των πραγµάτων. Από την πρώτη στιγµή της 

µελέτης του ζητήµατος της ηλεκτρονικής υγείας, κατά την πορεία της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και τέλος, στην επιλογή του αντικειµένου της πρωτογενούς έρευνας, το 

κυρίαρχο στοιχείο ήταν πάντα η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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Επιπρόσθετα, λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη ότι δεν είναι όλοι οι πολίτες σε θέση να 

δραστηριοποιούνται από µόνοι τους µε τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας αλλά 

αντιθέτως χρειάζονται βοήθεια, καθοδήγηση και εξυπηρέτηση. Η ηλεκτρονική υγεία, 

λοιπόν, είναι πρωτίστως ζήτηµα υπηρεσιών υγείας, κρατικής µέριµνας και 

κοινωνικής πολιτικής και ακολούθως προσωπική υπόθεση.  

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η συγκεκριµένη διατριβή µελετά τη σχέση 

Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική υγεία. Η Υπηρεσία υγείας που επιλέχθηκε να 

µελετηθεί είναι ένας ασφαλιστικός φορέας, ο Οργανισµός Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) και συγκεκριµένα οι κατά τόπους Υπηρεσίες του, 

ΥΠΑ∆. 

 Το δείγµα που επιλέχθηκε είναι πανελλήνιο και παρουσιάζει αποτελέσµατα 

από 41 συνολικά ΥΠΑ∆, από τις 57 που υπάρχουν στο σύνολο της χώρας. Πρόκειται 

για µια επιτυχή ανταπόκριση στην έρευνα της τάξεως του 72% (όσον αφορά στις 

ΥΠΑ∆ που απάντησαν στην έρευνα). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να θυµίσουµε ότι ο προσδοκώµενος αριθµός 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων ήταν στο σύνολο 228 ερωτηµατολόγια. Ο 

αριθµός αυτός προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε τις 57 ΥΠΑ∆ µε τον αριθµό 4, που 

είναι ο αριθµός συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων που ζητούσαµε να 

συµπληρωθούν από κάθε ΥΠΑ∆.62 Παρ’ όλα αυτά, οφείλουµε να αναφέρουµε ότι 

κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού 63, µερικές ΥΠΑ∆ επέστρεψαν λιγότερα από 4 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (π.χ. ΥΠΑ∆ Κυκλάδων, Σάµου, Χίου, Κιλκίς, 

Λασιθίου), ενώ ορισµένες ΥΠΑ∆, για διαφορετικούς λόγους που δε γνωρίζουµε, 

επέστρεψαν επίσης λιγότερα από 4 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (π.χ. ΥΠΑ∆ 

∆υτικής Αθήνας, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι, εκ των πραγµάτων, ο 

συνολικός αριθµός των 228 αναµενόµενων συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων ήταν 

απόλυτα ιδανικός. Λαµβάνοντας υπόψη ότι µας απάντησαν 41 ΥΠΑ∆, θα έπρεπε να 

περιµένουµε συνολικά 164 (41 ΥΠΑ∆ επί 4 ερωτηµατολόγια /ΥΠΑ∆) 

                                                 
62 Στο Κεφάλαιο 3 εξηγήσαµε ότι: α) Λόγω αυξηµένου πληθυσµού ορισµένων περιοχών της χώρας 
(Κεντρική Αθήνα, Ανατολική Αττική, ∆υτική Αττική, Πειραιά, ∆υτική Αθήνα, Ανατολική Αθήνα και 
Νότια Αθήνα), οι περιοχές αυτές διαθέτουν ξεχωριστή ΥΠΑ∆ παρ’ όλο που δεν αποτελούν 
ξεχωριστούς Νοµούς και β) Αναµένουµε από κάθε ΥΠΑ∆ να αποστείλει 4 συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια (από τον προϊστάµενο, από διοικητικό, από χειριστή Η/Υ και από υπάλληλο ιατρικού 
τοµέα). 
63 Η έλλειψη προσωπικού έγινε αντιληπτή κατά την κωδικοποίηση των απαντήσεων της ερώτησης 19 
στο SPSS, η οποία ρωτά αριθµό και ακριβή θέση υπαλλήλων στην ΥΠΑ∆. 
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ερωτηµατολόγια. Εµείς λάβαµε συνολικά 153 ερωτηµατολόγια, οπότε έχουµε 

απώλεια της τάξεως των 11 ερωτηµατολογίων, εξαιτίας ανεπαρκούς προσωπικού και 

άλλων παραγόντων.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουµε λάβει συνολικά 153 συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια από τα 228 αρχικά αναµενόµενα, παρατηρούµε µια επιτυχή 

ανταπόκριση στην έρευνα της τάξεως του 67% (όσον αφορά στον αριθµό των 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων που έχουν επιστραφεί).  

 

3. Έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηµατολογίου των ΥΠΑ∆ 

(reliability analysis) 
 

Στα δύο προηγούµενα κεφάλαια ασχοληθήκαµε µε την περιγραφική 

παρουσίαση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων της έρευνας καθώς επίσης και µε 

την εκτίµηση του δείγµατος της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό θα προχωρήσουµε στο 

τελευταίο και ίσως πιο σηµαντικό κοµµάτι της στατιστικής µας έρευνας, το οποίο 

είναι η στατιστική ανάλυση. Θεωρούµε απαραίτητο να ξεκινήσουµε µε την ανάλυση 

αξιοπιστίας (reliability analysis) των στοιχείων των ερωτηµατολογίων, 

χρησιµοποιώντας και πάλι ειδικά στατιστικά εργαλεία του στατιστικού πακέτου SPSS 

που χρησιµοποιούµε στην έρευνά µας.  

Όπως έχουµε αναφέρει στο υποκεφάλαιο «Η δοµή του ερωτηµατολογίου» του 

Κεφαλαίου 3, το ερωτηµατολόγιό µας διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα µε το 

θέµα που εξετάζουµε κάθε φορά. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1η κατηγορία: Γενικές ερωτήσεις (19 ερωτήσεις) 

2η κατηγορία: Ηλεκτρονική υγεία και διαδίκτυο (7 ερωτήσεις) 

3η κατηγορία: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (11 ερωτήσεις) 

4η κατηγορία: Ηλεκτρονικές κάρτες υγείας (7 ερωτήσεις) 

5η κατηγορία: Τελικές ερωτήσεις (5 ερωτήσεις) 

Σύνολο ερωτήσεων: 49 ερωτήσεις 

Συνεπώς, ο έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιείται για 

κάθε κατηγορία ερωτήσεων ξεχωριστά, ώστε να έχουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας χρησιµοποιούµε το ειδικό εργαλείο µέτρησης 

αξιοπιστίας του Cronbach, το οποίο ονοµάζεται «Cronbach’s alpha» (α). Πριν όµως 

προχωρήσουµε στον πραγµατικό έλεγχο, είναι σκόπιµο να παραθέσουµε έναν ορισµό 
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για την αξιοπιστία αποτελεσµάτων αλλά και να παρουσιάσουµε ορισµένες απόψεις 

για το τι θεωρείται αξιόπιστο.  

 «Η αξιοπιστία είναι ο βαθµός που οι µετρήσεις δεν περιέχουν λάθη και 

εποµένως αποδίδουν συνεπή αποτελέσµατα» (Peter, 1979, p. 6). 

Αµέσως παρακάτω, παραθέτουµε έναν πίνακα µε προτάσεις, σχετικές µε το 

χαµηλότερο δυνατό βαθµό αξιοπιστίας: 
 

Πίνακας 71: Προτάσεις βαθµών αξιοπιστίας 

Συγγραφέας Περίπτωση Προτεινόµενο 
επίπεδο 

Davis (1964, p. 24) 
Πρόβλεψη για ατοµικό 
Πρόβλεψη για γκρουπ των 25-50 
Πρόβλεψη για γκρουπ άνω των 50 

Πάνω από 0,75 
0,5 
Κάτω από 0,5 

Kaplan and Saccuzzo (1982, p. 106) Βασική έρευνα 
Εφαρµοσµένη έρευνα 

0,7-0,8 
0,95 

Murphy and Davidshofer (1988, p. 89) 

Απορριπτέο επίπεδο 
Χαµηλό επίπεδο 
Μέσο µε υψηλό επίπεδο 
Υψηλό επίπεδο 

Κάτω από 0,6 
0,7 
0,8-0,9 
0,9 

Nunnally (1967, p. 226) 
Προκαταρτική έρευνα 
Βασική έρευνα 
Εφαρµοσµένη έρευνα 

0,5-0,6 
0,8 
0,9-0,95 

Nunnally (1978, p. 245-246) 
Προκαταρτική έρευνα 
Βασική έρευνα 
Εφαρµοσµένη έρευνα 

0,7 
0,8 
0,9-0,95 

Πηγή: Peterson, 1994, p. 382 

 

Παρ’ όλη τη σηµαντικότητα του θέµατος, υπάρχει λίγη καθοδήγηση στη 

βιβλιογραφία όσον αφορά στο τι θεωρείται «αποδεκτή» ή «επαρκής» αξιοπιστία για 

ερευνητικούς σκοπούς. Εντούτοις, οι παραπάνω προτάσεις του πίνακα, παρ’ όλη τη 

διαφορετικότητά τους, συµφωνούν σε δύο κοινά χαρακτηριστικά: 

1. Ο απαιτούµενος βαθµός αξιοπιστίας είναι µια λειτουργία του ερευνητικού 

σκοπού, αν δηλαδή η έρευνα είναι εξερευνητική, εφαρµοσµένη ή κάτι 

άλλο. 

2.  Καµία πρόταση δεν έχει εµπειρική βάση, θεωρητική δικαιολόγηση ή 

αναλυτική αιτιολογία. Αντιθέτως, απεικονίζουν «βίωµα» ή διαίσθηση. 

Ο Peterson (1994) παρατηρεί ότι ο Nunnally είναι ο περισσότερο 

αναφερόµενος στη βιβλιογραφία σε θέµατα συντελεστών αξιοπιστίας. Αναφέρει 

όµως την εξής αλλαγή: το 1967 ο Nunnally πρότεινε ότι το χαµηλότερο αποδεκτό 

επίπεδο αξιοπιστίας προκαταρτικών ερευνών πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 0,5-0,7 

ενώ το 1978, αύξησε το επίπεδο σε 0,7, χωρίς εξήγηση. Επίσης, σύµφωνα µε τον 
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Nunnally, η πιο ενδιαφέρουσα σχέση που µελετήθηκε ήταν αυτή ανάµεσα στον 

αριθµό των αντικειµένων µιας κλίµακας και στο µέγεθος του συντελεστή α. 

Θεωρητικά, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των αντικειµένων µιας κλίµακας, τόσο 

πιο αξιόπιστη θα είναι η κλίµακα (Peterson, 1994, p. 381-391)64. 

Το τι συνιστά ένα ικανοποιητικό επίπεδο του συντελεστή α του Cronbach, 

εξαρτάται από το πώς χρησιµοποιούνται οι µονάδες µέτρησης (Jung and Goldenson, 

2002, p.7). Για παράδειγµα, τα επίπεδα µεταξύ 0,55 έως 0,7 θεωρούνται 

ικανοποιητικά για µετρίως ευρεία (ερευνητικά) µοντέλα (Van de Ven and Ferry, 1980, 

p. 266). 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

αξιοπιστίας µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε το είδος και τους στόχους της έρευνας. 

Άλλωστε, η βιβλιογραφία περιέχει πλήθος ερευνών οι οποίες παρουσιάζουν το 

συντελεστή α ως ικανοποιητικό, ενώ οι τιµές που µπορεί να παίρνει κυµαίνονται από 

0,5 έως 0,9. Το επίπεδο αξιοπιστίας δεν είναι ίδιο παντού και εξαρτάται από την 

έρευνα. 

Περνώντας στη δική µας έρευνα, οι συντελεστές α του Cronbach για κάθε 

κατηγορία ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου, παρουσιάζουν τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

 

 

 

 

 

                                                

Στην 1η κατηγορία ερωτήσεων: Γενικές ερωτήσεις, ο υπολογισµός της 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha (Ca) µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα 

SPSS, ισούται µε Ca=0,605. 

Στη 2η κατηγορία ερωτήσεων: Ηλεκτρονική υγεία και διαδίκτυο, ο 

έλεγχος αξιοπιστίας µας δίνει το αποτέλεσµα Ca=0,557. 

Στην 3η κατηγορία ερωτήσεων: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, ο 

έλεγχος αξιοπιστίας µας δίνει το αποτέλεσµα Ca=0,614. 

Στην 4η κατηγορία ερωτήσεων: Ηλεκτρονικές κάρτες υγείας, ο έλεγχος 

αξιοπιστίας µας δίνει το αποτέλεσµα Ca=0,623. 

Τέλος, στην 5η κατηγορία ερωτήσεων: Τελικές ερωτήσεις, ο έλεγχος 

αξιοπιστίας µας δίνει το αποτέλεσµα Ca=0,567. 

Οι αναλυτικοί στατιστικοί πίνακες µέτρησης αξιοπιστίας του Cronbach, 

βρίσκονται στο Παράρτηµα της διατριβής. 

 
 

64 Παρατίθεται η αρχική βιβλιογραφική αναφορά: Nunnally, J. (1967) Psychometric Theory, 1st ed., 
New York: McGraw-Hill 
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4. Στατιστική ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων των ΥΠΑ∆ 
 

Στο Κεφάλαιο 3 της διατριβής, παρουσιάσαµε αναλυτικά το υπόδειγµα και 

καταλήξαµε στη διατύπωση των υποθέσεών µας. Τονίσαµε ιδιαίτερα ότι όλες οι 

υποθέσεις µας προσδιορίζονται από ένα σύνολο παραµέτρων οι οποίες είναι πολύ 

σηµαντικές για τον έλεγχο των υποθέσεων. Χωρίς τις επιµέρους παραµέτρους, δε θα 

ήταν δυνατή η επεξήγηση, η δικαιολόγηση και κατόπιν η στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων των ερωτηµατολογίων και έτσι, ο έλεγχος των υποθέσεών µας γίνεται µε 

τη στατιστική ανάλυση των παραµέτρων. 

Η διαδικασία της ανάλυσης που επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε, 

περιλαµβάνει πολλαπλές περιπτώσεις συσχετιζόµενων µεταβλητών, στα πλαίσια ενός 

πολυδιάστατου πίνακα διασταυρώσεων (crosstabulation). Η συγκεκριµένη 

διατριβή χρησιµοποιεί την µέθοδο ανάλυσης χ2 (Chi-square) µέσα από το στατιστικό 

πακέτο SPSS.  

Ο έλεγχος των υποθέσεων της έρευνας πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια των 

παραµέτρων που προσδιορίζουν την κάθε υπόθεση (Η) της διατριβής µας. Ο έλεγχος 

πραγµατοποιείται για κάθε κατηγορία ερωτήσεων-υποθέσεων ξεχωριστά (σύνολο 

πέντε κατηγορίες). Οι κατηγορίες υποθέσεων που εξετάζονται µε τη βοήθεια των 

παραµέτρων τους είναι: 

1. Ηλεκτρονική υγεία και διαδίκτυο. 

2. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος. 
3. Ηλεκτρονικές κάρτες υγείας. 
4. Οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας. 

5. Ενηµέρωση γύρω από την ηλεκτρονική υγεία. 

Πριν προχωρήσουµε στη στατιστική ανάλυση και τον έλεγχο των υποθέσεων 

της διατριβής µας για κάθε κατηγορία ερωτήσεων-υπόθεση, ας σηµειώσουµε ότι οι 

αναλυτικοί πίνακες µε τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των 

υποθέσεων µε τη χρήση του SPSS για κάθε υπόθεση ξεχωριστά ονοµάζονται 

Στατιστικοί Πίνακες και βρίσκονται στο παράρτηµα της διατριβής. 
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4.1 Η ηλεκτρονική υγεία και το ∆ιαδίκτυο – Έλεγχος 

υποθέσεων 
 

Η Η1 αφορά στη χρήση του ∆ιαδικτύου ως εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

υγείας µέσα σε µια Υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα στην Υπηρεσία Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΥΠΑ∆). Συγκεκριµένα η Η1 διατυπώνεται ως εξής:  

Υπόθεση 1 (Η1): Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, 

βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή 

βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου ασχοληθήκαµε µε τις 

υποθέσεις της έρευνάς µας, διακρίναµε την Η1 σε πέντε επιµέρους υποθέσεις, οι 

οποίες θα ελεγχθούν µε τον έλεγχο χ2. Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε 

επιµέρους υπόθεσης ξεχωριστά. 

 

Ξεκινάµε µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η1.1: Η διεκπεραίωση των εργασιών 

της Υπηρεσίας µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη θέση και τον Νοµό 

που ανήκουν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V110, V111 και 

V37. 65  Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας 

crosstabulation και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, 

µας δείχνει ότι:  

 

                                                

Η διεκπεραίωση των εργασιών της Υπηρεσίας µε τη χρήση του 

∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τον Νοµό γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V111-V37,το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,051>0,05. 

Αντιθέτως, η διεκπεραίωση των εργασιών της Υπηρεσίας µε τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη θέση των υπαλλήλων γιατί κατά τον 

έλεγχο των µεταβλητών V110-V37, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,036<0,05 (Στατιστικός Πίνακας 1). 

 
 

65 Να σηµειώσουµε ότι για σωστότερη στατιστική ανάλυση έχουµε διακρίνει την αρχική µεταβλητή 
V1 που αφορά στους Νοµούς, σε εννέα γεωγραφικά διαµερίσµατα και η νέα σχετική µεταβλητή είναι η 
V111. Επίσης, διακρίναµε την αρχική µεταβλητή V2 σε γενικότερα πόστα υπαλλήλων και η νέα 
µεταβλητή είναι η V110. Η διάκριση των υπό έρευνα Νοµών σε γεωγραφικά διαµερίσµατα βρίσκεται 
στο παράρτηµα της διατριβής (Πίνακας γεωγραφικών διαµερισµάτων). 
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Προχωράµε στην Η1.2: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου εξαρτάται από 

τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι δυνατότητες αυτές είναι: 

 α) Η ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά περιοδικά, 

ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων. 

β) Οι επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για ανταλλαγή 

πληροφοριών υγείας. 

γ) Η απόδοση δαπανών (εξόφληση πληρωµών µέσω ∆ιαδικτύου). 

δ) Η λήψη και αποστολή email. 

ε) Η ανάκτηση ή τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων, γιατρών, 

φαρµακοποιών. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V38, V39, V40, 

V41, V42 και V54. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα ανάκτησης ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά 

περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων γιατί κατά τον έλεγχο 

των µεταβλητών V38-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,903>0,05.  

 

 

 

 

 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα επισκέψεων σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για 

ανταλλαγή πληροφοριών υγείας γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών 

V39-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,116>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα απόδοσης δαπανών γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V40-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,269>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα λήψης και αποστολής email γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V41-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,713>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα ανάκτησης ή τροποποίησης στοιχείων των 
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ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V42-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,878>0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 2). 

 

Ακολουθεί η Η1.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη 

δυνατότητα µείωσης του χρόνου που απαιτείται για διάφορες εργασίες, µε τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι V54 και V55. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη 

δυνατότητα µείωσης του χρόνου που απαιτείται για διάφορες εργασίες, 

µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών 

V54-V55, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,040<0,05 (Στατιστικός 

Πίνακας 3). 

 

 

 

Συνεχίζουµε µε την Η1.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται 

από την αµεσότητα εύρεσης πληροφοριών, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι V53 και V54. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου εξαρτάται από την 

αµεσότητα εύρεσης πληροφοριών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου γιατί 

κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V53-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,010<0,05 (Στατιστικός Πίνακας 4). 

 

Τέλος, παρουσιάζουµε την Η1.5: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου 

εξαρτάται από τα πιθανά προβλήµατα χρήσης του ∆ιαδικτύου. Τα προβλήµατα αυτά 

είναι: 

α) Έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ. 

β) Τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου καθυστερούν διαδικασίες της 
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Υπηρεσίας. 

γ) Ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών µέσω δικτύου. 

δ) Ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων ασφαλισµένων, γιατρών, 

φαρµακοποιών. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V44, V45, V46, 

V47 και V54. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται 

από το πιθανό πρόβληµα έλλειψης επαρκούς γνώσης χρήσης 

διαδικτύου και Η/Υ γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V44-V54, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,463>0,05. 

 

 

 

 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται 

από τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου που καθυστερούν 

διαδικασίες της Υπηρεσίας γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V45-

V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,165>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται 

από τα πιθανά προβλήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών 

µέσω δικτύου γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V46-V54, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,632>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τα 

πιθανά προβλήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων 

ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V47-V54, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,044<0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 5). 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να θυµίσουµε και ορισµένα ακόµη στατιστικά 

στοιχεία τα οποία πηγάζουν από την πρώτη περιγραφική ανάλυση που κάναµε στην 

«Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων» του Κεφαλαίου 4, 

τα οποία αφορούν σε δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν παράγοντες βελτίωσης του έργου της Υπηρεσίας. Οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα θεωρούν ότι οι παράγοντες που θα µπορούσαν να βελτιώσουν το έργο 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα και ανάλυση   
 

264

της Υπηρεσίας, όσον αφορά στο διαδίκτυο, είναι: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Η δυνατότητα επίσκεψης ιστοσελίδων που θεωρούν απαραίτητες για την 

εργασία τους µε ποσοστό 84,3%. 

Η δυνατότητα ανάκτησης ιατρικών πληροφοριών (ασθένειες, φάρµακα, 

θεραπείες, ιατρικές γνώµες) µε ποσοστό 66%. 

Η δυνατότητα ενηµέρωσης από ηλεκτρονικά περιοδικά και ιατρικές 

βάσεις δεδοµένων µε ποσοστό 51,6%.  

Μόνο το 4,6% των συµµετεχόντων θεωρεί ότι το διαδίκτυο δε βελτιώνει 

το έργο της Υπηρεσίας.  

 

4.1.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο των πέντε επιµέρους υποθέσεων που χαρακτηρίζουν 

και προσδιορίζουν την Η1, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ορισµένοι 

παράγοντες που σχετίζονται µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας 

πράγµατι εµφανίζονται να συνδέονται µε τη βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση την ποιότητα ζωής 

των πολιτών, ενώ ορισµένοι άλλοι παράγοντες δε συνδέονται. Για παράδειγµα, η 

χρήση του διαδικτύου εξαρτάται από τη θέση του υπαλλήλου αλλά όχι από τον Νοµό. 

Επίσης, η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από τις δυνατότητες 

που προσφέρει η χρήση του ∆ιαδικτύου αλλά εξαρτάται από τη δυνατότητα µείωσης 

του χρόνου που απαιτείται για διάφορες εργασίες, καθώς και από την αµεσότητα 

εύρεσης πληροφοριών. 

Όσον αφορά στα πιθανά προβλήµατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου, η 

βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

µε τη χρήση ∆ιαδικτύου δεν εξαρτάται από την έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης 

διαδικτύου και Η/Υ, ούτε από τα τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου που 

καθυστερούν διαδικασίες της Υπηρεσίας αλλά ούτε από τα ζητήµατα ασφάλειας στην 

εξόφληση πληρωµών µέσω δικτύου. Αντιθέτως, η βελτίωση του έργου της 

Υπηρεσίας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση ∆ιαδικτύου 

εξαρτάται από τα πιθανά προβλήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων 

ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών. 

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσµατα από το στατιστικό 
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έλεγχο των επιµέρους υποθέσεων της Η1, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι για 

κάποιους παράγοντες οφείλουµε να απορρίψουµε την Η1, ενώ για άλλους 

παράγοντες οφείλουµε να την κάνουµε αποδεκτή.  

 

4.2 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος – Έλεγχος υποθέσεων 
 

Η Η2 αφορά στη χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ως εφαρµογή 

της ηλεκτρονικής υγείας µέσα σε µια Υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα στην 

Υπηρεσία Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΥΠΑ∆). Συγκεκριµένα η Η2 

διατυπώνεται ως εξής:  

Υπόθεση 2 (Η2): Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου ασχοληθήκαµε µε τις 

υποθέσεις της έρευνάς µας, διακρίναµε την Η2 σε πέντε επιµέρους υποθέσεις, οι 

οποίες θα ελεγχθούν µε τον έλεγχο χ2. Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε 

επιµέρους υπόθεσης ξεχωριστά. 

 

Ξεκινάµε µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η2.1: Η γνώση για τον ΗΙΦ και το 

σύστηµα ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη θέση του υπαλλήλου και τον Νοµό. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V110, V111, 

V56 και V58. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας 

crosstabulation και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, 

µας δείχνει ότι:  

Η γνώση για τον ΗΙΦ εξαρτάται από τη θέση των υπαλλήλων γιατί κατά 

τον έλεγχο των µεταβλητών V110-V56, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,004<0,05. Επίσης, η γνώση για τον ΗΙΦ δεν εξαρτάται από τον 

Νοµό όπου ανήκουν οι υπάλληλοι γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών 

V111-V56, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,082>0,05. 

 

 Η γνώση για τον ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη θέση των υπαλλήλων γιατί 

κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V110-V58, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,000<0,05. Επίσης, η γνώση για τον ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τον 
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Νοµό όπου ανήκουν οι υπάλληλοι γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών 

V111-V58, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,925>0,05 (Στατιστικός 

Πίνακας 6). 

 

Συνεχίζουµε µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η2.2: Η δυνατότητα σύνδεσης 

ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη γνώση περί ΗΙΦ και ΕΜΑ∆. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V59, V56 και 

V58. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας 

crosstabulation και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, 

µας δείχνει ότι:  

Η δυνατότητα σύνδεσης ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη γνώση 

περί ΗΙΦ γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V59-V56, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,186>0,05.  

 

 Η δυνατότητα σύνδεσης ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη γνώση 

περί ΕΜΑ∆ γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V59-V58, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,61 (Στατιστικός Πίνακας 7). 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος της υπόθεσης Η2.3: Η χρήση ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο 

της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών γιατί 

διευκολύνει διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές είναι:  

α) Σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των ασφαλισµένων. 

β) Γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων όποτε χρειάζεται. 

γ) Αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού (κατεστραµµένες και 

δυσνόητες αιτήσεις). 

δ) Προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου (λόγω πρόσβασης 

υπαλλήλου µε µοναδικό κωδικό). 

ε) ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των 

ασφαλισµένων ενός Νοµού. 

στ) ∆υνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. 

ζ) ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν βρίσκεται σε 

άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού αριθµού ΕΜΑ∆. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V77, V60, V61, 

V62, V63, V64, V65 και V66. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της 
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διαδικασίας crosstabulation και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη 

δυνατότητα σωστής συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων των 

ασφαλισµένων γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V77-V60, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,000<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη 

δυνατότητα γρήγορης ανάκτησης και τροποποίησης των στοιχείων 

όποτε χρειάζεται γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V77-V61, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,017<0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα αποφυγής λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού 

γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V77-V62, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,366>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου 

γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V77-V63, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,599>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V77-V64, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,000<0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V77-V65, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,222>0,05. 

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη 
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δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν 

βρίσκεται σε άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού αριθµού ΕΜΑ∆ 

γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V77-V66, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,133>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 8). 

 

Προχωράµε στην Η2.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της 

ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη 

δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση 

στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V77 και V80. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας παρεχόµενων 

υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη δυνατότητα 

βελτίωσης του χρόνου που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση 

στοιχείων των ασφαλισµένων γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V77-

V80, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,003<0,05 (Στατιστικός Πίνακας 

9). 

 

 

 

Τέλος, παρουσιάζουµε την Η2.5: Η διάθεση των ασφαλισµένων της 

Υπηρεσίας µε ΑΜΚΑ εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V79 και V111. 

Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation 

και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΑΜΚΑ δεν εξαρτάται 

από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V79-V111, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,076>0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 10). 

 

Ανατρέχοντας στο «Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων» του Κεφαλαίου 4, οφείλουµε να θυµίσουµε ακόµη δύο 

σηµαντικές παραµέτρους. Η πρώτη παράµετρος αφορά στις πληροφορίες και 

λειτουργίες του συστήµατος ΕΜΑ∆ οι οποίες θα διευκόλυναν ακόµη περισσότερο 

το έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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Οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι οι λειτουργίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ενσωµάτωση στον ΕΜΑ∆ πληροφοριών όπως ιατρικές επισκέψεις, 

φαρµακευτική αγωγή, ασθένειες, αλλεργίες, εξετάσεις και γενικώς το 

ιατρικό ιστορικό του ασφαλισµένου µε ποσοστό 81,7%. 

∆υνατότητα πρόσβασης στον ΕΜΑ∆ του ασφαλισµένου από οποιοδήποτε 

σηµείο µε ποσοστό 71,2%. 

∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών (ανώνυµων) στοιχείων ασφαλισµένων 

(είδη ασθενειών, φαρµακευτικές αγωγές) σε ιατρικές βάσεις δεδοµένων µε 

ποσοστό 69,9%. 

Μόνο το 5,9% των συµµετεχόντων θεωρεί ότι τίποτε από τα παραπάνω δε 

θα διευκόλυνε περισσότερο το έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Η δεύτερη παράµετρος αφορά στους λόγους που οι επιπλέον πληροφορίες και 

λειτουργίες του συστήµατος ΕΜΑ∆ θα διευκόλυναν ακόµη περισσότερο το έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι 

συµµετέχοντες θεωρούν ότι οι λόγοι αυτοί είναι: 

1. Η δυνατότητα ελέγχου ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης και 

σύγκριση αυτών µε τις κατατιθέµενες δαπάνες γιατρών και φαρµακοποιών 

προς αποφυγή καταχρήσεων µε ποσοστό 85%. 

2. Η δυνατότητα ελέγχου περίπτωσης παράνοµων ή διπλών βιβλιαρίων από 

οποιοδήποτε σηµείο µε ποσοστό 84,3%. 

3. Η δυνατότητα προαγωγής της έρευνας µέσω συλλογής στατιστικών 

στοιχείων µε ποσοστό 69,9%. 

4. Η δυνατότητα ελέγχου προώθησης συγκεκριµένων φαρµακευτικών 

εταιριών µε τη διαρκή συνταγογράφηση συγκεκριµένων φαρµάκων από 

την πλευρά των γιατρών µε ποσοστό 58,8%. 

5. Μόνο το 2,6% των συµµετεχόντων δε θεωρεί κανέναν από τους παραπάνω 

λόγους ικανό να διευκολύνει το έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 

την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

4.2.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο των πέντε επιµέρους υποθέσεων που χαρακτηρίζουν 

και προσδιορίζουν την Η2, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ορισµένοι 
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παράγοντες που σχετίζονται µε τη χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια 

Υπηρεσία υγείας πράγµατι εµφανίζονται να συνδέονται µε τη βελτίωση του έργου της 

Υπηρεσίας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση την 

ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ ορισµένοι άλλοι παράγοντες δε συνδέονται. 

Η γνώση για τον ΗΙΦ και το σύστηµα ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη θέση του 

υπαλλήλου που ερωτάται αλλά όχι από τον Νοµό. Επίσης, η δυνατότητα σύνδεσης 

ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη γνώση για ΗΙΦ και ΕΜΑ∆.  

Όσον αφορά στη βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆, αυτή εξαρτάται από 

τη δυνατότητα σωστής συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων των ασφαλισµένων, 

από τη δυνατότητα γρήγορης ανάκτησης και τροποποίησης των στοιχείων όποτε 

χρειάζεται και από τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού. Αντιθέτως, η βελτίωση του έργου της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη 

χρήση του ΕΜΑ∆ δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα αποφυγής λαθών σε σχέση µε τη 

χρήση έντυπου υλικού, ούτε από τη δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

του ασφαλισµένου, ούτε από τη δυνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων 

και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου και τέλος ούτε από τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν βρίσκεται σε άλλο 

Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού αριθµού ΕΜΑ∆. 

Επίσης, όσον αφορά στη βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆, αυτή 

εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου που απαιτείται για την εγγραφή 

και ανάκτηση στοιχείων των ασφαλισµένων. Τέλος, η διάθεση των ασφαλισµένων 

της Υπηρεσίας µε ΑΜΚΑ δεν εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι 

ασφαλισµένοι. 

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσµατα από το στατιστικό 

έλεγχο των επιµέρους υποθέσεων της Η2, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι για 

κάποιους παράγοντες οφείλουµε να απορρίψουµε την Η2, ενώ για άλλους 

παράγοντες οφείλουµε να την κάνουµε αποδεκτή.  
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4.3 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας – Έλεγχος 

υποθέσεων 
 

Η Η3 αφορά στη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ως 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας µέσα σε µια Υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα 

στην Υπηρεσία Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΥΠΑ∆). Συγκεκριµένα η Η3 

διατυπώνεται ως εξής:  

Υπόθεση 3 (Η3): Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας 

από µια Υπηρεσία υγείας, δε βελτιώνει ιδιαίτερα το γενικότερο διοικητικό και 

διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου ασχοληθήκαµε µε τις 

υποθέσεις της έρευνάς µας, διακρίναµε την Η3 σε τρεις επιµέρους υποθέσεις, οι 

οποίες θα ελεγχθούν µε τον έλεγχο χ2. Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε 

επιµέρους υπόθεσης ξεχωριστά. 

 

Ξεκινάµε µε τον έλεγχο της Η3.1: Η διάθεση των ασφαλισµένων της 

Υπηρεσίας µε ΚΚΑ εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V81 και V111. 

Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation 

και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΚΚΑ εξαρτάται από τον 

Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V81-V111, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,010<0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 11). 

 

 

 

Συνεχίζουµε µε την Η3.2: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε 

ΕΚΑΑ  εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V83 και V111. 

Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation 

και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΕΚΑΑ εξαρτάται από 

τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι γιατί κατά τον έλεγχο των 
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µεταβλητών V83-V111, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,025<0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 12). 

 

Τέλος, ελέγχουµε την Η3.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση της ΕΚΑΑ εξαρτάται από τη 

δυνατότητα της ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει ορισµένα βασικά ιατρικά στοιχεία. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V95 και V96. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών µε τη χρήση της ΕΚΑΑ εξαρτάται από τη δυνατότητα της 

ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει ορισµένα βασικά ιατρικά στοιχεία γιατί κατά 

τον έλεγχο των µεταβλητών V95-V96, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,003<0,05 (Στατιστικός Πίνακας 13). 

 

 

Ανατρέχοντας στην «Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων», οφείλουµε να θυµίσουµε ακόµη δύο σηµαντικές παραµέτρους. Η 

πρώτη παράµετρος αφορά στους λόγους που η ΕΚΑΑ διευκολύνει το διαχειριστικό 

έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η ΕΚΑΑ διευκολύνει το 

διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, επειδή: 

1. Τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα και καθαρά σε αντίθεση µε 

ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο µε ποσοστό 80,4%. 

2. Η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο σε αντίθεση µε 

ένα έντυπο µε ποσοστό επίσης 80,4%. 

3. Με τη διανοµή και χρήση της ΕΚΑΑ συµµετέχουµε στις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις µε ποσοστό 67,3%. 

4. Μία ΕΚΑΑ αντικαθιστά πολλά είδη εντύπων µε ποσοστό 66,7%. 

5. Η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο µε ποσοστό 54,2%. 

6. Η αποστολή της ΕΚΑΑ στην Υπηρεσία ή απευθείας στον ασφαλισµένο 

είναι άµεση µε ποσοστό 51,6%. 

7. Μόνο το 2% των συµµετεχόντων δε θεωρεί κανένα από τους παραπάνω 

λόγους ικανούς να διευκολύνουν το έργο της Υπηρεσίας και κατ’ 
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επέκταση να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Η δεύτερη παράµετρος αφορά στους λόγους που η ΕΚΑΑ πιθανώς δε 

βελτιώνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι: 

1. Η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι 

χρονοβόρα µε ποσοστό 25,5%. 

2. Οι εργασίες της ΥΠΑ∆ για την παραγγελία της ΕΚΑΑ από τον αρµόδιο 

φορέα είναι χρονοβόρες σε αντίθεση µε την απλή συµπλήρωση του 

σχετικού εντύπου µε ποσοστό 19%. 

3. Η υιοθέτηση της ΕΚΑΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερα καινοτόµο αλλαγή µε 

ποσοστό 9,2%. 

4. Το µεγαλύτερο ποσοστό όµως και συγκεκριµένα το 41,2% θεωρεί ότι 

για κανέναν από τους παραπάνω λόγους δε θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

ΕΚΑΑ δε βελτιώνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

4.3.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο των τριών επιµέρους υποθέσεων που χαρακτηρίζουν 

και προσδιορίζουν την Η3, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο έλεγχος 

των επιµέρους υποθέσεων δεν αποκαλύπτει σαφή συµπεράσµατα ως προς τον 

ουσιαστικό έλεγχο της Η3. Ο έλεγχος των επιµέρους υποθέσεων µας αποκαλύπτει ότι 

η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΚΚΑ και ΕΚΑΑ εξαρτάται από τον 

Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. Επίσης, η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας 

και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση της ΕΚΑΑ πράγµατι 

εξαρτάται από τη δυνατότητα της ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει ορισµένα βασικά ιατρικά 

στοιχεία. Παραµένοντας µόνο στα παραπάνω συµπεράσµατα δεν είµαστε σε θέση 

να βγάλουµε αξιόπιστο συµπέρασµα.  

Λαµβάνοντας όµως υπόψη την περιγραφική ανάλυση των στοιχείων που 

µελετάµε και που αναφέραµε παραπάνω ως λόγους που η ΕΚΑΑ βελτιώνει ή όχι το 

διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, παρατηρούµε ότι υπάρχει έντονη η πεποίθηση από την πλευρά των 

συµµετεχόντων ότι πράγµατι η ΕΚΑΑ βελτιώνει το διαχειριστικό έργο της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών για 
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συγκεκριµένους λόγους, καθώς επίσης και το σηµαντικό ποσοστό (41,2%) των 

συµµετεχόντων που δε βρίσκουν κανένα λόγο που η ΕΚΑΑ δεν είναι ικανή να 

βελτιώσει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Συνεπώς, αν λάβουµε υπόψη την περιγραφική ανάλυση των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων, µπορούµε να καταλήξουµε στην αποδοχή της Η3 και να 

τολµήσουµε να πούµε ότι η ΕΚΑΑ βελτιώνει το διοικητικό και διαχειριστικό έργο 

της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

4.4 Η οικονοµική αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας – 

Έλεγχος υποθέσεων 
 

Η Η4 αφορά στην οικονοµική αποδοτικότητα των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας και συγκεκριµένα στην Υπηρεσία 

Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΥΠΑ∆). Συγκεκριµένα η Η4 διατυπώνεται 

ως εξής:  

Υπόθεση 4 (Η4): Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία 

υγείας αυξάνουν την οικονοµική αποδοτικότητα. 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου ασχοληθήκαµε µε τις 

υποθέσεις της έρευνάς µας, η Η3 διακρίνεται σε µία επιµέρους υπόθεση η οποία θα 

ελεγχθεί µε τον µε τον έλεγχο χ2. Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της επιµέρους 

υπόθεσης. 

 

Η επιµέρους υπόθεση είναι η Η4.1: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας 

και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη δυνατότητα συντόµευσης 

διαδικασιών και της απελευθέρωσης εργατοωρών.  

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V97 και V98. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της 
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ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη δυνατότητα συντόµευσης 

διαδικασιών και της απελευθέρωσης εργατοωρών γιατί κατά τον 

έλεγχο των µεταβλητών V97-V98, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,000<0,05 (Στατιστικός Πίνακας 14). 

 

4.4.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο της επιµέρους υπόθεσης που χαρακτηρίζει και 

προσδιορίζει την Η4, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι όσον αφορά 

στην συντόµευση διαδικασιών και στην απελευθέρωση εργατοωρών, οι εφαρµογές 

της ηλεκτρονικής υγείας είναι οικονοµικά αποδοτικές. Υπό αυτή τη βάση οφείλουµε 

να κάνουµε αποδεχτή την υπόθεση Η4. 

Εντούτοις, πρέπει να σηµειώσουµε ότι χρησιµοποιούµε µια πιο θεωρητική 

βάση στη διατύπωση αλλά και στον έλεγχο της οικονοµικής αποδοτικότητας των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας στις ΥΠΑ∆, καθότι η Υπηρεσία είναι 

νεοσύστατη και δεν υπάρχουν ακόµη ικανοποιητικώς συγκρίσιµα οικονοµικά 

στοιχεία στη διάθεση και του κεντρικού οργανισµού (ΟΠΑ∆) αλλά και των ΥΠΑ∆. 

Συνεπώς, οδηγούµαστε στην αποδοχή της υπόθεσης Η4, διατηρώντας επιφυλάξεις 

ως προς τη θεωρητική προσέγγιση των διαθέσιµων στοιχείων, εξαιτίας της 

έλλειψης οικονοµικών στοιχείων των Υπηρεσιών. 

 

4.5 Η ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία – Έλεγχος 

υποθέσεων 
 

Η Η5 αφορά στην ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία σε µια Υπηρεσία 

υγείας και συγκεκριµένα στην Υπηρεσία Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου 

(ΥΠΑ∆). Συγκεκριµένα η Η5 διατυπώνεται ως εξής:  

Υπόθεση 5 (Η5): Η ενηµέρωση  για την ηλεκτρονική υγεία σε µια υπηρεσία 

υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, 

δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση 

την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου ασχοληθήκαµε µε τις 

υποθέσεις της έρευνάς µας, η Η5 διακρίνεται σε τέσσερις επιµέρους υποθέσεις οι 
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οποίες θα ελεγχθούν µε τον έλεγχο χ2. Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε 

επιµέρους υπόθεσης ξεχωριστά. 

 

Ξεκινάµε µε τον έλεγχο της Η5.1: Η γνώση περί ηλεκτρονικής υγείας 

εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας 

και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V97 και V3. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η γνώση περί ηλεκτρονικής υγείας δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα 

βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V97-V3, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,051>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 15). 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η Η5.2: Η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ και ΥΠΑ∆ εξαρτάται 

από τη θέση των υπαλλήλων και τον Νοµό. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V110, V111, V4 

και V11. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας 

crosstabulation και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, 

µας δείχνει ότι:  

Η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ δεν εξαρτάται από τη θέση των 

υπαλλήλων γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V110-V4, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,469>0,05. 

Η δυνατότητα επαφής µε ΥΠΑ∆ εξαρτάται από τη θέση των 

υπαλλήλων γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V110-V11, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,015<0,05. 

Η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ δεν εξαρτάται από τον Νοµό γιατί κατά 

τον έλεγχο των µεταβλητών V111-V4, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,526>0,05. 

Η δυνατότητα επαφής µε ΥΠΑ∆ δεν εξαρτάται από τον Νοµό γιατί κατά 

τον έλεγχο των µεταβλητών V111-V11, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,475>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 16). 
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Συνεχίζουµε µε την Η5.3: Η ενηµέρωση των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, 

συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης 

του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V27 και V97. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η ενηµέρωση των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, 

ανακοινώσεων δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης του 

διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

υγείας γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V27-V97, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,240>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 17). 

 

 

 

Τέλος ελέγχουµε την Η5.4: Η βελτίωση του διαχειριστικού έργου της 

Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη 

χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ενηµέρωση 

των Υπηρεσιών από αρµόδιους φορείς. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V107 και V97. 

Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation 

και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών 

της ηλεκτρονικής υγείας δεν εξαρτάται από την ενηµέρωση των 

Υπηρεσιών από αρµόδιους φορείς γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών 

V107-V97, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,907>0,05 (Στατιστικός 

Πίνακας 18). 

 

4.5.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο των τεσσάρων επιµέρους υποθέσεων που 

χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την Η5, µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι παράγοντες που εξετάζονται και αφορούν στην 

ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία δεν εµφανίζουν συσχέτιση µε τη βελτίωση του 
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έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

από τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας.  

Συγκεκριµένα, η γνώση για την ηλεκτρονική υγεία δεν εξαρτάται από τη 

δυνατότητα βελτίωσης του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας.  

Επίσης, η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ δεν εξαρτάται από τη θέση των 

υπαλλήλων ούτε από τον Νοµό. Η δυνατότητα επαφής µε άλλες ΥΠΑ∆ δεν 

εξαρτάται από τον Νοµό αλλά εξαρτάται από τη θέση των υπαλλήλων στην 

Υπηρεσία. 

Επιπρόσθετα, η ενηµέρωση των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, 

εκδηλώσεων, ανακοινώσεων δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα βελτίωσης του 

διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Τέλος, η βελτίωση του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των εφαρµογών 

της ηλεκτρονικής υγείας δεν εξαρτάται από την ενηµέρωση των Υπηρεσιών από 

αρµόδιους φορείς. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να καταλήξουµε στην 

απόρριψη της Η5, µιας και οι περισσότεροι παράγοντες που ελέγχουµε στις 

επιµέρους υποθέσεις µας δεν εµφανίζουν συσχέτιση µεταξύ τους.  

 

5. Συµπεράσµατα της έρευνας των ΥΠΑ∆ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την περιγραφική παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας καθώς και τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων, µε τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.  

Καταρχάς, η περιγραφική ανάλυση µας έδωσε πολύ χρήσιµα στοιχεία για το 

αντικείµενο µελέτης της διατριβής και µας αποκάλυψε τις τάσεις που κυριαρχούν 

γύρω από το ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας, την Υπηρεσία 

Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΥΠΑ∆). Μετά την επιτυχηµένη ανταπόκριση 

στην έρευνά µας της τάξεως του 72% (όσον αφορά στις ΥΠΑ∆ που συµµετείχαν) και 

67% (όσον αφορά στα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια), καταλήξαµε σε ουσιαστικά 

συµπεράσµατα, ικανά να µας δώσουν µια σαφή και αξιόπιστη εικόνα του ζητήµατος 
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που µελετάµε. 

Η περιγραφική ανάλυση µας έδειξε ότι η ηλεκτρονική υγεία σαν όρος δεν 

είναι οικείος από τους υπαλλήλους οι οποίοι τον γνωρίζουν λίγο µε ποσοστό 55%. 

Επίσης, οι ΥΠΑ∆ υποστηρίζουν ότι έχουν ικανοποιητικές επαφές και συνεργασία µε 

τον κεντρικό οργανισµό του ΟΠΑ∆ αλλά και τις υπόλοιπες ΥΠΑ∆, χωρίς όµως να 

τονίζεται ιδιαίτερα η χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) τόσο, όσο οι 

παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, κλπ). Επιπρόσθετα, όσον αφορά 

στους Η/Υ που χρησιµοποιούνται από τις ΥΠΑ∆, παρατηρούµε ότι για την 

εξυπηρέτηση 3257 ασφαλισµένων αντιστοιχεί ένας Η/Υ ή αλλιώς, ένας Η/Υ 

αντιστοιχεί σε 1,7 υπαλλήλους. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι Η/Υ στις ΥΠΑ∆ δε 

χρησιµοποιούνται από όλες τις θέσεις των υπαλλήλων αλλά κυρίως χρησιµοποιούνται 

από τους χειριστές των Η/Υ και τους διοικητικούς. Οι υπάλληλοι του ιατρικού τοµέα 

(οδοντίατροι, γιατροί) συνήθως δεν έχουν στην κατοχή τους Η/Υ. 

Οι ΥΠΑ∆ εµφανίζουν ικανοποιητικό ποσοστό σύνδεσης στο διαδίκτυο 

(87,2%) και το είδος της σύνδεσης που κυριαρχεί είναι η ISDN µε ποσοστό 47,2%. 

Επίσης, κατά 64,7% οι ΥΠΑ∆ είναι ικανοποιηµένες µε τον εξοπλισµό που διαθέτουν. 

Οι ΥΠΑ∆ είναι σχετικά ικανοποιηµένες από τον ΟΠΑ∆, όσον αφορά στην 

ενηµέρωση περί αλλαγών και εξελίξεων µέσω σεµιναρίων και εκδηλώσεων κατά 

57,8%. Επίσης, θεωρούν ότι υπάρχει καλό κλίµα συνεργασίας µεταξύ των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας κατά 84,6%, ενώ ως σηµαντικό πρόβληµα εµφανίζεται η 

έλλειψη προσωπικού στις Υπηρεσίες µε ποσοστό 58,4%.  

Όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου στις ΥΠΑ∆, οι εργασίες της 

Υπηρεσίας διεκπεραιώνονται πολύ µε τη χρήση του κατά 42,8%. Οι υπάλληλοι 

θεωρούν το διαδίκτυο σηµαντικό για κάποιους λόγους και ο κυριότερος είναι η 

δυνατότητα απόδοσης δαπανών (eBanking). Ακολουθούν µε σειρά προτεραιότητας η 

ανάκτηση και τροποποίηση στοιχείων ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών, η 

λήψη και αποστολή email, η ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά 

περιοδικά και ιατρικές βάσεις δεδοµένων και τέλος η δυνατότητα επίσκεψης σε 

forum υγείας για ανταλλαγή πληροφοριών υγείας µε άλλους χρήστες. 

Η χρήση του διαδικτύου ενέχει και ορισµένα προβλήµατα. Οι υπάλληλοι 

θεωρούν ότι η έλλειψη γνώσης χρήσης του διαδικτύου και γενικότερα των Η/Υ, 

καθώς και τα τεχνικά προβλήµατα που προκύπτουν είναι τα πιο σηµαντικά 

προβλήµατα από τη χρήση του διαδικτύου. Ακολουθούν τα ζητήµατα ασφάλειας 

στην εξόφληση πληρωµών µέσω δικτύου και τέλος εµφανίζονται τα ζητήµατα 
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ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας από τη χρήση του 

διαδικτύου, οι υπάλληλοι αναφέρουν ότι αυτό θα ήταν εφικτό αν είχαν τη δυνατότητα, 

να επισκέπτονται όποιες ιστοσελίδες θεωρούν απαραίτητες για την εργασία τους µε 

ποσοστό 84,3%, να ανακτούν ιατρικές πληροφορίες κατά 66% και τέλος να 

ενηµερώνονται από ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδοµένων κατά 51,6%. 

Τέλος, το διαδίκτυο θεωρείται ότι προσφέρει αµεσότητα στην εύρεση 

πληροφοριών κατά 95,4%, ότι µπορεί να βελτιώσει το έργο της Υπηρεσίας και την 

ποιότητα των υπηρεσιών κατά 88% και τέλος να µειώσει το χρόνο που απαιτείται για 

διάφορες εργασίες κατά 90,8%.  

Εξετάζοντας τη γνώση περί ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (ΗΙΦ) από τις 

ΥΠΑ∆, τον γνωρίζουν λίγο µε ποσοστό 47%, ενώ δε γνωρίζουν κατά 74,7% αν η 

Υπηρεσία χρησιµοποιεί κάποιο είδος ΗΙΦ. Γνωρίζουν πολύ (82,1%) τι είναι το Ενιαίο 

Μητρώο Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΕΜΑ∆) και το συνδέουν µε τον ΗΙΦ κατά 47,6%.  

Όσον αφορά στη χρήση του ΕΜΑ∆, οι υπάλληλοι θεωρούν ότι το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµά του είναι η δυνατότητα σωστής συγκέντρωσης και καταγραφής των 

στοιχείων των ασφαλισµένων. Ακολουθούν µε σειρά προτεραιότητας η δυνατότητα 

γρήγορης ανάκτησης και τροποποίησης στοιχείων, η αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη 

χρήση έντυπου υλικού, ο έλεγχος κίνησης των ασφαλισµένων και η αποφυγής 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου και τέλος ακολουθούν η δυνατότητα 

εξαγωγής στατιστικών στοιχείων στους Νοµούς, η δυνατότητα διεκπεραίωσης 

εργασιών του ασφαλισµένου όταν βρίσκεται σε άλλο Νοµό και τέλος η δυνατότητα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου. 

Όσον αφορά σε επιπλέον λειτουργίες του ΕΜΑ∆, οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι 

οι λειτουργίες που θα βελτίωναν το έργο της Υπηρεσίας και την ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι η ενσωµάτωση στον ΕΜΑ∆ διάφορων ιατρικών πληροφοριών κατά 

81,7%, η δυνατότητα πρόσβασης στον ΕΜΑ∆ του ασφαλισµένου από οποιοδήποτε 

σηµείο κατά 71,2% και τέλος η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σε 

ιατρικές βάσεις δεδοµένων κατά 69,9%. Οι επιπλέον αυτές λειτουργίες και 

πληροφορίες προτιµούνται από τους υπαλλήλους επειδή προσφέρουν τη δυνατότητα 

ελέγχου των ιατρικών επισκέψεων και της συνταγογράφησης και σύγκρισης αυτών µε 

τις κατατιθέµενες δαπάνες των γιατρών και φαρµακοποιών προς αποφυγή 

καταχρήσεων κατά 85%, τη δυνατότητα ελέγχου παράνοµων ή διπλών βιβλιαρίων 

κατά 84,3%, τη δυνατότητα προαγωγής της έρευνας µέσω συλλογής στατιστικών 
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στοιχείων κατά 69,9% και τέλος τη δυνατότητα ελέγχου προώθησης φαρµακευτικών 

εταιριών µε τη διαρκή συνταγογράφηση συγκεκριµένων φαρµάκων από την πλευρά 

των γιατρών κατά 58,8%. 

Γενικώς, η χρήση του ΕΜΑ∆ εκτιµάται ότι βελτιώνει πολύ το έργο της 

Υπηρεσίας και την ποιότητα των υπηρεσιών κατά 95,2%, καθώς επίσης και το χρόνο 

που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση στοιχείων κατά 93,8%. Επίσης, όσον 

αφορά στον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), οι υπάλληλοι τον 

γνωρίζουν λίγο κατά 43,5% και οι ασφαλισµένοι των ΥΠΑ∆ διαθέτουν ΑΜΚΑ µόνο 

κατά 5,8%.  

Όσον αφορά στην Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΚΑ), οι υπάλληλοι δε 

συναντούν κατόχους της κατά 51,7%. Αντιθέτως, οι ΥΠΑ∆ διανέµουν την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) µε ποσοστό 99,3%. Οι 

εργαζόµενοι στις ΥΠΑ∆ θεωρούν ότι η ΕΚΑΑ διευκολύνει το έργο της Υπηρεσίας 

και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών επειδή τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι 

ευανάγνωστα και καθαρά και δεν υπάρχει δυνατότητα παραποίησης της κάρτας. 

Ακολουθεί το γεγονός ότι η χρήση της ΕΚΑΑ προσφέρει δυνατότητα συµµετοχής 

στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, η δυνατότητα της ΕΚΑΑ να αντικαθιστά πολλά είδη 

εντύπων, η µεγάλη ισχύς της και τέλος η άµεση αποστολή της στην Υπηρεσία ή στον 

ασφαλισµένο. Γενικώς, η ΕΚΑΑ εµφανίζεται να διευκολύνει το έργο της Υπηρεσίας 

και να βελτιώνει την ποιότητα υπηρεσιών κατά 84,2%, ενώ ο εµπλουτισµός της µε 

επιπλέον ιατρικά στοιχεία όπως ιατρικό ιστορικό και ιατρικές πληροφορίες του 

κατόχου της υποστηρίζεται πολύ, κατά 83%.  

Γενικώς, η χρήση των εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας (διαδίκτυο, ΕΜΑ∆, 

ΕΚΑΑ) θεωρείται ότι βελτιώνει πολύ το έργο και την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών από τις ΥΠΑ∆ κατά 94,6% και απελευθερώνει εργατοώρες που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σε άλλες εργασίες κατά 87,2%. Ολοκληρώνοντας, οι ΥΠΑ∆ 

θεωρούν ότι έχουν άλλα, πιο σηµαντικά προβλήµατα να αντιµετωπίσουν από το να 

βελτιώνουν τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας κατά 39,7%. Τα προβλήµατα 

αυτά είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, η έλλειψη ή διαρκής ανανέωση του 

προσωπικού των ΥΠΑ∆, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής, η έλλειψη ενηµέρωσης 

από τους αρµόδιους φορείς, η αδυναµία καλής συνεργασίας µε ασφαλισµένους, 

γιατρούς και φαρµακοποιούς και τέλος, η έλλειψη κλίµατος συνεργασίας µέσα στην 

ίδια την Υπηρεσία. 
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6. Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων της έρευνας των ασφαλισµένων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα από κάθε µία 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Θυµίζουµε ότι το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 

17 ερωτήσεις κατηγοριοποιηµένες σε δύο βασικές κατηγορίες: γενικές ερωτήσεις και 

ερωτήσεις µέτρησης ποιότητας. Έχοντας ως στόχο την αναλυτική και άνετη 

περιγραφή των ερωτήσεων, θα τις παρουσιάσουµε και πάλι, διακρινόµενες στις ίδιες 

κατηγορίες. 

Ας ξεκινήσουµε µε το πρώτο υποκεφάλαιο που είναι οι γενικές ερωτήσεις. 

 

6.1 Γενικές ερωτήσεις 
 

Η κατηγορία «Γενικές ερωτήσεις» περιλαµβάνει 3 ερωτήσεις των οποίων η 

παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Ερώτηση 1: Παρακαλούµε συµπληρώστε την ηλικία σας. 

 

Η ηλικία συµπληρώνεται µε αριθµό. Η διάκριση των ηλικιών είναι: 30-40 

ετών, 41-50 ετών και 51-60 ετών. Ας δούµε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 72: Ηλικία ασφαλισµένων 

Ηλικία Συχνότητες Ποσοστά 
30-40 10 25,0 
41-50 20 50,0 
51-60 10 25,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Ερώτηση 2: Παρακαλούµε συµπληρώστε το φύλο σας 

 

Το φύλο συµπληρώνεται µε τις επιλογές «Άνδρας-Γυναίκα». Ας δούµε τον 

πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 73: Φύλο ασφαλισµένων 

Ηλικία Συχνότητες Ποσοστά 
Άνδρας 17 42,5 
Γυναίκα 23 57,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Ερώτηση 3: Παρακαλούµε συµπληρώστε την ακριβή επαγγελµατική σας 

κατάσταση 

 

Η διάκριση των επαγγελµατικών κατηγοριών είναι: υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθµιας, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Ας δούµε τον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Πίνακας 74: Επαγγελµατική κατηγορία 

Κατηγορία Συχνότητες Ποσοστά 
Υποχρεωτική 2 5,0 
∆ευτεροβάθµια 5 12,5 
Ανώτερη 10 25,0 
Ανώτατη 23 57,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

6.2 Ερωτήσεις µέτρησης ποιότητας 
 

Η κατηγορία «Ερωτήσεις µέτρησης ποιότητας» περιλαµβάνει 14 ερωτήσεις 

των οποίων η παρουσίαση ακολουθεί αµέσως παρακάτω: 

 

Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη σωστή συγκέντρωση και 

καταγραφή των στοιχείων σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 75: ΕΜΑ∆ για συγκέντρωση και καταγραφή 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 36 90,0 
Λίγο 4 10,0 
Σύνολο 40 100,0 
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Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 90% των ασφαλισµένων 

πιστεύουν ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά πολύ στη σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των 

στοιχείων τους πολύ, ενώ το 10% το πιστεύουν λίγο. 

 

Ερώτηση 5: Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη γρήγορη ανάκτηση και 

τροποποίηση των στοιχείων σας; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 76: ΕΜΑ∆ για ανάκτηση και τροποποίηση  

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 30 75,0 
Λίγο 10 25,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 75% των ασφαλισµένων 

πιστεύουν ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά πολύ στη γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των 

στοιχείων, ενώ το 25% το πιστεύουν λίγο. 

 

Ερώτηση 6: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ 

είναι µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 77: Ισχύς της ΕΚΑΑ και έντυπο Ε111 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 30 75,0 
Λίγο 10 25,0 
Σύνολο 40 100,0 

 
 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 75% των ασφαλισµένων είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το 

έντυπο Ε111, ενώ το 25% είναι λίγο ευχαριστηµένοι. 
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Ερώτηση 7: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η αποστολή της 

ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 78: Άµεση αποστολή ΕΚΑΑ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 29 72,5 
Λίγο 11 27,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 72,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή 

απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση, ενώ το 27,5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι. 

 

Ερώτηση 8: Όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ στην ΥΠΑ∆, αισθάνεστε 

ασφάλεια για το χειρισµό των προσωπικών σας δεδοµένων από τους υπαλλήλους; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 79: ΤΠΕ και ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 18 45,0 
Λίγο 12 30,0 
Καθόλου 10 25,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 45% των ασφαλισµένων 

αισθάνονται πολύ ασφάλεια για το χειρισµό των προσωπικών τους δεδοµένων από 

τους υπαλλήλους, το 30% αισθάνεται λίγο ασφάλεια και το 25% καθόλου ασφάλεια. 

 

Ερώτηση 9: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του 

ΕΜΑ∆ αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού; 
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Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 80: ΕΜΑ∆ για αποφυγή λαθών 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 31 77,5 
Λίγο 9 22,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 77,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται 

λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού, ενώ το 22,5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι. 

 

Ερώτηση 10: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του 

ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 81: ΕΜΑ∆ για έλεγχο  

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 19 47,5 
Λίγο 13 32,5 
Καθόλου 8 20,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 47,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-

χρήσης του βιβλιαρίου, το 32,5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι και το 20% καθόλου. 

 

Ερώτηση 11: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν 

µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 
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εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 82: ΕΚΑΑ και παραποίηση 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 37 92,5 
Λίγο 2 5,0 
Καθόλου 1 2,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 92,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί 

από τον ασφαλισµένο, το 5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι και το 2,5% καθόλου. 

 

Ερώτηση 12: Είστε ευχαριστηµένοι από τη χρήση του σύγχρονου 

εξοπλισµού και εφαρµογών που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της ΥΠΑ∆ 

προκειµένου να εξυπηρετηθείτε; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 83: Εξοπλισµός των ΥΠΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 35 87,5 
Λίγο 4 10,0 
Καθόλου 1 2,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 87,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από τη χρήση του σύγχρονου εξοπλισµού και εφαρµογών 

που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της ΥΠΑ∆ προκειµένου να εξυπηρετηθούν, ενώ 

το 10% είναι λίγο ευχαριστηµένοι και το 2,5% καθόλου. 

 

Ερώτηση 13: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην 

ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 
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εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 84: ΕΚΑΑ και ευανάγνωστα στοιχεία 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 34 85,0 
Λίγο 6 15,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 85% των ασφαλισµένων είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα 

σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο, ενώ το 15% είναι λίγο 

ευχαριστηµένοι. 

 

Ερώτηση 14: Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των 

ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 85: ΕΜΑ∆ για στατιστικά στοιχεία 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 34 85,0 
Λίγο 5 12,5 
Καθόλου 1 2,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 85% των ασφαλισµένων είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, 

µέσω του ΕΜΑ∆, το 12,5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι και το 2,5% καθόλου. 

 

Ερώτηση 15: Είστε ευχαριστηµένοι από το επίπεδο συνεννόησης και 

επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 
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εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 86: Συνεννόηση και επικοινωνία 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 31 77,5 
Λίγο 8 20,0 
Καθόλου 1 2,5 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 77,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους 

υπαλλήλους της ΥΠΑ∆, το 20% είναι λίγο ευχαριστηµένοι και το 2,5% καθόλου. 

 

Ερώτηση 16: Σας ενηµερώνει η ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις 

διαδικασίες της κοινωνικής σας ασφάλισης; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 87: Ενηµέρωση από ΥΠΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 17 42,5 
Λίγο 9 22,5 
Καθόλου 14 35,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 42,5% των ασφαλισµένων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από την ενηµέρωση της ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις 

διαδικασίες της κοινωνικής ασφάλισης, το 22,5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι και το 

35% καθόλου. 

 

Ερώτηση 17: Είστε ευχαριστηµένοι από την ταχύτητα και την αµεσότητα 

εξυπηρέτησή σας από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆; 

 

Οι πιθανές απαντήσεις είναι «πολύ-λίγο-καθόλου» και τα ποσοστά 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 88: Ταχύτητα και αµεσότητα ΥΠΑ∆ 

 Συχνότητες Ποσοστά 
Πολύ 32 80,0 
Λίγο 8 20,0 
Σύνολο 40 100,0 

 

Όπως βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα, το 80% των ασφαλισµένων είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι από την ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησης από τους 

υπαλλήλους της ΥΠΑ∆, ενώ το 20% είναι λίγο ευχαριστηµένοι. 

 

7. Εκτίµηση του δείγµατος της έρευνας των 

ασφαλισµένων 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο κάναµε µια περιγραφική παρουσίαση των 

στοιχείων της έρευνάς µας. Παρουσιάσαµε και περιγράψαµε µε τη βοήθεια πινάκων 

όλα τα αποτελέσµατα από κάθε µία ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Στο σηµείο αυτό, 

θα περάσουµε στην εκτίµηση του δείγµατος, µε µια συνολική αξιολόγηση των 

πρωτογενών στοιχείων της έρευνάς µας.  

Για την δεύτερη έρευνα των ασφαλισµένων των ΥΠΑ∆ επιλέξαµε σαράντα 

(40) ασφαλισµένους µιας συγκεκριµένης ΥΠΑ∆ ενός Νοµού στους οποίους 

διανείµαµε ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρώθηκαν από τους ασφαλισµένους 

κατόπιν επεξήγησης ορισµένων βασικών όρων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου των ερωτήσεων. Το ερωτηµατολόγιο αυτό 

θέλησε να µελετήσει την ποιότητα των υπηρεσιών της ΥΠΑ∆, όπως την 

αντιλαµβάνονται οι ασφαλισµένοι και έτσι, το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε στις 

διαστάσεις του µοντέλου µέτρησης ποιότητας SERVQUAL. Οι ερωτώµενοι 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και έτσι, µπορέσαµε να παρουσιάσουµε τις τάσεις 

που κυριαρχούν όσον αφορά στην αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών, στο 

προηγούµενο κεφάλαιο περιγραφικής στατιστικής των στοιχείων. Εντούτοις, 

µελετώντας τη γενικότερη σχέση ανάµεσα στην Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική 

υγεία, προσθέσαµε και την πλευρά των ασφαλισµένων, µε την αποκάλυψη των 

τάσεων που επικρατούν για την αντίληψη ποιότητας υπηρεσιών. 
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8. Έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηµατολογίου των 

ασφαλισµένων (reliability analysis) 
 

Αφού ολοκληρώσαµε την περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων της 

έρευνας των ασφαλισµένων, θα περάσουµε στη στατιστική ανάλυση, ξεκινώντας 

όµως από µια πρώτη ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων, χρησιµοποιώντας τα ειδικά στατιστικά εργαλεία του στατιστικού 

πακέτου SPSS που χρησιµοποιούµε στην έρευνά µας.  

Ο έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου των ασφαλισµένων, γίνεται σε 

όλες τις κατηγορίες των ερωτήσεων και δίνει το παρακάτω αποτέλεσµα: 

Ο υπολογισµός της αξιοπιστίας Cronbach’s alpha (Ca) µέσα από το 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS, ισούται µε Ca=0,521. 

 

Οι αναλυτικοί στατιστικοί πίνακες µέτρησης αξιοπιστίας του Cronbach, 

βρίσκονται στο Παράρτηµα της διατριβής. 

 

9. Στατιστική ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων των ασφαλισµένων 
 

Όπως στην περίπτωση της έρευνας των ΥΠΑ∆, έτσι και στην έρευνα των 

ασφαλισµένων τονίσαµε ιδιαίτερα ότι όλες οι υποθέσεις µας προσδιορίζονται από ένα 

σύνολο παραµέτρων οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές για τον έλεγχο των υποθέσεων. 

Χωρίς τις επιµέρους παραµέτρους, δε θα ήταν δυνατή η επεξήγηση, η δικαιολόγηση 

και κατόπιν η στατιστική ανάλυση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων και έτσι, ο 

έλεγχος των υποθέσεών µας γίνεται µε τη στατιστική ανάλυση των παραµέτρων. Η 

συγκεκριµένη έρευνα των ασφαλισµένων χρησιµοποιεί και πάλι την µέθοδο 

ανάλυσης χ2 (Chi-square) µέσα από το στατιστικό πακέτο SPSS.  

Πριν προχωρήσουµε στη στατιστική ανάλυση και τον έλεγχο των υποθέσεων 

της διατριβής µας για κάθε κατηγορία ερωτήσεων-υπόθεση, ας σηµειώσουµε ότι οι 

αναλυτικοί πίνακες µε τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των 

υποθέσεων µε τη χρήση του SPSS για κάθε υπόθεση ξεχωριστά ονοµάζονται 

Στατιστικοί Πίνακες και βρίσκονται στο παράρτηµα της διατριβής. 
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9.1 Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας – Έλεγχος 

υποθέσεων 
 

Η Η6 αφορά στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, µέσα από 

εφαρµογές ηλεκτρονικής υγείας στην ΥΠΑ∆, για τους ασφαλισµένους. Συγκεκριµένα 

η Η6 διατυπώνεται ως εξής:  

Υπόθεση 6 (Η6): Η χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών για τους 

ασφαλισµένους. 

Έχουµε διακρίνει την Η6 σε δεκατρείς επιµέρους υποθέσεις, οι οποίες θα 

ελεγχθούν µε τον έλεγχο χ2. Παρακάτω, ακολουθεί ο έλεγχος της κάθε επιµέρους 

υπόθεσης ξεχωριστά. 

 

Ξεκινάµε µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η6.1: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη 

δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων 

των ασφαλισµένων. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V4 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για 

σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των 

ασφαλισµένων γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V4-V12, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,551>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 19). 

 

 

Συνεχίζουµε µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η6.2: Η βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη 

δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων 

των ασφαλισµένων. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V5 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  
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Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για 

γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων των 

ασφαλισµένων γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V5-V12, το 

επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,551>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 20). 

 

 

 

 

Συνεχίζουµε µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η6.3: Η βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το ότι 

η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V6 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι 

µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111 γιατί κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών V6-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,091>0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 21). 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος της υπόθεσης Η6.4: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός 

ότι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V7 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι η αποστολή της 

ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση γιατί 

κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V7-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,259>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 22). 

Συνεχίζουµε µε την υπόθεση Η6.5: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το 

αίσθηµα ασφάλειας για το χειρισµό των προσωπικών δεδοµένων των 

ασφαλισµένων από τους υπαλλήλους. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V8 και V12. Ο 
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έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το αίσθηµα ασφάλειας για το 

χειρισµό των προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων από τους 

υπαλλήλους γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V8-V12, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,302>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 23). 

 

 

 

 

Ακολουθεί η υπόθεση Η6.6: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη 

χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V9 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ 

αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού γιατί κατά 

τον έλεγχο των µεταβλητών V9-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,027>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 24). 

 

Συνεχίζουµε µε την υπόθεση Η6.7: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός 

ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των 

ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V10 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη χρήση του 

ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και 

αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου γιατί κατά τον 

έλεγχο των µεταβλητών V10-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,695>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 25). 
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Ακολουθεί η υπόθεση Η6.8: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ 

δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V11 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ 

υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και 

αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου γιατί κατά τον 

έλεγχο των µεταβλητών V11-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,050=0,05 (Στατιστικός Πίνακας 26). 

 

 

 

 

Συνεχίζουµε µε την υπόθεση Η6.9: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός 

ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς 

κατεστραµµένο έντυπο. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V13 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην 

ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο 

έντυπο γιατί κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V13-V12, το επίπεδο 

σηµαντικότητας Sig.=0,777>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 27). 

 

Ακολουθεί η υπόθεση Η6.10: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των 

ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V14 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 
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ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆ γιατί 

κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V14-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,928>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 28). 

 

Συνεχίζουµε µε την υπόθεση Η6.11: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το επίπεδο 

συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V15 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από το επίπεδο συνεννόησης και 

επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆ γιατί κατά τον έλεγχο 

των µεταβλητών V15-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,362>0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 29). 

 

 

 

Ακολουθεί η υπόθεση Η6.12: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από την ενηµέρωση από την 

ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V16 και V12. Ο 

έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους δεν εξαρτάται από την ενηµέρωση από την ΥΠΑ∆ 

για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής ασφάλισης γιατί 

κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V16-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας 

Sig.=0,622>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 30). 

 

Τέλος, έχουµε την υπόθεση Η6.13: Η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από την 

ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε στον έλεγχό µας είναι οι: V17 και V12. Ο 
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έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και 

τον έλεγχο chi-square, µέσα από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους εξαρτάται από την ταχύτητα και την αµεσότητα 

εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆ γιατί κατά τον έλεγχο 

των µεταβλητών V17-V12, το επίπεδο σηµαντικότητας Sig.=0,031>0,05 

(Στατιστικός Πίνακας 31). 

 

 
9.1.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο των δεκατριών επιµέρους υποθέσεων που 

χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την Η6, µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για 

τους ασφαλισµένους εξαρτάται από ορισµένους παράγοντες, ενώ από άλλους όχι. Για 

παράδειγµα, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους 

ασφαλισµένους εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται 

λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού, ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί 

από τον ασφαλισµένο και από την ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησης των 

ασφαλισµένων από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆. Αντιθέτως, η βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους δεν 

εξαρτάται από τη δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για σωστή συγκέντρωση και καταγραφή 

των στοιχείων των ασφαλισµένων, ούτε από τη δυνατότητα του ΕΜΑ∆ για γρήγορη 

ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων των ασφαλισµένων, ούτε από το ότι η 

ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111, ούτε από το γεγονός ότι η 

αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση, ούτε 

από το αίσθηµα ασφάλειας για το χειρισµό των προσωπικών δεδοµένων των 

ασφαλισµένων από τους υπαλλήλους, ούτε από το γεγονός ότι µε τη χρήση του 

ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου, ούτε από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην 

ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο, ούτε από 

το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆, ούτε από το επίπεδο 

συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆ αλλά ούτε και από 
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την ενηµέρωση από την ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Από τον έλεγχο των παραπάνω υπό-υποθέσεων, µπορούµε να καταλήξουµε 

στο συµπέρασµα ότι για κάποιους παράγοντες οφείλουµε να απορρίψουµε την Η6, 

ενώ για άλλους παράγοντες οφείλουµε να την κάνουµε αποδεκτή. 

 

9.2 ∆ηµογραφικοί παράγοντες στην αντίληψη ποιότητας – 

Έλεγχος υποθέσεων 
 

Η Η7 αφορά στη αντίληψη περί ποιότητας υπηρεσιών υγείας, µέσα από 

εφαρµογές ηλεκτρονικής υγείας στην ΥΠΑ∆ για τους ασφαλισµένους, ανάλογα µε 

την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική τους κατάσταση. Συγκεκριµένα η Η7 

διατυπώνεται ως εξής:  

Υπόθεση 7 (Η7): Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική 

κατάσταση των ασφαλισµένων.  

Η Η7 δε διακρίνεται σε υπό-υποθέσεις και οι µεταβλητές που χρησιµοποιούµε 

στον έλεγχό της είναι οι: V1, V2, V3 και V12. Ο έλεγχος των παραπάνω µεταβλητών 

µε τη χρήση της διαδικασίας crosstabulation και τον έλεγχο chi-square, µέσα από το 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µας δείχνει ότι:  

Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση 

εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας δεν εξαρτάται από την ηλικία, το 

φύλο και την επαγγελµατική κατάσταση των ασφαλισµένων γιατί 

κατά τον έλεγχο των µεταβλητών V1-V2-V3-V12, τα επίπεδα 

σηµαντικότητας είναι αντίστοιχα: Sig.=0,629>0,05,  Sig.=0,464>0,05 

και Sig.=0,956>0,05 (Στατιστικός Πίνακας 32). 

 

 
9.2.1 Συµπέρασµα 

 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο της υπόθεσης Η7 η οποία δε διαθέτει επιµέρους 

υποθέσεις, µπορούµε να καταλήξουµε στην απόρριψη της υπόθεσης Η7 και να 
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συµπεράνουµε ότι η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας δεν εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική 

κατάσταση των ασφαλισµένων. 

 

10. Συµπεράσµατα της έρευνας των ασφαλισµένων 
 

Η περιγραφική ανάλυση µας έδωσε πολύ χρήσιµα στοιχεία για το αντικείµενο 

µελέτης της διατριβής και µας αποκάλυψε τις τάσεις που κυριαρχούν γύρω από το 

ζήτηµα της αντίληψης ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε µια ΥΠΑ∆, σύµφωνα µε τους 

ασφαλισµένους, για όλες τις διαστάσεις του µοντέλου µέτρησης ποιότητας 

υπηρεσιών SERVQUAL. 

Ξεκινώντας µε τα δηµογραφικά στοιχεία, βλέπουµε ότι στην έρευνα 

συµµετείχαν ασφαλισµένοι µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ηλικίας 30-40 ετών 

(25%), ηλικίας 41-50 ετών (50%), ηλικίας 51-60 ετών (25%), άνδρες (42,5%), 

γυναίκες (57,5%), υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5%), δευτεροβάθµιας (12,5%), 

ανώτερης (25%) και ανώτατης (57,5%). 

Αναφορικά µε το µοντέλο SERVQUAL, όσον αφορά στη διάσταση της 

αξιοπιστίας (reliability) των εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας στην ΥΠΑ∆, οι 

συµµετέχοντες πιστεύουν ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά πολύ στη σωστή συγκέντρωση και 

καταγραφή των στοιχείων τους µε συντριπτικό ποσοστό 90% και επίσης βοηθά πολύ 

στην ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων µε ποσοστό 75%. Επίσης, οι 

ασφαλισµένοι είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι 

µεγαλύτερη από το «Ε111» µε ποσοστό 75% και είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το 

γεγονός ότι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι 

άµεση, µε ποσοστό 72,5%. 

Όσον αφορά στη διάσταση της διασφάλισης (assurance), οι ασφαλισµένοι 

αισθάνονται πολύ ασφάλεια κατά το χειρισµό των προσωπικών τους δεδοµένων από 

τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆ µε ποσοστό 45%, το 30% από αυτούς αισθάνεται λίγη 

ασφάλεια και το 25% καθόλου ασφάλεια. Παράλληλα, το 77,5% των συµµετεχόντων 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται 

λάθη σε σχέση µε τη χρήση µη έντυπου υλικού. Επίσης, το 47,5% των 

συµµετεχόντων είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του 
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ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή 

κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου αλλά το 32,5% είναι λίγο ευχαριστηµένοι, 

ενώ το 20% δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένοι. Με το συντριπτικό ποσοστό 92,5%, 

οι ασφαλισµένοι είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί 

να παραποιηθεί από τους ασφαλισµένους. 

Όσον αφορά στη διάσταση των υλικών περιουσιακών στοιχείων 

(tangibles), οι συµµετέχοντες είναι πολύ ευχαριστηµένοι από τη χρήση του 

σύγχρονου εξοπλισµού και εφαρµογών που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της 

ΥΠΑ∆ προκειµένου να εξυπηρετηθούν µε ποσοστό 87,5% και επιπρόσθετα, είναι 

πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα 

σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο, µε ποσοστό 85%. 

Όσον αφορά στη διάσταση της αφοσίωσης (empathy), οι συµµετέχοντες 

είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, 

µέσω του ΕΜΑ∆, µε ποσοστό 85%. Επίσης, όσον αφορά στο επίπεδο συνεννόησης 

και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆, είναι πολύ ευχαριστηµένοι µε 

ποσοστό 77,5%. 

Τέλος, όσον αφορά στη διάσταση της ανταπόκρισης (responsiveness), οι 

ασφαλισµένοι που συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η ΥΠΑ∆ τους ενηµερώνει 

πολύ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής ασφάλισης µε ποσοστό 

42,5% και λίγο, µε ποσοστό 22,5%. Οι ασφαλισµένοι εµφανίζονται ευχαριστηµένοι 

από την ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησή τους από τους υπαλλήλους της 

ΥΠΑ∆, µε ποσοστό 80%. 

Στο σηµείο αυτό και κατόπιν της περιγραφικής και της στατιστικής ανάλυσης 

των στοιχείων των δύο ερευνών για τις ΥΠΑ∆ και τους ασφαλισµένους, παραθέτουµε 

έναν πίνακα µε τα συνολικά αποτελέσµατα ελέγχου των υποθέσεων των δύο ερευνών: 
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Πίνακας 89: Αποτελέσµατα ελέγχου υποθέσεων των δύο ερευνών 

Η1: Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, 
βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της 
Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Για κάποιους 
παράγοντες οφείλουµε 
να απορρίψουµε την 
Η1, ενώ για άλλους 
παράγοντες οφείλουµε 
να την κάνουµε 
αποδεκτή. 

Η1.1: Η διεκπεραίωση των εργασιών της Υπηρεσίας µε τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου εξαρτάται από τη θέση και τον Νοµό που 
ανήκουν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. 

Νοµό: απορριπτέα 
Θέση: αποδεκτή 

Η1.2: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη χρήση ∆ιαδικτύου εξαρτάται 
από τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του ∆ιαδικτύου. Οι 
δυνατότητες αυτές είναι: 

α) Η ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών µέσα από ηλεκτρονικά 
περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων. 

Απορριπτέα 

β) Οι επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για 
ανταλλαγή πληροφοριών υγείας. Απορριπτέα 

γ) Η απόδοση δαπανών (εξόφληση πληρωµών µέσω 
∆ιαδικτύου). Απορριπτέα 

δ) Η λήψη και αποστολή email. Απορριπτέα 

ε) Η ανάκτηση ή τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων, 
γιατρών, φαρµακοποιών. Απορριπτέα 

Η1.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου 
εξαρτάται από τη δυνατότητα µείωσης του χρόνου που απαιτείται 
για διάφορες εργασίες, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Αποδεκτή 

Η1.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου 
εξαρτάται από την αµεσότητα εύρεσης πληροφοριών, µε τη χρήση 
του ∆ιαδικτύου. 

Αποδεκτή 

Η1.5: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου 
εξαρτάται από τα πιθανά προβλήµατα χρήσης του ∆ιαδικτύου. Τα 
προβλήµατα αυτά είναι: 

α) Έλλειψη επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ. 

Απορριπτέα 

β) Τεχνικά προβλήµατα Η/Υ και δικτύου καθυστερούν 
διαδικασίες της Υπηρεσίας. Απορριπτέα 

γ) Ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών µέσω 
δικτύου. Απορριπτέα 

Η1 

δ) Ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων 
ασφαλισµένων, γιατρών, φαρµακοποιών. Αποδεκτή 

Η2: Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια 
Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και 
διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Για κάποιους 
παράγοντες οφείλουµε 
να απορρίψουµε την 
Η2, ενώ για άλλους 
παράγοντες οφείλουµε 
να την κάνουµε 
αποδεκτή. 

Η2 

Η2.1: Η γνώση για τον ΗΙΦ και το σύστηµα ΕΜΑ∆ εξαρτάται 
από τη θέση του υπαλλήλου και τον Νοµό. Νοµό: απορριπτέα 
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Η2.2: Η δυνατότητα σύνδεσης ΗΙΦ µε ΕΜΑ∆ εξαρτάται από 
τη γνώση περί ΗΙΦ και ΕΜΑ∆. Θέση: αποδεκτή 

Η2.3: Η χρήση ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών γιατί 
διευκολύνει διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες. Οι 
διαδικασίες αυτές είναι: 

α) Σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των 
ασφαλισµένων. 

Αποδεκτή 

β) Γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων όποτε 
χρειάζεται. Αποδεκτή 

γ) Αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού 
(κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις). Απορριπτέα 

δ) Προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου 
(λόγω πρόσβασης υπαλλήλου µε µοναδικό κωδικό). Απορριπτέα 

ε) ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 
κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού. Αποδεκτή 

στ) ∆υνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και 
αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. Απορριπτέα 

ζ) ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου 
όταν βρίσκεται σε άλλο Νοµό, µε τη χρήση του µοναδικού 
αριθµού ΕΜΑ∆. 

Απορριπτέα 

Η2.4: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ εξαρτάται από τη 
δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου που απαιτείται για την εγγραφή 
και ανάκτηση στοιχείων των ασφαλισµένων. 

Αποδεκτή 

Η2.5: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΑΜΚΑ 
εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. Απορριπτέα 

Η3: Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας 
από µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό 
και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. 

Αποδεκτή 

Η3.1: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΚΚΑ 
εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. Αποδεκτή 

Η3.2: Η διάθεση των ασφαλισµένων της Υπηρεσίας µε ΕΚΑΑ 
εξαρτάται από τον Νοµό όπου ανήκουν οι ασφαλισµένοι. Αποδεκτή 

Η3 

Η3.3: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση της ΕΚΑΑ εξαρτάται 
από τη δυνατότητα της ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει ορισµένα βασικά 
ιατρικά στοιχεία. 

Αποδεκτή 

Η4: Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία 
υγείας, αυξάνουν την οικονοµική αποδοτικότητα. 

Αποδοχή της Η4, µε 
επιφυλάξεις για τη 
θεωρητική προσέγγιση 
των διαθέσιµων 
στοιχείων, λόγω 
έλλειψης οικονοµικών 
στοιχείων των 
Υπηρεσιών. 

Η4 

Η4.1: Η βελτίωση του έργου της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση των Αποδεκτή 
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 εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη δυνατότητα 
συντόµευσης διαδικασιών και της απελευθέρωσης εργατοωρών. 

Η5: Η ενηµέρωση  για την ηλεκτρονική υγεία σε µια υπηρεσία 
υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό 
έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα 
ζωής των πολιτών. 

Απορριπτέα 

Η5.1: Η γνώση περί ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από τη 
δυνατότητα βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη 
χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Απορριπτέα 

Η5.2: Η δυνατότητα επαφής µε ΟΠΑ∆ και ΥΠΑ∆ εξαρτάται 
από τη θέση των υπαλλήλων και τον Νοµό. 

Νοµός: απορριπτέα 
Θέση: αποδεκτή µόνο 
για ΥΠΑ∆ 

Η5.3: Η ενηµέρωση των ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, 
εκδηλώσεων, ανακοινώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα 
βελτίωσης του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και κατ’ 
επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση 
των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Απορριπτέα 

Η5 

Η5.4: Η βελτίωση του διαχειριστικού έργου της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη 
χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την 
ενηµέρωση των Υπηρεσιών από αρµόδιους φορείς. 

Απορριπτέα 

Η6: Η χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια 
Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών για τους ασφαλισµένους. 

Για κάποιους 
παράγοντες οφείλουµε 
να απορρίψουµε την 
Η6, ενώ για άλλους 
παράγοντες οφείλουµε 
να την κάνουµε 
αποδεκτή. 

Η6.1: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη δυνατότητα του 
ΕΜΑ∆ για σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των 
ασφαλισµένων. 

Απορριπτέα 

Η6.2: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από τη δυνατότητα του 
ΕΜΑ∆ για γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των στοιχείων των 
ασφαλισµένων. 

Απορριπτέα 

Η6.3: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το ότι η ισχύς της 
ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111. 

Απορριπτέα 

Η6.4: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η 
αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο 
είναι άµεση. 

Απορριπτέα 

Η6 

Η6.5: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων  
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το 
αίσθηµα ασφάλειας για το χειρισµό των προσωπικών δεδοµένων 
των ασφαλισµένων από τους υπαλλήλους. 

Απορριπτέα 
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Η6.6: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη 
χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση 
έντυπου υλικού. 

Αποδεκτή 

Η6.7: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι µε τη 
χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των 
ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του 
βιβλιαρίου. 

Απορριπτέα 

Η6.8: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι η 
ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο. 

Αποδεκτή 

Η6.9: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το γεγονός ότι τα 
στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς 
κατεστραµµένο έντυπο. 

Απορριπτέα 

Η6.10: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το 
γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 
στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός 
Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆. 

Απορριπτέα 

Η6.11: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από το 
επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της 
ΥΠΑ∆. 

Απορριπτέα 

Η6.12: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από την 
ενηµέρωση από την ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Απορριπτέα 

 

Η6.13: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµένους, εξαρτάται από την 
ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους 
της ΥΠΑ∆. 

Αποδεκτή 

Η7 

Η7: Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία 
υγείας από τη χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας 
εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική 
κατάσταση των ασφαλισµένων. 

Απορριπτέα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συµπεράσµατα της διατριβής 
 

Εισαγωγή 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια µελετήσαµε διεξοδικά το ζήτηµα της 

ηλεκτρονικής υγείας. Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία καταλήξαµε σε 

στατιστικές υποθέσεις τις οποίες ελέγξαµε µε τη χρήση σχετικών εργαλείων και 

καταλήξαµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε 

αναλυτικά όλα τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την µελέτη του ζητήµατος της 

ηλεκτρονικής υγείας, ξεκινώντας από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

καταλήγοντας σε προτάσεις για περαιτέρω έρευνα της ηλεκτρονικής υγείας. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε περιληπτικά τα 

συµπεράσµατα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνάς µας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε περιληπτικά τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το 

πλαίσιο έρευνας και στο τρίτο κεφάλαιο θα ακολουθήσουν τα βασικά ευρήµατα της 

διατριβής, όπως αυτά προέκυψαν από το κεφάλαιο της ανάλυσης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα σηµειωθούν οι περιορισµοί που αλλοιώνουν τα 

αποτελέσµατα της διατριβής όπως αυτοί προέκυψαν από το κεφάλαιο της ανάλυσης. 

Το πέµπτο κεφάλαιο θα ασχοληθεί µε τη συµβολή της έρευνας στην επιστήµη και µε 

τα κενά που καλύπτει στη σχετική βιβλιογραφία και θα ακολουθήσει το έκτο 

κεφάλαιο όπου θα σηµειωθούν οι επιπτώσεις της έρευνάς µας. Τέλος, το έβδοµο και 

τελευταίο κεφάλαιο θα ασχοληθεί µε τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

1. Περιληπτική παρουσίαση συµπερασµάτων της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
 

Από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είδαµε τα κύρια ζητήµατα 

της ηλεκτρονικής υγείας. Όλες οι ενέργειες καθώς και το όραµα για την ηλεκτρονική 

υγεία ξεκίνησαν από ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την µορφή σχεδίων 

δράσεων, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής Ευρώπης (eEurope) και κατόπιν της 

ηλεκτρονικής υγείας (eEurope Action Plans).  
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Μια πρώτη παρατήρηση όπως αυτή προκύπτει από την µελέτη της 

βιβλιογραφίας είναι η ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών και η υιοθέτηση σχεδίων 

δράσεων χωρίς προηγούµενες µελέτες για τη δυνατότητα εφαρµογής της eHealth στα 

υπάρχοντα συστήµατα υγείας. Αυτό που παρατηρούµε είναι από τη µια πλευρά  η 

επιτακτική ανάγκη εδραίωσης και εγκατάστασης εφαρµογών ηλεκτρονικής υγείας 

µέσα στο γενικότερο κλίµα της τεχνολογικής εξέλιξης και ανάπτυξης ευρωπαϊκών 

πολιτικών αλλά από την άλλη πλευρά παρατηρούµε ένα όραµα, ένα σχέδιο ελλιπώς 

καταρτισµένο και βιαστικό που είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Η δυσκολία 

έγκειται στην έλλειψη υποδοµών, προσωπικού, εκπαίδευσης αλλά κυρίως στην 

απουσία προηγούµενων µελετών για τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής υγείας. 

Οι µελέτες αυτές θα ήταν χρήσιµες και θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν για κάθε 

κράτος-µέλος ξεχωριστά και να ακολουθήσει η πιλοτική εφαρµογή ορισµένων 

διαδικασιών. Άλλωστε, τα λάθη και οι ελλείψεις είναι αφενός αναπόφευκτα και 

αφετέρου χρήσιµα για τις µετέπειτα ενέργειες των ευρωπαϊκών υγειονοµικών 

συστηµάτων, όµως, αφού έχει προηγηθεί η καλύτερη δυνατή εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων. 

Ένα δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αφορά στην ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση ιατρικών 

πληροφοριών είναι ανάµεσα στις πιο δηµοφιλείς αναζητήσεις από τη χρήση του 

διαδικτύου. Αυτό που λείπει όµως από την µελέτη σχετικών άρθρων, είναι η χρήση 

του διαδικτύου και της ιατρικής πληροφορίας όχι σε προσωπικό αλλά σε 

διαχειριστικό και οργανωτικό επίπεδο. Μιας και οι διάφορες υπηρεσίες υγείας είναι 

υπεύθυνες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών τους, µεγαλύτερη σηµασία θα έπρεπε να δίνεται στο διαχειριστικό 

κοµµάτι της ιατρικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, οι επαγγελµατίες υγείας 

(διοικητικοί, γιατροί, οδοντίατροι και άλλοι) που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας, θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιούν (περισσότερο) το διαδίκτυο για να πραγµατοποιούν 

εργασίες της Υπηρεσίας τους. Συνεπώς, µιλάµε πάλι για προσωπική χρήση του 

διαδικτύου αλλά µε απώτερο σκοπό τη διαχειριστική ιδιότητα των πληροφοριών και 

τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε 

ότι είναι πολλά τα άτοµα στη χώρα µας αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη που 

βιώνουν τον «τεχνολογικό αναλφαβητισµό» και είναι υποχρέωση των υπηρεσιών 

υγείας να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες µε τη χρήση του διαδικτύου το οποίο 

σαφώς βελτιώνει και επιταχύνει πολλές διαδικασίες.   
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Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, όντως αποτελεί ένα πολύ 

χρήσιµο εργαλείο της ηλεκτρονικής υγείας, όµως, ο ρόλος και οι δυνατότητές του δεν 

έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Παρατηρούµε πληθώρα φακέλων, ο καθένας από τους 

οποίους έχει ξεχωριστές ιδιότητες. Είναι σίγουρο ότι η ηλεκτρονική καταγραφή 

ιατρικών, και όχι µόνο, δεδοµένων των ασθενών είναι πολύ σηµαντική καθώς 

διευκολύνει και την ανάκτησή τους αλλά τίθεται και το ζήτηµα της 

διαλειτουργικότητας. ∆εν είναι µόνο η ηλεκτρονική καταγραφή των δεδοµένων που 

παίζει ρόλο αλλά και η δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των δεδοµένων ανάµεσα 

στους αρµόδιους φορείς, πάντα µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επίσης, δεν είναι µόνο τα νοσοκοµεία που 

χρειάζονται τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους αλλά και οι υπηρεσίες υγείας. 

Άλλωστε, όλα αποτελούν µέρη του υγειονοµικού συστήµατος και οφείλουν να 

συνεργάζονται για το καλό του πολίτη. Επιπρόσθετα, κάποιες φορές αναπτύσσονται 

συστήµατα που αποτελούν έστω εν µέρει εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας. Ο 

ρόλος αυτός των συστηµάτων, όπως το σύστηµα ΕΜΑ∆, είναι καίριος και 

σηµαντικός αρκεί να αναγνωριστούν και να εκµεταλλευτούν οι δυνατότητές του. 

Όπως και ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος έτσι και η ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθένειας υιοθετήθηκε για τον ίδιο σκοπό, τη βελτίωση δηλαδή της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό 

που παρατηρούµε είναι ότι η κάρτα από µόνη της και µε τα στοιχεία που περιέχει 

µέχρι στιγµής, δε διαφέρει ιδιαίτερα από το γνωστό έντυπο «Ε111» που 

αντικατέστησε, µιας και φέρει µόνο τα ατοµικά στοιχεία. Ίσως όµως η µετατροπή της 

σε ηλεκτρονική /έξυπνη κάρτα να διευκόλυνε πραγµατικά τα ζητήµατα φροντίδας 

υγείας των πολιτών καθώς και το φόρτο εργασιών των εµπλεκόµενων στη φροντίδα 

φορέων, αφού βέβαια λυθεί και το πρόβληµα της χωρητικότητας των δεδοµένων της 

κάρτας. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι οι δυνατότητες που προσφέρει η κάρτα, αν 

εµπλουτιστεί και χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρονική κάρτα που να περιλαµβάνει 

χρήσιµα και απαραίτητα στοιχεία ιατρικής φύσεως, µιας και υπάρχει η τεχνογνωσία 

που να επιτρέπει τέτοιου είδους εξέλιξη. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες για την ηλεκτρονική 

υγεία, θα περίµενε κανείς ότι θα δοθεί πρωταρχική σηµασία σε διαδικασίες για την 

ενηµέρωση και επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µελών. Οι εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας είναι πράγµατι πολύ χρήσιµες για τους πολίτες και τα 

συστήµατα υγείας αλλά το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν το υγειονοµικό 
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προσωπικό µπορεί να τις διαχειριστεί. Οι εργαζόµενοι σε υπηρεσίες υγείας είναι 

αυτοί που εξυπηρετούν πολίτες και ασθενείς και θέτουν, εν µέρει, τον πήχη της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το κράτος οφείλει αρχικά να ενηµερώσει 

και να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους και όχι απλά να «εγκαταστήσει» υποδοµές και 

ιδέες θεωρώντας ότι ολοκλήρωσε τη δουλειά του. ∆εδοµένης και της έλλειψης 

σχετικών µελετών, απουσιάζουν χρήσιµα παραδείγµατα προς µίµηση ή αποφυγή. 

Όλα αυτά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα συστήµατα υγείας έχουν πολλά άλλα 

προβλήµατα να αντιµετωπίσουν, ίσως η eHealth να εµφανίζεται µερικές φορές ως 

δευτερεύουσας σηµασίας ή ως πολυτέλεια, σε συστήµατα υγείας που έχουν ακόµη να 

αντιµετωπίσουν βασικά προβλήµατα στην οργάνωση και παροχή φροντίδας υγείας. Η 

βιβλιογραφία δείχνει ότι η ελλιπής εκπαίδευση για την υγεία (health education) 

οδηγεί στον «αναλφαβητισµό» της υγείας (health illiteracy), κάτι που επηρεάζει 

άµεσα το κόστος και τις δαπάνες της υγειονοµικής φροντίδας. 

Επιπρόσθετα, όλες οι ενέργειες που αφορούν στην εγκατάσταση και χρήση 

των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας ενέχουν υψηλά κόστη. Όπως σε κάθε άλλη 

µορφή επένδυσης έτσι και στην eHealth, το ζητούµενο είναι η µεγιστοποίηση του 

οφέλους µε ένα σχετικά χαµηλό κόστος. Το όφελος στην περίπτωση αυτή θα είναι η 

αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου 

των πολιτών. Το κόστος, ανάλογα, είναι οι πόροι που θα διατεθούν για την επίτευξη 

των στόχων της ηλεκτρονικής υγείας. Είναι σαφές ότι το ιδανικό είναι τα κέρδη να 

υπερβαίνουν το οποιοδήποτε κόστος δηλαδή να αποδεικνύεται η οικονοµική 

αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας. Βέβαια, η οικονοµική αποδοτικότητα των 

επενδύσεων χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί όπως επίσης και έλεγχο 

προηγούµενων περιπτώσεων. Το ζητούµενο όµως κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας και 

κράτους πρόνοιας δεν είναι η αποκόµιση οικονοµικών οφελών από τέτοιου είδους 

παρεµβάσεις αλλά η βελτίωση των υπηρεσιών στους πολίτες, µε δαπάνες που θα 

χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστηµα για να αποσβεστούν. 

Τέλος, έχουµε το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας µπορούν να 

βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, σε διάφορα επίπεδα. 

Πράγµατι, το διαδίκτυο, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, η ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθένειας, είναι εφαρµογές οι οποίες διαφαίνονται ικανές να αυξήσουν 

την οικονοµική αποδοτικότητα, να µειώσουν λειτουργικά έξοδα, να απελευθερώσουν 

εργατοώρες που απαιτούνται χωρίς την ταχύτητα της τεχνολογίας και γενικώς να 
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διαχειρίζονται ζητήµατα µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Όσον αφορά στην ποιότητα όµως, 

δεν είναι απαραίτητο ότι οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας αυξάνουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών, ή τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Η ποιότητα 

είναι κάτι που µπορεί να µετρηθεί και οι έρευνες που να ασχολούνται µε την 

ποιότητα και από την πλευρά των παροχέων αλλά και την αντίληψη των 

καταναλωτών, είναι αποσπασµατικές, κυρίως στο χώρο της φροντίδας υγείας. Αν 

αναλογιστούµε ότι η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί κυρίαρχο στόχο µιας σωστής 

κοινωνικής πολιτικής, η απουσία βελτιωµένης ποιότητας θα µπορούσε να ισοδυναµεί 

µε έλλειψη χάραξης και σχεδιασµού κοινωνικής πολιτικής. 

 

2. Περιληπτική παρουσίαση του πλαισίου έρευνας 
 

Η µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης µας οδήγησε στα συµπεράσµατα 

που µόλις παρουσιάσαµε. Επίσης, µας αποκάλυψε κάποια κενά τα οποία µελετάµε 

στην έρευνά µας, µέσα από τη διατύπωση των σχετικών υποθέσεων και τον έλεγχο 

αυτών. 

Σύµφωνα µε τις ελλείψεις της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποφασίσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε ως πρώτο αντικείµενο έρευνας µία Υπηρεσία υγείας και 

συγκεκριµένα έναν ασφαλιστικό οργανισµό, τον Οργανισµό Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆), µε τις επιµέρους υπηρεσίες του, τις Υπηρεσίες 

Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΥΠΑ∆). Οι υποθέσεις της έρευνάς µας έχουν 

ως κύριο άξονα την µελέτη της σχέσης Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική υγεία, κάτι 

που εκλείπει από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η έννοια που δίνεται 

σε αυτή τη σχέση είναι η δυνατότητα βελτίωσης του έργου των ΥΠΑ∆ και της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, µε τη χρήση των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας.  

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να θυµίσουµε τις πέντε στατιστικές 

υποθέσεις της διατριβής µας για την έρευνα των ΥΠΑ∆, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

Η1: Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει το γενικότερο 

διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η2: Η χρήση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε µια Υπηρεσία υγείας, 
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βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή 

βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα 

ζωής των πολιτών. 

Η3: Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από µια Υπηρεσία 

υγείας, βελτιώνει το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και 

κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής των 

πολιτών. 

Η4: Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας, αυξάνουν 

την οικονοµική αποδοτικότητα. 

Η5: Η ενηµέρωση  για την ηλεκτρονική υγεία σε µια υπηρεσία υγείας, βελτιώνει 

το γενικότερο διοικητικό και διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας, δηλαδή βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των 

πολιτών. 

Ακολούθως, και σύµφωνα µε τις ελλείψεις της βιβλιογραφίας, αποφασίσαµε 

να χρησιµοποιήσουµε ως δεύτερο αντικείµενο έρευνας τους ασφαλισµένους µιας 

ΥΠΑ∆ ενός Νοµού. Σε αυτήν την περίπτωση, θελήσαµε να µελετήσουµε τον τρόπο 

που αντιλαµβάνονται την ποιότητα οι ασφαλισµένοι, µέσα από τις εφαρµογές 

ηλεκτρονικής υγείας, στον ασφαλιστικό οργανισµό. Οι υποθέσεις της έρευνάς µας 

έχουν ως κύριο άξονα την µελέτη αντίληψης ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

υγείας από τους ασφαλισµένους. 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να θυµίσουµε τις δύο στατιστικές υποθέσεις 

της διατριβής µας για την έρευνα των ασφαλισµένων, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

Υπόθεση 6 (Η6): Η χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας σε µια 

Υπηρεσία υγείας, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών για τους 

ασφαλισµένους. 

Υπόθεση 7 (Η7): Η αντίληψη των ασφαλισµένων περί βελτίωσης ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών σε µια Υπηρεσία υγείας από τη χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και την επαγγελµατική 

κατάσταση των ασφαλισµένων.  

Η χρήση του διαδικτύου σε µια Υπηρεσία υγείας, ο ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος και η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας αποτελούν εφαρµογές της 

ηλεκτρονικής υγείας, όπως είδαµε στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, στα σχέδια 

δράσης της ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα διατριβή τονίζει τη σηµασία των 

εφαρµογών αυτών και υποστηρίζει τη χρήση τους από Υπηρεσίες υγείας και 
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συγκεκριµένα από τις ΥΠΑ∆ αλλά τονίζει και τον τρόπο αντίληψης της ποιότητας 

των υπηρεσιών, από την πλευρά των ασφαλισµένων. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη 

σηµασία στην οικονοµική αποδοτικότητα των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας 

καθώς και στην ανάγκη ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των εµπλεκόµενων µελών. Η 

µελέτη της βιβλιογραφίας και τα κενά που απεκάλυψε, οδήγησαν στην ανάγκη 

µελέτης της σχέσης της ηλεκτρονικής υγείας µε τις ΥΠΑ∆, έτσι ώστε να γίνουν 

ορατές οι πραγµατικές διαστάσεις των ηλεκτρονικών παρεµβάσεων και η δυνατότητα 

συνδροµής τους στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας αλλά 

και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των πολιτών.  

 

3. Βασικά ευρήµατα της διατριβής 
 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να αναφερθούµε στα βασικά ευρήµατα της 

διατριβής δηλαδή στα αποτελέσµατα της περιγραφικής και αναλυτικής διερεύνησης 

των στοιχείων των ερωτηµατολογίων, των δύο ερευνών. 

 

3.1 Βασικά ευρήµατα της έρευνας των ΥΠΑ∆ 
 

Οι στατιστικές υποθέσεις που µόλις αναφέραµε, όπως αυτές προέκυψαν από 

την µελέτη της βιβλιογραφίας, µας οδήγησαν στην κατάρτιση σχετικών 

ερωτηµατολογίων τα οποία αποστείλαµε σε 57 ΥΠΑ∆ της χώρας (τέσσερα 

ερωτηµατολόγια ανά ΥΠΑ∆, σύνολο 228). Από τις 57 ΥΠΑ∆ της χώρας µας 

απάντησαν οι 41 (επιτυχής ανταπόκριση στην έρευνα 72%) µε σύνολο 153 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων (επιτυχής ανταπόκριση στην έρευνα 67%). 

Κατόπιν, ακολούθησε η περιγραφική και στατιστική διερεύνηση των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων η οποία έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα και οδήγησε σε αποδοχή 

ή απόρριψη των στατιστικών υποθέσεων.  

Λαµβάνοντας υπόψη την περιγραφική και στατιστική διερεύνηση των 

στοιχείων των ερωτηµατολογίων, παρατηρήσαµε ότι οι εργαζόµενοι στις ΥΠΑ∆ δε 

γνωρίζουν επαρκώς τον όρο «ηλεκτρονική υγεία» και είναι σχετικά ευχαριστηµένοι 

από το επίπεδο συνεργασίας τους µε τον ΟΠΑ∆ και την ενηµέρωσή τους από αυτόν 

ειδικά σε επίπεδο σεµιναρίων και εκδηλώσεων, ενώ εµφανίζουν την έλλειψη 

γενικότερης ενηµέρωσης ως δεύτερο πιο σηµαντικό πρόβληµα της Υπηρεσίας τους. 
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Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν είναι σε πολύ ικανοποιητικά 

επίπεδα. Το ευχάριστο γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των ΥΠΑ∆ έχουν σύνδεση στο 

διαδίκτυο και αρκετούς Η/Υ, µε επαρκή εξοπλισµό. Ένα πρόβληµα όµως που 

παρουσιάζουν είναι η έλλειψη και η διαρκής ανανέωση του προσωπικού, κάτι που 

δηµιουργεί καθυστερήσεις στο έργο αλλά και στο επίπεδο διατήρησης τεχνολογικής 

γνώσης στην Υπηρεσία.  

Όσον αφορά στο διαδίκτυο, οι ΥΠΑ∆ το χρησιµοποιούν λίγο για τη 

διεκπεραίωση εργασιών, µε κύριο λόγο χρήσης την ηλεκτρονική απόδοση δαπανών 

και έπειτα την ανάκτηση και τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων, γιατρών και 

φαρµακοποιών. Οι υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο όπως 

ενηµέρωση από ηλεκτρονικά περιοδικά και ιατρικές βάσεις καθώς και ανταλλαγή 

πληροφοριών µέσω forums, δεν έχουν υψηλή προτεραιότητα επιλογής, κάτι που 

αποδεικνύει την περιορισµένη χρήση του. Επίσης, η έλλειψη επαρκούς γνώσης 

χρήσης του διαδικτύου και των Η/Υ καθώς και τα τεχνικά προβλήµατα που 

προκύπτουν, αποτελούν τα δύο πιο σηµαντικά προβλήµατα από τη χρήση του 

διαδικτύου. Ακολουθούν τα ζητήµατα ασφάλειας στην εξόφληση πληρωµών και 

τέλος τα ζητήµατα ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων τα οποία αν και πολύ 

σηµαντικά, εµφανίζονται ως τελευταία επιλογή.  

Οι εργαζόµενοι στις ΥΠΑ∆ θεωρούν ότι το έργο της Υπηρεσίας θα 

βελτιωνόταν αν οι ίδιοι µπορούσαν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που θεωρούν 

απαραίτητες για την εργασία τους. Ακολουθεί η δυνατότητα ανάκτησης ιατρικών 

πληροφοριών και η ενηµέρωση από ηλεκτρονικά περιοδικά και ιατρικές βάσεις 

δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε ότι η προσωπική χρήση του διαδικτύου 

είναι αυτή που προτιµάται από τους υπαλλήλους, κάτι που µπορεί να δηµιουργεί την 

αίσθηση της παραπλάνησης όσον αφορά στη σηµαντικότητα και σχετικότητα των 

ιστοσελίδων που θέλουν να επισκέπτονται. Αυτό που ισχύει ήδη από τον ΟΠΑ∆, 

είναι η περιορισµένη χρήση του διαδικτύου και των µηχανών αναζήτησης από τις 

ΥΠΑ∆ οι οποίες µπορούν και επισκέπτονται συγκεκριµένες ιστοσελίδες των οποίων 

την πρόσβαση επιτρέπει ο ΟΠΑ∆. Τέλος, οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται την 

µεγάλη αµεσότητα που προσφέρει το διαδίκτυο στην εύρεση πληροφοριών, τη 

δυνατότητα βελτίωσης του έργου της Υπηρεσίας και της ποιότητας των υπηρεσιών 

από τη χρήση του και της δυνατότητας µείωσης χρόνου που απαιτείται για διάφορες 

εργασίες της Υπηρεσίας.  

Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, το µεγαλύτερο ποσοστό 
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των εργαζοµένων δε γνωρίζουν πολύ το περιεχόµενο και την έννοιά του. Γνωρίζουν 

όµως πολύ το σύστηµα ΕΜΑ∆, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό εκτιµά ότι υπάρχει λίγη 

συσχέτιση ανάµεσα σε ΗΙΦ και ΕΜΑ∆. Οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται τα 

πλεονεκτήµατα του συστήµατος ΕΜΑ∆, θέτοντας ως βασικό του πλεονέκτηµα τη 

δυνατότητα σωστής συγκέντρωσης και καταγραφής των στοιχείων των 

ασφαλισµένων. Ακολουθεί η γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση στοιχείων, η 

αποφυγή λαθών σε σχέση µε κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις και σηµαντικό 

επίσης είναι και το πλεονέκτηµα του ΕΜΑ∆ να ελέγχει την κίνηση των 

ασφαλισµένων προς αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. Ως 

τελευταίες επιλογές είναι η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, η 

δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου σε άλλο Νοµό µε τον 

µοναδικό αριθµό ΕΜΑ∆ και τέλος η δυνατότητα προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων του ασφαλισµένου, µιας και η πρόσβαση του υπαλλήλου στον ΕΜΑ∆ 

γίνεται µε µοναδικό κωδικό. Από όλα αυτά παρατηρούµε ότι το σύστηµα ΕΜΑ∆ 

εκτιµάται για τις πιο βασικές και απλές λειτουργίες του ενώ δεν έχει αναγνωριστεί 

ακόµη η παραπέρα δυνατότητά του να συµµετέχει και σε άλλες διαδικασίες όπως τη 

διαλειτουργικότητα και τη δυνατότητα στατιστικής έρευνας. Το ζήτηµα µάλιστα της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων εµφανίζεται ως τελευταία ανησυχία των 

υπαλλήλων. 

Όπως είπαµε προηγουµένως, οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται τη σηµασία του 

συστήµατος ΕΜΑ∆ και θεωρούν ότι κάποιες επιπλέον λειτουργίες του συστήµατος 

θα βελτίωναν το έργο της Υπηρεσίας και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η 

ενσωµάτωση στον ΕΜΑ∆ ιατρικών πληροφοριών όπως για παράδειγµα το ιατρικό 

ιστορικό του ασφαλισµένου, αποτελεί την πιο σηµαντική επιπλέον λειτουργία του 

ΕΜΑ∆. Ακολουθούν η δυνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε σηµείο στον ΕΜΑ∆ 

(νοσοκοµείο, κέντρο υγείας, άλλη ΥΠΑ∆) και τέλος έρχεται η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων σε ιατρικές βάσεις δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε 

ότι παρ’ όλη την έλλειψη γνώσης και ενηµέρωσης για την ηλεκτρονική υγεία, ο 

εµπλουτισµός του ΕΜΑ∆ µε επιπλέον ιατρικά στοιχεία των ασφαλισµένων είναι αυτό 

που τραβά περισσότερο την προσοχή των εργαζοµένων. Η δυνατότητα στατιστικής 

καταγραφής δεδοµένων, εξακολουθεί να έρχεται τελευταία στις προτιµήσεις των 

υπαλλήλων.  

Στην ερώτηση που αφορούσε τους λόγους που οι επιπλέον πληροφορίες του 

συστήµατος ΕΜΑ∆ θα µπορούσαν να βελτιώσουν το έργο της Υπηρεσίας και την 
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ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, οι εργαζόµενοι στις ΥΠΑ∆ έθεσαν ως πιο 

σηµαντικούς τη δυνατότητα ελέγχου ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης και 

σύγκρισης αυτών µε τις κατατιθέµενες δαπάνες των γιατρών προς αποφυγή 

καταχρήσεων και τη δυνατότητα ελέγχου περίπτωσης παράνοµων ή διπλών 

βιβλιαρίων. Ήδη παρατηρούµε την ανησυχία που διέπει τους υπαλλήλους όσον 

αφορά σε καταχρηστικά ως προς την Υπηρεσία φαινόµενα (είτε γιατί συµβαίνουν 

είτε από φόβο µήπως συµβούν). Ακολουθεί η δυνατότητα προαγωγής της έρευνας 

µέσω συλλογής στατιστικών στοιχείων και τέλος η δυνατότητα ελέγχου προώθησης 

φαρµακευτικών εταιριών µε τη διαρκή συνταγογράφηση συγκεκριµένων φαρµάκων 

από την πλευρά των γιατρών. Γενικώς, οι εργαζόµενοι αισθάνονται ότι το σύστηµα 

ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο της Υπηρεσίας και την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς 

επίσης και το χρόνο που απαιτείται για την εγγραφή και ανάκτηση των στοιχείων των 

ασφαλισµένων. Αντιθέτως, οι εργαζόµενοι δεν έχουν πολύ καλή γνώση για τον 

ΑΜΚΑ, παρ’ όλο που µοιάζει µε το σύστηµα ΕΜΑ∆ και ισχύει για τους 

ασφαλισµένους όλων των ασφαλιστικών φορέων και δε συναντούν συχνά κατόχους 

ΑΜΚΑ στην Υπηρεσία τους, όπως επίσης και κατόχους της ΚΚΑ. Αντιθέτως, οι ίδιες 

οι ΥΠΑ∆ παρέχουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ΕΚΑΑ στους ασφαλισµένους που τη 

χρειάζονται. 

Περνώντας στην κάρτα υγείας, οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η 

ΕΚΑΑ υπερτερεί των γραπτών εντύπων λόγω καθαρότητας και ευαναγνωσιµότητας 

των στοιχείων του ασφαλισµένου, καθώς και δυνατότητα µη παραποίησής της. 

Επίσης, αισθάνονται ότι µε τη διανοµή της ΕΚΑΑ συµµετέχουµε στις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις. Ακολουθεί η δυνατότητα της ΕΚΑΑ να αντικαθιστά πολλά είδη εντύπων, η 

µεγάλη της ισχύς και η άµεση αποστολή της. Γενικώς, οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι η 

ΕΚΑΑ είναι µια καλή εφαρµογή χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τη χρήση της και 

πιστεύουν ότι βελτιώνει το έργο της Υπηρεσίας και την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Τέλος, ο εµπλουτισµός της ΕΚΑΑ µε επιπλέον ιατρικά στοιχεία, δηλαδή 

η ηλεκτρονικοποίησή της, προτιµάται από το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων 

στις ΥΠΑ∆.  

Ολοκληρώνοντας, οι υπάλληλοι των ΥΠΑ∆ είναι πεπεισµένοι ότι οι 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας µπορούν να βελτιώσουν κατά πολύ το έργο της 

Υπηρεσίας και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα µπορούν 

να βελτιώσουν το χρόνο που απαιτείται για διάφορες εργασίες µε την απελευθέρωση 

εργατοωρών. Παράλληλα όµως θέτουν ένα σηµαντικό πρόβληµα: ότι οι ΥΠΑ∆ έχουν 
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ακόµη πολύ σηµαντικά προβλήµατα να αντιµετωπίσουν από το να βελτιώνουν τις 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας, όπως την έλλειψη και διαρκή ανανέωση του 

προσωπικού, την έλλειψη υποδοµών, την έλλειψη ενηµέρωσης από αρµόδιους φορείς 

και τέλος την αδυναµία καλής συνεργασίας µε ασφαλισµένους, γιατρούς και 

φαρµακοποιούς και µερικές φορές την έλλειψη κλίµατος συνεργασίας µέσα στην 

Υπηρεσία. Αυτοί οι λόγοι είναι που δηµιουργούν µεγάλες ανησυχίες και 

αβεβαιότητες στις ΥΠΑ∆ και καθυστερούν ή υποβαθµίζουν την εφαρµογή µιας 

καλύτερης και πληρέστερης ηλεκτρονικής υγείας.  

Όσον αφορά στο κόστος των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας, 

παρατηρούµε ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι η χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας µπορεί όχι µόνο να βελτιώσει το έργο της Υπηρεσίας και την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και να διασώσει εργατοώρες οι οποίες 

µπορούν να διοχετευθούν σε άλλες εργασίες. 

Τέλος, όσον αφορά στην ενηµέρωση για την ηλεκτρονική υγεία, οι 

υπάλληλοι θεωρούν ότι ο ΟΠΑ∆ τους ενηµερώνει αρκετά για τις αλλαγές και 

τροποποιήσεις και µάλιστα µέσα από σεµινάρια και ανακοινώσεις. Παρ’ όλα αυτά, το 

πρόβληµα της ενηµέρωσης εµφανίζεται µέσα στα πιο βασικά προβλήµατα που 

παρουσιάζουν οι υπάλληλοι για τις Υπηρεσίες τους. Εδώ, η έννοια και το 

περιεχόµενο της ενηµέρωσης προφανώς διαφοροποιείται και σίγουρα χρειάζεται 

αποσαφήνιση από τον κεντρικό οργανισµό. 

 

3.2 Βασικά ευρήµατα της έρευνας των ασφαλισµένων 
 

Η µελέτη της βιβλιογραφίας στο αντικείµενο που µελετάµε, µας αποκάλυψε 

ορισµένα θέµατα που θελήσαµε να µελετήσουµε περισσότερο. Αφού θέσαµε τις 

υποθέσεις της διατριβής, οδηγηθήκαµε στην ανάγκη διεξαγωγής δύο ερευνών, µία για 

τις ΥΠΑ∆ και µία για τους ασφαλισµένους της ΥΠΑ∆. Η έρευνα για τους 

ασφαλισµένους χρησιµοποίησε δείγµα σαράντα ατόµων, διαφόρων ηλικιών, φύλου 

και επαγγελµατικής κατάστασης. Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, 

κωδικοποιήθηκαν στο στατιστικό πρόγραµµα και κατόπιν, ακολούθησε η 

περιγραφική και στατιστική διερεύνηση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων η 

οποία έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα και οδήγησε σε αποδοχή ή απόρριψη των 

στατιστικών υποθέσεων.  
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Λαµβάνοντας υπόψη την περιγραφική και στατιστική διερεύνηση των 

στοιχείων των ερωτηµατολογίων, όσον αφορά στον ΕΜΑ∆, παρατηρήσαµε ότι οι 

ασφαλισµένοι στην ΥΠΑ∆ πιστεύουν πολύ στη σωστή συγκέντρωση, καταγραφή, 

ανάκτηση και τροποποίηση  των στοιχείων τους, µέσω του συστήµατος ΕΜΑ∆. 

Επίσης, είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ 

αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού αλλά και από το γεγονός 

ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων 

και αποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, οι 

ασφαλισµένοι είναι πολύ ευχαριστηµένοι από τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 

στοιχείων, µέσω του ΕΜΑ∆. 

Όσον αφορά στην ΕΚΑΑ, οι ασφαλισµένοι είναι πολύ ευχαριστηµένοι από 

το γεγονός ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη από το έντυπο Ε111, ότι η 

αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση, αλλά 

και ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο. Επίσης, οι 

ασφαλισµένοι είναι πολύ ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ 

είναι ευανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο. 

Όσον αφορά γενικώς στη χρήση των ΤΠΕ στην ΥΠΑ∆, οι ασφαλισµένοι 

αισθάνονται σχετικά ασφαλείς για το χειρισµό των προσωπικών τους δεδοµένων από 

τους υπαλλήλους αλλά είναι πολύ ευχαριστηµένοι από την ποιότητα του σύγχρονου 

εξοπλισµού και εφαρµογών που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της ΥΠΑ∆. Επίσης, 

οι ασφαλισµένοι είναι ευχαριστηµένοι από το επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας 

αλλά και ταχύτητας εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆ αλλά είναι 

σχετικά ευχαριστηµένοι από την ενηµέρωση που κάνει η ΥΠΑ∆ για θέµατα της 

κοινωνικής τους ασφάλισης. 

 

4. Περιορισµοί της διατριβής 
 

Αφού παρουσιάσαµε τα βασικά ευρήµατα της διατριβής, αµέσως παρακάτω 

θα περάσουµε στους περιορισµούς της. Η διατριβή µας έχει ορισµένους περιορισµούς 

που αναφέρονται παρακάτω: 

Ξεκινάµε µε τον πρώτο περιορισµό ο οποίος αναφέρεται στη στατιστική 

υπόθεση «Η4: Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας, 

αυξάνουν την οικονοµική αποδοτικότητα». Ο περιορισµός έγκειται στην περισσότερο 
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θεωρητική προσέγγιση της συγκεκριµένης υπόθεσης. Συγκεκριµένα, επειδή ο 

ασφαλιστικός οργανισµός του ΟΠΑ∆ είναι νεοσύστατος, δεν υπάρχουν ακόµη 

συγκρίσιµα οικονοµικά στοιχεία που να επιτρέπουν οικονοµική ανάλυση ή την 

ανάλυση οικονοµικής αποδοτικότητας της ηλεκτρονικής υγείας. Ο ΟΠΑ∆ 

θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 2768/1999 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων, σύσταση 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε ην επωνυµία "Οργανισµός Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆)", κλπ» και άρχισε να λειτουργεί από την 1/7/2001. 

Επιπρόσθετα, οι ΥΠΑ∆ έχουν θέσει από 1/7/2002 λειτουργίες όπως για παράδειγµα 

την εγκατάσταση και ενηµέρωση του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου 

(ΕΜΑ∆), την έκδοση των προβλεπόµενων από την ΕΕ εντύπων για τυχόν περίθαλψη 

ασφαλισµένων σε χώρα µέλος της και γενικώς οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα 

σχετική µε την προετοιµασία της πλήρους λειτουργίας τους και της µηχανοργάνωσης 

του συστήµατος. Συνεπώς, µιλάµε µόνο για τέσσερα χρόνια που λειτουργούν 

ορισµένα συστήµατα, ενώ παράλληλα πολλές ΥΠΑ∆ αντιµετωπίζουν ακόµη το 

πρόβληµα έλλειψης προσωπικού ή υποδοµής. Είναι λογικό ότι το βασικό µέληµα του 

κεντρικού οργανισµού του ΟΠΑ∆ είναι η επίλυση και η αντιµετώπιση άλλων 

ζητηµάτων που αφορούν στον οργανισµό και τις επιµέρους Υπηρεσίες της χώρας και 

όχι τόσο η οικονοµική ανάλυση διαφόρων παρεµβάσεων. Ως εκ τούτου έχουµε να 

αντιµετωπίσουµε τον περιορισµό που προέρχεται από την έλλειψη συγκρίσιµων 

οικονοµικών στοιχείων. 

Από την άλλη πλευρά όµως, όπως αναφέραµε και στο κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι περισσότερες απόψεις για την οικονοµική 

αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής υγείας συγκλίνουν στην πεποίθηση ότι η eHealth 

είναι οικονοµικά αποδοτική. Σε αυτό το συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε αν 

αναλογιστούµε τα οφέλη της ηλεκτρονικής υγείας τα οποία µπορούν να 

παρατηρηθούν και µέσα στις ΥΠΑ∆. Συγκεκριµένα, η χρήση εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας όπως το διαδίκτυο και η ιατρική πληροφορία, το σύστηµα 

ΕΜΑ∆ και η ΕΚΑΑ, µπορούν και αυξάνουν το επίπεδο της γνώσης µε αποτέλεσµα 

την άµεση και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, απελευθερώνουν εργατοώρες λόγω 

ταχύτητας και αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων, διασώζουν δαπάνες από επιπλέον 

λειτουργίες (λειτουργικά έξοδα) που τώρα γίνονται µε τη χρήση της τεχνολογίας και 

ειδικά στην περίπτωση της διαλειτουργικότητας, διασώζουν χρήµατα επιπλέον 

εξετάσεων, µεταφοράς και άλλων εξόδων. Έστω υπό αυτή τη θεωρητική αλλά 

πραγµατική διάσταση της οικονοµικής αποδοτικότητας της eHealth, θεωρήσαµε ότι 
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έπρεπε να µελετήσουµε το ζήτηµα, διατηρώντας πάντα τις επιφυλάξεις µας ως προς 

την προσέγγιση του ζητήµατος της οικονοµικής αποδοτικότητας της ηλεκτρονικής 

υγείας. 

Συνεχίζουµε µε το δεύτερο περιορισµό της διατριβής ο οποίος αναφέρεται 

στη δυσκολία ελέγχου των µεταβλητών πολλαπλής επιλογής µε τον έλεγχο χ2. 

Πολλές από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολόγιου µας ήταν ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής δηλαδή ο συµµετέχων µπορούσε να επιλέξει όσες από τις προτεινόµενες 

απαντήσεις επιθυµούσε. Οι ερωτήσεις τέτοιου τύπου µας έδωσαν µια αποκαλυπτική 

και σαφή εικόνα των τάσεων και των απόψεων περί διαφόρων θεµάτων της 

ηλεκτρονικής υγείας µέσα σε µια ασφαλιστική Υπηρεσία, µε τη βοήθεια της 

περιγραφικής παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση όµως της 

στατιστικής ανάλυσης µε τον έλεγχο χ2, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δεν 

µπορούσαν να ελεγχθούν ως συσχετιζόµενες µεταβλητές, στα πλαίσια ενός 

πολυδιάστατου πίνακα διασταυρώσεων (crosstabulation). Συνεπώς, κατά τον έλεγχο 

των στατιστικών υποθέσεων Η1, Η2 και Η3, λάβαµε υπόψη τις συγκεκριµένες 

απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, όπου αυτές υπήρχαν, ως στοιχεία 

περιγραφικής διερεύνησης, σε συνδυασµό πάντοτε µε την αναλυτική διερεύνηση του 

ελέγχου χ2.  

Ακολουθεί ο τρίτος περιορισµός της διατριβής ο οποίος αναφέρεται στον 

αριθµό των κελιών που εµφανίζουν τιµή µικρότερη από το πέντε (count<5 ή 

count<5%) κατά το στατιστικό έλεγχο χ2. Όπως παρατηρούµε από τους στατιστικούς 

πίνακες του παραρτήµατος της διατριβής, πολλοί από τους ελέγχους των µεταβλητών 

µέσω της διαδικασίας crosstabulation του ελέγχου χ2, αποδίδουν αριθµό κελιών µε 

τιµή µικρότερη από το πέντε (count<5). Ο έλεγχος χ2 των µεταβλητών της ανάλυσής 

µας παρουσιάζει αρκετές φορές τον αριθµό των κελιών που έχουν τιµές µικρότερες 

του 5, να υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο στατιστικό όριο του 20%. Λαµβάνουµε 

λοιπόν υπόψη και τονίζουµε το συγκεκριµένο περιορισµό κατά τον έλεγχο των 

µεταβλητών µε την µέθοδο χ2.  

Όσον αφορά στον τέταρτο περιορισµό, όπως έχουµε αναφέρει αρκετές φορές, 

η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί µια νέα και σύγχρονη πρωτοβουλία στο χώρο της 

φροντίδας υγείας. Η µελέτη του θέµατος της ηλεκτρονικής υγείας είναι εντελώς 

καινούρια καθώς πρόκειται για µια νέα επιστήµη. Οφείλουµε λοιπόν να τονίσουµε τη 

δυσκολία ανεύρεσης σχετικής βιβλιογραφίας για το ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας 

ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, καθώς και προηγούµενες µελέτες που να 
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αφορούν στην eHealth, ειδικά στον ελλαδικό χώρο και κυρίως σε θέµατα ποιότητας 

(παρόλο που έχουµε ορισµένα επιτυχηµένα παραδείγµατα ελληνικών εφαρµογών 

ηλεκτρονικής υγείας). Ευελπιστούµε ότι η έρευνα για το ζήτηµα της ηλεκτρονικής 

υγείας θα συνεχιστεί έτσι ώστε να αυξηθούν οι πηγές πληροφοριών και εµπειριών 

από την µελέτη των δυνατοτήτων και εφαρµογών της eHealth. 

Ο πέµπτος περιορισµός της διατριβής µας έχει να κάνει µε τη συνοχή της 

πληροφορίας και την επανάληψη των σκέψεων λόγω καινοτόµου χαρακτήρα του 

αντικειµένου που ερευνούµε. Το ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας είναι ένα 

πρωτοποριακό επιστηµονικό αντικείµενο και οι έρευνες που έχουν γίνει για τις 

ποικίλες διαστάσεις του είναι περιορισµένες. Επίσης, πολλές έρευνες συγκλίνουν σε 

µια κοινή προοπτική, αυτή της παρουσίασης της ηλεκτρονικής υγείας ως εξαιρετικού 

µέσου για τη βελτίωση της ποιότητας και της µείωσης του κόστους, χωρίς την µελέτη 

κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Η ηλεκτρονική υγεία, όπως αναφέραµε στο 

Κεφάλαιο της Εισαγωγής, είναι µια πολυδιάστατη εφαρµογή και επιζητά τον 

επιστηµονικό έλεγχο όλων των παραγόντων που την προσδιορίζουν και όχι την 

αποσπασµατική ή µεµονωµένη µελέτη των περιπτώσεων. 

Ο έκτος περιορισµός της διατριβής µας αναφέρεται στη δεύτερη έρευνα µε 

ερωτηµατολόγια, για τους ασφαλισµένους της ΥΠΑ∆. Η συγκεκριµένη έρευνα 

βασίστηκε πάνω στις διαστάσεις του µοντέλου µέτρησης ποιότητας SERVQUAL και 

δεν µελέτησε ολοκληρωτικά το θέµα της ποιότητας, όπως προστάζει το µέγεθος των 

ερωτήσεων από τη χρήση του SERVQUAL. Για εµάς, η βασική έρευνα είναι η 

έρευνα που µελετά τη σχέση Υπηρεσία υγείας – Ηλεκτρονική Υγεία. Θεωρήσαµε 

όµως ότι πρέπει να µελετήσουµε και την πλευρά των ασφαλισµένων, όσον αφορά 

στην ποιότητα των υπηρεσιών, και έτσι οδηγηθήκαµε στη δεύτερη έρευνα της 

διατριβής, η οποία βασίζεται στις διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL αλλά σε 

µικρότερη κλίµακα. 

 

5. Συµβολή της έρευνας 
 

Αφού παρουσιάσαµε τους περιορισµούς της διατριβής µας θα περάσουµε στη 

συµβολή της έρευνάς µας στην επιστήµη και στα κενά της βιβλιογραφίας που 

καλύπτει.  

1. Η συγκεκριµένη διατριβή ασχολήθηκε µε το καινοτόµο και πρωτοποριακό 
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ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας δηλαδή της εφαρµογής των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της φροντίδας υγείας. Το 

επιστηµονικό πλαίσιο της διατριβής περιλαµβάνει διάφορους επιστηµονικούς 

κλάδους. Η µελέτη της ηλεκτρονικής υγείας έγινε µέσα στα πλαίσια εξέτασής της ως 

εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. Εξετάσαµε εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας 

(διαδίκτυο, ΗΙΦ, ΕΚΑΑ), συνδέοντας αυτές µε οικονοµικές, εκπαιδευτικές και 

ποιοτικές διαστάσεις, µελετώντας τη βιβλιογραφία και διεξάγοντας πρωτογενείς 

έρευνες. Πρόκειται, λοιπόν, για µια διατριβή που εξέτασε το ζήτηµα της 

ηλεκτρονικής υγείας µέσα από όλες του τις διαστάσεις (κοινωνικά, πολιτικά, 

τεχνολογικά, διοικητικά, οικονοµικά, εκπαιδευτικά). Σ’ αυτό το σηµείο, και πριν 

περάσουµε στη συµβολή της έρευνας, θέλουµε να τονίσουµε το γεγονός ότι 

καταφέραµε να επιτύχουµε τους στόχους της διατριβής µας, τους οποίους θέσαµε 

στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής, καθότι: µελετήσαµε βιβλιογραφικά το αντικείµενο της 

ηλεκτρονικής υγείας ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, αποκαλύψαµε τις 

διαστάσεις του ζητήµατος, όπως τέθηκαν εξαρχής και όπως εµφανίστηκαν στη 

βιβλιογραφία, ανακαλύψαµε τα κενά τα οποία και µελετήσαµε, απαντήσαµε στις 

ερευνητικές ερωτήσεις, ελέγξαµε τις υποθέσεις που είχαµε θέσει στη διατριβή και 

καταλήξαµε σε χρήσιµα και ουσιαστικά συµπεράσµατα.   

2. Η συγκεκριµένη διατριβή αποτελεί µια πρωτογενή έρευνα που εξετάζει 

την καινοτόµο πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής υγείας. Η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες 

και µελέτες για την ηλεκτρονική υγεία ως πολυδιάστατη εφαρµογή, ειδικά σε 

Υπηρεσίας υγείας, εκλείπουν. Η συγκεκριµένη διατριβή ευελπιστεί να αποτελέσει µια 

από τις έρευνες, τα αποτελέσµατα της οποίας θα µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν ή 

τουλάχιστον θα ληφθούν υπόψη από τους αρµόδιους φορείς και παροχείς φροντίδας 

υγείας, πάντα µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η διατριβή αυτή, ως µία από τις 

ελάχιστες του σχετικού επιστηµονικού πλαισίου που µελετά, επιθυµούµε και 

ελπίζουµε να συµβάλει όσο το δυνατό περισσότερο στην αναγνώριση της 

σηµαντικότητας της πρωτοβουλίας της ηλεκτρονικής υγείας και στην ανάληψη 

δράσεων για την εφαρµογή της. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη διατριβή είναι η 

µοναδική διατριβή στον ελλαδικό χώρο που ερεύνησε το ζήτηµα της ηλεκτρονικής 

υγείας σε µια Υπηρεσία υγείας, µε τη χρήση στατιστικής έρευνας, ενώ 

χρησιµοποίησε πανελλαδικό δείγµα µε υψηλά ποσοστά συµµετοχής στην έρευνα. 

3. Η συγκεκριµένη διατριβή ερευνά το ζήτηµα της ηλεκτρονικής υγείας και 
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από τις δύο εµπλεκόµενες πλευρές, τα άτοµα και τους παροχείς. Ο σκοπός είναι να 

αποκαλυφθούν πληρέστερα οι διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και ο 

βαθµός ικανοποίησης των ατόµων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες. Έτσι, 

µελετήθηκε η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας από τους 

ασφαλισµένους της ΥΠΑ∆, µε τη χρήση διαστάσεων του µοντέλου µέτρησης 

ποιότητας SERVQUAL. Σε συνδυασµό µε την πανελλήνια έρευνα των ΥΠΑ∆, η 

συγκεκριµένη διατριβή αποτελεί µοναδική διατριβή στον ελλαδικό χώρο που µελετά 

τα συγκεκριµένα ζητήµατα της ηλεκτρονικής υγείας και από την πλευρά των 

παροχέων αλλά και από την πλευρά των ασφαλισµένων, µε χρήση ερωτηµατολογίων, 

στατιστικής ανάλυσης και διαστάσεων µοντέλου SERVQUAL. 

4. Η συγκεκριµένη διατριβή, αφού µελέτησε τη σχετική βιβλιογραφία, 

οδηγήθηκε στον εντοπισµό ορισµένων κενών της βιβλιογραφικής ανασκόπησης τα 

οποία θέλησε να µελετήσει. Η βιβλιογραφία ανέδειξε επαρκώς και σαφώς πολλές από 

τις διαστάσεις του φαινοµένου της ηλεκτρονικής υγείας και απέδωσε ιδιαίτερη 

ανάγκη χρήσης της κυρίως από τους πολίτες και από νοσηλευτικά ιδρύµατα. Αυτό 

που δε γίνεται σαφές από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι οι υπόλοιποι χώροι 

εφαρµογής της ηλεκτρονικής υγείας, όπως για παράδειγµα οι Υπηρεσίες υγείας. Αυτό 

που θέλει να τονίσει η διατριβή είναι η δυσκολία από πλευράς πολλών πολιτών να 

κατανοούν, να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας (ειδικά οι πολίτες «ευαίσθητων» κοινωνικών οµάδων). Η διατριβή µας 

προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια τη σχέση Υπηρεσία υγείας – eHealth και να 

τονίσει το ρόλο των Υπηρεσιών υγείας στην εδραίωση των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής υγείας, πάντα µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των πολιτών, λαµβάνοντας υπόψη 

τον τεχνολογικό «αναλφαβητισµό» και την ανάγκη εξυπηρέτησης ευαίσθητων 

κοινωνικών οµάδων, κατά τη διαχείριση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας. 

5. Η συγκεκριµένη διατριβή φέρνει στο προσκήνιο ορισµένα προβλήµατα που 

µπορεί να αντιµετωπίζουν οι Υπηρεσίες υγείας τα οποία όµως µερικές φορές 

παραβλέπονται και άλλες αγνοούνται. Μέσα στην ανάγκη εξέλιξης του υγειονοµικού 

συστήµατος γενικότερα, αναλαµβάνονται δράσεις και πρωτοβουλίες που µπορεί να 

εµφανίζονται δύσκολες στην πραγµατοποίησή τους. Βέβαια, η ανάπτυξη και η 

επένδυση σε νέες καινοτοµίες είναι αναγκαία και απαραίτητη για κάθε σύγχρονη και 

πρωτοποριακή κοινωνία. Η διατριβή αυτή συµβάλει στην αναγνώριση των 

προβληµάτων που µπορεί να αντιµετωπίζει µια Υπηρεσία υγείας, προτού θέσει σε 
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εφαρµογή τα εργαλεία της ηλεκτρονικής υγείας. Η βιβλιογραφία παρουσιάζει την 

eHealth ως πρωτοποριακή, αποδοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή στο χώρο της 

φροντίδας υγείας, έχοντας βέβαια αρκετά ζητήµατα που επιζητούν λύσεις. Η διατριβή 

αυτή αποκάλυψε ότι, ενώ η eHealth είναι προτιµητέα από τους υπαλλήλους υγείας, 

παρ’ όλα αυτά εµφανίζεται περισσότερο ως πολυτέλεια, µιας και οι Υπηρεσίες 

υγείας έχουν ακόµη πιο σηµαντικά προβλήµατα να αντιµετωπίσουν όπως η έλλειψη ή 

η διαρκής ανανέωση του προσωπικού, η έλλειψη υποδοµών, η έλλειψη επαρκούς 

ενηµέρωσης από τους αρµόδιους φορείς και πολλά άλλα. Η επιθυµία µας είναι να 

συµβάλουµε στην αναγνώριση των τρεχόντων προβληµάτων των οποίων η επίλυση 

θα οδηγήσει σε µια πιο ολοκληρωµένη παροχή της ηλεκτρονικής υγείας, πάντα µε 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

6. Η συγκεκριµένη έρευνα καλύπτει το κενό της βιβλιογραφίας που υπάρχει 

όσον αφορά σε θέµατα ηλεκτρονικής υγείας ως εφαρµογές κοινωνικής πολιτικής. 

Οι περισσότερες έρευνες µελετούν συγκεκριµένους παράγοντες, κυρίως οικονοµικούς, 

χωρίς να διαβλέπουν την ανάγκη µελέτης του ζητήµατος από τις διάφορες διαστάσεις 

του. Η συγκεκριµένη διατριβή προσπαθεί να λάβει υπόψη και να εξετάσει όσους 

περισσότερους παράγοντες µπορεί (κοινωνικούς, τεχνολογικούς, οικονοµικούς, 

πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς, διαχειριστικούς, ποιοτικούς, ανθρωπιστικούς), έτσι 

ώστε να βγάλει όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και χρήσιµα αποτελέσµατα αλλά και να 

συµβάλει στην επιστήµη. 

 

6. Επιπτώσεις της έρευνας 
 

Όπως είπαµε προηγουµένως, η διατριβή µας µελετά την ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής υγείας δηλαδή την εφαρµογή των ΤΠΕ στο χώρο της 

φροντίδας υγείας.  

Από την µελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προέκυψαν ορισµένα 

ζητήµατα και κενά τα οποία θελήσαµε να µελετήσουµε στην έρευνά µας. Έτσι, 

διαµορφώσαµε τις υποθέσεις της διατριβής τις οποίες αναλύσαµε µε στατιστικές 

µεθόδους και καταλήξαµε σε ορισµένα συµπεράσµατα, καθώς και στην αποδοχή ή 

απόρριψη των στατιστικών υποθέσεων. Η διαδικασία της έρευνας και της 

στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων των ερωτηµατολογίων καθώς και ο έλεγχος των 
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υποθέσεων, µας οδήγησε στην αναγνώριση των περιορισµών της διατριβής αλλά και 

στη συµβολή της στην επιστήµη. Αµέσως παρακάτω θα παρουσιάσουµε τις 

επιπτώσεις της έρευνάς µας δηλαδή τις συµβουλές που προκύπτουν από την έρευνα 

και που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην πράξη και αφορούν φυσικά τις 

Υπηρεσίες υγείας που µελετάµε δηλαδή τις ΥΠΑ∆. 

Όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδοµή των ΥΠΑ∆, υπάρχει ικανοποίηση 

από την πλευρά των εργαζοµένων. Εµείς προτείνουµε τον εµπλουτισµό των ΥΠΑ∆ 

µε περισσότερο και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό έτσι ώστε κάθε ΥΠΑ∆ να 

διαθέτει πλήρως τα εργαλεία που χρειάζεται για να λειτουργήσει κατά το µέγιστο 

βαθµό. Προτείνουµε τη διάθεση των ΥΠΑ∆ µε περισσότερους Η/Υ και την 

αναβάθµιση όλων των συνδέσεων σε ADSL. Επίσης, αν είναι εφικτό, προτείνουµε τη 

διάθεση Η/Υ ακόµη και στους εργαζόµενους του ιατρικού τοµέα (οδοντιάτρους, 

γιατρούς) γιατί θεωρούµε ότι έτσι θα τεθούν γρηγορότερα τα θεµέλια για την 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας στις ΥΠΑ∆. 

Όσον αφορά στην ιατρική πληροφορία και το διαδίκτυο, η ανάλυση των 

στοιχείων των ερωτηµατολογίων µας φανέρωσε ότι το διαδίκτυο χρησιµοποιείται 

αρκετά στις ΥΠΑ∆ αλλά για συγκεκριµένες χρήσεις. Εµείς προτείνουµε την 

περαιτέρω χρήση του διαδικτύου από τους εργαζόµενους για θέµατα που αφορούν 

φυσικά αποκλειστικά την Υπηρεσία και τις ανάγκες της αλλά υπό πιο ευρεία 

διάσταση. Προτείνουµε τη δυνατότητα των εργαζοµένων να έχουν πρόσβαση σε 

διάφορες ιστοσελίδες ιατρικού και ενηµερωτικού περιεχοµένου όπως πύλες υγείας 

(health portals), ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ιατρικές και βιβλιογραφικές βάσεις 

δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστοσελίδες στατιστικών ερευνών. Μέχρι 

στιγµής, οι ΥΠΑ∆ µπορούν να επισκέπτονται συγκεκριµένες ιστοσελίδες όπως για 

παράδειγµα την ιστοσελίδα του ΟΠΑ∆, του εθνικού τυπογραφείου και άλλες. Ο 

ΟΠΑ∆ θα µπορούσε να στείλει µια λίστα σε κάθε ΥΠΑ∆ µε προτεινόµενες 

διευθύνσεις ιστοσελίδων ενηµερωτικού χαρακτήρα ή η κάθε ΥΠΑ∆ θα µπορούσε να 

στείλει µια λίστα µε τις προτεινόµενες ιστοσελίδες που επιθυµεί να επισκέπτεται στον 

ΟΠΑ∆. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ερωτηµατολογίων, οι εργαζόµενοι θα 

επιθυµούσαν πολύ να είχαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τέτοιες ιστοσελίδες και 

θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο θα βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας και την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι εργαζόµενοι θα µπορούσαν, εκµεταλλευόµενοι τις 

δυνατότητες του διαδικτύου, να ενηµερώνονται περισσότερο για θέµατα που 

αφορούν στη δουλειά τους, να αναζητούν παραδείγµατα από άλλες ενέργειες που 
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αφορούν στην eHealth παγκοσµίως, να ενηµερώνονται από στατιστικές µελέτες για 

ιατρικά και διοικητικά θέµατα και τέλος να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µε τους 

υπόλοιπους συνεργάτες τους είτε αυτοί βρίσκονται στον ίδιο είτε σε άλλο Νοµό.  

Όσον αφορά και πάλι στην ιατρική πληροφορία και το διαδίκτυο, 

προτείνουµε επίσης τη δηµιουργία ενός forum στο οποίο να µπορούν να 

συµµετέχουν ο κεντρικός οργανισµός ΟΠΑ∆, οι επιµέρους ΥΠΑ∆ της χώρας αλλά 

και οι πολίτες-ασφαλισµένοι του οργανισµού. Το “forum ΠΑ∆” (Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου) όπως χαρακτηριστικά το ονοµάζουµε, θα µπορούσε να 

αποτελέσει ένα θαυµάσιο µέσο ανταλλαγής απόψεων για ζητήµατα που αφορούν 

στην Υπηρεσία (διοικητικά, οικονοµικά, λειτουργικά). Επίσης, οι εργαζόµενοι στις 

ΥΠΑ∆ θα µπορούσαν να έρχονται πιο άµεσα σε επαφή µε τον κεντρικό οργανισµό 

ώστε να θέσουν τις δυσκολίες, τις απορίες, τις ανησυχίες και τα παραδείγµατά τους. 

Επιπρόσθετα, κάθε ΥΠΑ∆ θα µπορούσε να αναφέρει τα δικά της παραδείγµατα προς 

µίµηση ή αποφυγή και έτσι όλοι οι υπόλοιποι να επωφελούνται από την εµπειρία των 

άλλων. Ίσως όµως το πιο σηµαντικό να είναι η συµµετοχή των ίδιων των πολιτών στο 

forum, όπου θα δηµοσιοποιείται και η δική τους άποψη. Από τη στιγµή που οι 

Υπηρεσίες υγείας υπάρχουν και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την 

παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, θα ήταν σκόπιµο να ακουστεί και η δική τους άποψη, 

επιτρέποντάς τους να συµµετέχουν και οι ίδιοι στη φροντίδα υγείας τους και να 

αυξάνουν τα επίπεδα της γνώσης τους. Η γνώµη του πολίτη είναι άλλωστε ένας από 

τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων βελτιωτικού χαρακτήρα. 

Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, προτείνουµε την µετατροπή 

του συστήµατος ΕΜΑ∆ σε σύστηµα ΗΙΦ. Το σύστηµα ΕΜΑ∆ (Ενιαίο Μητρώο 

Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου) είναι ένα θαυµάσιο σύστηµα διατήρησης µητρώου για 

τους ασφαλισµένους στις ΥΠΑ∆, µε πολλά δηµογραφικά και χρήσιµα για την 

Υπηρεσία στοιχεία. Ο εµπλουτισµός του ΕΜΑ∆ µε επιπλέον στοιχεία ιατρικού 

περιεχοµένου θα µετέτρεπε το σύστηµα σε σύστηµα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

(ΗΙΦ). Ο ΕΜΑ∆-ΗΙΦ θα µπορούσε να περιλαµβάνει στοιχεία όπως οµάδα αίµατος, 

αλλεργίες, προηγούµενες φαρµακευτικές αγωγές, ιατρικές επισκέψεις, αποτελέσµατα 

εξετάσεων, απεικόνιση ακτινογραφιών και γενικώς το ιατρικό ιστορικό του 

ασφαλισµένου. Με αυτόν τον τρόπο και διατηρώντας πάντα τους κανόνες περί 

προσωπικών δεδοµένων, οι ΥΠΑ∆ θα µπορούσαν να ελέγχουν καλύτερα τις δαπάνες 

για κάθε ασφαλισµένο, την πιθανή κατάχρηση ή υπέρ-χρήση του βιβλιαρίου, τη 
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συχνότητα και το είδος των ιατρικών επισκέψεων, τη συνταγογράφηση από τους 

γιατρούς που επισκέπτονται οι ασφαλισµένοι και πολλά άλλα στοιχεία απαραίτητα 

για την Υπηρεσία. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε ιδιαίτερα το έργο των ΥΠΑ∆ αλλά 

παράλληλα θα αποτελούσε και έναν µηχανισµό ελέγχου πιθανών παρανοµιών. 

Παράλληλα, προτείνουµε και τη διαλειτουργικότητα του ΕΜΑ∆-ΗΙΦ δηλαδή τη 

δυνατότητα να διαβαστεί και να µεταφερθεί ηλεκτρονικά σε διάφορα σηµεία παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Η δυνατότητα αυτή θα διέσωζε κόπο, χρόνο και επιπλέον έξοδα 

και για τις ΥΠΑ∆ αλλά και για τους ασφαλισµένους. 

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, συµφωνούµε µε 

την µετατροπή της ΕΚΑΑ σε ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Ήδη έχει προταθεί ως 

ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εµείς επιδοκιµάζουµε τη χρήση της ως 

ηλεκτρονική. Θεωρούµε ότι µιας και υπάρχει η τεχνογνωσία, ο εµπλουτισµός της 

ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) µε το ιατρικό ιστορικό του 

ασφαλισµένου θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµος κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής 

του ασφαλισµένου σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα ιατρικά στοιχεία στην ΕΚΑΑ θα 

µπορούσαν να ήταν παραπλήσια µε αυτά που προτείνουµε στην περίπτωση σύνδεσης 

ΕΜΑ∆-ΗΙΦ δηλαδή οµάδα αίµατος, αλλεργίες, προηγούµενες φαρµακευτικές αγωγές, 

αποτελέσµατα εξετάσεων, απεικόνιση ακτινογραφιών και άλλα. Η 

ηλεκτρονικοποίηση της ΕΚΑΑ θεωρείται εφικτή ενέργεια η οποία είναι ικανή να 

αναβαθµίσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, να αυξήσει το αίσθηµα της 

ασφάλειας κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε άλλη χώρα, να διασώσει χρόνο 

και κόπο επιπλέον εξετάσεων και να προλάβει δυσάρεστες εκβάσεις σε περίπτωση 

σοβαρού προβλήµατος υγείας που χρίζει άµεσης αντιµετώπισης. Όλα αυτά βέβαια 

είναι εφικτά αν υπάρχει η κατάλληλη διαλειτουργική υποδοµή από τα ευρωπαϊκά 

κράτη-µέλη έτσι ώστε το «διάβασµα» ή η τροποποίηση της κάρτας να είναι δυνατή. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά σε ηλεκτρονικές κάρτες υγείας, προτείνουµε να 

αποσαφηνιστεί ο ρόλος της ΚΚΑ (Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης) η οποία 

διανέµεται στους κατόχους του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

και η οποία έχει δηµιουργήσει αρκετή σύγχυση στους ασφαλιστικούς οργανισµούς ως 

προς τη χρησιµότητα και τη λειτουργία της.  

Όσον αφορά στην ενηµέρωση και επιµόρφωση των εργαζοµένων των ΥΠΑ∆, 

προτείνουµε την µεγιστοποίηση των ενεργειών από πλευράς κεντρικού 

οργανισµού για πληρέστερη ενηµέρωση των εργαζοµένων. Η έρευνά µας 

αποκάλυψε ότι οι εργαζόµενοι στις ΥΠΑ∆ είναι αρκετά ευχαριστηµένοι µε τη 
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συνεργασία που έχουν µε τον ΟΠΑ∆ και τις άλλες ΥΠΑ∆, καθώς επίσης και το 

βαθµό που ο κεντρικός οργανισµός ενηµερώνει τις ΥΠΑ∆ για αλλαγές και 

τροποποιήσεις, µέσω σεµιναρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων και άλλα. 

Λαµβάνοντας όµως υπόψη την παράλληλη δυσαρέσκεια των εργαζόµενων οι οποίοι 

τοποθετούν την έλλειψη ενηµέρωσης ως το δεύτερο πιο σηµαντικό πρόβληµα των 

ΥΠΑ∆, θα προτείναµε µια άλλη προσέγγιση του ζητήµατος. Κάθε ΥΠΑ∆ θα 

µπορούσε, και θα όφειλε, να ενηµερώσει ηλεκτρονικά τον ΟΠΑ∆ µε τα θέµατα της 

Υπηρεσίας που χρίζουν προσοχής. Κάθε ΥΠΑ∆ λοιπόν, θα µπορούσε να προτείνει 

στον κεντρικό οργανισµό µια σειρά ζητηµάτων για τα οποία έχει ελλιπή ή καθόλου 

ενηµέρωση έτσι ώστε ο κεντρικός οργανισµός να γνωρίζει άµεσα τα προβλήµατα και 

να προβεί στις κατάλληλες ενηµερώσεις. Θεωρούµε τη στενή συνεργασία ανάµεσα σε 

ΥΠΑ∆ και ΟΠΑ∆ ζωτικής σηµασίας, χωρίς την οποία οι λειτουργίες των ΥΠΑ∆ και 

το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών υποβαθµίζονται. Φυσικά, το ζήτηµα της 

ηλεκτρονικής υγείας και οι εφαρµογές της θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα 

σηµαντικότερα θέµατα προς ενηµέρωση των ΥΠΑ∆. Άλλωστε, είναι πιθανόν οι ίδιοι 

οι υπάλληλοι να µη γνωρίζουν επακριβώς το εύρος και τα αντικείµενα της σωστής 

ενηµέρωσης και έτσι η γενικότερη γνώση να αντιµετωπίζεται µετριοπαθώς. 

Περνώντας στο ευαίσθητο θέµα των δαπανών και του κόστους των 

εφαρµογών της ηλεκτρονικής υγείας και όπως αναφέραµε εκτενέστατα στη 

βιβλιογραφία, η eHealth θεωρείται οικονοµικά αποδοτική επένδυση. Βέβαια, δεν 

υπάρχουν ακόµη πολλές µελέτες που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο αλλά η 

µακροχρόνια χρήση της αποφέρει περισσότερα κέρδη από το κόστος που δαπανάται 

για την εφαρµογή της. Στην έρευνά µας προσεγγίσαµε το ζήτηµα της οικονοµικής 

αποδοτικότητας της ηλεκτρονικής υγείας υπό µια πιο θεωρητική βάση, λόγω 

έλλειψης οικονοµικών στοιχείων. Αντιλαµβανόµενοι τη σηµαντικότητα της 

επένδυσης για την eHealth, το κόστος και τα πιθανά οφέλη από την εφαρµογή της, 

προτείνουµε την εισαγωγή στον ΟΠΑ∆ ειδικών επιστηµόνων υγείας 

(οικονοµολόγοι και κοινωνικοί επιστήµονες υγείας) οι οποίοι να κατέχουν την 

επιστηµονική γνώση που απαιτείται ώστε να κρίνουν τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

υγείας στις ΥΠΑ∆ και να προτείνουν τα κατάλληλα µέτρα.  

Τέλος, όσον αφορά στην παραπέρα εκτίµηση της έρευνας, προτείνουµε την 

εξέταση των προτάσεων της συγκεκριµένης διατριβής και από άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς. Θεωρούµε ότι ο ΟΠΑ∆, ως νεοσύστατος οργανισµός, 

έχει να παρουσιάσει επιτυχηµένες λειτουργίες και αυτό σε συνδυασµό µε τις επιπλέον 
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προτάσεις και παρατηρήσεις µας, ίσως αποτελέσει µια ευκαιρία παραδειγµατισµού κι 

άλλων ασφαλιστικών οργανισµών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις. Άλλωστε κάθε επένδυση, επιτυχηµένη ή µη, πρέπει να αποτελεί 

παράδειγµα προς µίµηση ή αποφυγή για όλους όσους θέλουν και τολµούν να 

πρωτοπορούν µε την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών, όπως την πρωτοβουλία της 

ηλεκτρονικής υγείας. 

 

7. Προτάσεις για παραπέρα έρευνα 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τη συµβολή της έρευνάς µας στην επιστήµη και τις 

συµβουλές που προτείναµε να χρησιµοποιηθούν στην πράξη, καταλήγουµε στις 

προτάσεις για παραπέρα έρευνα.  

Θεωρούµε ότι ο χώρος της ηλεκτρονικής υγείας είναι πολύ µεγάλος και έχει 

πολλές δυνατότητες εφαρµογής. Επίσης, είµαστε πεπεισµένοι ότι η ηλεκτρονική 

υγεία πρέπει οπωσδήποτε να συµπεριληφθεί στις επενδύσεις για την υγειονοµική 

φροντίδα, καθότι πρόκειται για µια ενέργεια που σηµειώνει οφέλη σε όλους τους 

τοµείς που αφορούν τη φροντίδα υγείας: στον πολίτη, στον ασθενή, στη διοίκηση, σε 

όλο το υγειονοµικό σύστηµα. Η ηλεκτρονική υγεία ως επένδυση και πρωτοβουλία 

είναι άκρως απαραίτητη, πρωτοποριακή, καινοτόµος, σύγχρονη και αποδοτική.  

Η λειτουργία της παγκοσµίως δεν απαριθµεί πολλά χρόνια αλλά τα οφέλη της 

είναι ήδη ορατά. Επίσης, οι µελέτες και οι έρευνες για την eHealth είναι λίγες ενώ τα 

πραγµατικά παραδείγµατα εφαρµογής είναι ακόµη λιγότερα. Θεωρούµε ότι γενικώς, 

πρέπει να ακολουθήσουν περισσότερες έρευνες για το θέµα της ηλεκτρονικής υγείας, 

µε συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής όπως η συγκεκριµένη διατριβή. Οι ιδέες και 

οι απόψεις για την ηλεκτρονική υγεία πρέπει να καταγράφονται, να συγκρίνονται και 

όπου κριθεί χρήσιµο, να θέτονται σε πράξη.  

Πιο συγκεκριµένα, θα προτείναµε δύο πλαίσια έρευνας για την ηλεκτρονική 

υγεία. Το πρώτο πλαίσιο έρευνας αφορά στους πολίτες-ασθενείς, µε σκοπό να 

αντιληφθούµε πως βλέπουν και πως βιώνουν οι ίδιοι την eHealth στις συναλλαγές 

τους µε το υγειονοµικό σύστηµα. Άλλωστε, όπως έχουµε ξαναπεί, όλες οι επενδύσεις 

για την ηλεκτρονική υγεία πρέπει να αφορούν πρωτίστως τους πολίτες και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, µε σκοπό πάντα τη βελτίωση της κατάστασης υγείας 

και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εµείς ασχοληθήκαµε µε τις τάσεις και απόψεις που 
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ισχύουν για την άποψη των ασφαλισµένων περί ποιότητας των υπηρεσιών των 

ΥΠΑ∆, µε µια αρχική έρευνα. Προτείνουµε τώρα µια έρευνα που θα µελετήσει 

εξολοκλήρου την αντίληψη και τις απόψεις των πολιτών απέναντι στο ζήτηµα 

της ποιότητας υπηρεσιών υγείας από εφαρµογές της eHealth, µε χρήση του 

µοντέλου µέτρησης ποιότητας SERVQUAL. 

Το δεύτερο πλαίσιο έρευνας αφορά στην οικονοµική αποδοτικότητα της 

ηλεκτρονικής υγείας. Στην περίπτωση αυτή προτείνουµε µια έρευνα που να 

µελετήσει την οικονοµική αποδοτικότητα της eHealth, µε ανάλυση κόστους-

οφελών (cost-benefit analysis). Μια έρευνα τέτοιου τύπου θα ήταν πολύ χρήσιµη στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ηλεκτρονική υγεία και θα αποκάλυπτε πλήρως 

τα οφέλη από τη χρήση της µε όλους τους πιθανούς οικονοµικούς περιορισµούς. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι όποιες επενδύσεις για την ηλεκτρονική υγεία θα ήταν καλά 

µελετηµένες, προς αποφυγή περιττών δαπανών, καλύτερης διαχείρισης και βελτίωσης 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Ολοκληρώνοντας τη διατριβή, θέλουµε να υπενθυµίσουµε το βασικό στόχο 

της έρευνάς µας ο οποίος θεωρούµε ότι πρέπει να αποτελεί πάντοτε το βασικό στόχο 

όλων των σύγχρονων υγειονοµικών συστηµάτων: 

Ο στόχος της διατριβής µας είναι να ενισχύσει την άποψη ότι η ηλεκτρονική 

υγεία αποτελεί µια σύγχρονη επένδυση στο χώρο της φροντίδας υγείας της οποίας τα 

οφέλη είναι αναρίθµητα και ορατά. Ο σκοπός των εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

υγείας πρέπει να παραµένει πάντοτε ένας και µοναδικός: να διασφαλίζει τη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κατ’ επέκταση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, µέσα στα πλαίσια σωστών, δίκαιων και επιτυχηµένων 

κοινωνικών και πολιτικών δράσεων και σχεδιασµών. 

 



 
 
 
 

Παράρτηµα διατριβής 



Παράρτηµα διατριβής  
 

329

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

1. Ο νόµος 3235/04 µε τίτλο «Πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας» 
 

Στο ΦΕΚ 53 (Τεύχος Α’) της 18/2/2004 δηµοσιεύτηκε ο Ν. 3235/04 µε τίτλο 

«Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας». Μεταξύ άλλων, το Τρίτο Κεφάλαιο και Άρθρο 9 

αναφέρεται στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο και την ηλεκτρονική κάρτα υγείας. 

Συγκεκριµένα: 

1. Ο ΗΙΦ κάθε πολίτη της χώρας αποτελείται από ιατρικές πληροφορίες που 

παράγονται γι’ αυτόν σε οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

2. Σε κάθε Κέντρο Υγείας εγκαθίσταται πλήρης υποδοµή για την τήρηση και 

ενηµέρωση στοιχείων του ΗΙΦ και για την πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία 

τηρούνται σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας όλων των 

κατοίκων που υπάγονται σε αυτό. Αντίστοιχη υποδοµή οφείλουν να 

διαθέτουν και τα ιατρεία των ιδιωτών οικογενειακών ή και προσωπικών 

γιατρών που έχουν σχετική σύµβαση µε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

3. Ο οικογενειακός και προσωπικός γιατρός υποχρεούται να ενηµερώνει τους 

ΗΙΦ των ασφαλισµένων που τον έχουν επιλέξει µε τις πληροφορίες οι 

οποίες παράγονται από τον ίδιο. 

4. Εισάγεται η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του πολίτη για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, την αποτελεσµατικότερη παροχή 

υπηρεσιών υγείας και την άµεση εξασφάλιση παροχής αναγκαίων 

πληροφοριών και δεδοµένων σχετικών µε την υγεία που αφορούν στον 

κάτοχο της κάρτας. Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας µπορεί να περιέχει κι 

άλλες πληροφορίες που διευκολύνουν την πρόσβαση του πολίτη στις 

υπηρεσίες υγείας. 

5. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα 

αναγκαία στοιχεία υποδοµής, ο τύπος και το περιεχόµενο του ΗΙΦ του 

ασφαλισµένου, οι συνθήκες ασφαλείας του συστήµατος, οι βασικές 

πληροφορίες που θα περιέχονται στην ηλεκτρονική κάρτα υγείας, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Παράρτηµα διατριβής  
 

330

Στο ίδιο κεφάλαιο και στο Άρθρο 10 αναφέρεται η Πρόσβαση στη βάση 

δεδοµένων και η Αρχή της εµπιστευτικότητας. Πιο συγκεκριµένα: 

1. Πρόσβαση στις πληροφορίες του ΗΙΦ και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

έχουν: 

α. ο ίδιος ο πολίτης στο σύνολο των πληροφοριών 

β. ο οικογενειακός και προσωπικός του γιατρός στο σύνολο των 

πληροφοριών, εκτός από τις πληροφορίες στις οποίες ο πολίτης 

αρνείται την πρόσβαση 

γ. οι καθ’ ύλη αρµόδιοι επαγγελµατίες υγείας της µονάδας παροχής 

υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πληροφοριών του πολίτη στον 

οποίο παρέχει τις υπηρεσίες αυτές 

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες του ΗΙΦ και της ηλεκτρονικής κάρτας 

υγείας ανηλίκων και όσων τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση δίνεται 

µε εξουσιοδότηση από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις σχετικές 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

3. Για τη διενέργεια επιδηµιολογικών, ιατρικών, οικονοµικών, στατιστικών 

και λοιπών σχετικών αναλύσεων και για την αξιολόγηση των υπηρεσιών 

που προσφέρονται στους πολίτες, επιτρέπεται η χρήση των 

καταχωρηµένων στους ΗΙΦ δεδοµένων µετά από συναίνεση του πολίτη ή 

χωρίς αυτήν, εφόσον δε δηµοσιοποιείται η ταυτότητά του.
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2. Οργανόγραµµα του ΟΠΑ∆  
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3. Ερωτηµατολόγιο ΥΠΑ∆ 
 

Ακολουθεί το ακριβές διανεµηθέν ερωτηµατολόγιο που στάλθηκε στις ΥΠΑ∆ 

όλων των Νοµών της χώρας, µε τις 49 ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις: 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από διάφορες διαδικασίες και 
δράσεις, προσπαθεί να µετατραπεί σε µια από τις ανταγωνιστικότερες οικονοµίες του 
κόσµου, ακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις της εποχής. Η τεχνολογική 
ανάπτυξη και η πρόοδος επιβάλλουν την ανάγκη εξέλιξης των κρατών και 
βελτίωσης αυτών. Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα µπορούν να εφαρµοστούν σε 
διάφορους τοµείς δράσεων της κοινωνίας, όπως υγεία, απασχόληση, οικονοµία, 
διοίκηση, πολιτισµό και άλλους.   
 
Ο τοµέας της υγείας είναι αυτός που µελετούµε σε αυτό το ερωτηµατολόγιο. Πιο 
συγκεκριµένα, µελετούµε την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο γενικότερο χώρο της υγείας, δηλαδή µελετάµε την 
περίπτωση της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth). Η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να 
εφαρµοστεί σε πολλούς τοµείς των υγειονοµικών συστηµάτων όπως πληροφοριακά 
συστήµατα υγείας, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, ηλεκτρονικές κάρτες υγείας, 
τηλεϊατρική, διαδίκτυο, ηλεκτρονική απόδοση δαπανών και πολλά άλλα.  
 
Η συµµετοχή σας στην έρευνα είναι πολύ σηµαντική και µπορεί να συµβάλλει στη 
διατύπωση της κατάστασης της ηλεκτρονικής υγείας στον ελλαδικό χώρο, µε 
συµπεράσµατα που θα µπορέσουν να βοηθήσουν ή ακόµη και να βελτιώσουν την 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας στο σύστηµα υγείας, καθώς και την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 
 
Παρακαλούµε να συµµετέχετε στην έρευνα µε τη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου που ακολουθεί το οποίο χωρίζεται σε πέντε βασικές κατηγορίες 
ερωτήσεων: γενικές ερωτήσεις, ηλεκτρονική υγεία και διαδίκτυο, ηλεκτρονικός 
ιατρικός φάκελος,  ηλεκτρονικές κάρτες υγείας και τελικές ερωτήσεις.  
 
Παρακαλούµε το ερωτηµατολόγιο να συµπληρωθεί από τέσσερις (4) υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας σας: τον Προϊστάµενο, ένα ∆ιοικητικό, ένα Χειριστή Η/Υ και 
έναν υπάλληλο Ιατρικού τοµέα (γιατρό ή φαρµακοποιό ή οδοντίατρο). 
 
Παρακαλούµε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε ειλικρίνεια και προσοχή. Αν έχετε 
οποιαδήποτε απορία για το νόηµά τους, µη διστάσετε να απευθυνθείτε στην 
επιβλέπουσα της διαδικασίας ερευνήτρια.  
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας και τα δεκαπέντε λεπτά 
που θα αφιερώσετε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 
 
∆ρ. Κα
Αναπλη

 Τηλ.: … 
 Κιν.: … 
 
Κατηγορία 1η: Γενικές ερωτήσεις 

γράφως):…  

 

 Γιατρών   

Α∆ µέσω 
ηλεφώνου, ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), αλληλογραφίας, φαξ ή άλλων 

µπληρώστε τη στήλη σειράς 
ς  α  τ ,

εραιότητας

τσούλη-Κάτου Ελένη   Γκιµπερίτη Αθανασία 
ρώτρια Καθηγήτρια  Υποψήφια ∆ιδάκτορας 

 Email: … 

  
Ανήκετε στην ΥΠΑ∆ Νοµού (παρακαλούµε συµπληρώστε ολο
 
1. Σε ποιον τοµέα της Υπηρεσίας σας ανήκετε;   

 ∆ιοικητικού   

 Χειριστών Η/Υ   

 Φαρµακοποιών   

 Οδοντιάτρων   

 Άλλο   
 
2. Γνωρίζετε τον όρο «ηλεκτρονική υγεία» ή eHealth;  

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
3. Έχει η Υπηρεσία σας τη δυνατότητα επαφής µε τον κεντρικό ΟΠ
τ
µέσων;   

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
4. Ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέγει συνήθως η Υπηρεσία σας για να 
ρθει σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆; (παρακαλούµε συέ
προτεραιότητα  µε ριθµούς π.χ. 1 για ον πιο σηµαντικό  2 για το δεύτερο 
σηµαντικό κ.ο.κ., εκτός από την τελευταία επιλογή όπου τσεκάρετε µε ) 

Τρόποι Σειρά 
προτ

Τηλέφωνο    
E-mail    
Αλληλογραφία    
Φαξ    
Άλλο    
∆εν ερχόµαστε σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆    

 
5. Έχει η Υπηρεσία σας τη δυνατότητα επαφής µε ΥΠΑ∆ άλλων Νοµών µέσω 
ηλεφώνου, ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), αλληλογραφίας, φαξ ή άλλων 

µέσων;  
τ
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 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
6. Ποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέγει συνήθως η Υπηρεσία σα

ΠΑ∆; (παρακαλούµε 
ς για να 
η σειράς 

Τρόποι Σειρά 
προτεραιότητας

έρθει σε επαφή µε άλλες Υ συµπληρώστε τη στήλ
προτεραιότητας µε αριθµούς π.χ. 1 για τον πιο σηµαντικό, 2 για το δεύτερο 
ηµαντικό κ.ο.κ., εκτός από την τελευταία επιλογ σεκάρετε µε ) σ ή όπου τ

Τηλέφωνο    
E-mail    
Αλληλογραφία    
Φαξ    
Άλλο    
∆εν ερχόµαστε σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆    

 
7. Π εδο συνεργασίας της Υπηρεσίας σας µε τον ΟΠΑ∆;   

ικό 

ανοποιητικό 

όµαστε σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆ 

 το ε ά

οιητικό 

Λίγο ικανοποιητικό 

 ερχόµαστε σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆ 
 
. Ποιος  αριθµός των ασ ν στην Υπηρεσία ύµε 

 
11. ∆ιαθέτει η Υπηρεσία σας σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet);

αι  Όχι 
 
1 εση διαθέτει η Υπηρεσία σας;   

ADSL 

ώς θ

 
 
 
 

 
 

φαλισ σας; (

α κρίνατε το επίπ

Ικανοποιητικό 

Λίγο ικανοποιητ

Καθόλου ικ

∆εν ερχ
 
8. Πώς θα κρίνατε  επίπεδο συνεργασίας της Υπηρεσίας σας µ λλες ΥΠΑ∆;   

Ικανοπ

 Καθόλου ικανοποιητικό 

 ∆εν

9  είναι ο µένω παρακαλο
απαντήστε µε αριθµό)  ………………………….   
 
10. Πόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) έχετε στη διάθεσή σας στην 
Υπηρεσία σας; (παρακαλούµε απαντήστε µε αριθµό)   
…………………………. 

   

 Ν

2. Τι είδους σύνδ

 
 ISDN 

 PSTN (modem) 

 Η Υπηρεσία δε διαθέτει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 
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13. ∆ιαθ ικό δ

  

 Υπά

 
 Υ

 Ποιο
ρακα
οµείς 
ιοικητ

αρµακ

 

 
 

 Για π
ρακα
 τον 

έτει η Υπηρεσία σας Τοπ ;   

Ναι Όχι 

υ 
 
1 νει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν α , 
τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆;   

 Λίγο  Καθόλου 
 
1 µερώνει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, εξελίξεις, 
τ ΥΠΑ∆ µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, 
κδηλώσεων, ανακοινώσεων ή άλλων;  

 
17. ρχει κλίµα συνεργασίας µεταξύ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας;  

Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
18. στην Υπηρεσία σας;  

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

19.  των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας; 
(πα λούµε απαντήστε µε ακριβείς αριθµούς) 
Τ Αριθµός 

ίκτυο

 
14. Έχετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που χρειάζεται για τις εργασίες της 
Υπηρεσίας σας;   

 Πολύ  Λίγο  θόλοΚα

αγές, εξελίξεις5. Ενηµερώ λλ

 Πολύ 

6. Ενη
ροποποιήσεις των δραστηριοτήτων των 
ε

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

πάρχει έλλειψη προσωπικού 

 
ς είναι ο αριθµός

∆  ικού   
Χειριστών Η/Υ    
Φ  οποιών   
Οδοντιάτρων    
Γιατρών    
Άλλων υπαλλήλων ετήσιας σύµβασης    
Σύνολο    

 
Κατηγορία 2η: Η ηλεκτρονική υγεία και το ∆ιαδίκτυο (Internet) 

υ ∆ιαδικτύου;   

 

υ 

ρεσία δε διαθέτει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 
 
21. ωρείτε ότι χρειάζεται το ∆ιαδίκτυο στην Υπηρεσία σας; 
(πα ότητας µε αριθµούς π.χ. 1 
ια ό κ.ο.κ., εκτός από την 
ελευταία επιλογή όπου τσεκάρετε µε ) 

 
20. ∆ιεκπεραιώνονται εργασίες της Υπηρεσίας σας µε τη χρήση το

Πολύ

 Λίγο 

Καθόλο

Η Υπη

οιους λόγους θε
λούµε συµπληρώστε τη στήλη σειράς προτεραι
πιο σηµαντικό, 2 για το δεύτερο σηµαντικγ

τ
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Λόγ ήσης ∆ιαδικτύου οι χρ

 την ανάκτηση φοριώ

 την απόδοση ση πλ  

νένα α  

µαντικ τελευ ρετε
Σε

η
νικά τύου   

τήµατ ν δε , 
τρών, 

 

 
 Θεωρ
ο τη
ρεσιώ

 

Σειρά 
προτεραιότητας 

Για  ιατρικών πληρο  από ηλεκτρονικά  ν µέσα
περιοδικά, ιστοσελίδες υγείας ή βάσεις δεδοµένων υγείας   
Για επισκέψεις σε οµάδες συζητήσεων και forum υγείας για  
ανταλλαγή πληροφοριών υγείας   
Για  δαπανών (εξόφλη ών µέσω δικτύου)  ηρωµ
Για λήψη και αποστολή email    
Για την ανάκτηση ή τροποποίηση στοιχείων των ασφαλισµένων, 
γιατρών, φαρµακοποιών   

 

Κα    πό τα παραπάνω
 
22. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήµατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου µε 
σειρά προτεραιότητας; (παρακαλούµε συµπληρώστε τη στήλη σειράς 
προτεραιότητα ύς π.χ. 1 για το εύτερο ς µε αριθµο ν πιο σηµαντικό, 2 για το δ
ση ό κ.ο.κ., εκτός από την ταία επιλογή όπου τσεκά  µε ) 

ροβλήµατα χρήσης ∆ιαδικτύου προτεραιότητας Π ιρά 

Έλλειψ  επαρκούς γνώσης χρήσης διαδικτύου και Η/Υ    
Τεχ µατα Η/Υ και δικ τερούν διαδικασίες
ς Υπηρεσίας   

προβλή καθυσ
τη
Ζητή α ασφάλε την εξόφληση πληρωµών µέσω δικτύο  µατ ιας σ υ  
Ζη λειας προσωπικώ ν ασφαλισµένων
ια κοποιών   

α ασφά
φαρµα

δοµένω
γ
Κανένα από τα παραπάνω    
 
2 ό τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα βελτίωνε το έργο της ας σας, 
ό ο ∆ιαδίκτυο; (παρακαλούµε συµπληρώστε όσες επ λετε) 
Ν  ιστοσελίδες θεωρώ απαραίτητες για την 
ε

3. Τι απ  Υπηρεσί
λογές θέσον αφορά στ ι

α επισκέπτοµαι όποιες
ργασία µου   

 

α ανακτώ ι
ατρικ

ατ
εραπείες, ι

 

α ενηµερώνοµαι από ηλεκτρονικά περιοδικά
οµένων   άσεις δεδ

 

ε θεωρώ ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου θα βελτίωνε το έργο της 
πηρεσίας   

 

Ν ρικές πληροφορίες (ασθένειες, φάρµακα, 
θ ές γνώµες)   
Ν  και ιατρικές 
β
∆
Υ
 
24. Θεωρείτε ότι το ∆ιαδίκτυο προσφέρει αµεσότητα στην εύρεση πληροφοριών;   

Πολύ Λίγο Καθόλου 
 
25.  η χρήση του ∆ιαδικτύου µπορεί να βελτιώσει το διαχειριστικό 
έργ ς Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπη

 Καθόλου 

  
είτε ότι

ν;  

Πολύ  Λίγο 
 
26. Θεωρείτε ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου στην Υπηρεσία σας µειώνει το χρόνο 
που απαιτείται για διάφορες εργασίες (π. χ. πληρωµές µέσω ∆ιαδικτύου, ταχεία 
αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο όπως άρθρα και νόµους);  

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Παράρτηµα διατριβής  
 

337

 Πολύ  Λίγο 

)

ι ός φάκελος;  

 Καθόλου 

Φ;   

 Λίγο  Καθόλου 

9. Γνωρίζετε τι είναι το ΕΜΑ∆ (Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου);   

 
µικών 

στοιχείων του ασφαλισµένου, θεωρείτε ότι το σύστηµα ΕΜΑ τελεί µια 

 Καθόλου 

 τους παρακάτω λόγους θεωρείτε πιο σηµαντικούς µε σειρά 
∆; (παρακαλούµε 

. 1 για τον πιο 
ερο σηµαντικό κ.ο.κ., εκτός από την τελευταία επιλογή 

Σειρά 

 Καθόλου 
 
Κατηγορία 3η: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ  
 
27. Γνωρίζετε τι είναι ο ηλεκτρονικός ιατρ κ

 Πολύ  Λίγο 
 
28. Γνωρίζετε αν η Υπηρεσία σας χρησιµοποιεί κάποιο είδος ΗΙ

 Πολύ 
 
2

Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
30. ∆εδοµένου ότι ένας ΗΙΦ περιλαµβάνει και ένα σύνολο διάφορων ατο

∆ απο
µορφή ΗΙΦ;   

 Πολύ  Λίγο 
 
31. Ποιους από
προτεραιότητας, όσον αφορά στη χρήση του ΕΜΑ
συµπληρώστε τη στήλη σειράς προτεραιότητας µε αριθµούς π
σηµαντικό, 2 για το δεύτ

.χ

όπου τσεκάρετε µε ) 

Λόγοι χρήσης ΕΜΑ∆ προτεραιότητας 
Σωστή συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων ασφαλισµένων   
Γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση στοιχείων όποτε χρειάζεται   
Αποφυγή λαθών σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού  
(κατεστραµµένες και δυσνόητες αιτήσεις)  
Προστασία προσωπικών δεδοµένων του ασφαλισµένου (λόγω  
πρόσβασης υπαλλήλου µε µοναδικό κωδικό)  
∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την  
κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού  
∆υνατότητα ελέγχου της κίνησης των ασφαλισµένων και 
ποφυγή κατάχρησης ή υπέρ-χρήσης του βιβλιαρίου  

 
α
∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών του ασφαλισµένου όταν  
βρί λο Νοµό, µε τη οναδικού αριθµού
Μ
σκετα χρήση  
Α∆  

 Ποι πληρ ς του
Α∆ θ ρισσό ργο τ

ι σε άλ  του µ
Ε
∆ε θεωρώ ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ βελτιώνει το έργο της 
Υπηρεσίας  

 

 
32. ες από τις παρακάτω οφορίες και λειτουργίε  συστήµατος 
ΕΜ κόλυνε ακόµη πε  διαχειριστικό έ ίας 
αι κατ’ επέκταση θα βελτίωνε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 

α διευ τερο το ης Υπηρεσ
κ
(παρακαλούµε συµπληρώστε όσες επιλογές θέλετε) 
Ενσωµάτωση στον ΕΜΑ∆ πληροφοριών όπως ιατρικές 
επισκέψεις, φαρµακευτική αγωγή, ασθένειες, αλλεργίες, 
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εξετάσεις και γε
τα πρ

νικώς το ιατρικό ισ ασφαλισµένου  τορικ
νατότη ΜΑ∆   

ικές 
νένα α  

Α∆ θ ερισσ ργο τ
ι κατ’  την νων υ

νατότη σκέψε   

νατότη συγκε  
ιριών µ  

 

ό του 
του ασφαλισ∆υ όσβασης στον Ε µένου από

οποιοδήποτε σηµείο (νοσοκοµείο, κέντρο υγείας, άλλη ΥΠΑ∆)  
υνατότητα εξαγωγής στατιστικών (ανώνυµων) στοιχείων  ∆

ασφαλισµένων (εί ασθενειών, αρ ευτικές αγωγέ σε 
ιατρ βάσεις δεδ ένων

δη φ µακ ς) 
οµ   

Κα    πό τα παραπάνω
 
33. Αν θεωρείτε ότι οι παραπάνω επιπλέον πληροφορίες και λειτουργίες του 
ΕΜ κόλυναν ακόµη π το διαχειριστικό έ ίας 
α ση θα βελτίωναν α των παρεχόµε για 

ες 

∆υ γχου ιατρικών επι ι συνταγογράφησης
αι σύγκριση αυτών µε τις κατατιθέµενες δαπάνες γιατρών και 

α διευ
επέκτα

ότερο 
ποιότητ

ης Υπηρεσ
πηρεσιών, κ

ποιο λόγο θεωρείτε ότι θα γινόταν αυτό; (παρακαλούµε συµπληρώστε όσ
επιλογές θέλετε) 

τα ελέ ων κα
κ
φαρµακοποιών προς αποφυγή καταχρήσεων   
∆υνατότητα προαγωγής της έρευνας µέσω συλλογής στατιστικών 
στοιχείων (π.χ. συχνά

 
 εµφανιζόµενες ασθένειες σε κάποιο Νοµό)  

∆υ γχου προώθησης ων φαρµακευτικών
τα ε τη διαρκή συνταγογράφηση συγκεκριµένων

τα ελέ κριµέν
ε
φαρµάκων από την πλευρά των γιατρών  
∆υνατότητα ελέγχου π ρίπτωση  παράνοµων ή ιπλών 
βιβλιαρίων από οποιοδήποτε σηµείο (νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, 
άλλες ΥΠΑ∆)  

 ε ς  δ

Κανένα από τα παραπάνω    
 

χρήση ενός πιο ολοκληρωµένου συστήµ
 την ποιότητα των 

υπηρεσιών;  

 Καθόλου 

ς φάλισης);   

 Καθόλου 

 ασφαλιστικών 
ο  της Υπηρεσίας 

ΑΜΚΑ;  

 Καθόλου 

ώ ει το χρόνο που 
 την εγγραφή και ανάκτηση των στοιχείων των ασφαλισµένων;   

   

34. Θεωρείτε ότι η ατος ΕΜΑ∆ θα 
βελτίωνε το έργο της Υπηρεσίας σας και κατ’ επέκταση
παρεχόµενων 

 Πολύ  Λίγο 
 
35. Γνωρίζετε τι είναι ο ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνική

  
 Ασ

Πολύ Λίγο 
 

α ,36. Οι ασφ λισµένοι  εργοδότες και συνταξιούχοι όλων τω
φορέων πρέπει να εφοδιαστούν µε έναν ΑΜΚΑ. Οι ασφαλισµέν

ν
ι

σας διαθέτουν 

 Πολύ  Λίγο 
 
37. Θεωρείτε ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ στην Υπηρεσία σας βελτι
απαιτείται για

ν

Πολύ Λίγο Καθόλου 
 
Κατηγορία 4η: Ηλεκτρονικές Κάρτες Υγείας 
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38. Όσοι ασφαλισµένοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, εφοδιάζονται µε την ΚΚΑ (Κάρτα 
Α στην Υπηρεσία 

 Καθόλου 

µικά στοιχεία και ασφαλιστικό ιστορικό. Αν έχετε 
ΚΚΑ στην Υπηρεσία σας, θεωρείτ  ότι τους είναι 

ρήσιµη για διάφορες εργασίες τους; 

 

γγελία) στους ασφαλισµένους, την 
στά κατά βάση 

 την προσωρινή 

χι 

τί, διευκολύνει το 
 της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα 

ιών, για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό  (παρακαλούµε 
υµπληρώστε όσες επιλογές θέλετε) 

Κοινωνικής Ασφάλισης). Έχετε συναντήσει κατόχους της ΚΚ
σας; 

 

 Πολύ  Λίγο 
 
39. Η ΚΚΑ περιέχει ατο
συναντήσει κατόχους της ε
χ

 Πολύ 

 Λίγο 

 Καθόλου

 ∆εν έχω συναντήσει κάτοχο ΚΚΑ στην Υπηρεσία µου 
 
40. ∆ιανέµει η Υπηρεσία σας (κατά παρα
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που αντικα
το έντυπο «Ε111» για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κατά

θι

διαµονή σε άλλη χώρα; 

 Ναι  Ό
 
41. Αν θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ, σε αντίθεση µε τα έντυπα σε χαρ
διαχειριστικό έργο
των παρεχόµενων υπηρεσ ;
σ
Τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα και καθαρά σε 
αντίθεση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο 

 

Η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί από τον ασφαλισµένο σε 
αντίθεση µε ένα έντυπο 

 

Η ι Α είναι µεγαλύτε τυπο  σχύς τ ρη απ

αλισµ
 

 Αν θ ε βελτ ειρισ
ηρεσί την π ων υ

 
εργασ αραγγ   

ης ΕΚΑ ό το έν
Μία ΕΚΑΑ αντικαθιστά πολλά είδη εντύπων (Ε111, Ε128)  
Η αποστολή της ΕΚΑΑ στην Υπηρεσία ή απευθείας στον  
ασφ αι άµεση ένο είν
Με τη διανοµή και χρήση της ΕΚΑΑ συµµετέχουµε στις  
ευρωπαϊκές εξελίξεις 
Κανένα από τα παραπάνω  
 
42. ε ότι η ΕΚΑΑ δ  ιδιαίτερα το διαχ της 
π  κατ’ επέκταση α των παρεχόµεν για 
οιο λόγο συµβαίνει αυτό; (παρακαλούµε συµπληρώστε όσες επιλογές θέλετε) 

εωρείτ
ας και

ιώνει
οιότητ

τικό έργο 
πηρεσιών, Υ

π
Η υιοθέτηση της ΕΚΑΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερα καινοτόµο 
αλλαγή

 

Οι  ΥΠΑ∆ για την π  ΕΚΑΑ από τον
ρµόδιο φορέα είναι χρονοβόρες σε αντίθεση µε την απλή 

ίες της ελία της
α
συµπλήρωση του σχετικού εντύπου 
Η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας στον 
ασφαλισµένο είναι χρονοβόρα 

 

Κανένα από τα παραπάνω  
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43. Γενικώς, θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ σε αντίθεση µε τα έντυπα σε χαρτί 
διευκολύνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση βελτιώνει 
την ων παρεχόµενων υ  

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

 ασθένειες, αλλεργίες, οµάδα αίµατος; 

 Λίγο  Καθόλου 
 
Κα η: Τελικές ερωτήσεις 
 
45. ΕΜΑ∆ και των 
λεκτρονικών Καρτών Υγείας µπορούν να βελτιώσουν το διαχειριστικό έργο 

ώς η χρήση του ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ και των 
Ηλεκτρονικών Καρτών Υγείας σ ν διαδικασίες της Υπηρεσίας και κατ’ 
πέκταση απελευθερώνουν εργατοώρες οι οποίες µπορούν να διοχετευθούν σε 

ο σηµαντικό για το έργο της Υπηρεσίας σας 
ς ασφαλισµένους, 

 συµπληρώστε τη στήλη σειράς 
2 για το δεύτερο 

 από την τελευταία επιλογή όπου τσεκάρετε µε ) 
ειρά 
ροτεραιότητας 

 ποιό πηρε

 
τηγο

 Θεω

υντοµ

τητα τ σιών;

 
44. Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιµο η ΕΚΑΑ να περιλαµβάνει και ορισµένα 
βασικά ιατρικά στοιχεία όπως χρόνιες

Πολύ 

ρία 5

ρείτε ότι γενικώς η χρήση ∆ιαδικτύου, του 
Η
της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
46. Θεωρείτε ότι γενικ

εύου
ε
άλλες εργασίες; 

 Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
 
47. Τι από τα παρακάτω θεωρείτε πι
αλλά και για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στου
γιατρούς και φαρµακοποιούς; (παρακαλούµε

 

προτεραιότητας µε αριθµούς π.χ. 1 για τον πιο σηµαντικό, 
σηµαντικό κ.ο.κ., εκτός

 

Επιλογές Σ
π

Χρήση ∆ιαδικτύου  
Χρήση ΕΜΑ∆  
Χρήση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας  
Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω  
 
48. Θεωρείτε ότι η Υπηρεσία σας έχει πιο σηµαντικά προβλήµατα να 
αντιµετωπίσει από το να βελτιώνει τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας; 

 Πολύ 

 Λίγο 

 Καθόλου 
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49. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα προβλήµατα που πιθανώς να 

ρετε µε ) 

Πι µατα τας 

αντιµετωπίζει η Υπηρεσία σας. Παρακαλούµε βάλτε τα σε σειρά προτεραιότητας 
µε αριθµούς (π.χ. 1 για τον πιο σηµαντικό, 2 για το δεύτερο σηµαντικό κ.ο.κ., 
εκτός από την τελευταία επιλογή όπου τσεκά

θανά π Σε
πρ

λειψη σα στ
λειψη υς φο  

 

ροβλή ιρά 
οτεραιότη

Έλλειψη ή διαρκής ανανέωση του προσωπικού  
Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής  
Έλ  κλίµατος συνεργασίας µέ ην Υπηρεσία  
Έλ ωσης από αρµόδιο ενηµέρ ρείς 
Αδυναµία καλής συνεργασίας µε ασφαλισµένους, γιατρούς,  
φαρµακοποιούς 
Κανένα από τα παραπάνω  
 
Σας ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε για τη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
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4. Ερωτηµατολόγιο ένων ασφαλισµ

ΦΟΡΙΚΗΣ 

ιών υγείας των 
 του µοντέλου 

Οι ΥΠΑ∆ έχουν εξοπλιστεί µε σύγχρονες εφαρµογές ηλεκτρονικής υγείας 

κάτω ερωτήσεις αφορούν: α) σε κάποια 
βασικά δηµογραφικά στοιχεία και β) σε ερωτήσεις βασισµένες στο µοντέλο 
SERVQUAL περί ποιότητας υπηρεσιών. Ο σκοπός αυτού του ερωτηµατολογίου είναι 
να µελετήσει την αντίληψη των ασφαλισµένων της ΥΠΑ∆, γύρω από την ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας.  

Τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και το ζήτηµα που ερευνάται ενέχει 
καθαρά ερευνητικό ενδιαφέρον και στοχεύει στην προώθηση της επιστήµης.  
 
 
Κατηγορία 1η: Γενικές ερωτήσεις 
 

1. Παρακαλούµε συµπληρώστε την ηλικία σας…………  
2. Παρακαλούµε συµπληρώστε το φύλο σας……………  
3. Παρακαλούµε συµπληρώστε την ακριβή επαγγελµατική σας 

κατάσταση……….. 
 
 
Κατηγορία 2η: Ερωτήσεις µέτρησης ποιότητας 
πιθανές απαντήσεις: πολύ (Π) – λίγο (Λ) – καθόλου (Κ) 
 
Αξιοπιστία - Reliability 

4. Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη σωστή συγκέντρωση και καταγραφή των 
στοιχείων σας; 

5. Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη γρήγορη ανάκτηση και τροποποίηση των 
στοιχείων σας; 

6. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ισχύς της ΕΚΑΑ είναι µεγαλύτερη 
από το έντυπο Ε111; 

7. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η αποστολή της ΕΚΑΑ στην ΥΠΑ∆ 
ή απευθείας στον ασφαλισµένο είναι άµεση; 
 

∆ιασφάλιση – Assurance 
8. Όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ στην ΥΠΑ∆, αισθάνεστε ασφάλεια για το 

χειρισµό των προσωπικών σας δεδοµένων από τους υπαλλήλους; 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟ
 
 

 «Ερωτηµατολόγιο µέτρησης αντίληψης ποιότητας υπηρ
ασφαλισµένων της ΥΠΑ∆, βασισµένο στις διαστάσεις
SERVQUAL» 

εσ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

(διαδίκτυο, ΕΜΑ∆, ΕΚΑΑ) τις οποίες χρησιµοποιούν προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν τους ασφαλισµένους. Οι παρα
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9. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ 
αποφεύγονται λάθη σε σχέση µε τη χρήση έντυπου υλικού; 

10. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει 
δυνατότητα ελέγχου κίνησης των ασφαλισµένων και αποφυγή κατάχρησης ή 
έρ-χρήσης του βιβλιαρίου; 

 η ΕΚΑΑ δεν µπορεί να παραποιηθεί 

Υλικά εριουσιακά στοιχεία – Tangibles  
12.

; 
χαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι 

υανάγνωστα σε σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο; 

  

; 

16. Σας ενηµερώνει η ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής 

τητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησή σας 
από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ∆; 

 
 
 
 

ρίτη Αθανασία 
φια ∆ιδάκτορας 

 
 
 
 
 
Σα
συµπ

υπ
11. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι

από τον ασφαλισµένο; 
 
π
 Είστε ευχαριστηµένοι από την ποιότητα του σύγχρονου εξοπλισµού και 
εφαρµογών που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της ΥΠΑ∆ προκειµένου να 
εξυπηρετηθείτε

13. Είστε ευ
ε
 

Αφοσίωση – Empathy  
14. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός 
Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆; 

15. Είστε ευχαριστηµένοι από το επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους 
υπαλλήλους της ΥΠΑ∆
 

Ανταπόκριση – Responsiveness  

σας ασφάλισης; 
17. Είστε ευχαριστηµένοι από την ταχύ

 
 
∆ρ. Κατσούλη-Κάτου Ελένη   Γκιµπε
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Υποψή
 
 

ς ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε για τη 
λήρωση του ερωτηµατολογίου 
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5. Κω µ  των ΥΠΑ∆ 
 

δικοποίησ

µατολογ
Α∆ Νο

ης Υπηρε

ο «ηλεκτ
 σας τη δ

, ηλ
ξ ή άλλω
ς παρακά
να έρθει

ία σας τ
 τηλεφώ
ίας, φαξ 
ς παρακά

ρθει 

πίπεδ

πίπεδ

ός 

εσία 
α σας
διαθέτει

 σας
απαραίτητο

 σας
Υπηρεσία

η και µεταβ

µπλ

; 
ν κε
 (e-

συνή

ρεσί

 Υπ

έχετ

 (Int

λη

ηρώ

ντρ
mai

θω
 (σε

ΥΠ
των

ήθω
; (σε

ίας 

ας 

ηρε

ε 

ern
 V2

 V2

τές του ερωτη ατολογίου

ξ, 

Ερώτηση ερωτη ίου Μεταβλητή Τιµές 
Από 1 
13). 
1=∆ιοι
4=Οδο
1=Πολ

1=Πολ

, 
, Όλες οι

1=Πολ

 
Όλες οι

0=Όχι 
ικανοπ
0=Όχι 
ικανοπ

Πραγµ

Πραγµ

0=Όχι, 
0=Όχι 
0=Όχι, 

1=Πολ

1=Πολ

Ανήκετε στην ΥΠ µού (παρακαλούµε συ στε 
ολογράφως):…  V1  5  τηέως

κητι
ντιά
ύ, 2

ύ, 2=

7, όσες 

ύ, 
ων, 5=Γ
ίγο, 3=

ίγο, 3=

βλητές µ

ίγο, 3=

βλητές µ

φή µε
ό, 3=κα
φή µε
ό, 3=κα

 αριθµό

 αριθµό

ι 
1=A

, 3=

, 3=

και οι ΥΠ

2=Χειρισ
ιατρών, 6
Καθόλου 

Καθόλου 

ρούν ν

θόλου 

ρούν ν

ΟΠΑ∆
ου ικαν
ΥΠΑ∆
ου ικαν

L, 2=IS

θόλου 

θόλου 

Α∆

τώ
=Άλ

α πά

ς χώρα

 3=
 

τιµές

τιµές

οπο
ό 
οπο
ό 

STN

ς (βλέπε Π

Φαρµακο

 από 1 έω

πό 1 έω

ικό, 2

ικό, 2

ίνακα 

ποιών, 

ς 6. 

ς 6. 

=λίγο 

=λίγο 

1. Σε ποιον τοµέα τ σίας σας ανήκετε;   V2 κο ν,
τρ λο

2. Γνωρίζετε τον όρ ρονική υγεία» ή eHealth V3 =Λ
3. Έχει η Υπηρεσία υνατότητα επαφής µε το ικό 
ΟΠΑ∆ µέσω τηλεφώνου εκτρονικών µηνυµάτων ls), 
αλληλογραφίας, φα ν µέσων; 

V4 Λ 

=φα

 

1, V13=em
 
επαφή

 

4. Ποιον από του τω τρόπους επιλέγει ς η 
Υπηρεσία σας για  σε επαφή µε τον ΟΠΑ∆; ιρά 
προτεραιότητας) 

V5=τηλέφων  V6
V7=αλληλογρ V8 V
V10=όχι επαφ

 µετα πο ρουν 
ο,
αφία, 
ή 

φία1
=όχι

=email
9=άλλο

ail1
αξ1

Παράρτη
 

Η Ηλεκτρο
Γκιµπερίτη

5. Έχει η Υπηρεσ η δυνατότητα επαφής µε Α∆ 
άλλων Νοµών µέσω νου, ηλεκτρονικών µηνυµά  (e-
mails), αλληλογραφ ή άλλων µέσων; 

V11 ύ, 2=Λ Κα

6. Ποιον από του τω τρόπους επιλέγει συν ς η 
Υπηρεσία σας για να έ σε επαφή µε άλλες ΥΠΑ∆ ιρά 
προτεραιότητας) 

V12=τηλέφωνο ,
V14=αλληλογρα , V15=φ , 
V16=άλλο1, V17  1 

 µετα πο α πάρουν  α

7. Πώς θα κρίνατε το ε ο συνεργασίας της Υπηρεσ σας 
µε τον ΟΠΑ∆;   V18 επα  , 1=ικαν ιητ

οιητικ θόλ οποιητικ
8. Πώς θα κρίνατε το ε ο συνεργασίας της Υπη σας 
µε άλλες ΥΠΑ∆; V19 επα  , 1=ικαν ιητ

οιητικ θόλ οποιητικ
9. Ποιος είναι ο αριθµ των ασφαλισµένων στην σία 
σας; V20 ατικός ς 

10. Πόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) στη 
διάθεσή σας στην Υπηρ σας; V21 ατικός ς 

11. ∆ιαθέτει η Υπηρεσί  σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο et); V22 1=Να
12. Τι είδους σύνδεση  η Υπηρεσία σας; 3 σύνδεση, DS DN, 3=P  
13. ∆ιαθέτει η Υπηρεσία  Τοπικό δίκτυο; 4 1=Ναι 
14. Έχετε όλο τον  εξοπλισµό που χρειάζεται για τις 
εργασίες της Υπηρεσίας ; V25 ύ, 2=Λίγο Κα

15. Ενηµερώνει την  σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, V26 ύ, 2=Λίγο Κα
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εξελίξεις, τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆; 
ερώνει την Υπηρεσία σας ο ΟΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές, 16. Ενηµ

εξελίξεις τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων των ΥΠΑ∆ 
κδηλώσεων, ανακοινώσεων ή  ύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου , 

µέσω σεµιναρίων, συνεδρίων, ε
άλλων; 

V27 1=Πολ

17. Υπάρχει κλίµα συν ργασίας µεταξύ των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας σας; 

ε  λύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου V28 1=Πο

18. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία σας; V29 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

19. Ποιος είναι ο αριθµός των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας; 
V30
V3

=∆ιοικητικού, V31=Χειριστών Η/Υ, 
2=Φαρµακοποιών, V33=Οδοντιάτρων, 

=Γιατρών, V35=Άλλοι, V36=Σύνολο 
 συγκεκριµένο αριθµό. 

V34
Κάθε µεταβλητή απαντιέται µε

20. ∆ιεκπεραιώνονται εργασίες της Υπηρεσίας σας µε τη χρήση 
υτο  ∆ιαδικτύου; V37 0=Όχι σύνδεση, 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

21. Για ποιους λό ου  θεωρείτε ότι  το ∆ιαδίκτυο 
στην Υπηρεσία 

γ ς χρειάζεται
σας; (σειρά προτεραιότητας) 43=Κανένα 

V38=Ανάκτηση, V39=Επισκέψεις, 
V40=∆απάνες, V41=emails,
V42=Στοιχεία, V

 Όλες οι µεταβλητές µπορούν να πάρουν τιµές από 1 έως 6. 

22. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήµατα από τη χρήση του
σ ότητα

 
Έλλειψη γνώσης, V45=Τεχνικά, 
Ασφάλεια πληρωµών, Όλες οι µεταβλητές µπορούν να πάρουν τιµές από 1 έως 5. ∆ιαδικτύου µε ειρά προτεραι ς; 

V44=
V46=
V47=Ασφάλεια δεδοµένων, 
V48=Κανένα1 

23. Τι από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα βελτίωνε το έργο της 
Υπηρεσίας σας, όσον αφορά στο ∆ιαδίκτυο; (πολλαπλής 
επιλογής) 

V49=Να επισκέπτοµαι, V50=Να ανακτώ, 
Να ενηµερώνοµαι, V52=Κανένα2 ι π εV51= Όλες ο ροτιµητέες µ ταβλητές παίρνουν την τιµή 1. 

24. Θεωρείτε ότι το ∆ιαδίκτυο προσφέρει αµεσότητα στην 
εύρεση πληροφοριών; V53 Κα1=Πολύ, 2=Λίγο, 3= θόλου 

25. Θεωρείτε ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου µπορεί να βελτιώσει 
το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα

 
 

 π
 αθόλου 

 των αρεχόµενων υπηρεσιών; 
V54 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Κ

26. Θεωρείτε ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου στην Υπηρεσία σας  

 γο, 3=Καθόλου µειώνει το χρόνο που απαιτείται για διάφορες εργασίες (π. χ. 
 πληροφοριών πληρωµές µέσω ∆ιαδικτύου, ταχεία αναζήτηση

από το ∆ιαδίκτυο όπως άρθρα και νόµους); 

V55 1=Πολύ, 2=Λί

27. Γνωρίζετε τι είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος;   V56 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
28. Γνωρίζετε αν η Υπηρεσία σας χρησιµοποιεί κάποιο είδος 
ΗΙΦ; V57 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
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29. Γνωρίζετε τι είναι το ΕΜΑ∆ (Ενιαίο Μητρώο V58 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου); 
30. ∆εδοµένου ότι ένας ΗΙΦ περιλαµβάνει και ένα σύνολο 
διάφορων ατοµικών στοιχείων του ασφαλισµένου, θεωρείτε ότι 
το σύστηµα ΕΜΑ∆ αποτελεί µια µορφή ΗΙΦ; 

V59 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

31. Ποιους από τους παρακάτω λόγους θεωρε
σηµαντικούς µε σειρά προτεραιότητας, όσον αφορά στη

ίτε πιο 
 χρήση 

V60=Σωστή συγκέντρωση, 
Γρήγορη ανάκτηση, V62=Αποφυγή 
ν, V63=Προστασία προσωπικών, 

εξαγωγής να πάρουν τιµές από 1 έως 8. 
του ΕΜΑ∆; (σειρά προτεραιότητας) 

V61=
λαθώ
V64=∆υνατότητα , 
V65=∆υνατότητα ελέγχου, 
V66=∆υνατότητα διεκπεραίωσης, 
V67=Κανένα3 

Όλες οι µεταβλητές µπορούν 

32. Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες και λειτουργίες του 
συστήµατος ΕΜΑ∆ θα διευκόλυνε ακόµη περισσότερο το 

ενων υπηρεσιών; 
(πολλαπλής επιλογής) 

διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα 
βελτίωνε την ποιότητα των παρεχόµ

V68=Ενσωµάτωση, V69=∆υνατότητα 
πρόσβασης, V70=∆υνατότητα εξαγωγής, 
V71=Κανένα4 

Όλες οι προτιµητέες µεταβλητές παίρνουν την τιµή 1. 

33. Αν θεωρείτε ότι οι παραπάνω επιπλέον πληροφορίες και 
λειτουργίες του ΕΜΑ∆ θα διευκόλυναν ακόµη περισσότερο το 
διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση θα 

ε
 έρευνας, V

V75=Έλεγχο παρανοµίας, Όλες οι προτιµητέες µεταβλητές παίρνουν την τιµή 1. 
βελτίωναν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο 
λόγο θεωρείτε ότι θα γινόταν αυτό; (πολλαπλής επιλογής) 

V72=Έλεγχο πισκέψεων, 
V73=Προαγωγή 74=Έλεγχο 
προώθησης, 
V76=Κανένα5 

34. Θεωρείτε ότι  χρήση ενός πιο ολοκληρωµένου συστήµατος 
ΕΜΑ∆ θα

η
της V77 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου  βελτίωνε το έργο  Υπηρεσίας σας και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 
35. Γνωρίζετε τι είναι ο ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης); V78 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

36. Οι ασφαλισµένοι, εργοδότες και συνταξιούχοι όλων των 
ασφαλιστικών φορέων πρέπει να εφοδιαστούν µε έναν ΑΜΚΑ. 
Οι ασφαλισµένοι της Υπηρεσίας σας διαθέτουν ΑΜΚΑ; 

V79 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

37. Θεωρείτε ότι η χρήση του ΕΜΑ∆ στην Υπηρεσία σας 
βελτιώνει το χρόνο που απαιτείται για την εγγραφή και 
ανάκτηση των στοιχείων των ασφαλισµένων; 

V80 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

38. Όσοι ασφαλισµένοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, εφοδιάζονται µε την 
ΚΚΑ (Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης). Έχετε συναντήσει V81 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
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κατόχους της ΚΚ  ν Υπηρεσία σας; 
 

Α στη  

39. Η ΚΚΑ ερι χει ατοµ  στοιχεία και ασφαλιστικό 
ιστορικό. Αν έχετε συναντήσει κατόχους της ΚΚΑ στην 
Υπηρεσία σας, θεωρείτε ότι τους είναι χρήσιµη για διάφορες 
εργασίες τους; 

π έ ικά

 γο, 3=Καθόλου V82 0=Όχι κάτοχος, 1=Πολύ, 2=Λί

µένους, τη Ευρωπαϊκή Κάρτ  Ασφάλισης Ασθέ ιας 
(ΕΚΑΑ) που αντικαθιστά κατά βάση το έντυπο «Ε111» για 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαµονή 
σε άλλη χώρα; 

V83 0=Όχι, 1=Ναι 

χαρτί, διε κολύνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, για ποιο όγο συµβαίνει αυτό; (πολλαπλής 
επιλογής) 

V84=Στοιχεία 

V87=Πολλά έντυπα, V88=Αποστολή, 
V89=∆ιανοµή, V90=Κανένα6 

42. Αν θεωρείτε ότι η ΑΑ δε βελτιώνει ιαίτερα το ΕΚ  ιδ
τ V91=Υιοθέτηση ΕΚΑΑ, V92=Εργασίες 

V93=Αποστολή Όλες οι προτιµητέες µεταβλητές παίρνουν την τιµή 1. διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κα ’ επέκταση την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για ποιο λόγο 
συµβαίνει αυτό; (πολλαπλής επιλογής) 

ΥΠΑ∆,  ΥΠΑ∆, 
V94=Κανένα7 

43. Γενικώς, θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ σε αντίθεση µε τα έντυπα σε 
χαρτί διευκολύνει το διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και 
κατ’ επέκταση βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών; 

V95 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

44. Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιµο η ΕΚΑΑ να περ λαµβάνει 
ο σ ά κά  

ι
V96 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου και ρισµένα βα ικ ιατρι  στοιχεία όπως χρόνιες ασθένειες, 

αλλεργίες, οµάδα αίµατος; 
45. Θεωρείτε ότι γενικώς η χρήση ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ και 
των Ηλεκτρονικών Καρτών Υγείας µπορούν να βελτιώσουν το 
διαχειριστικό έργο της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την 

µποιότητα των παρεχό ενων υπηρεσιών; 

V97 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

46. Θεωρείτε τι γενικώς η χρήση του ∆ιαδικτύου, του ΕΜΑ∆ 
και των Ηλεκτρονικών Καρτών Υγείας συντοµεύουν 

ό

V98 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου διαδικασίες της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση απελευθερώνουν 
εργατοώρες οι οποίες µπορούν να διοχετευθούν σε άλλες 

40. ∆ιανέµει η Υπηρεσία σας (κατά παραγγελία) στους 
ασφαλισ ν α νε

41. Αν θεωρείτε ότι η ΕΚΑΑ, σε αντίθεση µε τα έντυπα σε 
υ

λ

ευανάγνωστα, 
V85=Παραποίηση, V86=Ισχύς, Όλες οι προτιµητέες µεταβλητές παίρνουν την τιµή 1. 
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εργασίες; 
47. Τι από τα παρακάτω θεωρείτε πιο σηµαντικό για το έργο 

α ι 
υ

V99=Χρήση διαδικτύου, V100=Χρήση 
ΕΜΑ∆, V101=Χρήση ΕΚΑΑ, 

=Όλα 
Όλες οι µεταβλητές µπορούν να πάρουν τιµές από 1 έως 4. της Υπηρεσίας σας λλά κα για την ποιότητα των 

παρεχόµενων πηρεσιών στους ασφαλισµένους, γιατρούς και 
φαρµακοποιούς; (σειρά προτεραιότητας) V102

48. Θεωρείτε ότι η Υπηρεσία σας έχει πιο µαντικά 
ν

ση
ίσ  νει V103 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου προβλήµατα α αντιµετωπ ει από το να βελτιώ  τις 

εφαρµογές της ηλεκτρονικής υγείας; 
49. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα προβλήµατα που 
πιθανώς να αντιµετωπίζει η Υπηρεσία σας. Παρακαλούµε 
βάλτε τα σε σειρά προτεραιότητας µε αριθµούς. 

V104
V106

=Προσωπικό, V105=Υποδοµή, 
=Συνεργασία, V107=Ενηµέρωση, 

V108=Αδυναµία, V109=Κανένα8 
 µπορούν να πάρουν τιµές από 1 έως 6. Όλες οι µεταβλητές

Για καλύτερη ανάλυση των στοιχείων έχουµε προσθέσει άλλ
αποκλειστικά για δική µας διευκόλυνση. Όσον αφορά στη µετα
Παράρτηµα της διατριβής. 

ες δύο µεταβλητές οι οποίες δεν αποτελούν ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και τις χρησιµοποιούµε 
β παραθέτουµε µε τη διάκριση των Νοµών σε γεωγραφικά διαµερίσµατα, στο λητή V111, σχετικό πίνακα 

Α. Πόστο υπαλλήλων ιατρικού 
τοµέα V110 1=∆ιοικητικοί, 2=Χειριστών Η/Υ, 3=Υπάλληλοι 

B. Γεωγραφικά διαµερίσµατα V111 
1=Θράκη, 2=Μακεδονία, 3=Ήπειρος, 4=Θεσσαλία, 
5=Στερεά Ελλάδα, 6=Πελοπόννησος, 7=Νησιά Αιγαίου, 
8=Νησιά Ιονίου, 9=Κρήτη 
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6. Κωδικοποίηση και µεταβλητές του ερωτηµατολογίου των ασφαλισµένων 
Ερώτηση ερωτηµατολογίου Μεταβλη
1. Παρακαλούµε συµπληρώστε την ηλικία σας V1 Από 1 έως 3 (βλέπε Πίνακα 14) 
2. Παρακαλούµε συµπληρώστε το φύλο σας V2 1=Άνδρας, 2=Γυναίκα 
3. ρακαλούµ  συ πληρώστε την ακριβή ατική σας κΠα ε µ  επαγγελµ ατάσταση V3 Από 1 έως 4 (βλέπε Πίνακα 14)  
4. Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη σωστή συγκέντρωση και κατ ή των στοιχείων σας; V4 2=Λίγο, 3=Καθόλου αγραφ  1=Πολύ, 
5. Πιστεύετε ότι ο ΕΜΑ∆ βοηθά στη γρήγορη ανάκτηση και τροποπ η των στοιχείων σας; , 2=Λίγο, 3=Καθόλου οίησ V5 1=Πολύ
6. Είστε ευχα µένοι από τ  γεγονός ι η ισχύς τη ΕΚ
έντυπο Ε111; 

ριστη ο ότ ς Α  1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου Α είναι µεγαλύτερη από το V6

7. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η α οστολή της ΕΚπ Α V7 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου Α στην ΥΠΑ∆ ή απευθείας 
στον ασφαλισµένο είναι άµεση; 
8. Όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ στην ΥΠΑ∆, αισθάνεστε ασφάλεια για το χειρισµό των 
προσωπικών σας δεδοµένων από τους υπαλλήλους; V8 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
9. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ αποφεύγονται λάθη σε 

ου υλικού; σχέση µε τη χρήση έντυπ V9 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 

ελέγχου κίνησης των ασφαλισ πέρ-χρ  1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
11. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι η ΕΚΑΑ δεν µπορεί παραποιηθεί από τον 
ασφαλισ ένο; V1 λύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου  να 1 1=Πο

τή Τιµές 

10. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι µε τη χρήση του ΕΜΑ∆ υπάρχει δυνατότητα 
µένων και αποφυγή κατάχρησης ή υ ήσης του βιβλιαρίου; V10

µ
12. Είστ  ευχαριστηµένοι από την ποιότητα του σύγχρονου εξοπλισµού και εφαρµογών που 
χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι της ΥΠΑ∆ προκειµένου να εξυπηρετηθείτε; V12 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου ε

13. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι τα στοιχεία στην ΕΚΑΑ είναι ευανάγνωστα σε 
σχέση µε ένα πιθανώς κατεστραµµένο έντυπο; V13 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
14. Είστε ευχαριστηµένοι από το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 
στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλισµένων ενός Νοµού, µέσω του ΕΜΑ∆; V14 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
15. Είστε ευχαριστηµένοι από το επίπεδο συνεννόησης και επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους 
της ΥΠΑ∆; V15 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
16. Σας ενηµερώνει η ΥΠΑ∆ για τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες της κοινωνικής σας 
ασφάλισης; V16 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
17. Είστε ευχαριστηµένοι από την ταχύτητα και την αµεσότητα εξυπηρέτησής σας από τους 
υπαλλήλους της ΥΠΑ∆; V17 1=Πολύ, 2=Λίγο, 3=Καθόλου 
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7. Γεωγραφικά διαµερίσµατα 
 

Ο 

οιχ

φι

ίων

Π

π λ ε ρ ι ς ο ς ς λ ς όπου 

αντιστ  π µ τ  δ ρ ί υ ια θεί ανά 

γεωγρα τ ια λ ρ α ιο ι τ τ τ  χο των 

στοιχε ζ . 

 
φ ια ι τ   

ίνα

ν ο

 δ

ου 

κα

κα

ι 

ιαµ

πα

ς 

ς π

ΥΠ

ερί

ρου

γεω

ου 

Α∆

σµα

σιά

γρα

ακο

ου 

α γ

ουν

ικώ

ουθ

ελε

 κα

ν δ

ί πα

άµε

ύτε

µερ

ουσ

στη 

ο κ

σµά

ιάζε

ιατ

ι π

ων

του

ιβή. 

 αξ

 Ν

Οι Ν

όπισ

µού

οµο

ο σ

 τη

έχο

ατισ

 Ελ

ν δ

ικό

άδα

κρι

έλεγ

ού

κά

 π

ίνα

ΚΙΛΚ Λ  ΙΣ ΚΙ ΚΙΣ

ΗΜΑΘΙΑ Ε ΑΣ Β ΡΟΙ  
ΣΤΟ ΙΑΣ Κ ΣΤΟ ΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΟΣ Κ ΖΑΝΗ 
ΓΡΕ Ω ΡΒΕΝ Ν Γ ΕΒΕΝΑ 

Ε∆ΟΝΙΑ 

Ε ΑΠΙ ΡΙΑΣ Κ ΤΕΡΙΝΗ 
ΙΩΑ ΙΑΝΝΙΝΩΝ Γ ΝΝΕΝΑ 
ΘΕΣ Γ ΤΠΡΩΤΙΑΣ Η ΟΥΜΕΝΙ ΣΑ 
ΑΡΤ ΡΑΣ Α ΤΑ 
ΠΡ ΒΕΖ Σ Π ΕΒΕΖΑ 
ΛΑΡΙΣΗΣ Α Λ ΡΙΣΑ 
ΜΑΓΝΗΣ ΟΙΑΣ Β ΛΟΣ 
ΤΡΙ Ω ΡΚΑΛ Ν Τ ΙΚΑΛΑ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Κ Ρ∆ΙΤΣΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΗΝΑ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆Α 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ Ι ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓ

Α Ε ΛΑ∆Α 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 
ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜ
 
ΘΡΑ
 
 
 
 
 
ΜΑΚ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΗΠΕ
 
 
ΘΕΣΣ
 
 
 
 
ΣΤΕΡ
 
 

  
  
  
ΠΕΛ
  
  
  

ΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΗ 
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 
∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΕΛΛΑΣ Ε∆ΕΣΣΑ 

ΚΑ Ρ Α Ρ

ΙΡΟΣ 
Ε Α Ρ

ΑΛΙΑ 

Α

Ε Λ
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ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 
ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 
ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΑ∆Α 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

  
  
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 
  

ΖΑ

  
  
ΝΗΣΙΑ ΙΓΑΙΟΥ 
  
  

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟ∆ΟΣ 

Α

ΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

  
ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗ
  
  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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8. Στατιστικοί πίνακες µέτρησης αξιοπιστίας 
ερωτηµατολογίων των ΥΠΑ∆ (Cronbach’s alpha) 

 
1η κατηγορία ερωτήσεων: Γενικές ερωτήσεις 
 
Στατιστικός πίνακας µέτρησης αξιοπιστίας 1 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 125 81,7 
  Excluded(a) 28 18,3 
  Total 153 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,605 10 

 
2η κατηγορία ερωτήσεων: Ηλεκτρονική υγεία και διαδίκτυο 
 
Στατιστικός πίνακας µέτρησης αξιοπιστίας 2 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 124 81,0 
  Excluded(a) 29 19,0 
  Total 153 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,557 13 

 
3η κατηγορία ερωτήσεων: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος 
 
Στατιστικός πίνακας µέτρησης αξιοπιστίας 3 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 114 74,5 
  Excluded(a) 39 25,5 
  Total 153 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,614 21 

 

4η κατηγορία ερωτήσεων: Ηλεκτρονικές κάρτες υγείας 
 
Στατιστικός πίνακας µέτρησης αξιοπιστίας 4 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 112 73,2 
  Excluded(a) 41 26,8 
  Total 153 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,623 27 

 
5η κατηγορία ερωτήσεων: Τελικές ερωτήσεις 
 
Στατιστικός πίνακας µέτρησης αξιοπιστίας 5 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 105 68,6 
  Excluded(a) 48 31,4 
  Total 153 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,567 28 
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9. Στατιστικοί πίνακες µέτρησης αξιοπιστίας 
ερωτηµατολογίων των ασφαλισµένων (Cronbach’s alpha) 

 
Στατιστικός πίνακας µέτρησης αξιοπιστίας 6 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 40 100,0 
Excluded(
a) 0 ,0 

Cases 

Total 40 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,521 17 
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10. Στατιστικοί Πίνακες έρευνας των ΥΠΑ∆ και των 
ασφαλισµένων 
 
Στατιστικός Πίνακας 1 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα 
* Εργασίες µε χρήση 
διαδικτύου 

138 90,2% 15 9,8% 153 100,0% 

Πόστο υπαλλήλων * 
Εργασίες µε χρήση 
διαδικτύου 

138 90,2% 15 9,8% 153 100,0% 

 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * Εργασίες µε χρήση διαδικτύου 
 Crosstab 
Count  

Εργασίες µε χρήση διαδικτύου 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 3 4 0 7 
2,00 15 22 1 38 
3,00 2 6 3 11 
4,00 6 2 2 10 
5,00 5 6 3 14 
6,00 8 8 3 19 
7,00 7 6 3 16 
8,00 6 3 3 12 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 10 1 0 11 
Total 62 58 18 138 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,196(a) 16 ,051 
Likelihood Ratio 29,925 16 ,018 
Linear-by-Linear 
Association ,936 1 ,333 

N of Valid Cases 
138     

a  17 cells (63,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
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Πόστο υπαλλήλων * Εργασίες µε χρήση διαδικτύου 
 Crosstab 
Count  

Εργασίες µε χρήση διαδικτύου 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 35 34 5 74 
2,00 16 14 4 34 

Πόστο 
υπαλλήλων 

3,00 11 10 9 30 
Total 62 58 18 138 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,296(a) 4 ,036 
Likelihood Ratio 9,050 4 ,060 
Linear-by-Linear 
Association 4,505 1 ,034 

N of Valid Cases 
138     

a  2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,91. 
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Στατιστικός Πίνακας 2 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Ανάκτηση 
πληροφοριών 

104 68,0% 49 32,0% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Επισκέψεις 
σε forums 

91 59,5% 62 40,5% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Απόδοση 
δαπανών 

141 92,2% 12 7,8% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Ηλεκτρ. 
αλληλογραφία 

141 92,2% 12 7,8% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Στοιχεία 
ασφαλισµένων 

140 91,5% 13 8,5% 153 100,0% 

 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Ανάκτηση πληροφοριών 
 Crosstab 
 
Count  

  Ανάκτηση πληροφοριών Total 

  1 2 3 4 5   
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας 

Πολύ 14 8 13 44 9 88 

  Λίγο 4 1 2 8 1 16 
Total 18 9 15 52 10 104 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,044(a) 4 ,903 
Likelihood Ratio 1,019 4 ,907 
Linear-by-Linear 
Association ,456 1 ,500 

N of Valid Cases 
104     

a  4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,38. 
 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Επισκέψεις σε forums 
 Crosstab 
 
Count  

  Επισκέψεις σε forums Total 

  1 2 3 4 5   
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας 

Πολύ 1 8 9 15 44 77 

  Λίγο 0 5 0 2 7 14 
Total 1 13 9 17 51 91 
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,415(a) 4 ,116 
Likelihood Ratio 7,704 4 ,103 
Linear-by-Linear 
Association 1,594 1 ,207 

N of Valid Cases 
91     

a  5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Απόδοση δαπανών 
 Crosstab 
 
Count  

  Απόδοση δαπανών Total 

  1 2 3 4 5   
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας 

Πολύ 83 19 16 4 3 125 

  Λίγο 11 2 1 0 2 16 
Total 94 21 17 4 5 141 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,178(a) 4 ,269 
Likelihood Ratio 4,346 4 ,361 
Linear-by-Linear 
Association ,295 1 ,587 

N of Valid Cases 
141     

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 
 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Ηλεκτρ. αλληλογραφία 
 Crosstab 
 
Count  

  Ηλεκτρ. αλληλογραφία Total 

  1 2 3 4 5   
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας 

Πολύ 10 47 47 10 11 125 

  Λίγο 0 5 7 2 2 16 
Total 10 52 54 12 13 141 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,123(a) 4 ,713 
Likelihood Ratio 3,198 4 ,525 
Linear-by-Linear 
Association 1,576 1 ,209 

N of Valid Cases 
141     

a  3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 
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Βελτίωση έργου και ποιότητας * Στοιχεία ασφαλισµένων 
 Crosstab 
 
Count  

  Στοιχεία ασφαλισµένων Total 

  1 2 3 4 5   
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας 

Πολύ 22 47 39 10 6 124 

  Λίγο 3 4 6 2 1 16 
Total 25 51 45 12 7 140 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,199(a) 4 ,878 
Likelihood Ratio 1,223 4 ,874 
Linear-by-Linear 
Association ,430 1 ,512 

N of Valid Cases 
140     

a  3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80. 
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Στατιστικός Πίνακας 3 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας * 
Μείωση χρόνου 

150 98,0% 3 2,0% 153 100,0% 

 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Μείωση χρόνου  
Crosstab 
 
Count  

Μείωση χρόνου 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 122 8 2 132 Βελτίωση έργου 
και ποιότητας Λίγο 14 2 2 18 
Total 136 10 4 150 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,451(a) 2 ,040 
Likelihood Ratio 4,357 2 ,113 
Linear-by-Linear 
Association 5,818 1 ,016 

N of Valid Cases 
150     

a  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 
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Στατιστικός Πίνακας 4 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Αµεσότητα 
διαδικτύου 

150 98,0% 3 2,0% 153 100,0% 

 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Αµεσότητα διαδικτύου  
Crosstab 
 
Count  

Αµεσότητα διαδικτύου 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 128 4 132 Βελτίωση έργου 
και ποιότητας Λίγο 15 3 18 
Total 143 7 150 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,621(b) 1 ,010     
Continuity 
Correction(a) 3,910 1 ,048     

Likelihood Ratio 4,504 1 ,034     
Fisher's Exact Test       ,038 ,038 
Linear-by-Linear 
Association 6,577 1 ,010     

N of Valid Cases 150         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,84. 
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Στατιστικός Πίνακας 5 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Έλλειψη 
γνώσης Η/Υ 

112 73,2% 41 26,8% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Τεχνικά 
προβλήµατα 

103 67,3% 50 32,7% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Ασφάλεια 
πληρωµών 

92 60,1% 61 39,9% 153 100,0% 

Βελτίωση έργου και 
ποιότητας * Ασφάλεια 
προσωπικών δεδοµένων 

90 58,8% 63 41,2% 153 100,0% 

 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Έλλειψη γνώσης Η/Υ 
 Crosstab 
 
Count  

Έλλειψη γνώσης Η/Υ 
  1 2 3 4 Total 

Πολύ 60 9 6 23 98 Βελτίωση έργου 
και ποιότητας Λίγο 6 3 1 4 14 
Total 66 12 7 27 112 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,568(a) 3 ,463 
Likelihood Ratio 2,295 3 ,514 
Linear-by-Linear 
Association ,659 1 ,417 

N of Valid Cases 
112     

a  3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,88. 
 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Τεχνικά προβλήµατα 
 Crosstab 
 
Count  

Τεχνικά προβλήµατα 
  1 2 3 4 Total 

Πολύ 25 31 24 13 93 Βελτίωση έργου 
και ποιότητας Λίγο 6 1 2 1 10 
Total 31 32 26 14 103 
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,098(a) 3 ,165 
Likelihood Ratio 4,970 3 ,174 
Linear-by-Linear 
Association 1,877 1 ,171 

N of Valid Cases 
103     

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,36. 
 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Ασφάλεια πληρωµών 
 Crosstab 
 
Count  

Ασφάλεια πληρωµών 
  1 2 3 4 Total 

Πολύ 12 35 30 7 84 Βελτίωση έργου 
και ποιότητας Λίγο 0 3 4 1 8 
Total 12 38 34 8 92 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,723(a) 3 ,632 
Likelihood Ratio 2,712 3 ,438 
Linear-by-Linear 
Association 1,453 1 ,228 

N of Valid Cases 
92     

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
 
Βελτίωση έργου και ποιότητας * Ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων 
 Crosstab 
 
Count  

  Ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων Total 

  1 2 3 4   
Βελτίωση έργου 
και ποιότητας 

Πολύ 10 17 24 32 83 

  Λίγο 2 4 0 1 7 
Total 12 21 24 33 90 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,101(a) 3 ,044 
Likelihood Ratio 8,969 3 ,030 
Linear-by-Linear 
Association 5,054 1 ,025 

N of Valid Cases 
90     

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 
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Στατιστικός Πίνακας 6 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Πόστο υπαλλήλων * ΗΙΦ 151 98,7% 2 1,3% 153 100,0% 
Πόστο υπαλλήλων * 
ΕΜΑ∆ 151 98,7% 2 1,3% 153 100,0% 

Γεωγραφικά διαµερίσµατα 
* ΗΙΦ 151 98,7% 2 1,3% 153 100,0% 

Γεωγραφικά διαµερίσµατα 
* ΕΜΑ∆ 151 98,7% 2 1,3% 153 100,0% 

 
Πόστο υπαλλήλων * ΗΙΦ 
 Crosstab 
Count  

ΗΙΦ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 8 37 34 79 
2,00 8 13 16 37 

Πόστο 
υπαλλήλων 

3,00 10 21 4 35 
Total 26 71 54 151 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,254(a) 4 ,004 
Likelihood Ratio 17,198 4 ,002 
Linear-by-Linear 
Association 11,264 1 ,001 

N of Valid Cases 
151     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,03. 
 
Πόστο υπαλλήλων * ΕΜΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

ΕΜΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 76 4 0 80 
2,00 34 2 0 36 

Πόστο 
υπαλλήλων 

3,00 14 18 3 35 
Total 124 24 3 151 

  
 Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 55,986(a) 4 ,000 
Likelihood Ratio 49,104 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 41,168 1 ,000 

N of Valid Cases 
151     
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a  3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * ΗΙΦ 
 Crosstab 
Count  

ΗΙΦ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 1 6 1 8 
2,00 10 14 14 38 
3,00 0 9 2 11 
4,00 2 3 6 11 
5,00 4 10 3 17 
6,00 3 12 9 24 
7,00 3 3 9 15 
8,00 1 7 8 16 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 2 7 2 11 
Total 26 71 54 151 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,360(a) 16 ,082 
Likelihood Ratio 26,934 16 ,042 
Linear-by-Linear 
Association 1,373 1 ,241 

N of Valid Cases 
151     

a  13 cells (48,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,38. 
 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * ΕΜΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

ΕΜΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 6 2 0 8 
2,00 32 6 0 38 
3,00 9 2 0 11 
4,00 10 1 0 11 
5,00 15 1 1 17 
6,00 19 4 1 24 
7,00 12 2 1 15 
8,00 13 3 0 16 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 8 3 0 11 
Total 124 24 3 151 
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,713(a) 16 ,925 
Likelihood Ratio 9,552 16 ,889 
Linear-by-Linear 
Association ,604 1 ,437 

N of Valid Cases 
151     

a  17 cells (63,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 
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Στατιστικός Πίνακας 7 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Οµοιότητα ΗΙΦ-
ΕΜΑ∆ * ΗΙΦ 144 94,1% 9 5,9% 153 100,0% 

Οµοιότητα ΗΙΦ-
ΕΜΑ∆ * ΕΜΑ∆ 145 94,8% 8 5,2% 153 100,0% 

 
Οµοιότητα ΗΙΦ-ΕΜΑ∆*ΗΙΦ 
 Crosstab 
Count  

ΗΙΦ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 12 19 14 45 
Λίγο 10 34 25 69 

Οµοιότητα 
ΗΙΦ-ΕΜΑ∆ 

Καθόλου 2 14 14 30 
Total 24 67 53 144 

  
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,182(a) 4 ,186 
Likelihood Ratio 6,270 4 ,180 
Linear-by-Linear 
Association 4,639 1 ,031 

N of Valid Cases 
144     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00. 
 
Οµοιότητα ΗΙΦ-ΕΜΑ∆ * ΕΜΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

ΕΜΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 41 4 0 45 
Λίγο 51 17 1 69 

Οµοιότητα 
ΗΙΦ-ΕΜΑ∆ 

Καθόλου 29 2 0 31 
Total 121 23 1 145 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,009(a) 4 ,061 
Likelihood Ratio 9,680 4 ,046 
Linear-by-Linear 
Association ,015 1 ,904 

N of Valid Cases 
145     

a  4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 
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Στατιστικός Πίνακας 8 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Σωστή 
συγκέντρωση στοιχείων 143 93,5% 10 6,5% 153 100,0% 

Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Γρήγορη 
ανάκτηση στοιχείων 140 91,5% 13 8,5% 153 100,0% 

Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Αποφυγή 
λαθών 136 88,9% 17 11,1% 153 100,0% 

Ποιότητα ΕΜΑ∆ * 
Προστασία προσωπικών 
δεδοµένων 

134 87,6% 19 12,4% 153 100,0% 

Ποιότητα ΕΜΑ∆ * 
∆υνατότητα εξαγωγής 
στατιστικών 

133 86,9% 20 13,1% 153 100,0% 

Ποιότητα ΕΜΑ∆ * 
∆υνατότητα ελέγχου 
βιβλιαρίων 

133 86,9% 20 13,1% 153 100,0% 

Ποιότητα ΕΜΑ∆ * 
∆υνατότητα διεκπαιρέωσης 
εργασιών 

131 85,6% 22 14,4% 153 100,0% 

 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Σωστή συγκέντρωση στοιχείων 
 Crosstab 
Count  

  Σωστή συγκέντρωση στοιχείων Total 

  1 2 3 4 5 6   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 105 16 3 5 4 3 136 

  Λίγο 5 0 0 0 0 0 5 
  Καθόλου 0 0 0 0 2 0 2 
Total 110 16 3 5 6 3 143 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 47,746(a) 10 ,000 
Likelihood Ratio 15,947 10 ,101 
Linear-by-Linear 
Association 7,057 1 ,008 

N of Valid Cases 
143     

a  15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
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Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Γρήγορη ανάκτηση στοιχείων 
 Crosstab 

Count  
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,576(a) 12 ,017 
Likelihood Ratio 14,047 12 ,298 
Linear-by-Linear 
Association 1,537 1 ,215 

N of Valid Cases 
140     

a  16 cells (76,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 
 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Αποφυγή λαθών 
 Crosstab 
Count  

  Αποφυγή λαθών Total 

  1 2 3 4 5 6 7   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 4 14 39 19 22 24 9 131 

  Λίγο 0 1 2 0 0 0 0 3 
  Καθόλου 0 0 0 0 0 2 0 2 
Total 4 15 41 19 22 26 9 136 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,046(a) 12 ,366 
Likelihood Ratio 12,144 12 ,434 
Linear-by-Linear 
Association ,351 1 ,554 

N of Valid Cases 
136     

a  15 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Προστασία προσωπικών δεδοµένων 
 Crosstab 
Count  

  Προστασία προσωπικών δεδοµένων Total 

  1 2 3 4 5 6 7   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 1 12 17 27 21 24 27 129 

  Λίγο 0 0 1 1 0 1 0 3 
  Καθόλου 0 0 0 0 0 0 2 2 
Total 1 12 18 28 21 25 29 134 

 Γρήγορη ανάκτηση στοιχείων Total 
  1 2 3 4 5 6 7   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 7 75 26 10 11 3 2 134 

  Λίγο 0 3 0 0 1 0 0 4 
  Καθόλου 0 0 0 2 0 0 0 2 
Total 7 78 26 12 12 3 2 140 
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,191(a) 12 ,599 
Likelihood Ratio 10,120 12 ,605 
Linear-by-Linear 
Association 1,742 1 ,187 

N of Valid Cases 
134     

a  15 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών 
 Crosstab 
Count  

  ∆υνατότητα εξαγωγής στατιστικών Total 

  2 3 4 5 6 7   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 1 13 26 30 21 36 127 

  Λίγο 0 1 1 0 1 4 
  Καθόλου 2 0 0 0 0 0 2 
Total 3 14 27 30 22 37 133 

1 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 89,986(a) 10 ,000 
Likelihood Ratio 19,638 10 ,033 
Linear-by-Linear 
Association 8,160 1 ,004 

N of Valid Cases 
133     

a  13 cells (72,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * ∆υνατότητα ελέγχου βιβλιαρίων 
 Crosstab 
Count  

  ∆υνατότητα ελέγχου βιβλιαρίων Total 

  1 2 3 4 5 6 7   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 18 10 26 28 14 21 10 127 

  Λίγο 0 1 0 1 1 1 0 4 
  Καθόλου 2 0 0 0 0 0 0 2 
Total 20 11 26 29 15 22 10 133 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,372(a) 12 ,222 
Likelihood Ratio 12,658 12 ,394 
Linear-by-Linear 
Association 2,529 1 ,112 

N of Valid Cases 
133     
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a  14 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών 
 Crosstab 
Count  

  ∆υνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών Total 

  1 2 3 4 5 6 7   
Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Πολύ 3 10 14 21 24 23 30 125 

  Λίγο 0 0 0 1 1 0 2 4 
  Καθόλου 0 0 2 0 0 0 0 2 
Total 3 10 16 22 25 23 32 131 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,462(a) 12 ,133 
Likelihood Ratio 12,808 12 ,383 
Linear-by-Linear 
Association ,597 1 ,440 

N of Valid Cases 
131     

a  15 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
 
 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Παράρτηµα διατριβής  
 

372

Στατιστικός Πίνακας 9 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * 
Βελτίωση χρόνου 
και ΕΜΑ∆ 

144 94,1% 9 5,9% 153 100,0% 

 
Ποιότητα ΕΜΑ∆ * Βελτίωση χρόνου και ΕΜΑ∆  
 Crosstab 
Count  

Βελτίωση χρόνου και ΕΜΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 130 6 1 137 
Λίγο 3 1 1 5 

Ποιότητα 
ΕΜΑ∆ 

Καθόλου 2 0 0 2 
Total 135 7 2 144 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,080(a) 4 ,003 
Likelihood Ratio 6,349 4 ,175 
Linear-by-Linear 
Association 4,342 1 ,037 

N of Valid Cases 
144     

a  7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 
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Στατιστικός Πίνακας 10 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * 
Κατοχή ΑΜΚΑ 137 89,5% 16 10,5% 153 100,0% 

 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * Κατοχή ΑΜΚΑ  
Crosstab 
Count  

Κατοχή ΑΜΚΑ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 1 3 4 8 
2,00 2 13 20 35 
3,00 1 1 8 10 
4,00 1 7 3 11 
5,00 0 10 4 14 
6,00 0 9 13 22 
7,00 0 2 11 13 
8,00 2 3 8 13 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 1 6 4 11 
Total 8 54 75 137 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,642(a) 16 ,076 
Likelihood Ratio 27,601 16 ,035 
Linear-by-Linear 
Association ,004 1 ,951 

N of Valid Cases 
137     

a  14 cells (51,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 
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Στατιστικός Πίνακας 11 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα * ΚΚΑ 147 96,1% 6 3,9% 153 100,0% 

 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * ΚΚΑ  
Crosstab 
Count  

ΚΚΑ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 0 4 4 8 
2,00 3 12 23 38 
3,00 2 7 1 10 
4,00 0 6 5 11 
5,00 0 4 12 16 
6,00 1 10 12 23 
7,00 0 4 10 14 
8,00 3 6 7 16 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 4 5 2 11 
Total 13 58 76 147 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,146(a) 16 ,010 
Likelihood Ratio 33,463 16 ,006 
Linear-by-Linear 
Association 2,236 1 ,135 

N of Valid Cases 
147     

a  14 cells (51,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71. 
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Στατιστικός Πίνακας 12 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα * ΕΚΑΑ 147 96,1% 6 3,9% 153 100,0% 

 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * ΕΚΑΑ  
Crosstab 
Count  

ΕΚΑΑ 
  Όχι Ναι Total 

1,00 1 7 8 
2,00 0 36 36 
3,00 0 11 11 
4,00 0 11 11 
5,00 0 17 17 
6,00 0 24 24 
7,00 0 14 14 
8,00 0 15 15 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 0 11 11 
Total 1 146 147 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,494(a) 8 ,025 
Likelihood Ratio 5,946 8 ,653 
Linear-by-Linear 
Association 2,360 1 ,124 

N of Valid Cases 
147     

a  9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
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Στατιστικός Πίνακας 13 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Βελτίωση ποιότητας 
µε ΕΚΑΑ * Επιπλέον 
στοιχεία στην ΕΚΑΑ 

146 95,4% 7 4,6% 153 100,0% 

 
Βελτίωση ποιότητας µε ΕΚΑΑ * Επιπλέον στοιχεία στην ΕΚΑΑ  
Crosstab 
Count  

Επιπλέον στοιχεία στην ΕΚΑΑ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 106 9 8 123 
Λίγο 14 8 0 22 

Βελτίωση ποιότητας 
µε ΕΚΑΑ 

Καθόλου 1 0 0 1 
Total 121 17 8 146 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,315(a) 4 ,003 
Likelihood Ratio 13,863 4 ,008 
Linear-by-Linear 
Association 1,050 1 ,306 

N of Valid Cases 
146     

a  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
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Στατιστικός Πίνακας 14 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Εφαρµογές eHealth και 
ποιότητα * Εφαρµογές 
eHealth και εργατοώρες 

147 96,1% 6 3,9% 153 100,0% 

 
Εφαρµογές eHealth και ποιότητα * Εφαρµογές eHealth και εργατοώρες  
Crosstab 
Count  

Εφαρµογές eHealth και εργατοώρες 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 126 12 1 139 Εφαρµογές eHealth 
και ποιότητα Λίγο 2 4 2 8 
Total 128 16 3 147 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,489(a) 2 ,000 
Likelihood Ratio 19,714 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 36,149 1 ,000 

N of Valid Cases 
147     

a  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 
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Στατιστικός Πίνακας 15 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Εφαρµογές eHealth και 
ποιότητα * Όρος eHealth 144 94,1% 9 5,9% 153 100,0% 

 
Εφαρµογές eHealth και ποιότητα * Όρος eHealth  
Crosstab 
Count  

Όρος eHealth 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 37 74 25 136 Εφαρµογές eHealth 
και ποιότητα Λίγο 0 4 4 8 
Total 37 78 29 144 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,954(a) 2 ,051 
Likelihood Ratio 6,969 2 ,031 
Linear-by-Linear 
Association 5,703 1 ,017 

N of Valid Cases 
144     

a  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,61. 
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Στατιστικός Πίνακας 16 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Πόστο υπαλλήλων * 
Επαφή µε ΟΠΑ∆ 148 96,7% 5 3,3% 153 100,0% 

Πόστο υπαλλήλων * 
Επαφή µε ΥΠΑ∆ 148 96,7% 5 3,3% 153 100,0% 

Γεωγραφικά διαµερίσµατα * 
Επαφή µε ΟΠΑ∆ 148 96,7% 5 3,3% 153 100,0% 

Γεωγραφικά διαµερίσµατα * 
Επαφή µε ΥΠΑ∆ 148 96,7% 5 3,3% 153 100,0% 

 
Πόστο υπαλλήλων * Επαφή µε ΟΠΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

Επαφή µε ΟΠΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Total 

1,00 73 4 77 
2,00 34 3 37 

Πόστο 
υπαλλήλων 

3,00 30 4 34 
Total 137 11 148 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,512(a) 2 ,469 
Likelihood Ratio 1,444 2 ,486 
Linear-by-Linear 
Association 1,497 1 ,221 

N of Valid Cases 
148     

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,53. 
 
Πόστο υπαλλήλων * Επαφή µε ΥΠΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

Επαφή µε ΥΠΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 74 4 0 78 
2,00 32 5 0 37 

Πόστο 
υπαλλήλων 

3,00 25 6 2 33 
Total 131 15 2 148 
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 Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,404(a) 4 ,015 
Likelihood Ratio 11,446 4 ,022 
Linear-by-Linear 
Association 10,190 1 ,001 

N of Valid Cases 
148     

a  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 
 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * Επαφή µε ΟΠΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

Επαφή µε ΟΠΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Total 

1,00 7 1 8 
2,00 35 4 39 
3,00 11 0 11 
4,00 9 1 10 
5,00 16 0 16 
6,00 21 1 22 
7,00 15 1 16 
8,00 13 3 16 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 10 0 10 
Total 137 11 148 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,095(a) 8 ,526 
Likelihood Ratio 8,964 8 ,345 
Linear-by-Linear 
Association ,070 1 ,792 

N of Valid Cases 
148     

a  9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,59. 
 
Γεωγραφικά διαµερίσµατα * Επαφή µε ΥΠΑ∆ 
 Crosstab 
Count  

Επαφή µε ΥΠΑ∆ 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

1,00 6 2 0 8 
2,00 33 5 1 39 
3,00 10 1 0 11 
4,00 10 0 0 10 
5,00 13 2 0 15 
6,00 21 1 0 22 
7,00 15 0 1 16 
8,00 12 4 0 16 

Γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 

9,00 11 0 0 11 
Total 131 15 2 148 
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,681(a) 16 ,475 
Likelihood Ratio 17,874 16 ,331 
Linear-by-Linear 
Association ,694 1 ,405 

N of Valid Cases 
148     

a  18 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 
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Στατιστικός Πίνακας 17 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Εφαρµογές eHealth και 
ποιότητα * Ενηµέρωση 
αλλαγών από ΟΠΑ∆ µε 
σεµινάρια 

144 94,1% 9 5,9% 153 100,0% 

 
Εφαρµογές eHealth και ποιότητα * Ενηµέρωση αλλαγών από ΟΠΑ∆ µε 
σεµινάρια  
Crosstab 
Count  

Ενηµέρωση αλλαγών από ΟΠΑ∆ µε 
σεµινάρια 

  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 
Πολύ 80 52 4 136 Εφαρµογές eHealth 

και ποιότητα Λίγο 3 4 1 8 
Total 83 56 5 144 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,853(a) 2 ,240 
Likelihood Ratio 2,158 2 ,340 
Linear-by-Linear 
Association 2,252 1 ,133 

N of Valid Cases 
144     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 
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Στατιστικός Πίνακας 18 
 Case Processing Summary 
 
  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Εφαρµογές eHealth 
και ποιότητα * 
Έλλειψη ενηµέρωσης 

106 69,3% 47 30,7% 153 100,0% 

 
Εφαρµογές eHealth και ποιότητα * Έλλειψη ενηµέρωσης  
Crosstab 
Count  

  Έλλειψη ενηµέρωσης Total 

  1 2 3 4 5   
Εφαρµογές eHealth 
και ποιότητα 

Πολύ 14 37 36 11 3 101 

  Λίγο 1 1 2 1 0 5 
Total 15 38 38 12 3 106 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,017(a) 4 ,907 
Likelihood Ratio 1,149 4 ,886 
Linear-by-Linear 
Association ,029 1 ,865 

N of Valid Cases 
106     

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 
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Στατιστικός Πίνακας 19 
 

 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
ΕΜΑ∆ καταγραφή 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΜΑ∆ καταγραφή Crosstabulation 
 
Count  

ΕΜΑ∆ καταγραφή 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 32 3 35 
Λίγο 3 1 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 1 
Total 36 4 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,190(a) 2 ,551 
Likelihood Ratio 1,032 2 ,597 
Linear-by-Linear 
Association ,244 1 ,621 

N of Valid Cases 
40     

a  5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 
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Στατιστικός Πίνακας 20 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
ΕΜΑ∆ ανάκτηση 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΜΑ∆ ανάκτηση Crosstabulation 
 
Count  

ΕΜΑ∆ ανάκτηση 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 27 8 35 
Λίγο 2 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 1 
Total 30 10 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,752(a) 2 ,416 
Likelihood Ratio 1,814 2 ,404 
Linear-by-Linear 
Association ,183 1 ,669 

N of Valid Cases 
40     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
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Στατιστικός Πίνακας 21 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * ΕΚΑΑ ισχύς 40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΚΑΑ ισχύς Crosstabulation 
 
Count  

ΕΚΑΑ ισχύς 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 28 7 35 
Λίγο 2 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 1 1 
Total 30 10 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,800(a) 2 ,091 
Likelihood Ratio 4,413 2 ,110 
Linear-by-Linear 
Association 4,577 1 ,032 

N of Valid Cases 
40     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
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Στατιστικός Πίνακας 22 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
ΕΚΑΑ αποστολή 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΚΑΑ αποστολή Crosstabulation 
 
Count  

ΕΚΑΑ αποστολή 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 26 9 35 
Λίγο 3 1 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 1 1 
Total 29 11 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,705(a) 2 ,259 
Likelihood Ratio 2,652 2 ,266 
Linear-by-Linear 
Association 1,255 1 ,263 

N of Valid Cases 
40     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 
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Στατιστικός Πίνακας 23 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
Ασφάλεια δεδοµένων 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Ασφάλεια δεδοµένων Crosstabulation 
 
Count  

Ασφάλεια δεδοµένων 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 17 11 7 35 
Λίγο 1 1 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 0 1 1 
Total 18 12 10 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,862(a) 4 ,302 
Likelihood Ratio 4,501 4 ,342 
Linear-by-Linear 
Association 3,670 1 ,055 

N of Valid Cases 
40     

a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
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Στατιστικός Πίνακας 24 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * ΕΜΑ∆ 
αποφυγή λαθών 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΜΑ∆ αποφυγή λαθών Crosstabulation 
 
Count  

ΕΜΑ∆ αποφυγή λαθών 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 29 6 35 
Λίγο 1 3 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 1 
Total 31 9 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,189(a) 2 ,027 
Likelihood Ratio 6,084 2 ,048 
Linear-by-Linear 
Association 2,144 1 ,143 

N of Valid Cases 
40     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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Στατιστικός Πίνακας 25 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
ΕΜΑ∆ έλεγχος 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΜΑ∆ έλεγχος Crosstabulation 
 
Count  

ΕΜΑ∆ έλεγχος 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 17 11 7 35 
Λίγο 2 1 1 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 1 0 1 
Total 19 13 8 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,222(a) 4 ,695 
Likelihood Ratio 2,395 4 ,663 
Linear-by-Linear 
Association ,097 1 ,756 

N of Valid Cases 
40     

a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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Στατιστικός Πίνακας 26 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * ΕΚΑΑ 
παραποίηση 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΚΑΑ παραποίηση Crosstabulation 
 
Count  

ΕΚΑΑ παραποίηση 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 33 2 0 35 
Λίγο 3 0 1 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 0 1 
Total 37 2 1 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,436(a) 4 ,050 
Likelihood Ratio 5,299 4 ,258 
Linear-by-Linear 
Association 1,923 1 ,166 

N of Valid Cases 
40     

a  8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 
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Στατιστικός Πίνακας 27 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * ΕΚΑΑ 
ευανάγνωστη 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΚΑΑ ευανάγνωστη Crosstabulation 
 
Count  

ΕΚΑΑ ευανάγνωστη 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 30 5 35 
Λίγο 3 1 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 1 
Total 34 6 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,504(a) 2 ,777 
Likelihood Ratio ,610 2 ,737 
Linear-by-Linear 
Association ,011 1 ,917 

N of Valid Cases 
40     

df 

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
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Στατιστικός Πίνακας 28 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
ΕΜΑ∆ στατιστικά 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * ΕΜΑ∆ στατιστικά Crosstabulation 
 
Count  

ΕΜΑ∆ στατιστικά 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 30 4 1 35 
Λίγο 3 1 0 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 0 1 
Total 34 5 1 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,876(a) 4 ,928 
Likelihood Ratio 1,013 4 ,908 
Linear-by-Linear 
Association ,002 1 ,966 

N of Valid Cases 
40     

a  8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 
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Στατιστικός Πίνακας 29 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * Επικοινωνία 40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Επικοινωνία  Crosstabulation 
 
Count  

Επικοινωνία 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 28 6 1 35 
Λίγο 3 1 0 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 1 0 1 
Total 31 8 1 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,342(a) 4 ,362 
Likelihood Ratio 3,664 4 ,453 
Linear-by-Linear 
Association 1,301 1 ,254 

N of Valid Cases 
40     

a  7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 
 
 

Η Ηλεκτρονική Υγεία ως εφαρµογή Κοινωνικής Πολιτικής 
Γκιµπερίτη Αθανασία 



Παράρτηµα διατριβής  
 

395

Στατιστικός Πίνακας 30 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
Ενηµέρωση αλλαγών

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Ενηµέρωση αλλαγών Crosstabulation 
 
Count  

Ενηµέρωση αλλαγών 
  Πολύ Λίγο Καθόλου Total 

Πολύ 16 8 11 35 
Λίγο 1 1 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 0 1 1 
Total 17 9 14 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,628(a) 4 ,622 
Likelihood Ratio 2,893 4 ,576 
Linear-by-Linear 
Association 2,124 1 ,145 

N of Valid Cases 
40     

a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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Στατιστικός Πίνακας 31 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * 
Εξυπηρέτηση 

40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
 ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Εξυπηρέτηση Crosstabulation 
 
Count  

Εξυπηρέτηση 
  Πολύ Λίγο Total 

Πολύ 30 5 35 
Λίγο 2 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 1 1 
Total 32 8 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,964(a) 2 ,031 
Likelihood Ratio 5,779 2 ,056 
Linear-by-Linear 
Association 6,729 1 ,009 

N of Valid Cases 
40     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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Στατιστικός Πίνακας 32 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * Ηλικία 40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * Φύλο 40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών * Επάγγελµα 40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

 
ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Ηλικία 
 Crosstab 
 
Count  

Ηλικία 
  30-40 41-50 51-60 Total 

Πολύ 9 18 8 35 
Λίγο 1 1 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 1 0 1 
Total 10 20 10 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,586(a) 4 ,629 
Likelihood Ratio 2,860 4 ,582 
Linear-by-Linear 
Association ,275 1 ,600 

N of Valid Cases 
40     

a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
 
 
ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Φύλο 
 Crosstab 
 
Count  

Φύλο 
  Άνδρας Γυναίκα Total 

Πολύ 14 21 35 
Λίγο 2 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 1 0 1 
Total 17 23 40 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,535(a) 2 ,464 
Likelihood Ratio 1,892 2 ,388 
Linear-by-Linear 
Association 1,181 1 ,277 

N of Valid Cases 
40     

a  4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
 
 
ΥΠΑ∆ ποιότητα εφαρµογών * Επάγγελµα 
 
Count  

Επάγγελµα 

  Υποχρεωτική 
∆ευτεροβά
θµια Ανώτερη Ανώτατη Total 

Πολύ 2 4 9 20 35 
Λίγο 0 1 1 2 4 

ΥΠΑ∆ ποιότητα 
εφαρµογών 

Καθόλου 0 0 0 1 1 
Total 2 5 10 23 40 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,554(a) 6 ,956 
Likelihood Ratio 2,009 6 ,919 
Linear-by-Linear 
Association ,143 1 ,705 

N of Valid Cases 
40     

a  10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
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