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Η χρήση της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Επικοινωνιών για την 

ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει προκαλέσει τα τελευταία 

χρόνια έντονο ενδιαφέρον, δεδομένης της ανάγκης για εκσυγχρονισμό, για βελτίωση 

της ποιότητας και της ταχύτητας και για μείωση του κόστους λειτουργίας των 

δημόσιων οργανισμών. Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό δε θα μπορούσε να μην αφορά 

και το χώρο της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος είναι ένας 

τομέας με ιδιαιτερότητες και χρήζει πάντα ιδιαίτερης αντιμετώπισης, εξαιτίας της 

ευαισθησίας και του όγκου των δεδομένων που χειρίζεται, του πλήθους των 

εμπλεκόμενων και των κανόνων ηθικής και ιδιωτικότητας που τον δεσμεύουν . 

Οι κατηγορίες των υπηρεσιών υγείας όπου μπορούν να εφαρμοστούν 

συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ο τομέας της πρόληψης ασθενειών και 

της ενημέρωσης του πληθυσμού, ο τομέας της παροχής πληροφοριών υγείας για 

ασθενείς και επαγγελματίες, τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των ιατρικών 

μηχανημάτων, τα διοικητικά υποσυστήματα στο χώρο της υγείας, τα συστήματα 

εξαγωγής συμπερασμάτων, στατιστικών κλπ για λήψη αποφάσεων καθώς και η 

παροχή υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση (ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενή, 

λεπτομέρειες ασφαλιστικών ταμείων, διαχείριση ραντεβού, εξέταση από μακριά κλπ). 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί η διαδικασία μετάβασης στα συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα της δημόσιας υγείας, από τα πρώτα βήματα 

(ιστοσελίδες με ιατρικό περιεχόμενο) έως και τις πρώτες πύλες υγείας και τις 

ιστοσελίδες παροχής άμεσων συμβουλών και πληροφοριών των Εθνικών 

Συστημάτων Υγείας. Θα παρουσιαστούν σύντομα οι κύριες τεχνολογίες υποστήριξης 

των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας. 

Οι τεχνολογίες αυτές θα εμφανιστούν στη συνέχεια στις μελέτες περιπτώσεων 

που παρουσιάζονται, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στην παρουσίαση των 

στρατηγικών υλοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Μεγάλη 

Βρετανία, καθώς στη χώρα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με τον πληρέστερο έως σήμερα 

τρόπο η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα της 

υγείας. Παρουσιάζονται επίσης μελέτες περιπτώσεων των κυριότερων συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Όσον αφορά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση, οι 

προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες, καθώς και 
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προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για οργάνωση ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η ανίχνευση, συγκέντρωση και 

παρουσίαση όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που συνθέτουν 

τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η παρουσίαση των κυριότερων 

«βέλτιστων πρακτικών», η αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών κάθε 

ανάλυσης περίπτωσης και η κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με παραμέτρους όπως: 

οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το εύρος λειτουργίας, 

ο βαθμός ολοκλήρωσης, οι δυνατότητες επέκτασης, η διαδραστικότητα με τον πολίτη, 

η επεκτασιμότητα, η συνέργια με άλλα συστήματα κλπ. Η σύγκριση των παραπάνω 

κατηγοριών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αν και έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 

στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι προσπάθειες αυτές είναι 

δύσκολο να ολοκληρωθούν σε εθνικό επίπεδο. Ένας ακόμα μακρινός αλλά 

εξαιρετικά σημαντικός στόχος είναι η εφαρμογή ενιαίων συστημάτων ηλεκτρονικού 

φακέλου ασθενή.  

Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα εξής θέματα: Στη 

συνέχεια της εισαγωγής παρουσιάζονται το περιβάλλον και η εξέλιξη των 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (παράγραφος 1.1), καθώς και οι 

ιδιαιτερότητες του τομέα της Δημόσιας Υγείας και οι στόχοι της χρήσης 

Πληροφορικής στο χώρο της Δημόσιας Υγείας (παράγραφος 1.2).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η χρήση της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών στο χώρο της υγείας (κεφάλαιο 2) και πιο συγκεκριμένα η παρούσα 

κατάσταση (παράγραφος 2.1), τα αναμενόμενα οφέλη (παράγραφος 2.2), οι 

ανασταλτικοί παράγοντες (παράγραφος 2.3) και τα κριτήρια ποιότητας ιστοσελίδων 

με θέμα την υγεία που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (παράγραφος 2.4).  

Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών 

που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η 

τεχνολογία των Ιστοχώρων (παράγραφος 3.1), οι διαδικτυακές πύλες (παράγραφος 

3.2), οι ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες (παράγραφος 3.3), τα συστήματα τηλεϊατρικής 

(παράγραφος 3.4), οι έξυπνες κάρτες υγείας (παράγραφος 3.5), η επιχειρηματική 

ευφυΐα (παράγραφος 3.6), τα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (παράγραφος 
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3.7), ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (παράγραφος 3.8), τα συστήματα ERP και 

CRM (παράγραφος 3.9) και τα δίκτυα υγείας (παράγραφος 3.10). 

Στο κεφάλαιο 4 παρατίθενται αναλύσεις περιπτώσεων και συγκρίσεις και πιο 

συγκεκριμένα η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας (παράγραφος 4.1), της Γαλλίας 

(παράγραφος 4.2), της Δανίας (παράγραφος 4.3), της Σουηδίας (παράγραφος 4.4), 

της Σλοβενίας (παράγραφος 4.5), της Νορβηγίας (παράγραφος 4.6), της Ιταλίας 

(παράγραφος 4.7), της Ισλανδίας (παράγραφος 4.8), της Ισπανίας (παράγραφος 4.9), 

των Η.Π.Α. (παράγραφος 4.10), του Καναδά (παράγραφος 4.11), καθώς και η 

κατάσταση στην Ελλάδα (παράγραφος 4.12).  

Ακολουθούν τα συμπεράσματα και ο προβληματισμός (κεφάλαιο 5) σχετικά 

με τις αντιρρήσεις που εμφανίζονται έναντι των εν λόγω συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, καθώς και τα καίρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά 

την ανάπτυξή τους. Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ των αναλύσεων περιπτώσεων 

που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 4. 
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1.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

Οι τεχνολογίες του διαδικτύου, των προσωπικών υπολογιστών και του 

κινητού τηλεφώνου έχουν μεταβάλει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, όσον αφορά 

στον τρόπο εργασίας, εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Επιπλέον, η εδραίωση του 

διαδικτύου τα τελευταία χρόνια ως μέσου επικοινωνίας και συναλλαγών έχει σαφώς 

επηρεάσει τους τρόπους επίτευξης συναλλαγών των κάθε τύπου επιχειρήσεων και 

οργανισμών  με το εξωτερικό τους περιβάλλον [HPe-gov2002]. 

Δικαιολογημένα λοιπόν, γίνονται προσπάθειες να αλλάξει η οργάνωση και ο 

τρόπος λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, η σχέση της δημόσιας διοίκησης με 

τους πολίτες, τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, καθώς και οι εσωτερικές της 

διαδικασίες, η επικοινωνία με τους υπαλλήλους και η συνεργασία με άλλες 

κυβερνήσεις. Κι ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις επεδίωξαν από νωρίς –όχι πάντα 

επιτυχώς- τη μετάβαση σε ηλεκτρονικούς τρόπους συναλλαγών, οι δημόσιοι 

οργανισμοί δεν ακολούθησαν τους ρυθμούς αυτούς και το τελευταίο μόνον χρονικό 

διάστημα ασχολήθηκαν ενεργά με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των ίδιων των υπηρεσιών τους, των μεθόδων παροχής των 

υπηρεσιών αυτών, αλλά και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους. 

Η διεκπεραίωση συναλλαγών με κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις 

τεχνολογίες του διαδικτύου και αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα για απευθείας 

συναλλαγές με τους πολίτες, τη βιομηχανία, τους υπαλλήλους και άλλους 

συναλλασσόμενους, ορίστηκε 1 ως «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (e-Government) 

([COMM2000], [WHITSON2001]). 

Μερικοί ορισμοί της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφέρονται 

μόνο σε υπηρεσίες απευθείας παροχής πληροφοριών ή επίτευξης συναλλαγών με 

τους πολίτες.  Άλλοι ορισμοί περιλαμβάνουν τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές με 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς, ενώ οι πιο πρόσφατοι ορισμοί καλύπτουν όλες τις 

πτυχές των ψηφιοποιημένων διαδικασιών και των αλληλεπιδράσεων που δύναται να 

έχει μια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμός [HPe-gov2002].  

                                                 
1 “eGovernment is defined as “online government services, that is, any interaction one might have with any government body or agency, 
using the Internet or World Wide Web.” HT[CUNNINGH2000]TT
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Όπως και να οριστεί πάντως η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι 

περισσότερες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ορισμένες σχετικές 

λειτουργίες, αν και το ποσοστό είναι ακόμα χαμηλό. Σύμφωνα με μελέτη 1.506 

ιστοχώρων στις 70 μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής, μόνο το 13% προσφέρουν υπηρεσίες  που είναι πλήρως εκτελέσιμες σε 

απευθείας σύνδεση (on-line) και από αυτούς τους ιστοχώρους, το μεγαλύτερο 

ποσοστό προσφέρει μόνο μία και όχι περισσότερες υπηρεσίες [HPe-gov2002]. 

Εκμεταλλευόμενες πάντως τις ήδη εφαρμοζόμενες μεθόδους ηλεκτρονικής 

οικονομίας και εμπορίου, αλλά και εισάγοντας πειραματικές τεχνικές, οι 

κυβερνήσεις προτίθενται να μετασχηματίσουν τις συναλλαγές και τις κάθε είδους 

σχέσεις τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε 

πληροφορίες και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία και το χρόνο 

πρόσβασης. Για να προχωρήσουν βέβαια στην καθιέρωση των συστημάτων αυτών, 

απαιτούνται τεχνολογικές υποδομές αλλά και εκπαίδευση των χρηστών των 

συστημάτων αυτών.  Βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει και θα 

αναφερθεί η περίπτωση της Ευρώπης, όπου κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

eEurope 2002 επιτεύχθηκαν τα παρακάτω [COMM2002]:  

 

1. Οι οικιακοί χρήστες διαδικτύου έχουν πολλαπλασιαστεί σε πλήθος 

2. Έχει οριστεί πλαίσιο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών  

3. Οι χρεώσεις για την πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν μειωθεί 

4. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

5. Τα δίκτυα κορμού (backbone networks) έχουν εκσυγχρονιστεί 

6. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για το θεσμικό πλαίσιο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

7. Υπάρχουν δείγματα χρήσης έξυπνων καρτών σε αρκετές χώρες 

 

Η κρατούσα άποψη είναι πάντως ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα της ίδιας της κυβερνητικής λειτουργίας, αρκεί να εδραιωθεί 

με σταθερά και προγραμματισμένα βήματα [EXCELEGOV2001]. Κατανοώντας τις 

απαιτήσεις των καιρών, οι κυβερνήσεις κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εκτός από την εδραίωση της παραπάνω 
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θετικής άποψης της κοινής γνώμης σχετικά με τα συστήματα αυτά, υπήρξαν οι 

παρακάτω τάσεις που πίεσαν προς την κατεύθυνση αυτή [HPe-gov2002]: 

 

1. Εξωτερικές τάσεις, δηλαδή η κινητικότητα του πληθυσμού και των 

επιχειρήσεων, η δημογραφική πολυπλοκότητα, οι νέες τάσεις της οικονομίας, 

οι αυξημένες απαιτήσεις συνεργασίας με κοινά πρότυπα μεταξύ κυβερνήσεων 

και διαφόρων οργανισμών εντός των ίδιων κρατών καθώς και η 

παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση της οικονομίας 

2. Οικονομικό κλίμα, δηλαδή οι ιδιωτικοποιήσεις, η σταθεροποίηση του 

πολιτικού κλίματος και οι τάσεις προς συγχωνεύσεις 

3. Πολιτικό κλίμα, δηλαδή ο αυξημένος έλεγχος των δεδομένων και η 

ανάγκη να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη προς τις δημόσιες λειτουργίες  

4. Εσωτερικές τάσεις, δηλαδή η ανάγκη να υπάρξει προστιθέμενη αξία 

στις δημόσιες υπηρεσίες 

5. Τεχνολογικοί παράγοντες, δηλαδή η εξάπλωση της χρήσης του 

διαδικτύου,  των προσωπικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων 

καθώς και ο εκσυγχρονισμός των επικοινωνιακών μέσων. 

6. Αβεβαιότητες σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας 

Οι παραπάνω τάσεις δίνονται σχηματικά στην Εικόνα  1. 

 

 
Πολιτικό 
κλίμα

 
Εσωτερικές 

τάσεις

 
Αβεβαιότητες 

 
Εξωτερικές 
τάσεις

 
Τεχνολογικοί 
παράγοντες 

 
 
 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 
Οικονομικό 

κλίμα

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1  Κινητήριες δυνάμεις προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [HPe-gov2002]

Τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καλύπτουν τις ανάγκες 

συναλλαγών της κυβέρνησης με τους πολίτες, με  τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς 
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και με άλλες κυβερνήσεις ή κρατικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι 

εξής κατηγορίες υπηρεσιών και συναλλαγών ([CUNNINGH2000], [HPe-gov2002]): 

 

• Κυβέρνηση προς τον πολίτη (Government to Citizen –G2C) 

• Κυβέρνηση προς την κυβέρνηση (Government to Government –G2G) 

• Κυβέρνηση προς την επιχείρηση (Government to Business–G2B) 

• Κυβέρνηση προς τον υπάλληλο  (Government to Employee –G2E) 
 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκτός του ότι θα εισάγει μια νέα ελπιδοφόρα 

αγορά, υπόσχεται  να μειώσει το χάσμα μεταξύ του πολίτη και των δημοσίων 

υπηρεσιών, προσφέροντας υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο ([COMM2002], 

[ADRICH2002]). Βέβαια, ενώ η μετάβαση προς την αυτοματοποιημένη παροχή 

μερικών κυβερνητικών υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο έχει αρχίσει,  η 

ολοκλήρωσή της αποτελεί μια  μακροχρόνια  και  δύσκολη  διαδικασία. Οι 

κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν σημαντικά στο οικονομικό και ανθρώπινο 

δυναμικό τους για να επιτύχουν τις απαραίτητες τεχνολογικές και άλλες υποδομές 

και εξελίξεις. Κάποια παραδείγματα υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων των 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 1) [CABINETOFFICE2000]: 

 
Συναλλαγή με Παραδείγματα Πλεονεκτήματα 

Πληροφόρηση 
Υγεία 
Παιδεία ΠΟΛΙΤΕΣ 

Φορολογία 

μεγαλύτερο εύρος και καλύτερη 
ποιότητα, χαμηλότερο κόστος, 
προσωποποιημένες υπηρεσίες, 
περισσότερη εκπροσώπηση και 

δημοκρατικές διαδικασίες 
προγράμματα υποστήριξης 
συμβουλές και καθοδήγηση 

Φορολογία 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κανονισμοί 

ταχύτερες συναλλαγές, μείωση 
κόστους συναλλαγών 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ηλεκτρονική εφοδιαστική 
αλυσίδα 

μειωμένο κόστος συναλλαγών, 
βελτιωμένη διαχείριση αποθηκών 

Πίνακας 1 Παραδείγματα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πλεονεκτήματά τους 

Στον Ευρωπαϊκό χώρο, η κίνηση eEurope είναι μια πολιτική πρωτοβουλία με 

σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί πλήρως  από τις 
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αλλαγές που φέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας [COMM2000] . Αυτές οι αλλαγές 

μπορούν να είναι εκτεταμένες και σφαιρικές, με επιπτώσεις στις ζωές όλων των 

Ευρωπαίων πολιτών. Η διαχείρισή τους δε, αντιπροσωπεύει μια από τις βασικές 

οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επηρεάσει 

σημαντικά την ευρωπαϊκή εργασιακή απασχόληση, την ανάπτυξη και την 

παραγωγικότητα για τα επόμενα πέντε έτη και για δεκαετίες κατόπιν.  

Οι βασικοί στόχοι της κίνησης eEurope είναι οι εξής: 

 

• Η εισαγωγή κάθε πολίτη, σπιτιού και σχολείου, κάθε επιχείρησης και 

διοικητική υπηρεσίας στην ψηφιακή εποχή 

• Η εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού στις νέες τεχνολογίες 

• Η στροφή του επιχειρηματικού κόσμου προς τη χρηματοδότηση και 

ανάπτυξη νέων ιδεών 

• Η εξασφάλιση ότι ολόκληρη η διαδικασία ένταξης της τεχνολογίας στις 

κοινωνικές διαδικασίες δε θα διαταράξει την κοινωνική συνοχή 

 
Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων είναι οι παρακάτω:  

 
 Η νεολαία της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή  

 Μείωση κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο  

 Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου  

 Γρήγορο διαδίκτυο για ερευνητές και μαθητές  

 Έξυπνες κάρτες για ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 Δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφιακή εποχή για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες  

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης 

 Ευφυής μεταφορά 

 Ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες 

 
Τελειώνοντας την εισαγωγή στην έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

σημειώνεται ότι τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος μπορούν να 

διακριθούν στα εξής: 
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 Κυβερνητικές υπηρεσίες και εφαρμογές 

 Διαχείριση πυλών (portal management) 

 Ολοκλήρωση των υποστηρικτικών δομών των οργανισμών 

 

Ένα παράδειγμα μοντέλου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δίνεται 

στην Εικόνα  1. Πρόκειται για το μοντέλο που προτάθηκε από το υπουργικό 

συμβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας –μιας χώρας πρωτοπόρου τη στιγμή αυτή στον 

τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - το 2000 [CABINETOFFICE2000]. Το 

μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τρία τμήματα, τα οποία θα αναφερθούν περιληπτικά: 

 
 Πρόσβαση (Access): οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα μπορούν να 

προσεγγιστούν από πολλαπλές τεχνολογίες, που συμπεριλαμβάνουν  τους 

ιστοχώρους, τα ηλεκτρονικά κιόσκια, τα κινητά τηλέφωνα και την ψηφιακή 

τηλεόραση, καθώς και τα τηλεφωνικά κέντρα. Οι μεσάζοντες θα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο 

ακριβείς και άμεσες υπηρεσίες. Βασικό κριτήριο για την επιλογή της 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας θα είναι η δυνατότητα πρόσβασης, η ποιότητα, 

η οικειότητα και η ευκολία της χρήσης της. 

 

 Συστατικά ηλεκτρονικής επιχείρησης (e-business components): θα 

υπάρξουν πρότυπα για τα εξής:  κανάλια  παροχής  υπηρεσιών  σε τρίτους, 

ασφάλεια   των συναλλαγών  και  των πληροφοριών,  επικύρωση 

(authentication),  έξυπνες  κάρτες (smart cards). 

 

 Διαλειτουργικότητα (Interoperability): Οι πολιτικές και τα πρότυπα θα 

εξασφαλίσουν ότι οι κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να επικοινωνήσουν 

ηλεκτρονικά με τους πολίτες  και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της 

ευρείας υιοθέτησης των τεχνολογιών Διαδικτύου για όλα τα συστήματα 

κυβερνητικών υπηρεσιών. 
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ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

Εικόνα  1 Αρχιτεκτονικό μοντέλο συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [CABINETOFFICE2000]

 

1.2 Ηλεκτρονική Δημόσια Υγεία 

 

Πολλοί τομείς της "παραδοσιακής" υγειονομικής περίθαλψης εξαρτώνται 

από την πληροφορική. Στα εργαστήρια των νοσοκομείων για παράδειγμα, 

εκτελούνται αυτοματοποιημένα πολλές εργαστηριακές αναλύσεις, όπως βιοχημικές 

και αιματολογικές. Γενικότερα πάντως, η διάγνωση με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μειώνει τα λάθη και διευκολύνει την καθημερινή πρακτική. 

Στον τομέα βέβαια της υγείας εφαρμόζονται παραδοσιακά πρωτοπόρες 

τεχνολογίες και νέες διαδικασίες, καθώς δαπανώνται κεφάλαια και πόροι στην 

ιατρική έρευνα προς όφελος της βελτίωσης της υγείας των ανθρώπων. Όσον αφορά 

ΚΙΝΗΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ Η/Υ 
 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΠΥΛΕΣ 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣGATEWAYS 

 

EXTRANETS 

GSI
 
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ 
ΚΟΤΗΤΑ

  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
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όμως στη χρήση της πληροφορικής στις υπηρεσίες πείθαλψης, οι περισσότεροι 

οργανισμοί υγείας την αντιμετωπίζουν ως βοήθημα διαχείρισης και όχι ως 

στρατηγικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, η χρήση της περιορίζεται στην επιτάχυνση ή 

οργάνωση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών και δεν επεκτείνεται στην 

αναδιάρθρωση ή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως μπορεί να συμβαίνει στην 

περίπτωση εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [MICROEGOV].  

Αν και συχνά o όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο χώρο της δημόσιας 

υγείας» συνδέεται αποκλειστικά με τις ιστοσελίδες με περιεχόμενο σχετικό με την 

υγεία, στην πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Computer Technologies- ICT) στο 

σύνολο των λειτουργιών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, από τη 

διάγνωση έως και την αποθεραπεία κάποιου προβλήματος υγείας αλλά και στον 

τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο χώρο της 

υγείας [SILBER2003].  

 

1.2.1 Ιδιαιτερότητες του τομέα της Δημόσιας Υγείας 
 

Η βασική ιδιαιτερότητα του χώρου της δημόσιας υγείας είναι η ίδια η φύση 

και η ευαισθησία των θεμάτων υγείας. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας κάθε χώρας 

συναλλάσσεται με μια εξαιρετικά ευρεία ομάδα ατόμων και οργανισμών, όπως η 

κεντρική κυβέρνηση και οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι πολίτες, οι ασθενείς, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι 

νοσοκομειακοί γιατροί, οι κοινωνικοί λειτουργοί, η βιομηχανία και οι προμηθευτές, 

οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις υγείας, ο ακαδημαϊκός κόσμος και οι 

ερευνητές. Είναι επίσης στο κέντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης σε 

εικοσιτετράωρη βάση  [DOH2001]. 

Η αποδοτική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας λοιπόν σε όλους τους 

πολίτες στο μέλλον είναι μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις που απασχολούν όλες 

τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις [COMM2002]. Εκτός από τη δεδομένη υπογεννητικότητα 

των τελευταίων δεκαετιών, οι τεχνολογίες της υγείας καθώς και η ιατρική επιστήμη 

έχουν κάνει δραματικά άλματα, με συνέπεια στα περισσότερα κράτη να 

εμφανίζονται φαινόμενα γηρασκόντων  πληθυσμών. Η αλλαγή αυτή όμως της 
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ηλικιακής κατανομής των πληθυσμών ασκεί πίεση, εξαιτίας της αύξησης του κόστους 

υγειονομικής περίθαλψης που έχει επιφέρει.  

Κατά συνέπεια, υπάρχει μια διπλή πρόκληση: να βελτιωθεί η ποιότητα και η 

δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις συνολικές δαπάνες. Αυτές οι 

προκλήσεις είναι μάλλον αδύνατο να αντιμετωπιστούν χωρίς την επέκταση και τη 

διαδεδομένη χρήση πλήρως ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών και 

εκσυγχρονισμένων συστημάτων υγείας που θα συνδέουν τα νοσοκομεία, τα 

εργαστήρια, τα φαρμακεία, τα αποκεντρωμένα κέντρα περίθαλψης και τα σπίτια των 

ασθενών πολιτών. 

Τα πρώτα βήματα, σύμφωνα με την ομάδα δράσης Health Action, είναι η 

πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα 

της υγείας, ώστε να δημιουργηθούν συστήματα διαλειτουργικά και φιλικά προς το 

χρήστη, τα οποία να καλύπτουν όλο το εύρος των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης, από την ιατρική φροντίδα, την πρόληψη ασθενειών έως και την 

εκπαίδευση στο χώρο της υγείας μέσω εθνικών και τοπικών δικτύων που θα ενώνουν 

πολίτες, ιατρικό προσωπικό και υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση [EHEALTH2003]. 

Η παροχή όμως πληροφοριών στα θέματα υγείας μέσω του διαδικτύου είναι 

δυνατόν να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα, όπως τα παρακάτω [COIERA1996]: 

 
1. Το Διαδίκτυο είναι προσιτό παγκοσμίως  και η πρόσβαση σ’ αυτό είναι 

κατά ένα μεγάλο μέρος ανεξέλεγκτη.  Ακόμη και το προτεινόμενο στη 

Μεγάλη Βρετανία δίκτυο NHS, με ενσωματωμένα μέτρα ασφάλειας, δεν 

μπορεί να απομονωθεί τελείως  από το συχνά κακόβουλο περιβάλλον του. 

 
2. Η ποιότητα των πληροφοριών στο διαδίκτυο ποικίλλει, από τις  πιο 

ενημερωμένες οδηγίες που παρέχονται από τους κορυφαίους οργανισμούς 
υγείας έως και κάποιες αναξιόπιστες ή ξεπερασμένες πληροφορίες. Στις 
χώρες  όπου οι ασθενείς μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή της 
θεραπείας τους, το  Διαδίκτυο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια 
πλούσια πηγή πληροφοριών, αλλά τότε οι προσδοκίες των ασθενών θα 
προβλημάτιζαν τους παροχείς υπηρεσιών υγείας. 

 



1. Εισαγωγή                                                                            

 

Χρηστίνα Δαλάτση                                              14             Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα  

Αν και δεν υπάρχουν σαφή στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο χρήσης 

συστημάτων πληροφορικής στο χώρο της υγείας, είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον των 

πολιτών αυξάνεται. Κάποια στοιχεία που καθορίζουν την κατάσταση στο χώρο αυτό 

είναι τα παρακάτω [SILBER2003]: 

 

• Από τους 600 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι μπορούν να συνδεθούν 

στο διαδίκτυο, μόνο το 37% έχουν σαν μητρική τους γλώσσα την αγγλική, 

γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβασή τους σε βάσεις πληροφοριών που 

χρησιμοποιούν την κυρίαρχη αγγλική γλώσσα 

• Η χρήση του διαδικτύου δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές της γης, 

συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν  

• Οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας αντιμετωπίζουν θετικά τα 

προγράμματα εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Σχεδόν οι μισοί ιατροί χρησιμοποιούν κάποιο είδος ηλεκτρονικού 

φακέλου των ασθενών τους, ποσοστό που ανεβαίνει στο 90-95% στις 

σκανδιναβικές χώρες και κατεβαίνει στο 20-35% στις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης 

 

1.2.2 Στόχοι της χρήσης Πληροφορικής στο χώρο της Δημόσιας Υγείας 
 

Η παροχή υπηρεσιών υγείας απαιτεί όλο και περισσότερο τη χρήση 

πληροφοριών, καθώς ο εξοπλισμός και τα ιατρικά μηχανήματα γίνονται μεν πιο 

αποτελεσματικά, αλλά και πιο πολύπλοκα στη χρήση και στην κατανόηση των 

πορισμάτων τους. Συγχρόνως, η απαίτηση για περιορισμό στις δαπάνες της 

υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται,  παρά τις ιατρικές και επιστημονικές προόδους, 

δεδομένου του γηράσκοντα πληθυσμού και των αυξανόμενων προσδοκιών εκ μέρους 

των ασθενών.  

Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο σε 

εθνικό και περιφερειακό (τοπικό) επίπεδο, καθώς και στον τομέα των μεμονωμένων 

επαγγελματιών υγείας, δεδομένου ότι προσφέρουν τη δυνατότητα να μειωθούν τα 

διοικητικά έξοδα, να αποφευχθούν οι μετακινήσεις για την υποβολή σε ιατρικές 
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εξετάσεις καθώς και να αποφευχθούν οι περιττές διαδικασίες με τη χρήση ενιαίου 

ιατρικού φακέλου ασθενών [COMM2002]. 

Ως στόχοι πάντως της χρήσης Πληροφορικής και κατά συνέπεια της χρήσης 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας είναι οι παρακάτω:  

 

1. Προώθηση της υγείας των πολιτών 

2. Παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλότερης ποιότητας 

3. Βελτίωση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος 

υγείας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 

4. Ενδυνάμωση της μέσω της πρόσβασης σε έγκαιρη πληροφορία 

5. Εξασφάλιση ότι οι πολίτες και οι επαγγελματίες υγείας έχουν 

πρόσβαση σε ανανεούμενες, κατάλληλες και υψηλής ποιότητας 

πληροφορίες υγείας 

6. Προώθηση αποδοτικής επικοινωνίας εντός του ίδιου του συστήματος 

υγείας 

 

Για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, ο τομέας της υγείας πρέπει 

να αντιμετωπίσει τις παρακάτω σημαντικές προκλήσεις [ZOBEL2003]:  

 

1. Παροχή καλύτερων, ταχύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών υγείας 

στους πολίτες 

2. Παροχή εξειδικευμένων και φιλικών προς το χρήστη ιατρικών μηχανημάτων 

καθώς και συστημάτων και εργαλείων για τους ιατρούς 

3. Παροχή εργαλείων για πιο αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική 

διαχείριση των υπηρεσιών 

4. Βελτιστοποίηση της συνεργασίας και της διαχείρισης των υπηρεσιών από τους 

υπευθύνους 

Οι βασικότεροι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί για την πραγμάτωση 

των στόχων χρήσης πληροφορικής στο χώρο της υγείας είναι οι παρακάτω 

[COMM2002]: 

 

1. Ηλεκτρονικές έξυπνες κάρτες υγείας που μπορούν να αντικαταστήσουν τα 

έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση των ασθενών εντός και εκτός 
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του κράτους τους. Οι κάρτες αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με 

κάποια πρότυπα και θα φέρουν πληροφορίες ιατρικού ιστορικού για χρήση σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

2. Δίκτυα πληροφοριών υγείας μεταξύ σημείων παροχής υπηρεσιών υγείας 

(νοσοκομεία, εργαστήρια, περιφερειακά ιατρεία, σπίτια κλπ).  

3. Παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση (πχ παροχή πληροφοριών 

για την πρόληψη ασθενειών, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης κλπ). 

4. Ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου και άλλων συσκευών 
εναλλακτικής πρόσβασης. 

 

Τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έλκουν όλο και περισσότερο το 
ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, λόγω των πλεονεκτημάτων που προσδίδουν στη 
λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Ο χώρος ιδιαίτερα της δημόσιας υγείας 
μπορεί να ωφεληθεί από τη μείωση κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση του 
επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης 
που αποφέρει η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας.  
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2.  Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
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Οι επιπτώσεις της πληροφορικής στο χώρο της υγείας αφορούν σε πολλούς 

τομείς της, όπως στην ίδια την επιστήμη της ιατρικής, στην οργάνωση και διοίκηση 

του τομέα της υγείας αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη- 

ασθενή. Για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση, η πληροφορική προωθεί  και 

διευκολύνει την έρευνα για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών (π.χ. η 

αποκωδικοποίηση του DNA).  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας και συνεπώς αναλύονται μόνο οι επιπτώσεις της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην οργάνωση αλλά και στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας. Για παράδειγμα, σε οργανωτικό επίπεδο η χρήση της 

πληροφορικής επιτρέπει την οργάνωση των αρχείων ασθενών, την τηλεδιάσκεψη, 

την παροχή στατιστικών στοιχείων, τη μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών 

κλπ, ενώ όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας, μειώνεται το κόστος, 

αυξάνεται η ταχύτητα και βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Οι 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών από τη μεριά τους 

διαδραματίζουν όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο στο σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης. Οι πολίτες έχουν απευθείας (on-line) πρόσβαση σε πληροφορίες υγείας, 

σε ομάδες υποστήριξης, σε φαρμακεία και σε εργαλεία διαχείρισης και διοίκησης 

[WSIS2003]. 

Η «αγορά» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας μπορεί να 

χωριστεί στα παρακάτω τέσσερα τμήματα:  
 

• Οι πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες και 

σε δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης  

• Οι ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση στα προσωπικά αρχεία τους, 

σε επίσημα στοιχεία για την ασθένειά τους και επίσης χρειάζονται νέες 

μεθόδους επικοινωνίας με τους γιατρούς, με τις ασφαλιστικές εταιρίες και 

με τα νοσοκομεία για οποιαδήποτε διοικητική ή συμβουλευτική υπηρεσία  

• Οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες σε θέματα 

υγειονομικής περίθαλψης, θέματα ιστορικού των ασθενών, καθώς και 

ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους 
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• Οι διοικητικοί υπάλληλοι του χώρου της υγείας χρειάζονται βελτιωμένα 

συστήματα μηχανογράφησης προκειμένου να παρέχονται καλύτερες 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Ένα γενικό πλάνο των βημάτων για τη δημιουργία ενός συστήματος 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και των διαδράσεων ενός τέτοιου συστήματος με 

το περιβάλλον του δίνονται στην Εικόνα  2. 
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Εικόνα  2 Πλάνο υλοποίησης ενός συστήματος e-Health 

Περιβάλλον της χώρας 
 

Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτισμικό

Στόχοι 
 

Ανάλογα με τα τοπικά, εθνικά και διεθνή δεδομένα

Στρατηγική 
 

Ανάλογα με τις προτεραιότητες και τα στρατηγικά 
πλεονεκτήματα

 e-Health 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ
 

 
   ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστεί η παρούσα κατάσταση στο 

χώρο της υγείας σε σχέση με την πληροφορική και τις τεχνολογίες επικοινωνιών 

(παράγραφος 2.1), τα αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν με την εισαγωγή 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (παράγραφος 2.2), οι σχετικές αντιρρήσεις 

από την πλευρά των χρηστών (παράγραφος 2.3), καθώς και τα κριτήρια ποιότητας 

ιστοσελίδων υγείας που έχουν θεσπιστεί (παράγραφος 2.4). 

 

2.1 Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον 

τομέα της δημόσιας υγείας- Η παρούσα κατάσταση  

 

Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» σήμερα  περιλαμβάνει μια πληθώρα 

εμπλεκόμενων ατόμων, φορέων και πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στους 

ασθενείς που απαιτούν υπηρεσίες υγείας υψηλότερης ποιότητας και σε μικρότερο 

χρόνο. Επίσης, αφορά στο ιατρικό προσωπικό που μπορεί να διευκολυνθεί στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την πορεία κάθε ασθενή. Τέλος, αφορά και τους υπευθύνους 

για τη διαχείριση των υποδομών υγείας, καθώς και τις συνεργαζόμενες εταιρείες 

(φαρμακευτικές, ιατρικού εξοπλισμού κλπ).  Η επικοινωνία των φορέων αυτών 

απαιτεί την άμεση, ακριβή και ασφαλή διακίνηση πληροφορίας ανάμεσά τους 

[MICROEGOV]. Η επικοινωνία αυτή επιτυγχάνεται μέσω των συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του χώρου της υγείας. 

Οι δυνατότητες εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων είναι πολλές, 

μπορούν όμως χάριν ευκολίας να χωρισθούν στις παρακάτω κατηγορίες, κάθε μια 

από τις οποίες ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα, τα οποία και δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) [WSIS2003]. 

Η πορεία της πληροφορικής στο χώρο της υγείας αλλά και γενικά στο χώρο 

της δημόσιας διοίκησης δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη έως πρόσφατα, σε αντίθεση 

με την πορεία της σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις κλπ. Τα 

παραπάνω φαίνονται σχηματικά στην Εικόνα  3 ([ZOBEL2003]). 

Η στροφή πάντως προς την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας κινείται από την ελπίδα απόκτησης 

προστιθέμενης αξίας η οποία μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα εξής κριτήρια 

[EHEALTH2003]: 
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ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οινόπνευμα, καπνός και άλλα ναρκωτικά,  εναλλακτικά φάρμακα/ 
φυσικά προϊόντα, πρόληψη  ασθενειών, διατροφή, διανοητική και 
συναισθηματική υγεία, σωματική δραστηριότητα και ικανότητα, 
ζητήματα ασφάλειας, πρόληψη βίας 

Προσωπική υγεία 
 

παχυσαρκία παιδικής ηλικίας,  πρόληψη δηλητηριάσεων, 
προγενέθλια προσοχή κ.λ.π.  Γονιός και παιδί 

Βασική εκπαίδευση και φάρμακα, συνειδητοποίηση υγείας 
ασφαλιστικά ζητήματα και πολιτική Πολιτική υγείας  

Πληροφορίες για το υπουργείο υγείας, δημόσια υγεία και κοινωνική 
εφαρμογή, προμήθεια, απασχόληση στα κυβερνητικά ιδρύματα 
υγείας κ.λ.π.  

Κυβέρνηση 

Ασφαλιστικές εταιρίες, φαρμακεία, φαρμακευτικοί κατασκευαστές, 
γιατροί, ιατρικές/ βιοϊατρικές εταιρίες προμηθευτών κ.λπ.  Επιχειρήσεις 

Ηλικιωμένοι Ανθρώπινες σχέσεις, διατροφή και ικανότητα κ.λπ.  

Πίνακας 2 Κατηγορίες συστημάτων e-health και αντίστοιχοι στόχοι 
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Εικόνα  3 Ενσωμάτωση της επιστήμης πληροφορικής σε διάφορους τομείς δραστηριότητας 

 
1. οικονομικά οφέλη των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας 

2. αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

3. βελτίωση της ποιότητας των ίδιων των υπηρεσιών υγείας 

Υπάρχουν επίσης αρκετά επιμέρους προβλήματα, τα οποία αναμένουν τη 

λύση τους με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [ESA2003]: 

 

1980 1990 2000

Επιχειρήσεις Βιομηχανία Δημόσιες υπηρεσίες 
(Υγεία, κλπ) 100%
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Μείωση του χρόνου αναμονής σε χώρους νοσηλείας 
Πολλές επισκέψεις σε ιατρούς και νοσοκομεία περιορίζονται απλώς σε ελέγχους 

ρουτίνας ή σε επανάληψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Με χρήση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο χώρο της υγείας και μέσω 

συσκευών όπως τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές, τα απαραίτητα στοιχεία 

(θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, επίπεδο σακχάρου) μπορούν να μεταδοθούν στα 

ιατρικά κέντρα, να συγκριθούν με τους υπάρχοντες ιατρικούς φακέλους και να 

αποφευχθεί συνεπώς ο χρόνος αναμονής σε κάποιο ιατρό ή νοσοκομείο. Τέτοιου 

είδους συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί και θα αναφερθούν στο Κεφάλαιο 4. 

 

Βοήθεια προς τους ηλικιωμένους και τα άτομα μα ειδικές ανάγκες  
Για τις ομάδες αυτές του πληθυσμού, η επίσκεψη σε ένα ιατρείο δεν είναι απλώς 

χρονοβόρα, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολη.  

 
Εντατική φροντίδα σε όσους την έχουν ανάγκη 
Η συγκέντρωση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών, θα εξασφαλίσει την καλύτερη 

χρήση κάποιων περιορισμένων πόρων, όπως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε 

κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς μεταφέρονται σε αυτές τις μονάδες χωρίς να υπάρχει 

ανάγκη, δεδομένου ότι οι γιατροί δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα υπάρχοντα για 

τους ασθενείς  ιατρικά αρχεία. 

 
Υποστήριξη της πρόληψης  
Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο πληροφόρησης σχετικά με θέματα 

υγείας και με τον τρόπο αυτό μπορεί να βοηθήσει –αν χρησιμοποιηθεί σωστά- στην 

πρόληψη κοινών αλλά σοβαρών ασθενειών.  

Τα παραπάνω βέβαια μεταφράζονται και σε αντίστοιχα οφέλη των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς απελευθερώνουν πόρους ανθρώπινου ιατρικού 

δυναμικού από επαναλαμβανόμενες και μη-παραγωγικές εργασίες και συνεπώς 

αυξάνουν την αποδοτικότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Ένα ευρύ φάσμα των πιθανών εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών είναι τώρα διαθέσιμο στον τομέα υγείας και έχει ήδη εφαρμοστεί 

σε αρκετές χώρες σε διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι 

παρακάτω, ανάλογα με τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας [E-EUROPE]: 
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1. Νοσοκομεία: συστήματα χρονοπρογραμματισμού ραντεβού και διαχείρισης 

ιατρικού προσωπικού, συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης 

κρεβατιών και ασθενών, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης,  συστήματα 

εργαστηρίων, αποθηκών και φαρμακείου, ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ 

νοσοκομείων για ανταλλαγή δεδομένων, τηλεϊατρική και τηλεστήριξη  

2. Κέντρα πρωτογενούς παροχής υπηρεσιών υγείας: χρήση Η/Υ από τους 

οικογενειακούς ιατρούς, τα φαρμακεία κ.λ.π. 

3. Φροντίδα στο σπίτι: Η θεμελιώδης δομική μονάδα αυτών των εφαρμογών 

είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (Electronic Health Record- EHR), ο 

οποίος μπορεί να είναι προσβάσιμος σε διάφορα σημεία και για 

διαφορετικούς σκοπούς. 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά πρώτα βήματα στο χώρο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης του τομέα της υγείας είναι η ιστοσελίδα Network Health System 

Direct Online (NHS Direct Online) ([NHSDIRECT_UK]) του Yπουργείου Yγείας της 

Μεγάλης Βρετανίας. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μια πολύτιμη πύλη υγείας και 

πρόκειται σύντομα να επεκταθεί στο σύνολο της Μεγάλης Βρετανίας (βλ. 

Παράγραφο 4.1.2.2).  

Εκτός όμως από το παραπάνω παράδειγμα, η εξέλιξη της πληροφορικής και 

κυρίως των τεχνολογιών διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση των 

ιστοσελίδων με περιεχόμενο σχετικό με θέματα υγείας [EYSEN1999]. Οι ιατρικές 

πληροφορίες θεωρούνται από τους πιο δημοφιλείς τομείς αναζήτησης στο Διαδίκτυο. 

Δεν μπορεί να γίνει ακριβής καταμέτρηση των ιστοσελίδων αυτών, καθώς 

προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες με αντικείμενο ιατρικά μηχανήματα και 

υπηρεσίες, ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (περιοδικά, εφημερίδες κλπ), ιδιώτες, 

επαγγελματίες υγείας, ομάδες υποστήριξης ασθενών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, κυβερνητικές υπηρεσίες κλπ. Τα παραπάνω έχουν έναν ιδιαίτερο αντίκτυπο 

στην αποδοτικότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, της 

εκπαίδευσης των πολιτών σε ζητήματα υγείας, της δημόσιας υγείας και της ιατρικής 

εκπαίδευσης.  

Υπάρχουν δε σε εξέλιξη πολλαπλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 

στο χώρο των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας. Οι 
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θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να καταταχθούν τα προγράμματα αυτά 

είναι οι παρακάτω [ZOBEL2003]: 

 

• Ιατρική πληροφορική  

Συστήματα για την αποθήκευση, την ανάκτηση, τη διανομή και τη βέλτιστη 

χρήση των βιοϊατρικών στοιχείων, των πληροφοριών και της γνώσης  

• Τηλεπληροφορική υγείας  

Περιφερειακά δίκτυα υγειονομικής περίθαλψης, απομακρυσμένης διάγνωσης και 

εφαρμογές τηλεϊατρικής  

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο χώρο της υγείας  

Εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο, ιατρικό περιεχόμενο για την 

πρόληψη, τοπικά δίκτυα για τη διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών  

• Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας 

Βιοϊατρική πληροφορική για την εξατομικευμένη υγεία, δίκτυα υγείας, 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) δίνονται βασικές πληροφορίες για 

κάποια από τα κυριότερα ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 

στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα της δημόσιας υγείας [E-

EUROPE]: 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

BEPRO 

Enabling Best Practices for Oncology 

 

 

 

IST-2000-25252 BP 

http://bepro.vitamib.com/

 

Το πρόγραμμα ασχολείται με ένα διεθνές δίκτυο 

ογκολογίας και αξιολογεί τον αντίκτυπο στην 

οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών ογκολογίας. Το πρόγραμμα 

αποτελείται από 3 φάσεις: ίδρυση, ιατρική 

αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση. Τα 

αποτελέσματα θα διαδοθούν στη σχετική 

ευρωπαϊκή ιατρική κοινότητα και, όπου μπορεί να 

εφαρμοστεί, θα υποβληθούν στους οργανισμούς 

τυποποίησης. 

 

DIAFOOT 

 

Ο διαβήτης είναι ένα όλο και μεγαλύτερο 

http://bepro.vitamib.com/
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Remote Monitoring of Diabetic Foot 

 

 

 

 

IST-2001-33281 TR 

 

 

πρόβλημα στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό 

αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής  εκατομμυρίων 

πολιτών και με τον αντίκτυπο στην οικονομία των 

εθνικών συστημάτων υγείας. Ο γενικός τεχνικός 

στόχος του προγράμματος είναι να εξεταστεί η 

χρήση ενός συστήματος απομακρυσμένου 

ελέγχου της κατάστασης των διαβητικών μέσω 

μετρήσεων στα πόδια τους. και της αποστολής 

των στοιχείων στο νοσοκομείο για την περαιτέρω 

ανάλυση και, εάν είναι απαραίτητο, τη δράση.  

 

E-SCOPE 

Fully Digital Microscopy for routine 

diagnostics and integration into hospital 

information workflow  

IST-2001-33294 BP 

 

Αυτή η δράση στοχεύει να καταστήσει τα πλήρως 

ψηφιακά μικροσκόπια διαθέσιμα για τη 

διαγνωστική πρακτική. Η πλήρως ψηφιακή 

μικροσκόπηση θα μπορούσε έπειτα να επιτρέψει 

τη ροή ιατρικής πληροφορίας σε άλλους χώρους 

των νοσοκομειακών ιδρυμάτων.  

 

 

ΙHELP  

Electronic Remote Assistance in the 

Operating Room  

 

 

IST-2001-33269 BP 

 

Το πρόγραμμα iHELP θα χρησιμοποιήσει 

υπάρχουσες μεθόδους και τεχνολογίες 

προκειμένου να καθοριστούν οι καλύτερες 

πρακτικές για την παροχή βοήθειας σε απευθείας 

σύνδεση στους χειρούργους χρησιμοποιώντας τα 

πιο πρόσφατα συστήματα νευροχειρουργικής στο 

χειρουργείο από τους μηχανικούς που ανέπτυξαν 

αυτά τα συστήματα, εξασφαλίζοντας κατά 

συνέπεια μια ομαλή καμπύλη εκμάθησης της νέας 

τεχνολογίας από τους χειρούργους και μιας 

δραστικής μείωσης των περιπλοκών λόγω του 

πολύπλοκου εξοπλισμού ή ακόμα και 

δυσλειτουργιών κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης. 

 

RESHEN 

Regional Secure Healthcare Networks  

 

IST-2000-25354 BP 

 

http://www.biomed.ntua.gr/reshen

Δίνει έμφαση στην καλύτερη στην ασφαλή 

ανταλλαγή επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ 

όλων των επιπέδων συμμετεχόντων (αρχικοί και 

δευτεροβάθμιοι φορείς παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, τελικοί χρήστες) στα 

περιφερειακά δίκτυα πληροφοριών υγειονομικής 

περίθαλψης μέσα στα περιφερειακά  

 

http://www.biomed.ntua.gr/reshen
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SPIRIT  

Priming the Virtuous Spiral for 

Healthcare: Implementing an Open 

Source Approach to Accelerate the 

Uptake and Improvement of Best 

Practice, Regional Healthcare Network 

Solutions 

 

 

IST-2000-26162 BP 

 

http://www.euspirit.org/

 

Το SPIRIT είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία 

για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη περιφερειακών  

δικτύων υγείας. Θα καθιερώσει μια πρακτική 

ανοικτού λογισμικού υγειονομικής περίθαλψης. 

Αυτό θα επιτρέψει την εφαρμογή, την αύξηση, 

και τη διάδοση των περιφερειακών δικτύων 

υγείας. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια 

ιδιαίτερα συνεργάσιμη αυτοϋποστηριζόμενη 

παγκόσμια κοινότητα των υπεύθυνων για την 

ανάπτυξη λογισμικού υγειονομικής περίθαλψης 

και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης 

που θα μοιραστεί, θα βελτιώσει, και θα 

δημιουργήσει τις καινοτόμες λύσεις για την 

υγειονομική περίθαλψη. Το πρόγραμμα θα 

παράσχει ελεύθερα τους διαθέσιμους πόρους του. 

 

WRAPIN  

World-wide online Reliable Advice to 

Patients and Individuals  

 

 

 

IST-2001-33260 BP 

 

To HON είναι ένας διεθνής μη-κυβερνητικός 

οργανισμός (που ιδρύθηκε το 1996) και παρέχει 

αξιόπιστες συμβουλές σε ασθενείς και σε ιατρικό 

προσωπικό. Ο στόχος του WRAPIN είναι να 

επεκταθούν οι υπηρεσίες του HON κι να 

οργανωθεί μια ημιαυτόματη υπηρεσία παροχής 

πληροφοριών. Αυτό απαιτεί τη διασύνδεση και 

την πρόσβαση σε διάσπαρτες βάσεις δεδομένων 

χρησιμοποιώντας εκτεταμένα τα εργαλεία 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.  

Πίνακας 3 Βασικά ερευνητικά προγράμματα ηλεκτρονικής υγείας της Ε.Ε. σε εξέλιξη σήμερα 

 

2.2 Αναμενόμενα οφέλη  

 

Οι οργανισμοί που εμπλέκονται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας  

συνειδητοποιούν σταδιακά τη σπουδαιότητα ενοποίησης των διαδικασιών τους, με 

σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για τον τρόπο λειτουργίας και 

την απόδοσή τους, καθώς και την επιτυχή επέκτασή τους σε νέους χώρους και 

http://www.euspirit.org/
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τρόπους λειτουργίας [MICROEGOV]. Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς του χώρου υγείας 

χρειάζεται να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ώστε να εξασφαλίσουν: 

 

o Καλύτερη ενοποίηση και έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών τους 

o Μείωση του λειτουργικού τους κόστους 

o Αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

o Βελτιωμένη προσέγγιση των πολιτών, των προμηθευτών και των 

υπαλλήλων τους 

o Ταχύτερη υιοθέτηση των αλλαγών του περιβάλλοντός τους 

 

Η σημερινή κατάσταση σε σχέση με τη δημόσια υγεία έχει ως εξής 

[SILBER2003]: 

 
 Αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη μεγάλη σημασία των ιατρικών λαθών  

 Ανάγκη να βελτιωθούν οι αναλογίες κέρδους/ δαπανών και να οργανωθεί 

ορθολογικά η υγειονομική περίθαλψη 

 Η κινητικότητα πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ένας βασικός 

παράγοντας για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

 

Παρά τα πολλά αναμενόμενα οφέλη της εισαγωγής συστημάτων 

πληροφορικής στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, τα συστήματα αυτά εξακολουθούν 

να τυγχάνουν ευκαιριακής αντιμετώπισης και οι πληροφορίες υφίστανται και 

εξυπηρετούν αποσπασματικά τμήματα («νησίδες πληροφόρησης»). Τα βασικά 

ζητήματα πάντως που απασχολούν τα περισσότερα κράτη είναι τα παρακάτω 

[MICROEGOV]: 

 

1. Βελτίωση της κατάστασης υγείας τους πληθυσμού μέσω καλύτερης 

πρόληψης, διάγνωσης, παρακολούθησης και αποθεραπείας των 

ασθενειών 

2. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περίθαλψης, μέσω των βέλτιστων 

σύγχρονων πρακτικών της ιατρικής επιστήμης 
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3. Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και μείωση των ιατρικών λαθών, 

μέσω συστημάτων ελέγχου των διαδικασιών και της αυτοματοποίησης 

αρκετών διαδικασιών 

4. Αύξηση της ανταπόκρισης του συστήματος υγείας, μέσω της μείωσης 

των καθυστερήσεων 

5. Βελτίωση της  αποδοτικότητας του συστήματος υγείας με παροχή των 

κατάλληλων κινήτρων σε προμηθευτές, επενδυτές και αποδέκτες, ώστε 

να λαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση με το κόστος 

6. Ισότητα στη λαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές και γεωγραφικές ομάδες 

του πληθυσμού 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο χώρο της υγείας μπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων [ZOBEL2003], καθώς βελτιώνει τις διαδικασίες 

παροχής υπηρεσιών σε απομακρυσμένους προορισμούς, παρέχει συνεχείς και 

ενημερωμένες πληροφορίες στο ιατρικό προσωπικό για τις εξελίξεις στην ιατρική και 

φαρμακευτική επιστήμη και συμμετέχει στην ανάπτυξη  νέων εργαλείων 

υγειονομικής περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης μπορούν να εφαρμοστούν με τους παρακάτω τρόπους στο χώρο της 

δημόσιας υγείας [HEALTHVIS], [ZOBEL2003], [KEARNS2002]: 
 

Συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στο χώρο της υγειονομικής 
περίθαλψης 

Τα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνουν την αξία κάθε μιας από 

τις επιχειρήσεις κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του χώρου της υγειονομικής 

περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής φαρμακευτικών ειδών, των 

εταιρειών βιοϊατρικής τεχνολογίας, των ασφαλιστικών εταιριών, των φαρμακείων, 

των διανομέων, των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών και των νοσοκομείων.  

 

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης των νοσοκομείων 

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν ένα πλήθος διαδικασιών για τη διοικητική 

διαχείριση, την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση προμηθειών, καθώς και τον 

κλινικό και διοικητικό έλεγχο. 
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Συστήματα ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης 

Η έρευνα και η ανάπτυξη μπορούν να διεξαχθούν στο χώρο των ηλεκτρονικών 

ιατρικών φακέλων, των εργαλείων υποστήριξης διάγνωσης, των συστημάτων 

βασισμένων στη γνώση και των δικτύων που ενώνουν ιδρύματα και πανεπιστήμια. 

 
Σχέση ασθενούς και συστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης 
Η βελτίωση της σχέση αυτής μεταφράζεται στη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των 

ασθενών. Η βελτίωση της σχέση με τον ασθενή  είναι μια θεμελιώδης προϋπόθεση 

πολλών πρωτοβουλιών της «ηλεκτρονικής υγείας». Τα συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας και το διαδίκτυο δίνουν τη δυνατότητα στο 

σύστημα υγείας να μετασχηματίσει τη σχέση με τους ασθενείς  από περιοδικές επαφές 

σε ισόβια  διαχείριση υγείας  και  πρόνοιας. 

 

Πρόσβαση 
Η ιδέα  της διακίνησης πληροφοριών ασθενών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της 

ποιότητας και του κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Το Διαδίκτυο έχει ήδη 

καταργήσει τα αρχικά πολιτικά και τεχνικά εμπόδια. Σήμερα, οι φορείς κάνουν 

σημαντικές επενδύσεις για να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική υποδομή 

διακίνησης πληροφοριών ασθενών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

 

Οικονομία 
Οι στρατηγικές διαδικτύου έχουν στοχεύσει σε δύο τομείς του άμεσου οικονομικού 

πλεονεκτήματος: την τεχνολογία και τη ροή εργασιών 

 
Κάποιες από τις δυνατότητες που παρέχει η επιστήμη της πληροφορικής είναι:  

 

o Διάγνωση με τη βοήθεια υπολογιστών 

o Ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι 

o Ηλεκτρονικά βοηθούμενες συνταγογραφήσεις φαρμάκων 

o Ψηφιακές βιβλιοθήκες 

o Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα 
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o Κοινότητες επαγγελματιών μέσω του διαδικτύου 

o Απομακρυσμένη εκπαίδευση 

o Τοπικά δίκτυα υγείας 

o Τηλεϊατρική 

o Τηλε-παρακολούθηση 

 

Κάποια αποδεδειγμένα αποτελέσματα [SIEMENS03] της χρήσης 

πληροφορικής στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης αναφέρονται στο σημείο 

αυτό: 

1. Η «ηλεκτρονική υγεία» βελτιστοποιεί τη διαχείριση δεδομένων εικόνας με σκοπό 

τη διάγνωση, μειώνοντας το χρόνο έκδοσης αποτελεσμάτων και αυξάνοντας τον 

αριθμό των εξετάσεων που μπορούν να διεξαχθούν στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται έγκαιρα η αναγκαία πληροφόρηση στο ιατρικό 

προσωπικό, μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών, αλλά και τα έξοδα 

λειτουργία των εργαστηρίων, καθώς μειώνονται οι ανάγκες σε χειριστικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

2. Η «ηλεκτρονική υγεία» συντονίζει τις διαδικασίες που εμπλέκονται στο χώρο της 

υγειονομικής περίθαλψης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. 

 

3. Η «ηλεκτρονική υγεία» βελτιώνει- αυτοματοποιεί τις διαδικασίες 

συνταγογράφησης φαρμάκων και αυξάνει την ασφάλεια των ασθενών 

μειώνοντας τις πιθανότητες λαθών. 

4. Η «ηλεκτρονική υγεία» αυξάνει τις δυνατότητες πρόληψης σοβαρών συμβάντων, 

μεταφέροντας εξεταστικά μηχανήματα στα σπίτια των ασθενών και δίνοντας 

στους ειδικούς τη δυνατότητας να διαγνώσουν την πάθηση από το νοσοκομείο 

(φροντίδα κατ’ οίκον). 

5. Η «ηλεκτρονική υγεία» μειώνει τα συνολικά κόστη. 

 

2.3 Ανασταλτικοί παράγοντες  

 

Οι πρώτες προσπάθειες χρήσης των δυνατοτήτων του διαδικτύου εστιάστηκαν 

στην παρουσίαση ιατρικών πληροφοριών μέσω ιστοσελίδων. Η  εφαρμογή όμως 

ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν έχει ακολουθήσει 
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τους ρυθμούς άλλων τομέων, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα η εφαρμογή στις 

κρατικές οικονομικές υπηρεσίες. Εκτός βέβαια από τον παράγοντα της πιθανής 

καθυστέρησης λόγω έλλειψης των απαραίτητων χρηματικών πόρων, υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που καθιστούν τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων σχετικά 

χρονοβόρο και πολύπλοκη.  

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωρισθούν σε τεχνολογικούς παράγοντες, 

σε παράγοντες προσωπικού χειριστών των συστημάτων και σε παράγοντες έλλειψης 

σωστού σχεδιασμού στην ανάπτυξη συστημάτων και παρουσιάζονται με συντομία 

παρακάτω [ZOBEL2003]: 

 
1. Πολυπλοκότητα, πλήθος, ποικιλία και ευαισθησία ιατρικών δεδομένων: ο 

τομέας της δημόσιας υγείας αποτελεί έναν χώρο γεμάτο προκλήσεις για τη 

χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής, λόγω της πολυπλοκότητας των 

ιατρικών δεδομένων, της δυσκολίας εισαγωγής των δεδομένων σε 

υπολογιστικά συστήματα και φυσικά λόγων των προβλημάτων ασφάλειας 

των ιατρικών φακέλων ασθενών που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα.  

2. Ανωριμότητα τεχνολογιών επικοινωνιών και δικτύων: μέχρι πρόσφατα, 

δεν είχαν παρουσιαστεί τεχνολογίες σχετικά χαμηλού κόστους, ικανές να 

διασυνδέσουν συστήματα οργανισμών παροχής υγείας σε πραγματικό 

χρόνο, δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων σε όγκο διακινούμενης 

πληροφορίας.  

3. Αντιρρήσεις από την πλευρά του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, 

λόγω πρόσκαιρης αύξησης τους φόρτου εργασίας τους 

4. Έλλειψη σωστού σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων στους 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας: τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα 

που εισήχθησαν στους χώρους αυτούς είχαν ως σκοπό τη μηχανογράφηση 

των διοικητικών υπηρεσιών και όταν στη συνέχεια επεκτάθηκαν στις 

ιατρικές υπηρεσίες, εξακολούθησαν να είναι συστήματα «κλειστά», χωρίς 

δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα συστήματα διαφορετικών τεχνολογιών. 

 

Επιπλέον, οι αντιρρήσεις έναντι της εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της δημόσιας υγείας είναι δεδομένες και προέρχονται από 
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όλες σχεδόν τις ομάδες των εμπλεκομένων ατόμων και χρηστών – επαγγελματίες 

υγείας, διοικητικό προσωπικό του χώρου της δημόσιας υγείας, ασθενείς. Σε αρκετές 

περιπτώσεις δε, είναι δικαιολογημένες και θα πρέπει να εισακουστούν ώστε να 

παραχθούν συστήματα πληρέστερα και όσο το δυνατόν πιο αποδεκτά.  

Εξειδικεύοντας για λίγο στην περίπτωση της Ελλάδας, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι οι περισσότερες προσπάθειες μηχανογράφησης που επιχειρήθηκαν εδώ και δύο 

δεκαετίες αντιμετώπισαν αντιδράσεις, από την πλευρά βέβαια των χρηστών τους, οι 

οποίοι ήταν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου διοικητικοί υπάλληλοι μη εκπαιδευμένοι στη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εισαγωγή λοιπόν ενός συστήματος 

μηχανογράφησης των διοικητικών υπηρεσιών, αν και μακροπρόθεσμα θα προσέφερε 

σημαντικά οφέλη, καθυστερούσε βραχυπρόθεσμα τη ροή εργασιών στις οποίες το 

προσωπικό είχε εξοικειωθεί και εκτελούσε ταχύτατα με χειρωνακτικούς τρόπους.  

Η κατάσταση αυτή προκαλούσε σημαντικές αντιδράσεις, οι οποίες 

αποτέλεσαν και αποτελούν τροχοπέδη σε προσπάθειες ανασχεδιασμού των 

διαδικασιών παροχής υπηρεσιών. Αν και σήμερα χρήστες των συστημάτων 

μηχανοργάνωσης στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας δεν είναι πλέον 

αποκλειστικά το διοικητικό προσωπικό, αλλά και ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, οι αντιρρήσεις από την πλευρά των διοικητικών υπαλλήλων των 

μονάδων παροχής υγείας εξακολουθούν να είναι εμφανείς.  

Συνεχίζοντας τώρα με τη δεύτερη κατηγορία ατόμων που εμπλέκονται στη 

λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της δημόσιας υγείας, 

δηλαδή στους επαγγελματίες υγείας, εκφράζεται συχνά η άποψη ότι, δεδομένου ότι 

δεν είναι ειδικά καταρτισμένοι στη χρήση τέτοιων συστημάτων, δεν είναι δυνατόν να 

διαθέσουν επαρκή χρόνο ώστε να εξοικειωθούν και να είναι σε θέση να τα 

χρησιμοποιούν ικανοποιητικά.  

Όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό συγκεκριμένα, η αποστολή του είναι η 

άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών και η μεσολάβηση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στη διαδικασία αυτή φαίνεται να τους δημιουργεί καθυστερήσεις. 

Κυρίως όμως, τίθεται ένα ζήτημα νομικής προστασίας της φύσης της ιατρικής 

εργασίας. Δεν είναι αποδεκτό λοιπόν από τους ιατρούς να τους ζητείται η επίσημη 

διάγνωση της πάθησης ενός ασθενούς, ενώ δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί ο κύκλος της 

εξέτασής του, διότι σε περίπτωση κάποιας δικαστικής ενέργειας εναντίον τους, θα 

βρεθούν εκτεθειμένοι εξαιτίας μια πρόωρης λανθασμένης διάγνωσης. Επίσης, με τη 
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χρήση συστημάτων ιατρικού φακέλου, είναι δυνατόν να καταγραφούν στατιστικά 

στοιχεία για τον όγκο εργασίας που εκτελεί κάθε ιατρός. Αυτό όμως, όπως 

υποστηρίζουν οι ιατροί, δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός δείκτης της 

αποδοτικότητάς τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα λειτούργημα στο οποίο πολύ 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας και ο χρόνος που 

αφιερώνεται στην προσωπική επαφή με τους ασθενείς.  

Τέλος, όσον αφορά στους ασθενείς και γενικά στους πολίτες που θα 

χρησιμοποιούν τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπάρχει πάντα η 

δυσπιστία έναντι της δυνατότητας ορθής λειτουργίας τέτοιων συστημάτων, αλλά και 

καχυποψία για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων 

υγείας που θα φυλάσσονται. Και φυσικά, είναι αμφίβολο κατά πόσον οι πολίτες θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια συστήματα, αν αυτά δεν είναι προσβάσιμα 

με απλό και σαφή τρόπο [HEALTHVIS]. 

 

 

2.4 Ευρωπαϊκή Ένωση και Κριτήρια Ποιότητας Ιστοσελίδων με 

θέμα την υγεία 

 

Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον 

αφορά σε πληροφορίες σχετικές με την υγεία τις οποίες αναζητούν και στο διαδίκτυο 

[EYSEN1999], το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Ιουνίου 2000 υποστήριξε μια 

πρωτοβουλία μέσω της δράσης eEurope 2002 για να καθορίσει ένα σύνολο βασικών 

κριτηρίων ποιότητας για τους ιστοχώρους με περιεχόμενο σχετικό με την υγεία. 

Οι σχετικές συζητήσεις εστιάστηκαν περισσότερο στην αξιοπιστία των 

ιστοχώρων αυτών ως διόδους μηνυμάτων σχετικών με την υγεία, και λιγότερο στο 

ίδιο το περιεχόμενό τους (τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία). Τα κριτήρια αυτά 

απευθύνονται τόσο στους παροχείς πληροφορίας, όσο και στους χρήστες, 

καθοδηγώντας τους μεν στον τρόπο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και τους δε στην 

αξιολόγηση των ιστοχώρων με πληροφορίες σε θέματα υγείας. Επιπλέον, ελήφθησαν 

υπόψη τόσο οι στατικοί ιστοχώροι, όσο και οι δυναμικοί, αυτοί δηλαδή που 

προσφέρουν και δυνατότητες συναλλαγών (transactions) με τους χρήστες. Τα εν 

λόγω λοιπόν κριτήρια ποιότητας είναι τα εξής [COMM2002B] : 
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 Διαφάνεια (Transparency) ως προς τον παροχέα των υπηρεσιών της 

ιστοσελίδας ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος, ως προς τους στόχους 

της ιστοσελίδας, ως προς το κοινό και τους τρόπους χρηματοδότησης των 

δραστηριοτήτων του ιστοχώρου. 

 Αρχή προέλευσης πληροφοριών (Authority) : Σαφής δήλωση των πηγών 

για όλες τις πληροφορίες και ημερομηνία της δημοσίευσής τους, όνομα και  

πιστοποιητικά όλων των παροχέων των πληροφοριών. 

 Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων (Privacy and Data Protection): 

πολιτική και σύστημα για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που 

να σέβεται τους νόμους περί ιδιωτικότητας και ασφάλειας των ευαίσθητων 

δεδομένων [SNAEDAL2002]. 

 Συνεχής ανανέωση πληροφοριών (Updating of information):  Τακτική 

ενημέρωση των πληροφοριών, με την ημερομηνία της αναπροσαρμογής 

να επιδεικνύεται σαφώς για κάθε σελίδα ή/ και στοιχείο.   

 Υπευθυνότητα (Accountability): ανατροφοδότηση με τις κινήσεις των 

χρηστών,  ανάληψη ευθυνών για παραλείψεις και σαφής δήλωση που 

περιγράφει ποια διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή του 

περιεχομένου.  

 Προσβασιμότητα (Accessibility): προσοχή στις οδηγίες για τη δυνατότητα 

πρόσβασης καθώς επίσης και τη δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων, την 

αναγνωσιμότητα, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης, κ.λπ. 

 
Όσον αφορά  στους ηλεκτρονικούς φακέλους ιστορικού νοσηλείας των 

ασθενών, έχουν θεσμοθετηθεί κάποιοι βασικοί κανόνες για τον τρόπο συλλογής, 

επεξεργασίας, διατήρησης και διάθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τα οποία αποτελούνται οι φάκελοι αυτοί. Για τα δικαιώματα των υποκειμένων 

(ασθενών) από τα οποία συλλέγονται τα εν λόγω στοιχεία, μπορούμε να αναφέρουμε 

τα εξής [SNAEDAL2002]: 

 

1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Οι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν  εάν τα 

προσωπικά τους δεδομένα πρόκειται να τεθούν στην διάθεση ενός  τρίτου.  
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2. Δικαίωμα στην άρνηση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Ένας ασθενής μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά των δεδομένων του σε κάποια 

βάση δεδομένων. 

3. Δικαίωμα στη συγκατάθεση: Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι 

πληροφορίες θα μεταφέρονταν σε μια βάση δεδομένων υγείας χωρίς επιδίωξη 

της συγκατάθεσης του υποκειμένου. 

4. Δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα: Ένας ασθενής πρέπει να είναι σε θέση να 

εμπιστευθεί ότι ο γιατρός του θα τηρήσει το απόρρητο των ιατρικών 

δεδομένων του. 

5. Δικαίωμα στη διαγραφή δεδομένων. Εάν ο ασθενής αλλάξει γνώμη πρέπει 

να είναι σε θέση να απαιτήσει να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που τον αφορούν, αν αυτό είναι εφικτό. 

 

Ο επικρατέστερος κώδικας ποιότητας για τους ιστοχώρους με θέματα υγείας 

είναι ο κώδικας του οργανισμού HON (Health on the Net Foundation) [HON], που 

ονομάζεται HONcode. Περισσότεροι από 3.000 ιστοχώροι ακολουθούν παγκοσμίως 

τον κώδικα αυτό. Ο κώδικας HONcode έχει αποδειχθεί να είναι ένας από τους 

σημαντικότερους δείκτες ακρίβειας  και ποιότητας περιεχομένου [SILBER2003].  

Για να ακολουθεί ένας ιστοχώρος τον κώδικα HONcode, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά του συντάκτη, την ημερομηνία της τελευταίας 

τροποποίησής του, να εξασφαλίζεται  η εμπιστευτικότητα των στοιχείων, να 

ανακοινώνονται οι πηγές χρηματοδότησης, η πολιτική διαφήμισης, και να 

προσδιορίζεται σαφώς οποιαδήποτε διαφήμιση υπό αυτήν τη μορφή.  

 

Η χρήση της Πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνιών στο χώρο της 
δημόσιας υγείας παρουσιάζει σημαντικά οφέλη (αύξηση ποιότητας υπηρεσιών, 
βελτίωση προσβασιμότητας υπηρεσιών, μείωση κόστους λειτουργίας ιδρυμάτων). 
Αναπόφευκτα όμως, η εισαγωγή τέτοιων συστημάτων προκαλεί αντιδράσεις οι 
οποίες πρέπει και είναι δυνατόν να εξαλειφθούν με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και 
χάραξη στρατηγική εφαρμογής τους. Το θολό τοπίο της ποιότητας των 
συστημάτων αυτών ξεκαθαρίζει με τον καθορισμό αποδεκτών κριτηρίων 
ποιότητας.  
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Ο τομέας της Υγείας εξαρτάται από τα δεδομένα που προκύπτουν από τις 

διάφορες διαδικασίες εξέτασης και περίθαλψης των ασθενών και για το λόγο αυτό 

παράγονται καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Όμως, ακόμα και σήμερα, 

παρά την εξέλιξη της Πληροφορικής, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες φορές δε 

μετατρέπονται σε ηλεκτρονική πληροφορία και δεν εισάγονται στα πληροφοριακά 

συστήματα, παρά αρχειοθετούνται χειροκίνητα. Η δυσκολία ανταλλαγής των 

δεδομένων αυτών όμως μεταξύ των διαφόρων Πληροφοριακών Συστημάτων που 

είναι εγκατεστημένα στις διάφορες μονάδες υγείας αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

εμπόδια για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της λειτουργικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του Τομέα Υγείας.  

Η εξέλιξη της πληροφορικής έχει οδηγήσει πάντως στην υλοποίηση 

θαυμαστών εφαρμογών. Η τηλεϊατρική και η τηλεδιάγνωση ήδη έχουν περάσει το 

στάδιο της έρευνας και των πειραματισμών, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές, 

όπου η δυνατότητα για παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών από απόσταση είναι 

περισσότερο απαραίτητη. Οι εξελίξεις στις έξυπνες κάρτες ως εργαλεία ταυτοποίησης 

χρηστών και πρόσβασης βοηθά στην αλλαγή νοοτροπίας των επαγγελματιών υγείας 

και των ασθενών, όσον αφορά στην τεχνολογία. Η Γερμανία είναι η πρώτη 

ευρωπαϊκή χώρα που χρησιμοποιεί εθνικές ηλεκτρονικές κάρτες για την ασφάλιση 

και την υγεία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η Γαλλία ακολούθησε µε την 

κάρτα SESAM Vitale, η οποία εκδόθηκε για όλους τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προτείνει μέχρι το τέλος του 2003 όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τη 

δυνατότητα να κατέχουν έξυπνες κάρτες, ώστε να διασφαλίσουν ελεγχόμενη 

πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες που τους αφορούν. 

Οι τεχνολογίες φωνής, οι φορητές συσκευές και τα ασύρματα δίκτυα γίνονται 

ολοένα και πιο προσιτά για τους οργανισμούς υγείας. Για παράδειγμα, η 

εγκατάσταση νέας καλωδίωσης σε ένα νοσοκομείο μπορεί να αποδειχθεί 

δυσκολότερη και ακριβότερη από την εγκατάσταση μιας ασύρματης λύσης που θα 

καλύπτει όλους τους χώρους του νοσοκομείου, επιτρέποντας ταυτόχρονα στο ιατρικό 

προσωπικό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία ακόμα και από φπρητούς 

υπολογιστές [MICROEGOV].  

Το όραμα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών στον τομέα της υγείας του 21ου αιώνα περιλαμβάνει ένα 
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ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας με επίκεντρο τον πολίτη, όπου η περίθαλψη θα 

βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση και θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες του πολίτη. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος αποτελεί πλέον άμεση ανάγκη 

και πρέπει να είναι διαθέσιμος συνεχώς και σε απευθείας σύνδεση.  

Ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων 

με χρήση βιοαισθητήρων που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή δυσχέρεια στους 

ασθενείς, θα επιτρέπουν σε "ευαίσθητους" από πλευράς υγείας πολίτες να έχουν ένα 

σχεδόν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Οι κρίσιμες ζωτικές παράμετροι θα μεταδίδονται σε 

πραγματικό χρόνο και σε απευθείας σύνδεση (online) σε γιατρούς ή/ και 

εξειδικευμένους επιστήμονες – ιατρικούς σύμβουλους, ανεξάρτητα από την 

τοποθεσία που βρίσκεται ο ασθενής. Έτσι, η ιατρική κατάσταση του ασθενούς θα 

μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά και αποφάσεις θα μπορούν να ληφθούν σε 

πραγματικό χρόνο, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα κρίσιμες ιατρικές 

καταστάσεις. Αυτή η αλληλεπιδραστική και συνεχής παρακολούθηση καθιστά 

εφικτές οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες υγείας, με πιο ενεργή ανάμειξη του 

ασθενή και μια καινούργια αίσθηση ρεαλισμού στην εξαγωγή ιατρικών διαγνώσεων. 

Επίσης, αυτές οι υπηρεσίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση του αισθήματος 

ασφάλειας σχετικά με την υγεία και επομένως και στο επίπεδο της ποιότητας ζωής 

των πολιτών. 

Οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών που υποστηρίζουν τις 

εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και που θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο αυτό δεν 

είναι οι μοναδικές, έχουν όμως επιλεχθεί οι κυριότερες με κριτήριο τη σπουδαιότητα 

και τη συχνότητα χρήσης τους. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η τεχνολογία 

των Ιστοχώρων (παράγραφος 3.1), οι διαδικτυακές πύλες (παράγραφος 3.2), οι 

ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες (παράγραφος 3.3), τα συστήματα τηλεϊατρικής 

(παράγραφος 3.4), οι έξυπνες κάρτες υγείας (παράγραφος 3.5), η επιχειρηματική 

ευφυΐα (παράγραφος 3.6), τα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (παράγραφος 

3.7), ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (παράγραφος 3.8), τα συστήματα ERP και 

CRM (παράγραφος 3.9) και τα δίκτυα υγείας (παράγραφος 3.10). 
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3.1 Ιστοχώροι (Websites) 

 

Η τεχνολογία του διαδικτύου εικάζεται ότι θα έχει τις σημαντικότερες 

επιπτώσεις στο περιεχόμενο, αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας ([MICROEGOV], [SOUTHARD00]) σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες που 

ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν, δεδομένου ότι ήδη σήμερα το 40% των συνολικών 

επισκέψεων σε ιστοσελίδες αφορούν σε θέματα υγείας, κατατάσσοντας την υγεία στη 

δεύτερη θέση των δημοφιλέστερων θεμάτων του ∆ιαδικτύου [MICROEGOV].  

Επιπλέον, με το ∆ιαδίκτυο να αναγορεύεται σε εύχρηστη και όλο και 

περισσότερο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, η σχέση γιατρών και ασθενών 

μετεξελίσσεται σταδιακά σε μια σχέση αμοιβαίας συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. 

Το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενή μπορεί πλέον να αποθηκευτεί στο ∆ιαδίκτυο με 

ακρίβεια, πληρότητα και ασφάλεια. Μέχρι σήμερα ο γιατρός ήταν εκείνος που 

ήλεγχε το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενή, αποφασίζοντας ποιος μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε αυτό (συμπεριλαμβανομένου και του ασθενή). Το διαδίκτυο εξάλλου 

αποτελεί μια ενιαία και διαλειτουργική πλατφόρμα με τη βοήθεια της οποίας 

ποικίλα και απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να ενωθούν και να 

σχηματίσουν συστήματα ενιαία, λειτουργικά και αρκούντως προσπελάσιμα από το 

κοινό [MICROEGOV]. 

Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι χώροι- βιομηχανίες όπου το Διαδίκτυο 

διαδραματίζει σημαντικό προσθετικό (incremental) ρόλο, αλλά ειδικά στον τομέα 

των οικονομικών, της διασκέδασης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της 

διακυβέρνησης, το Διαδίκτυο μπορεί και μόνο του να ωθήσει σε νέες εξελίξεις και να 

δημιουργήσεις νέους τομείς ανάπτυξης.  Οι τομείς στους οποίους οι τεχνολογίες 

Διαδικτύου έχουν «επαναστατική» επίδραση είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται πως 

εξαρτώνται άμεσα από την πληροφορία και μάλιστα πως διακινούν μεγάλες 

ποσότητες πληροφορίας (information- intensive industries) ([FCG2002], 

[FCG2000B]). Ο διαχωρισμός αυτός των τομέων της βιομηχανίας φαίνεται στην 

Εικόνα  4. 
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ΙΝΤΕRNET ΙΝΤΕRNET 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ 

  
 Οικονομία  Πωλήσεις 
 Διασκέδαση  Βιοτεχνία 
 Υγεία  Υγεία 

  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση 
  Κυβέρνηση  Κυβέρνηση 
 
 
  

Εικόνα  4 Διαχωρισμός τομέων σε άμεσα εξαρτώμενες από την πληροφορία (information- intensive) και 
μη [FCG2002] 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένας τρόπος ταξινόμησης των ιστοχώρων 

(παράγραφος 3.1.1), η σημερινή χρήση των ιστοχώρων με θέμα την υγεία  

(παράγραφος 3.1.2), τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους  (παράγραφος 

3.1.3), οι εφαρμογές των ιστοχώρων (παράγραφος 3.1.4) και τα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά τη χρήση τους (παράγραφος 3.1.5). 

 

3.1.1 Ταξινόμηση ιστοχώρων με βάση το μοντέλο ανάπτυξης των πέντε 
σταδίων 

 

Ένα από τα επικρατέστερα πλαίσια για την ταξινόμηση των ιστοχώρων με 

περιεχόμενο υγείας είναι το μοντέλο των πέντε σταδίων, [FCG2000], το οποίο 

χρησιμοποιείται διεθνώς για την ταξινόμηση όλων των συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Τα στάδια του μοντέλου είναι: 

 

1. Δημοσίευση (Publish)  
2. Αλληλεπίδραση (Interact)  
3. Πραγματοποίηση συναλλαγών (Transact) 
4. Ολοκλήρωση (Integrate) 
5. Μετασχηματισμός (Transform) 
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Το πρότυπο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα  5 και απεικονίζει 

την πρόοδο της αγοράς μέσω των πέντε σταδίων μετασχηματισμού των συστημάτων 

ηλεκτρονικής υγείας.   

 
 
 
 
 

            

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publish Interact Transact Integrate Transform 

1. Δημοσίευση         
     (Publish) 

2. Αλληλεπίδραση 
     (Interact) 

3. Συναλλαγή     

Παρουσία στον κυβερνοχώρο. Στόχος οι πελάτες και οι 
υπάλληλοι με παρουσίαση στατικών πληροφοριών 
(σχεδιάγραμμα επιχείρησης, πληροφορίες μάρκετινγκ, ειδήσεις). 

Δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον ιστοχώρο και με τον 
οργανισμό που προβάλλεται (κατάλογοι παρεχόμενων 
υπηρεσιών, αναζήτηση στον ιστοχώρο, επικοινωνία)  

 
 

 
 

Εικόνα  5 Μοντέλο εξέλιξης των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας με βάση το Διαδίκτυο ([CISCO2002], 
[FCG2000])

Το πρότυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή της 

συνολικής προόδου της βιομηχανίας και στην ταξινόμηση του ρυθμού ανάπτυξης 

των σχεδίων υγείας (health plans). Κάθε στάδιο στο μοντέλο αυτό είναι πιο 

προηγμένο από τον προηγούμενο.  Τα στάδια 2 και 3  στηρίζονται στην εργασία που 

ολοκληρώνεται  στο στάδιο 1.  Τα στάδια 4 και 5  είναι πιθανό να περιλάβουν την 

αντικατάσταση της εργασίας που γίνεται νωρίτερα, δεδομένου ότι ο ίδιος ο 

οργανισμός και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αρχίζουν να μετασχηματίζονται. 

Η μετάβαση σε κάθε επόμενο στάδιο προσφέρει οφέλη στον οργανισμό, τα οποία 

αυξάνουν αθροιστικά με κάθε νέο στάδιο ([FCG2000], [CISCO2002]).  

     (Transact) 

Επέκταση σε δυνατότητες αυτο- εξυπηρέτησης και συναλλαγές σε 

σε απευθείας σύνδεση παραπομπή, υποβολή αιτημάτων). 
πραγματικό χρόνο (εγγραφή σε απευθείας σύνδεση,  επεξεργασία 

4. Ενσωμάτωση 
     (Integrate) 

Ενσωμάτωση και αυτοματοποίηση πολλαπλών συναλλαγών με 
σκοπό την αυτοματοποίηση όλων των επιχειρησιακών 
λειτουργιών (π.χ., on-line ιατρική διαχείριση). 

5. Μετασχηματισμός 
     (Transform) 

Μετασχηματισμός του οργανισμού με ενσωμάτωση όλων των 
διαδικασιών και των  αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και τους 
επιχειρησιακούς συνεργάτες μέσω του Διαδικτύου 
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3.1.2 Σημερινή χρήση των Ιστοχώρων με περιεχόμενο υγείας 
 

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια του “Pew Internet & 

American Life Project”2, το 50% των ενηλίκων Αμερικανών έχουν αναζητήσει 

πληροφορίες σχετικά με την υγεία στο Διαδίκτυο, ενώ σχεδόν το 80% των ενηλίκων 

χρηστών του Διαδικτύου έχουν αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τουλάχιστον ένα 

από τα κυριότερα ζητήματα υγείας μέσω κάποιας ιστοσελίδας. Τα παραπάνω 

καθιστούν τη χρήση του Διαδικτύου ως μέσο ανάκτησης πληροφοριών υγείας την 

τρίτη πιο δημοφιλή χρήση του Διαδικτύου, έπειτα από την αποστολή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με κάποιο προϊόν ή 

υπηρεσία πριν την αγορά του [PEWINTERNET].  

Οι βασικοί στόχοι αναζήτησης σε ιστοχώρους με περιεχόμενο υγείας είναι οι 

παρακάτω ([PEWINTERNET], [TAYLOR2002]): 

 

1. Έρευνα για μια διάγνωση ή μια συνταγή  

2. Αναζήτηση πληροφοριών υγείας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας  

3. Ενημέρωση κάποιοι κοντινού προσώπου σε θέματα υγείας  

4. Συναισθηματική υποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις 
 

Κάποια από τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας [PEWINTERNET] 

δίνονται επιγραμματικά παρακάτω: 

1. Οι γυναίκες είναι οι κυρίως ενδιαφερόμενες σχετικά με πληροφορίες υγείας.  

2. Οι αναζητήσεις σχετικά με πληροφορίες υγείας δε γίνονται συστηματικά ή 

καθημερινά.  

3. Οι χρήστες Διαδικτύου αναζητούν στήριξη σε ομάδες συναισθηματικής 

υποστήριξης και επικοινωνούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

 
2 Τα αποτελέσματα του προγράμματος “Pew Internet & American Life Project” HT[PEWINTERNET]T 
βασίζονται στην καθημερινή καταγραφή της χρήσης του Διαδικτύου από τους Αμερικανούς πολίτες και σε μια 
έρευνα σε απευθείας σύνδεση σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης με θέμα την υγεία στο Διαδίκτυο. Όλα τα 
αριθμητικά δεδομένα συνελέχθησαν μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων μεταξύ της 25ης Νοεμβρίου και της 22ης 
Δεκεμβρίου του 2002 σε ένα δείγμα 2.038 ενηλίκων ατόμων. Οι πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου 
συνελέχθησαν μεταξύ της 31ης Μαΐου και της 17ης Αυγούστου του 2002. 
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4. Οι ενδιαφερόμενοι σε θέματα υγείας αναφέρουν ότι με τις πληροφορίες 

που αποκτούν, οι υπηρεσίες υγείας τους βελτιώνονται  και οι σχέσεις τους με 

τους θεράποντες ιατρούς τους αλλάζουν.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι σε θέματα υγείας επιζητούν την πρόσβαση σε 

περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν κατορθώνουν πάντα να ανακτήσουν 

όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες  

 

Μια άλλη έρευνα μεταξύ πολιτών που προέρχονται από την Αμερική, την 

Ιαπωνία, τη Γαλλία και τη Γερμανία επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής 

[TAYLOR2002]: 

 Σημασία εθνικής προέλευσης των ιστοχώρων: Οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες 

είναι οι πλέον ευαίσθητοι στη χρήση ιστοχώρων που δεν προέρχονται από 

τη χώρα τους, ενώ οι Γάλλοι και οι Γερμανοί φαίνεται να μην 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. 

 Επικοινωνία με τους γιατρούς σε απευθείας σύνδεση: Οι πιο πρόθυμοι να 

χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες του διαδικτύου για να επικοινωνήσουν με 

το θεράποντα ιατρό τους είναι οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί (Εικόνα  6). 
 

 

Εικόνα  6 Πιθανότητα χρήσης τεχνολογιών Διαδικτύου για την επικοινωνία με θεράποντες ιατρούς 
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3.1.3   Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνολογιών Διαδικτύου 
 

Μεταξύ των διαλογικών μέσων, το Διαδίκτυο διαδραματίζει έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ του ασθενή και 

του επαγγελματία υγείας, αλλά συγχρόνως ενέχει προκλήσεις. Το Διαδίκτυο είναι το 

ιδανικό μέσο για την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά 

και την ενημέρωση των ασθενών. Τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου όσον αφορά 

στη χρήση του στον τομέα της υγείας, παρουσιάζονται στη συνέχεια ([EYSEN2001], 

[MITTM1999], [PURVES2001], [FCG2002]):  

 

1. Το Διαδίκτυο είναι μέσο προσιτό και αλληλεπιδραστικό: Με το Διαδίκτυο, 

επιτυγχάνεται η προσέγγιση μεγάλου αριθμού ατόμων και με τη βοήθεια  

αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, οι πληροφορίες προσαρμόζονται στις 

ανάγκες των χρηστών, συνδυάζοντας με τον τρόπο αυτό τα 

πλεονεκτήματα της προσωπικής, αλλά και της μαζικής επικοινωνίας. H 

διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως μαζική προσαρμογή στις ανάγκες των 

χρηστών (mass customization).  

2. Το Διαδίκτυο επιτρέπει την ανατροφοδότηση των επιλογών των χρηστών 

(feedback): Η ανατροφοδότηση των επιλογών των χρηστών μπορεί όχι 

μόνο να χρησιμοποιηθεί για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα 

της επικοινωνίας με την προσαρμογή των πληροφοριών, αλλά μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές για να μετρήσει την 

αποτελεσματικότητα των μέσων επικοινωνίας. 

3. Το Διαδίκτυο επιτρέπει τη χρήση πολυμέσων για πιο αποτελεσματική 

επικοινωνία και παρουσίαση πληροφοριών. 

4.  Το Διαδίκτυο υποστηρίζει τεχνικές  “push and pull”: Στο Διαδίκτυο, οι 

πληροφορίες μπορούν να ωθηθούν προς το χρήστη (π.χ. ενημέρωση για 

επίκαιρα θέματα υγείας, υπενθύμιση ραντεβού σε κάποιο νοσοκομείο κλπ) 

ή να ζητηθούν από το χρήστη (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών για κάποιο 

νοσηλευτικό ίδρυμα).  

5. Οι πρακτικές τιμολόγησης δε βασίζονται –μέχρι στιγμής - στην ποσότητα 

διακινούμενης πληροφορίας ή στην απόσταση  
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6. Το Διαδίκτυο μπορεί να ενώσει άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και μπορεί 

να επιτρέψει τη στιγμιαία και ευρεία διάδοση πληροφοριών.  

7. Η βιομηχανία υγείας έχει κάνει σημαντικές προόδους στην ανάπτυξη της 

αγοράς στο Διαδίκτυο. 

 

Αυτό πάντως που είναι προφανές είναι ότι όποιες επιπλέον τεχνολογίες κι 

αν χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 

χώρο της δημόσιας υγείας, το Διαδίκτυο θα είναι δεδομένο και προαπαιτούμενο 

[FCG2002]. Παρόλα αυτά όμως, το Διαδίκτυο έχει και συγκεκριμένες αδυναμίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Η δυνατότητα που αναφέρθηκε προηγουμένως της καταγραφής και 

καταχώρησης της ανατροφοδότησης των επιλογών των χρηστών προκαλεί και 

ανησυχίες για ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση των πληροφοριών αυτών και 

καταπάτηση της ιδιωτικότητας και της μυστικότητας. Επιπλέον, το γεγονός ότι το 

Διαδίκτυο επιτρέπει τη δημοσίευση και την ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς έλεγχο 

του περιεχομένου της διακινούμενης πληροφορίας, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα 

προβλήματα ποιότητας των ιστοχώρων [EYSEN2001]. 

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας «ψηφιακής 

μειονότητας» (digital divide), ο αποκλεισμός δηλαδή από τις μιας μερίδας πολιτών 

οι οποίοι αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση μέσω των τεχνολογιών του 

Διαδικτύου. Η μειονότητα αυτή  εικάζεται ότι θα αποτελείται από ανθρώπους με 

κάποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά [PURVES2001][PURVES2001]: 

 

 Άτομα με χαμηλό εισόδημα: Το χαμηλό εισόδημα αφαιρεί τις δυνατότητες 

αντιμετώπισης των βασικών δαπανών έναρξης της πρόσβασης στις 

τεχνολογίες Διαδικτύου (τηλεφωνικά τέλη, αγορά ηλεκτρονικού 

υπολογιστή κλπ).   

 Άτομα με γενικές ελλείψεις στην εκπαίδευση 

 Άτομα που δε γνωρίζουν κάποια από τις καθιερωμένες διεθνώς γλώσσες: 

Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των ιστοχώρων διατίθενται στην αγγλική 

γλώσσα, γεγονός που αποκλείει τους μη ομιλούντες της αγγλική.  
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 Άτομα με ειδικές ανάγκες: Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που αποτελούν 

επάνω από το 11% του πληθυσμού, και ιδιαίτερα αυτοί με προβλήματα 

όρασης θα έχουν ποικίλα προβλήματα πρόσβασης στις τεχνολογίες 

διαδικτύου.  

 Ηλικιωμένοι: Υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση και χρήση των νέων 

τεχνολογιών από τους ηλικιωμένους, οι οποίο όμως και είναι από τους 

βασικούς στόχους μιας αναδιοργάνωσης ενός συστήματος υγείας.  

 

3.1.4 Εφαρμογές των ιστοχώρων στο χώρο της υγείας  
 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες 

εφαρμογών των ιστοχώρων με περιεχόμενο υγείας. 

 

ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  
 

Οι κύριες εφαρμογές των ιστοχώρων στην υποστήριξη των επαγγελματιών 

υγείας  είναι η αναζήτηση πληροφοριών και η συνεχής εκπαίδευσή τους, η αύξηση 

της παραγωγικότητας και η υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων. Οι εφαρμογές αυτές 

αναλύονται στη συνέχεια.   

 

Αναζήτηση  πληροφοριών  υγείας  από  την  πλευρά  των  επαγγελματιών  υγείαςΑναζήτηση πληροφοριών υγείας από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας  
Οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν μια «κρίση πληροφορίας» 

(information crisis) [DETMER1997], δεδομένου ότι η ιατρική γνώση επεκτείνεται και 

αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς, αλλά οι επαγγελματίες συχνά δεν ενημερώνονται 

έγκαιρα για όλες τις σημαντικές προόδους. Ενώ περισσότερα από 360.000 άρθρα 

δημοσιεύονται στα ιατρικά περιοδικά κάθε έτος, η διάχυση γνώσης στους 

νοσοκομειακούς γιατρούς είναι χαρακτηριστικά αργή.  

Τα εμπόδια στη διάχυση της ιατρικής γνώσης περιλαμβάνουν είναι κυρίως η 

ανεπαρκής πρόσβαση των νοσοκομειακών γιατρών στις ενημερωμένες πηγές 

πληροφοριών, η άγνοια της διαθεσιμότητας σχετικών πληροφοριών, η έλλειψη 
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χρόνου για έρευνα και η έλλειψη οργάνωσης και τρόπων αναζήτησης των 

διαθέσιμων πληροφοριών 

Η λύση του παραπάνω προβλήματος θα ήταν η διαθεσιμότητα όλων των 

ενημερωμένων πληροφοριών σε όλες τις θέσεις όπου μπορεί ένας επαγγελματίας του 

χώρου της υγείας να εργάζεται ή να μελετά: στο γραφείο, στην κλινική, στο θάλαμο 

του νοσοκομείου, στη βιβλιοθήκη και στο σπίτι. Επιπλέον, θα έπρεπε να υπάρχουν 

ισχυροί μηχανισμοί ανάκτησης πληροφοριών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας βασικές 

έννοιες – κλειδιά που εισάγονται από τον ενδιαφερόμενο, να εξάγουν αυτόματα τις 

βασικές πληροφορίες και να παρέχουν τις συνδέσεις με τις σχετικές αναλύσεις τους 

[DETMER1997]. 

 

Αύξηση  παραγωγικότητας  των  επαγγελματιών  υγείαςΑύξηση παραγωγικότητας των επαγγελματιών υγείας  
Τα νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα έλλειψης 

έμπειρων ιατρών, γι΄ αυτό και επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουν ενεργά τις 

τεχνολογίες Διαδικτύου, ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του διαθέσιμου 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι ελλείψεις επίσης σε άλλους κλάδους επαγγελματιών 

υγείας, όπως το νοσηλευτικό προσωπικό, οι φαρμακοποιοί και οι τεχνικοί 

βιοϊατρικής τεχνολογίας είναι συχνά σημαντικές.  

Ο στόχος λοιπόν είναι η χρήση τεχνικών και εφαρμογών για τη μείωση των 

απαιτήσεων σε χρόνο των ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Μελέτες της 

αποδοτικότητας του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης αποδεικνύουν ότι 

καταναλίσκεται σημαντικό τμήμα του ωραρίου τους στην καταγραφή, αναζήτηση 

και οργάνωση δεδομένων που αφορούν στους ασθενείς αλλά και σε άλλες συναφείς 

διοικητικές διαδικασίες. Η παροχή λοιπόν εργαλείων που θα βασίζονται στο 

Διαδίκτυο μπορούν να μειώσουν στο ελάχιστο το χρόνο αναζήτησης πληροφοριών, 

το χρόνο συνταγογράφησης και παραγγελίας φαρμάκων, καθώς και την 

αρχειοθέτηση των πληροφοριών ιστορικού των ασθενών [DETMER1997].  
 

Συστήματα  υποβοήθησης  λήψης  αποφάσεων  των  επαγγελματιών  υγείαςΣυστήματα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων των επαγγελματιών υγείας  
Η ασφάλεια των ασθενών είναι ένα βασικό θέμα που απασχολεί τους 

μελετητές των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας, τόσο 

εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όσο και στους απομακρυσμένους χώρους 
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παροχής υπηρεσιών υγείας. Ένας τρόπος να μειωθεί η πιθανότητα ιατρικών 

σφαλμάτων είναι η δημιουργία και εφαρμογή μεθόδων καταγραφής των 

συμπτωμάτων των ασθενών, των αποτελεσμάτων των κλινικών εξετάσεών τους, της 

πορείας της υγείας τους και ίσως η εμφάνιση προτάσεων για τον τρόπο θεραπείας 

τους μέσω ενός έμπειρου συστήματος. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται συστήματα 

υποβοήθησης λήψης ιατρικών αποφάσεων (clinic decision support systems) 

[BALL2001]. 

Τα συστήματα υποβοήθησης λήψης ιατρικών αποφάσεων σε πραγματικό 

χρόνο αποτελούν έναν από τους στόχους της χρήσης του Διαδικτύου στο χώρο της 

υγείας, δεδομένου ότι υπάρχουν εργαλεία βασισμένα στο Διαδίκτυο τα οποία 

προσφέρουν αυτόματα μηνύματα, υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις όταν 

πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, αλλά και προσφέρουν στους επαγγελματίες 

υγείας απευθείας πρόσβαση σε υλικό αναφοράς. Τα παραπάνω υποβοηθούν τους 

επαγγελματίες υγείας στην πλήρη καταγραφή του ιατρικού φακέλου του ασθενή και 

στην παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας του [BALL2001]. 

 

ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  
 

Οι κύριες εφαρμογές των ιστοχώρων στην υποστήριξη των πολιτών είναι η 

αναζήτηση πληροφοριών και η συνεχής εκπαίδευσή τους για την πρόληψη 

ασθενειών, η βοήθεια στη θεραπεία κάποιας ασθένειας και η ψυχολογική υποστήριξή 

τους μέσω ομάδων υποστήριξης. Οι εφαρμογές αυτές αναλύονται στη συνέχεια.   

 

Ενημέρωση  των  πολιτών  σε  θέματα  υγείας-  Πρόληψη  ασθενειώνΕνημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας- Πρόληψη ασθενειών  
Αρκετοί ασθενείς, μη έχοντας άλλον τρόπο να λάβουν επιπλέον ενημέρωση 

για κάποιο θέμα υγείας που τους απασχολεί (δεδομένου ότι οι ιατροί δε συνηθίζουν 

να τους παρέχουν βιβλιογραφία ή πηγές για περαιτέρω προσωπική έρευνα και 

διασταύρωση πληροφοριών), αποφασίζουν  να ανατρέξουν στο Διαδίκτυο. Το 1999, 

το 74% των χρηστών του Διαδικτύου αναζήτησαν πληροφορίες για κάποια θέμα 

υγείας που τους απασχολούσε. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ετησίως με ρυθμό 43% 

[BALL2001]. Αν και η ακρίβεια των πληροφοριών υγείας στους ιστοχώρους είναι 
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αρκετές φορές αμφίβολη (βλ. Παράγραφο 3.1.5), οι ιατρικοί ιστοχώροι προσφέρουν 

συχνά απλές απαντήσεις και βασικές πληροφορίες στους ανήσυχους πολίτες.  

Οι ασθενείς βρίσκουν κρίσιμες πληροφορίες για τους κινδύνους υγείας αλλά 

και τρόπους πρόληψής τους, γνώση που μπορεί να τους παράσχει κέρδος τόσο στην 

ποιότητα της υγείας τους, όσο και στο κόστος αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος 

υγείας, γνωρίζοντας πού ακριβώς θα πρέπει να απευθυνθούν [PEWINTERNET]. 

Καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες καταφεύγουν στους ιατρικούς ιστοχώρους για 

πληροφόρηση, όλο και περισσότεροι ασθενείς καταφθάνουν στα ιατρεία έχοντας εκ 

των προτέρων άποψη περί της διάγνωσης αλλά και περί της θεραπείας που θα πρέπει 

να ακολουθήσουν, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους ιατρούς 

[BALL2001].  

 

Αντιμετώπιση  προβλημάτων  υγείας-  Θεραπεία  ασθενειώνΑντιμετώπιση προβλημάτων υγείας- Θεραπεία ασθενειών  
Εκτός από την υποστήριξη ης πρόληψης ασθενειών, η βοήθεια στη διαχείριση 

και αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας είναι ένας τομέας όπου οι ιστοχώροι 

με θέμα την υγεία μπορούν να έχουν (και ήδη έχουν) αποτελέσματα. Ιδιαίτερα αυτοί 

που πάσχουν από χρόνια νοσήματα προκαλούν το 70% των ιατρικών δαπανών και 

ενδεχόμενη βελτίωση του τρόπου θεραπείας τους οδηγεί σε μείωση κόστους καθώς 

και σε μειωμένα ποσοστά θνησιμότητας. Μέσω του Διαδικτύου, οι πάσχοντες από 

χρόνιες παθήσεις εκπαιδεύονται στη σωστή διαχείριση της υγείας τους και πολλές 

φορές πείθονται να ακολουθήσουν τακτικά την κατάλληλη θεραπεία. Για τους 

ασθενείς μάλιστα των οποίων η κατάσταση της υγείας δεν επιτρέπει τις συχνές 

μετακινήσεις, το Διαδίκτυο επεκτείνει τις δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης 

μέσω συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης των ενδείξεών τους 

[BALL2001]. 

 

Ομάδες  υποστήριξης  (Medical  Support  Communities)Ομάδες υποστήριξης (Medical Support Communities)  
Σύμφωνα με την έρευνα του “Pew Internet Project” ([PEWINTERNET]), το 

84% των χρηστών του Διαδικτύου έχουν έρθει σε επαφή με κάποια ηλεκτρονική 

κοινότητα με θέμα κάποιο ενδιαφέρον τους, τη θρησκεία, την υγεία κλπ.  Η 

συμμετοχή σε ομάδες και κοινότητες με θέμα την υγεία αυξάνεται σταθερά.  Τον 

Μάιο-Ιούνιο του 2001, διαπιστώθηκε ότι το 36% των χρηστών Διαδικτύου στις 
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Η.Π.Α. είχε επισκεφτεί έναν ιστοχώρο που παρέχει τις πληροφορίες ή υποστήριξη σε 

ανθρώπους ενδιαφερόμενους για μια συγκεκριμένη πάθηση. Το Σεπτέμβριο του 

2002, ο αριθμός  αυτός αυξήθηκε στο 47%, και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002, στο 54% 

[PEWINTERNET]. 

 

3.1.5 Προβλήματα στη χρήση ιστοχώρων για την ανάπτυξη 
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας  

 

Τα βασικά στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να επιτευχθεί η σωστή 

εισαγωγή και καθιέρωση των ιστοχώρων υγείας ως βασικό τρόπο συναλλαγής με 

τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης και ως μέσο άντλησης σημαντικών 

πληροφοριών υγείας είναι τα παρακάτω: 

 

1. Εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης σε όλους τους πολίτες 

2. Εξασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που παρουσιάζονται, ώστε να 

καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης προς στο μέσο αυτό 

3. Εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του 

Διαδικτύου 

 

Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε καθένα από τα παραπάνω 

τρία στάδια είναι τα εξής: 

 

Προσβασιμότητα  (Accessibility)  των  ιστοχώρων  με  θέμα  την  υγεεία:Προσβασιμότητα (Accessibility) των ιστοχώρων με θέμα την υγ   
Το πρώτο βήμα λοιπόν στην προσέγγιση των ιστοχώρων με θέμα την υγεία 

από τους πολίτες είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστοχώρων αυτών σε 

όλους.  

 

Ποιότητα  (Quality)  και  Αξιοπιστία  (Reliability-  Trust)  των  ιστοχώρων  με  θέμα  Ποιότητα (Quality) και Αξιοπιστία (Reliability- Trust) των ιστοχώρων με θέμα
την  υγείατην υγεία  

Το δεύτερο βήμα στην προσέγγιση των ιστοχώρων με θέμα την υγεία από τους 

πολίτες είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται στους ιστοχώρους με θέματα υγείας.  Λόγω της φύσης του 
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Διαδικτύου, δεν είναι εύκολος ο έλεγχος του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Σε 

περίπτωση όμως που κάποιες λανθασμένες πληροφορίες παρουσιαστούν στο κοινό, 

υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας στους πολίτες και έλλειψη 

εμπιστοσύνης [PURVES2001]. Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε εγκαίρως και 

δημιουργήθηκε η μη- κερδοσκοπική οργάνωση “Internet Healthcare Coalition- IHC” 

με ρητή αποστολή την εύρεση τρόπων αποφυγής των παραπάνω προβλημάτων 

[IHC1998].  

 
 
Ασφάλεια  (Security)  και  Ιδιωτικότητα  (Privacy)  στους  ιστοχώρους  με  θέμα  την  Ασφάλεια (Security) και Ιδιωτικότητα (Privacy) στους ιστοχώρους με θέμα την
υγεία  υγεία   

Οι πληροφορίες για την προσωπική υγεία κάθε ατόμου είναι ιδιωτικές και θα 

πρέπει η ιδιωτικότητα αυτή να διασφαλιστεί από την έκθεση σε τρίτους. Ακόμα κι αν 

οι τεχνολογίες ασφάλειας συναλλαγών είναι σε θέση να προστατεύσουν τις 

ηλεκτρονικές πληροφορίες υγείας, η αντίληψη ότι υφίσταται έλλειψη ασφάλειας θα 

εμποδίσει τη χρήση του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν 

σε κρίσιμα και πολύ προσωπικά προβλήματα υγείας ([MITTM1999], [PURVES2001]). 

    

 

3.2 Διαδικτυακές πύλες υγείας (e-health Portals)  

 
Μια διαδικτυακή πύλη αποτελεί ένα πλαίσιο αποδοτικής διαχείρισης των 

διαθέσιμων πληροφοριών ενός οργανισμού, μέσω ολοκληρωμένων και λειτουργικών 

συστατικών τμημάτων. Οι πύλες εφαρμόζουν την τεχνολογία Διαδικτύου και την 

τυποποιημένη διεπαφή του παγκόσμιου ιστού για να επιτρέψουν σε χρήστες την 

(ελεγχόμενη) πρόσβαση σε πληροφορίες [BOGEN2000]. 

Οι πύλες ηλεκτρονικής υγείας μπορούν να παράσχουν τόσο στην ιατρική 

κοινότητα, όσο και στους πολίτες/ ασθενείς πρόσβαση στην πολύτιμη ιατρική 

πληροφορία μέσω του Διαδικτύου. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δομής των 

πυλών υγείας είναι ότι μπορούν να εμπεριέχουν εξειδικευμένες πύλες, κανάλια 

επικοινωνίας δηλαδή με διαφορετικές ομάδες ατόμων, όπως το ιατρικό προσωπικό, 
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το διοικητικό τμήμα των Νοσοκομείων, τους ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τα 

ασφαλιστικά ιδρύματα κλπ. 

Ο βασικός στόχος των ηλεκτρονικών πυλών με θέμα την υγεία είναι λοιπόν η 

παροχή ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε οργανωμένες συλλογές πληροφοριών 

[ZIRPINS2001]. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τέτοιων 

επιχειρηματικών κανόνων και προνομίων, ώστε διαφορετικές ομάδες χρηστών να 

έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές ομάδες πληροφοριών (π.χ. μια πύλη μπορεί να 

επιτρέψει στους ιατρούς  να έχουν πρόσβαση σε αποτελέσματα εξετάσεων των 

ασθενών αλλά να επιτρέπει στο διοικητικό προσωπικό την πρόσβαση μόνο στα 

ραντεβού των ασθενών και στα δεδομένα που απαιτούνται για την τιμολόγησή τους) 

[BOGEN2000]. 

Επιπλέον όμως, οι διαδικτυακές πύλες υγείας μπορούν να ξεπεράσουν το 

στάδιο της διόδου παροχής πληροφοριών και να αποτελέσουν το σημείο πρόσβασης 

σε ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-health services), οι οποίες θα είναι 

πλέον διαρκώς διαθέσιμες (24/7 availability). Η διαθεσιμότητα αυτή, αν και πριν 

κάποια χρόνια εθεωρείτο αδύνατη, σήμερα αποτελεί πραγματική ανάγκη και όχι 

πολυτέλεια. Η αλλαγή αυτή των αναγκών ακολούθησε τις τεχνολογικές προόδους 

στον τομέα της πληροφορικής και την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, την 

εμφάνιση των «ανοιχτών» προτύπων, τις βελτιώσεις από πλευράς ασφάλειας των 

ιστοχώρων, καθώς και την αύξηση του παρεχόμενου εύρους ζώνης [HOENNE2003]. 

Εντούτοις, για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω λειτουργίες, οι 

ιστοσελίδες με θέμα την υγεία θα πρέπει να αποκτήσουν δυνατότητες δυναμικής 

μεταβολής των δεδομένων τους, αλλά και δυνατότητες προσωποποίησης των 

περιεχομένων τους στις ανάγκες και στις προτιμήσεις των χρηστών. Οι υπηρεσίες 

αυτές όμως απαιτούν  τόσο διαρθρωτικές, όσο και τεχνολογικές μεταρρυθμίσεις των 

ίδιων των οργανισμών [ZIRPINS2001]. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να 

ενσωματώνουν προβλέψεις για μελλοντική επέκταση και κλιμάκωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών [HAZRA02]. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία και οι λειτουργίες μιας 

διαδικτυακής πύλης  (παράγραφος 3.2.1), η αρχιτεκτονική της  (παράγραφος 3.2.2), 

οι κατηγορίες των πυλών με θέμα την υγεία (παράγραφος 3.2.3), οι τρόποι δόμησης 

εμπιστοσύνης στις πύλες με θέμα την υγεία (παράγραφος 3.2.4), η εξέλιξή τους  
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(παράγραφος 3.2.5) και τα τεχνολογικά ζητήματα που ανακύπτουν  (παράγραφος 

3.2.6).  
 

3.2.1 Συστατικά στοιχεία και λειτουργίες μιας διαδικτυακής πύλης 
υγείας 

 

Τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας διαδικτυακής πύλης με θέμα την υγείας 

είναι τα παρακάτω [DOUGHERTY2001]: 

 

 Θέματα ιατρικής επικαιρότητας (νέα) και αντίστοιχοι σύνδεσμοι σε άλλους 

ιστοχώρους (web links) 

 Αρχείο κειμένων και πληροφοριών 

 Διαδραστικό περιβάλλον (Interaction) για συζητήσεις (chat), ανταλλαγή 

μηνυμάτων (messaging), ομάδες συζητήσεων (discussion groups), πίνακες 

ανακοινώσεων (bulletin boards) 

 Δυνατότητα καταχώρησης παραπόνων και προτάσεων από τους χρήστες 

 Δυνατότητα αξιολόγησης από τους χρήστες 

 Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων λειτουργιών της πύλης υγείας 

 

Τα παραπάνω συστατικά παρέχουν διάφορες διαδράσεις προς τους χρήστες οι 

οποίες ανήκουν σε κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες [SHEPHERD00].  

 

• Τεχνολογία άντλησης πληροφοριών (Pull) 

Η άντληση πληροφοριών αποτελεί τη συνηθέστερη χρήση του διαδικτύου. 

Ο χρήστης επιλέγει ένα σύνδεσμο και το περιεχόμενό του εμφανίζεται στην 

οθόνη του, αφού η ιστοσελίδα αποστέλλεται από τον παροχέα ιστοσελίδας 

στο πρόγραμμα πλοήγησης του. Σε μια πύλη με ιατρικό περιεχόμενο για 

παράδειγμα, ο χρήστης θα μεταφόρτωνε ένα αρχείο ασθενών από τον 

κεντρικό υπολογιστή.  

• Τεχνολογία ώθησης πληροφοριών (Push) 

Η ώθηση πληροφοριών συμβαίνει όταν ένας κεντρικός υπολογιστής ωθεί 

πληροφορίες προς το χρήστη, ακόμα κι αν δεν έχει υπάρξει καμία 
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ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του χρήστη. Η τεχνολογία ώθησης έχει 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε συστήματα ελέγχου κατάστασης υγείας 

ασθενών σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν τρεις τύποι ωθήσεων:  

 η συνεχής (continuous) ώθηση πληροφοριών (π.χ. η συνεχής 

παρακολούθηση του ρυθμού της καρδιάς ενός ασθενή) 

 η περιοδική (periodical) ώθηση  πληροφοριών (π.χ. η 

παρακολούθηση της θερμοκρασίας ενός ασθενή ανά μια ώρα) 

 και η προκαλούμενη (triggered) ώθηση πληροφοριών (π.χ. η 

ειδοποίηση ότι τα αποτελέσματα μιας εξέτασης είναι διαθέσιμα) 

•  Τεχνολογία ενημέρωσης πληροφοριών (Update) 

Ο χρήστης είναι σε θέση να ενημερώσει ή να προσθέσει τις πληροφορίες 

ασθενών σε μια ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων.  
 

3.2.2 Αρχιτεκτονική μιας διαδικτυακής πύλης με θέμα την υγεία  
 

Στην Εικόνα  7 φαίνεται μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή της λειτουργίας μιας διαδικτυακής πύλης. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα, αντί να υπάρχουν τρία διακριτά επίπεδα, όλα τα συστατικά 

της αρχιτεκτονικής συνδέονται μέσω του ενδιάμεσου επιπέδου, δηλαδή του 

Διαδικτύου. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από τις συσκευές πρόσβασης των 

χρηστών (blocks των πυλών). Κάθε ομάδα χρηστών έχει πρόσβαση μέσω μιας πύλης 

που παρέχει πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία. Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από 

τις βάσεις δεδομένων στις οποίες οι χρήστες επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, μαζί με 

τις εφαρμογές που διευκολύνουν την πρόσβαση αυτή, όπως οι μηχανές αναζήτησης.  

Μια παρόμοια προσέγγιση αρχιτεκτονικής μια διαδικτυακής πύλης με 

περιεχόμενο υγείας δίνεται στην Εικόνα  8. Στην προσέγγιση αυτή αναφέρονται πιο 

αναλυτικά οι αρμοδιότητες του ενδιάμεσου επιπέδου (πύλη υγείας), δηλαδή η 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων, η εξασφάλιση της ασφάλειας, η διαδραστικότητα, 

η απάντηση στα αιτήματα δεδομένων κλπ. 
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Εικόνα  7 Βασική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων για μια διαδικτυακή πύλη [SHEPHERD00] 
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Εικόνα  8 Διαδικτυακή πύλη με θέμα την υγεία [DOUGHERTY] 
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μια προσέγγιση της δομής του ενδιάμεσου 

επιπέδου, αλλά και του τρίτου επιπέδου της αρχιτεκτονικής μια διαδικτυακής πύλης 

που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η προσέγγιση αυτή ([STOJANOVIC2001]) 

βασίζεται στη γνωσιακή βάση δεδομένων (knowledge warehouse), η οποία 

αποτελείται από την οντολογία (ontology) και τη βάση γνώσης (knowledge base), 

καθώς και από ένα σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων (inferencing mechanism). Το 

διάγραμμα της αρχιτεκτονικής του συστήματος αυτού δίνεται στην Εικόνα  9. 

 

Εικόνα  9 Αρχιτεκτονική μιας διαδικτυακής πύλης που βασίζεται στο σημασιολογικό διαδίκτυο 
[STOJANOVIC2001]

Στο μπροστινό άκρο διακρίνονται τρεις τύποι μεσαζόντων (agents): 

μεσάζοντες λογισμικού, χρήστες της κοινότητας και γενικοί χρήστες. Και οι τρεις 

αυτές κατηγορίες επικοινωνούν με το σύστημα μέσω του κεντρικού παροχέα 

διαδικτύου (Web server). Οι τρεις διαφορετικοί τύποι μεσαζόντων αντιστοιχούν σε 

τρεις αρχικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με το σύστημα.  

Κατ' αρχάς, οι εφαρμογές (π.χ. μεσάζοντες λογισμικού) μπορούν να 

επεξεργαστούν τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στη διαδικτυακή πύλη. Γι’ αυτό 
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το λόγο, η γεννήτρια RDF (RDF generator) παρουσιάζει τα γεγονότα RDF μέσω του 

κεντρικού παροχέα διαδικτύου. Οι μεσάζοντες λογισμικού μπορούν να συλλέξουν τα 

γεγονότα και, επομένως, να έχουν άμεση πρόσβαση στη σημασιολογική γνώση που 

αποθηκεύεται στον ιστοχώρο.  Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο είτε με πλοήγηση 

(Navigation) μέσω της πύλης και με την εκμετάλλευση της δομής συνδέσμων υπερ-

κειμένου των εγγράφων, είτε θέτοντας ερωτήματα (Query). Τρίτον, μόνο οι χρήστες 

της κοινότητας μπορούν να παρέχουν τα στοιχεία [STOJANOVIC2001]. 

Σύμφωνα με τον T. K. Hazra ([HAZRA02]), οι βασικές λειτουργίες ενός 

συστήματος διαδικτυακής πύλης είναι τα εξής: 

 

o Διαχείριση περιεχομένου (content management) 

o Διαχείριση γνώσης (knowledge management) 

o Συνεργασία (collaboration) 

o Διαχείριση εμπειρίας και σχέσεων των χρηστών (user 

experience/ relationship management) 

o Ασφάλεια (security) 

 

3.2.3 Κατηγορίες των διαδικτυακών πυλών  με θέμα την υγεία 
 

Οι κατηγορίες που μπορούν να δημιουργηθούν όσον αφορά στις διαδικτυακές πύλες 

με θέμα την υγεία είναι οι παρακάτω ([HAZRA02], [PURVES2001] ,[ZIRPINS2001]): 

 

[1] Οριζόντιες Διαδικτυακές πύλες ή Διαδικτυακές πύλες για πελάτες/ 
καταναλωτές (Horizontal/ Customer/ Consumer Portals) 

 

Οι οριζόντιες πύλες  ή  πύλες για πελάτες είναι η γενική περίπτωση των 

διαδικτυακών πυλών γενικού ενδιαφέροντος, είναι δηλαδή ιστοχώροι που 

χρησιμεύουν ως ένα καθολικό σημείο εισόδου και πλοήγησης στο Διαδίκτυο. 

Προσφέρουν συνήθως μια ευρεία σειρά πόρων και υπηρεσιών σε μια 

προσπάθεια να προσεγγίσουν χρήστες οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την 
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ιστοσελίδα αυτή ως την αρχική σελίδα τους και θα τη χρησιμοποιήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο και συχνότερα. Τα χαρακτηριστικά συστατικά των πυλών 

αυτών περιλαμβάνουν μηχανισμούς αναζήτησης, καταλόγους ανά κατηγορία, 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, ειδήσεις, on-line αγορές, δωρεάν 

αποθηκευτικό χώρο για δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων κλπ. Σήμερα, οι 

περισσότερες από τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης έχουν μετασχηματιστεί 

σε καταναλωτικές πύλες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

 

[2] Κάθετες Διαδικτυακές πύλες (Vortals) 
 

Οι κάθετες πύλες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο χώρο υπηρεσιών ή 

πληροφοριών και στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών Οι ομάδες αυτές 

μπορούν να προσδιοριστούν από τα ενδιαφέροντα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον 

πολιτισμό, την ασθένεια κλπ. Οι κάθετες πύλες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

περαιτέρω στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

 

3.2.4 Τρόποι δόμησης εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές πύλες με θέμα 
την υγεία  

 

Προκειμένου να δομηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών (ασθενών, ιατρικής 

κοινότητας κλπ), οι περισσότερες πύλες υγείας χρησιμοποιούν τρόπους εξασφάλισης 

της ακεραιότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας των περιεχομένων τους. Τα 

μέτρα αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια [LUO2002]:  

 

I. Πολιτικές αυτορρύθμισης (Self-regulating policies) 

Οι πολιτικές αυτορρύθμισης αναφέρονται στους κανόνες και τις 

κατευθυντήριες αρχές που μια πύλη υγείας ακολουθεί κατά τη λειτουργία της.  

Οι περισσότερες πύλες υγείας κοινοποιούν τις πολιτικές αυτές, όσον αφορά 

στην εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των συναλλαγών, στην ασφάλεια, στην 

επιλογή του περιεχομένου και στην επιλογή χορηγών και διαφημίσεων. Οι 

καταναλωτές μπορούν να θεωρήσουν τη γνωστοποίηση τέτοιων πολιτικών  ως 

καλή πρόθεση εκ μέρους των πυλών υγείας.  Διάφοροι παράγοντες όμως 
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μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

αυτορρύθμισης, όπως το γεγονός ότι αναφέρονται ως υποσημειώσεις στο 

κατώτατο σημείο μιας σελίδας, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην 

αντιλαμβάνονται άμεσα την ύπαρξη τους. Δεύτερον, είναι δύσκολο για τους 

καταναλωτές να ανακαλύψουν εάν αυτές οι διαδικασίες και αρχές 

ακολουθούνται πραγματικά στην πράξη. Τέλος, δεν παρέχουν όλες οι πύλες 

υγείας το ίδιο εύρος λεπτομερειών σχετικά με τις πολιτικές αυτορρύθμισης που 

ακολουθούν,  ώστε οι καταναλωτές να αισθάνονταν ότι έχουν αρκετές 

πληροφορίες για τις πύλες υγείας. 

II. Αποκάλυψη πηγών (Source disclosure) 

Ένας τρόπος να βεβαιωθούν οι καταναλωτές για την ποιότητα των 

πληροφοριών υγείας είναι ο προσδιορισμός των πηγών που χρησιμοποιεί μια 

διαδικτυακή πύλη υγείας. Οι πηγές αυτές είναι συνήθως τριών ειδών: 

ερευνητικά αποτελέσματα, επεξεργασμένες πληροφορίες υγείας, και συνδέσεις 

Διαδικτύου. Εάν οι πολίτες εμπιστεύονται τις περισσότερες από τις πηγές που 

χρησιμοποιούνται από μια πύλη υγείας, είναι πιθανό να δομηθεί εμπιστοσύνη 

εκ μέρους τους. 

III. Αποκάλυψη ιδιοκτησιακής κατάστασης (Ownership disclosure) 

Με την αποκάλυψη των πληροφοριών ιδιοκτησίας, οι πύλες υγείας 

ενημερώνουν τους πολίτες και αποτρέπουν την πιθανή παρερμηνεία των 

στόχων τους. Επιπλέον, εάν οι ιδιοκτήτες ή οι συνεργάτες μιας πύλης υγείας 

συμβαίνουν να είναι μια έμπιστη οντότητα, η εγκυρότητα της πύλης 

αυξάνεται.  

IV. Έγκριση από έμπιστη οντότητα (Third party seals) 

Ένα άλλο δημοφιλές μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υιοθετείται από τις 

πύλες υγείας είναι η συνδρομή σε οργανισμούς έμπιστων οντοτήτων. Κάποιες 

από τις πιο γνωστές έμπιστες οντότητες είναι οι παρακάτω: 

i. The Health on the Net (HON) Foundation Code of Conduct 

(http://www.hon.ch) 

ii. Truste (http://www.truste.org) 

iii. Hi-Ethics (http://www.hiethics.com)  

 

http://www.hon.ch/
http://www.truste.org/
http://www.hiethics.com/
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V. Απόκτηση γνωστού εμπορικού σήματος (Branding) 

Η χρήση ενός ήδη γνωστού εμπορικού ονόματος επιτυχημένης διαδικτυακής ή 

μη επιχείρησης αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο δόμησης εμπιστοσύνης των 

πολιτών. Το παράδειγμα αυτό ακολούθησαν οι παρακάτω πύλες:  

i. Yahoo Health 

ii. Mayo Foundation for Medical Education and Research (Mayo Clinic)  

(http://www.mayoclinic.com)  

iii. Medscape.com (http://www.medscape.com) 

iv. CBS HealthWatch (http://www.healthwatch.com) 

Κάποιες πρακτικές προτάσεις για τη δημιουργία επιτυχημένων πυλών υγείας 

είναι οι παρακάτω [CHI2000]: 

 

• Παροχή ενδιαφέροντος και σημαντικού περιεχομένου 

• Παροχή περιεχομένου ευρέως φάσματος  

• Παρουσίαση σύγχρονου και ακριβούς περιεχομένου 

• Προσωποποίηση της διαδικτυακής πύλης 

• Δημιουργία διάδρασης  

• Εύκολη πλοήγηση 

• Εξασφάλιση ιδιωτικότητας και ασφάλειας 

• Παροχή δυνατοτήτων e-shopping  

• Σωστή επιλογή εταίρων 

 

3.2.5 Εξέλιξη των διαδικτυακών πυλών με βάση το μοντέλο των πέντε 
σταδίων 

 

Σύμφωνα  με το μοντέλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης όπως αυτό παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.1.1, η εξέλιξη των 

διαδικτυακών πυλών υγείας είναι αντίστοιχα η εξής [BOGEN2000]: 

 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.healthwatch.com/
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1. Δημοσίευση (Publish)  
Στο στάδιο αυτό υπάρχει ένας βασικός ιστοχώρος χωρίς οποιαδήποτε 

αλληλεπίδραση. 

 
2. Αλληλεπίδραση (Interact)  

Το δεύτερο στάδιο οδηγεί στο σχηματισμό μιας βασικής κοινότητας χρηστών με 

παρόμοια ενδιαφέροντα και επιτρέπει περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τους 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτή τη φάση, οι ιστοχώροι υγειονομικής 

περίθαλψης δέχονται τεράστιο αριθμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάποια από τα 

οποία μπορεί και να περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

των ασθενών. Δεδομένου όμως ότι η τεχνολογία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν 

είναι γενικά ασφαλής τρόπος επικοινωνίας, απαιτείται η θέσπιση ιδιαίτερων 

κανόνων ασφάλειας.  

 
3. Πραγματοποίηση συναλλαγών (Transact) 

Το τρίτο στάδιο οριοθετεί τη δημιουργία μιας πραγματικής διαδικτυακής πύλης  και 

μερικές επιχειρησιακές διαδικασίες εκτελούνται μέσω της πύλης αυτής (μέτρηση 

δείκτη υγείας των πολιτών, διαδραστικό περιβάλλον με οδηγίες για την πρόληψη 

ασθενειών κλπ).  
4. Ολοκλήρωση (Integrate) 

Στο τέταρτο στάδιο, όλο και περισσότερες διαδικασίες εκτελούνται μέσω του 

Διαδικτύου, ελαττώνεται η διακίνηση εγγράφων με τον παραδοσιακό τρόπο και 

παρέχονται τρόποι αυτο-εξυπηρέτησης (αντί της τηλεφωνικής συναλλαγής). Για 

παράδειγμα, ανάλογα με το προφίλ που έχει δημιουργήσει κάποιος συγκεκριμένος 

χρήστης, μπορεί να δέχεται περιοδικά υπενθυμίσεις για προγραμματισμένες 

εξετάσεις, ραντεβού κλπ.  
 

5. Μετασχηματισμός (Transform) 
Το πέμπτο στάδιο οδηγεί σε ένα εικονικό υποσύστημα υγειονομικής περίθαλψης  που 

καλύπτει όλες της ροές πληροφορίας ανάμεσα στον ασθενή και στον οργανισμό 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε αυτήν την εξατομικευμένη πύλη για τον ασθενή, η 

διαχείριση υγείας του ασθενή είναι πλήρως ενσωματωμένη με το ιστορικό του. Ο 
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ασθενής μπορεί να ανακτήσει τις προσωπικές πληροφορίες του και να συμμετέχει 

ενεργά στην πορεία της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Πολύ λίγοι 

οργανισμοί έχουν προχωρήσει στο στάδιο αυτό.  

 

3.2.6 Τεχνολογικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη μιας 
διαδικτυακής πύλης με θέμα την υγεία 

 

Στην παράγραφο αυτή θα δοθούν βασικές πληροφορίες για κάποια επιμέρους 

τεχνολογικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη δόμηση μιας διαδικτυακής πύλης, 

όπως η δημιουργία portlets, η διαχείριση της γνώσης, οι μηχανισμοί αναζήτησης στο 

διαδίκτυο, η επιχειρηματική ευφυία, η ασφάλεια και η ολοκλήρωση συστημάτων 

[ZIRPINS2001]. Κάποιες από τις τεχνολογίες αναφέρονται και σε επόμενα κεφάλαια, 

οπότε και θα γίνονται παραπομπές.   

Portlets 
Ένα βασικό συστατικό στοιχείο των διαδικτυακών πυλών είναι τα portlets, τα οποία 

πρωτοπαρουσιάστηκαν από την Oracle το 1999 και είναι ουσιαστικά εφαρμογές οι 

οποίες εκτελούνται εντός μιας διαδικτυακής πύλης με σκοπό να προσφέρονται  

ταυτόχρονα ποικίλες υπηρεσίες στα πλαίσια ενός ιστοχώρου.  Από την πλευρά των 

χρηστών, ένα portlet είναι μια περιοχή στη διαδικτυακή πύλη την οποία μπορεί να 

προσαρμόσει στις προτιμήσεις του και μάλιστα ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες 

θεματικές ενότητες της διαδικτυακής πύλης.  

Διαχείριση γνώσης (Knowledge Management) 
Η διαχείριση γνώσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε λειτουργίες διαχείρισης ιατρικών 

δεδομένων, δεδομένου ότι οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης βασίζονται κατά 

κύριο λόγο στη σωστή συλλογή, επεξεργασία και διάθεση ιατρικών δεδομένων.  

Μηχανισμοί αναζήτησης 
Οι καταναλωτές και οι ιατρικοί επαγγελματίες πρέπει να είναι σε θέση να βρουν 

πληροφορίες για ιστοχώρους χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης και μάλιστα 

χωρίς τη χρήση σύνθετης ιατρικής ορολογίας. Οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης 

είναι σε θέση πλέον να αναλύουν το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας φράσης 

χρησιμοποιώντας την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing - 
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NLP). Υπάρχουν μηχανές αναζήτησης NLP που αναπτύσσονται και που είναι 

επικεντρωμένες στη βιομηχανία υγείας.  

Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) 
Ο σκοπός της επιχειρηματικής ευφυίας είναι η διαθεσιμότητα περισσότερων 

πληροφοριών μέσα σε έναν οργανισμό. Όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις 

τρέχουσες πληροφορίες, μπορούν να αντιδράσουν γρηγορότερα στα πιθανά 

προβλήματα και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες αγοράς (βλ. παράγραφο 3.6). 

 

 

3.3 Ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες (Broadband telecommunications)  

 

«Ευρυζωνικότητα ορίζεται με την ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και 

καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον 

αποτελούμενο από : 

o Την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές 

τιμές [...] 

o Την κατάλληλη δικτυακή υποδομή [...] 

o Τη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει [...] 

o Το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο[..]» [EYRYZWN2002]. 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον 

Καναδά κ.λ.π., η υγειονομική περίθαλψη έχει καταστεί ένα από τα πιο πιεστικά και 

πολυδάπανα κοινωνικά προβλήματα. Οι κυβερνήσεις λοιπόν αναζητούν λύσεις ώστε 

να εισαχθούν νέες τεχνολογίες στο χώρο της υγείας με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό 

και οικονομικό τρόπο ([CISCO2002B], [NOIE2002], [IHA2002]). Οι ευρυζωνικές 

τηλεπικοινωνίες είναι μια βάση στην οποία μπορούν να στηριχθούν τεχνολογίες οι 

οποίες απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης και η εφαρμογή των οποίων ήταν έως 

πρόσφατα αδύνατη.   

Οι πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων για τη δημιουργία ευρυζωνικών 

υποδομών ανήκουν γενικά στις παρακάτω πέντε κατηγορίες [CISCO2002B]:  
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1. Κατάργηση κανονισμών που μπορεί να παρακωλύσουν τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς 

2. Απευθείας επένδυση σε προγράμματα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών  

3. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ανάπτυξη ευρυζωνικών 

υποδομών 

4. Οικονομική διευκόλυνση επενδύσεων στο τομέα των ευρυζωνικών 

τηλεπικοινωνιών  

5. Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούν τις ευρυζωνικές 

υποδομές 

 

3.3.1  Κινητήριες δυνάμεις στη διαδικασία υιοθέτησης της τεχνολογίας 
των ευρυζωνικών δικτύων στον τομέα της υγείας 

 

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις για την ενσωμάτωση τεχνολογιών ευρυζωνικών 

δικτύων είναι η υποστήριξη κλινικών εφαρμογών, η εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγείας και η ηλεκτρονική διαχείριση των ιατρικών αρχείων των ασθενών 

[NOIE2002].  

 

Κλινικές εφαρμογές (Clinical applications) 

 
Οι κλινικές εφαρμογές είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν 

επαγγελματία υγείας σε έναν ασθενή ή σε κάποιον άλλο επαγγελματία υγείας που 

βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη 

διάγνωση, τη θεραπεία, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις μετα-χειρουργικές συνεδρίες, 

τον έλεγχο κλπ.  

Τα οφέλη της χρήσης των σε απευθείας σύνδεση τεχνολογιών στις κλινικές 

εφαρμογές περιλαμβάνουν: 

 

• εγκαιρότερη υγειονομική περίθαλψη 

• βελτιωμένη πρόσβαση στην περίθαλψη 

• μείωση στις περιττές παραπομπές 

• μειωμένα κόστη μεταφοράς 
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• δυνατότητα περίθαλψης/ παρακολούθησης ασθενή κατ’ οίκον  

 

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 

 

Τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα δίνουν τη δυνατότητα στους 

επαγγελματίες υγείας να καταρτιστούν και στη συνέχεια να συνεχίσουν να 

εκπαιδεύονται δια βίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά στις αγροτικές και  

περιφερειακές περιοχές, όπου η ποιότητα της επαγγελματικής εξέλιξης και η 

ειδικευμένη υποστήριξη  στη διάγνωση θα ήταν ένας βασικός παράγοντας στην 

προσέλκυση των ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας  (βλ παράγραφο 3.4). 

 
Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών 

 

Το ζήτημα της δημιουργίας ατομικών φακέλων ασθενών καθίσταται όλο και 

πιο αναγκαίο, δεδομένης της πραγματικότητας του τομέα της υγείας, όπου οι 

υπηρεσίες είναι πολύπλοκες, κατανεμημένες και οι πολίτες είναι συνεχώς 

μετακινούμενοι. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ιατρικών φακέλων απαιτεί τη 

χρήση ευρυζωνικών δικτύων (βλ παράγραφο 3.8). 

 

3.3.2 Ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εισαγωγή των ευρυζωνικών 
δικτύων στον τομέα της υγείας 

  
Τα ευρυζωνικά δίκτυα διευκολύνουν την πρόσβαση στην ψηφιακή 

πληροφορία και με τον τρόπο αυτό προσφέρουν βελτιωμένη υγειονομική 

περίθαλψη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία 

των ευρυζωνικών δικτύων που πρέπει να επιλυθούν, όπως η διαθεσιμότητα των 

δικτύων αυτών, η δυνατότητα οικονομικής προσέγγισής τους, η αξιοπιστία τους και 

οι μηχανισμοί ασφάλειας οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν. 
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Διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών δικτύων (Availability of Broadband) 
Οι ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες είναι διαθέσιμες μέσω μιας σειράς τεχνολογιών. Αν 

και έχει σημειωθεί πρόοδος στην εξάπλωση των δικτύων αυτών, τα προβλήματα 

πρόσβασης στα ευρυζωνικά δίκτυα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον τομέα της 

υγείας. Το δίκτυο κορμού που συνδέει τις μεγάλες πόλεις, είναι συνήθως δίκτυο 

οπτικών ινών και είναι σε γενικές γραμμές ανεπτυγμένο. Εντούτοις, υπάρχουν 

συχνά προβλήματα στη σύνδεση του δικτύου κορμού με τον τελικό χρήστη 

("τελευταίο μίλι"- last mile), εξαιτίας του σχετικού υψηλού κόστους. Οι τύποι 

τεχνολογιών που μπορούν να παρέχουν αυτό το τελευταίο τμήμα σύνδεσης είναι 

ποικίλοι και κάθε τύπος έχει τα οφέλη και τους περιορισμούς του.  

 
Δυνατότητα οικονομικής προσέγγισης των ευρυζωνικών δικτύων 
(Affordability of Broadband) 
Ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί ρυθμίζουν τον προϋπολογισμό τους 

μπορεί να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στις επενδύσεις σε ευρυζωνικές 

τηλεπικοινωνίες, δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές δεν 

αποφέρουν άμεσα κέρδη και ορατά αποτελέσματα τα οποία να πείθουν με ευκολία 

τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων. Στους προϋπολογισμούς είναι δύσκολο να 

δικαιολογηθούν οι δαπάνες για την ευρυζωνικές επενδύσεις, ενώ είναι αρκετά 

ευκολότερη η απόφαση επένδυσης σε νοσοκομειακές κλίνες ή σε πληρέστερη 

στελέχωση των μονάδων με νοσηλευτικό προσωπικό.  

 

Αξιοπιστία των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών (Reliability of Broadband) 
Έχουν αναφερθεί αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας των ευρυζωνικών 

τηλεπικοινωνιών (όπως συνέβη για παράδειγμα με την τεχνολογία ADSL). Οι 

αναφορές συχνά οδηγούν στην αντίληψη ότι η τεχνολογία των ευρυζωνικών 

δικτύων δεν είναι ακόμα ώριμη και συνεπώς δεν είναι ακόμα αξιόπιστη. Κι ενώ οι 

αναξιόπιστες συνδέσεις μπορούν να είναι ενοχλητικές σε άλλους τομείς, στον τομέα 

της υγείας μπορεί να καταστούν καταστροφικές, όταν απαιτούνται οι πληροφορίες 

κατά την διάρκεια κάποιου επείγοντος περιστατικού. Ακόμα και σε περιπτώσεις μη-

κρίσιμων εφαρμογών, οι ιατροί θα είναι απρόθυμοι στο να χρησιμοποιήσουν ένα 
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δίκτυο το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Τα προβλήματα αξιοπιστίας είναι 

δύσκολο να επιλυθούν, καθώς η λύση τους βρίσκεται στη δημιουργία πλεονασμού 

στο δίκτυο, δηλαδή στην εξασφάλιση δεύτερης, εφεδρικής τηλεπικοινωνιακής 

γραμμής η οποία θα αυξήσει κατακόρυφα το κόστος. 
 

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα (Security and Privacy ) 
Η φύση των προσωπικών πληροφοριών υγείας αυξάνει τη σημασία των ζητημάτων 

ασφάλειας και μυστικότητας. Με την προσθήκη ενός ευρυζωνικού δικτύου 

τηλεπικοινωνιών, η ασφάλεια περιπλέκεται με την παρουσία μόνιμων συνδέσεων και 

οι δυνατότητες ασφαλούς παρακολούθησης των συνθηκών ασφάλειας μειώνονται.    

 

3.4 Συστήματα Τηλεϊατρικής (Telemedicine) 

 

Ο όρος «τηλεϊατρική» (telemedicine) ορίζεται ως «η χρήση ηλεκτρονικών και 

τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών για την παροχή και την υποστήριξη της 

υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόσταση μεταξύ των 

συμμετεχόντων»3.  Για να υλοποιηθεί ένα σύστημα τηλεϊατρικής απαιτείται ένα 

σύστημα καταγραφής της πληροφορίας, ένα σύστημα μεταφοράς της πληροφορίας 

και ένα σύστημα επίδειξης της πληροφορίας. Η επικοινωνία αυτή είναι συνήθως 

αμφίδρομη. 
 

3.4.1 Κατηγορίες συστημάτων τηλεϊατρικής 
 

Τα συστήματα τηλεϊατρικής μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κύριες 

κατηγορίες συστήματα: στα συστήματα συμβουλευτικής υποστήριξης, στα συστήματα 

τηλεκπαίδευσης και στα συστήματα τηλεδιάσκεψης [HJELM98]. 
 
 

1. Συστήματα συμβουλευτικής υποστήριξης (Teleconsultation) 

                                                 
3 [Telemedicine is defined as] …”the use of electronic and communications technologies to provide and support 
health care when distance separates the participants”, ,  [MASYS1998] [KLEIN]
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Τα συστήματα αυτά αντικαθιστούν το απλό τηλεφώνημα του ασθενή προς το 

θεράποντα ιατρό με σκοπό την παροχή κάποιας συμβουλής πριν ή μετά από 

την επίσκεψη στο ιατρείο. Η δυνατότητα μεταφοράς εικόνας μεταξύ των 

συμμετεχόντων βελτιώνει την ποιότητα και την αποδοτικότητα της 

επικοινωνίας αυτής [HJELM98]. 

2. Συστήματα τηλεκπαίδευσης (Tele-education) 

Δεδομένου ότι στον τομέα της ιατρικής η συνεχής εκπαίδευση είναι 

απαραίτητη αλλά συχνά υπάρχει στενότητα χρόνου και απόσταση των 

καταρτιζόμενων από τα κέντρα κατάρτισης, τα συστήματα τηλεκπαίδευσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση όλων των κατηγοριών των 

επαγγελματιών υγείας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης [HJELM98]. Άλλωστε, 

οι εφαρμογές τηλεκπαίδευσης προσφέρουν ιδιαίτερα αποτελεσματικές 

μεθόδους εκπαίδευσης, λόγω της εισαγωγής πολυμεσικών τρόπων 

αναπαράστασης της πληροφορίας (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο, κίνηση κλπ) 

[ALPAY1998]. 

3. Συστήματα τηλεδιάσκεψης (Teleconferencing) 

Η συχνότερη χρήση της τηλεϊατρικής είναι η επίτευξη τηλεδιασκέψεων.  Τα 

προφανή πλεονεκτήματα είναι ότι δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να είναι 

συνδεδεμένα, ανεξάρτητα από την απόσταση μεταξύ τους, φιλοξενώντας κατά 

συνέπεια σχεδόν οποιοδήποτε αριθμό συμμετεχόντων, και εκμηδενίζοντας το 

χρόνο και το κόστος για την επίτευξη τηλε-συνεργασίας. Η τηλεδιάσκεψη 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες εφαρμογές στο χώρο της υγείας 

[HJELM98]. 
 

3.4.2 Εφαρμογές συστημάτων τηλεϊατρικής 
 

Οι εφαρμογές των συστημάτων τηλεϊατρικής είναι κυρίως οι παρακάτω: 

 

1. Πρόσβαση σε επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές 

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται άμεση (on-line) ή τακτική συμβουλευτική 

υποστήριξη σε επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικευόμενοι 
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ιατροί, γενικοί παθολόγοι κλπ) από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας με 

σκοπό για παράδειγμα τη λήψη αποφάσεων χωρίς την αναμονή έλευσης του 

εξειδικευμένου προσωπικού στην απομακρυσμένη περιοχή [TRC2002]. 

2. Πρόσβαση σε ασθενείς των οποίων η μετακίνηση απαγορεύεται ή είναι 

επικίνδυνη  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, 

καθώς και οι ασθενείς των οποίων η κατάσταση υγείας απαγορεύει τις 

μετακινήσεις. ([TRC2002], [ASHCROFT2002]). 

3. Φροντίδα στο σπίτι 

Η φροντίδα στο σπίτι αποτελεί ανάγκη της εποχής και μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με συστήματα τηλεϊατρικής, τα οποία καταγράφουν τους 

δείκτες υγείας των ασθενών και τα στοιχεία αποστέλλονται προς επεξεργασία 

στο θεράποντα ιατρό, αποφεύγοντας έτσι τις μετακινήσεις [TRC2002]. 

4. Συστήματα ρομποτικής  

Στρατιωτικά και πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη εξοπλισμού ρομποτικής για εφαρμογές τηλε- χειρουργικής. Ένας 

χειρούργος θα  μπορεί να ελέγξει από απόσταση έναν βραχίονα ρομποτικής 

που θα εκτελεί μια χειρουργική επέμβαση [TRC2002]. 

 

3.5 Έξυπνες Κάρτες Υγείας (Health Smart Cards) 

 

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως ως προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες, ως πιστωτικές 

κάρτες και ως κάρτες SIM στα κινητά τηλέφωνα. Tο 2002 εκδόθηκαν 1 

δισεκατομμύριο έξυπνες κάρτες και, σύμφωνα με τους αναλυτές, ο αριθμός αυτός 

αναμένεται να ανέλθει στα 1,7 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2004 

[CABINETOFFICE2003]. Εκτός από την περίπτωση των καρτών SIM, μια έξυπνη 

κάρτα είναι μια πλαστική κάρτα με ενσωματωμένο μικροτσίπ. Αν και η τεχνολογία 

των έξυπνων καρτών δεν είναι καινούρια, τα τελευταία μόνο χρόνια εξετάζεται 

σοβαρά και από πολλά κράτη η εφαρμογή τους στα πλαίσια συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μερικά από τα κράτη που έχουν δραστηριοποιηθεί 
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στον τομέα αυτό είναι τα παρακάτω: Βέλγιο, Αυστρία, Φινλανδία, ΗΠΑ, Κίνα, 

Μαλαισία, Εσθονία,  Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία κλπ.  

Οι έξυπνες κάρτες έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης ενός ψηφιακού 

πιστοποιητικού και με τον τρόπο αυτό παρέχουν μια λύση στο πρόβλημα της 

πιστοποίησης ταυτότητας του χρήστη στις συναλλαγές του μέσω του Διαδικτύου. 

Συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να το πρόβλημα της πιστοποίησης 

ταυτότητας μεταξύ της κυβέρνησης και του πολίτη [CABINETOFFICE2003]. 

 

3.5.1 Τεχνολογία των έξυπνων καρτών και κατηγορίες 
 

Οι έξυπνες κάρτες είναι συνήθως πλαστικές κάρτες στο μέγεθος των 

πιστωτικών καρτών και εμπεριέχουν ένα μικροτσίπ. Το μικροτσίπ μπορεί να περιέχει 

μόνο πληροφορίες προς ανάγνωση (memory-only) ή να αποτελεί έναν μικρο-

επεξεργαστή (microprocessor), να παρέχει δηλαδή κάποιες δυνατότητες 

επεξεργασίας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας.  

Οι κάρτες μπορεί να αναγιγνώσκονται από ειδική συσκευή ανάγνωσης (card 

reader) μέσω φυσικής επαφής ή από απόσταση ([CABINETOFFICE2003], 

[BRIGGS2001]). Το μέγεθος των έξυπνων καρτών καθορίζεται από το διεθνές 

πρότυπο ISO 7810. Το πρότυπο ISO 7816 καθορίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

πλαστικού (ελαστικότητα, ανοχή στις συνθήκες θερμοκρασίας, θέση του μικροτσίπ 

κλπ) [BRIGGS2001].  

Οι έξυπνες κάρτες λοιπόν ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλογα με 

τις τεχνολογίες κατασκευής τους  (Εικόνα  10) και οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται 

στη συνέχεια.  

 

• Διαχωρισμός των έξυπνων καρτών ανάλογα με τις δυνατότητες αποθήκευσης 
και επεξεργασίας σε κάρτες μνήμης (Memory cards) και σε κάρτες με 

μικροεπεξεργαστή (Microprocessor cards) ([CABINETOFFICE2003], 

[BRIGGS2001]) 
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Έξυπνες Κάρτες 

Συστατικά στοιχεία Τρόπος ανάγνωσης Λειτουργικό σύστημα 

Φυσική επαφή JAVA 

Διάφορα Λ/Σ Χωρίς επαφή 

Υβριδικό σχήμα 

Μνήμη 

Μικροτσίπ 

Εικόνα  10 Κατηγοριοποίηση έξυπνων καρτών 

 
Οι κάρτες μνήμης απλώς αποθηκεύουν δεδομένα και κυκλοφορούν τα τελευταία 

χρόνια κυρίως ως κάρτες τηλεφώνου. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να 

επανεγγράφονται πολλές φορές, αντικαθιστώντας κάθε φορά τα προηγούμενα. Η 

πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει η κάρτα απαιτεί μια συσκευή 

ανάγνωσης του μικροτσίπ (card reader).  

Οι κάρτες με μικροεπεξεργαστή, εκτός από μνήμη, διαθέτουν και κάποιες 

δυνατότητες επεξεργασίας των αποθηκευμένων δεδομένων ή άλλων δεδομένων 

που παρέχονται στην κάρτα.  Μπορούν να θεωρηθούν ως μικροσκοπικοί 

υπολογιστές που περιέχουν έναν επεξεργαστή με ένα λειτουργικό σύστημα, 

είσοδο, έξοδο δεδομένων και χώρο αποθήκευσης.  

 

• Διαχωρισμός έξυπνων καρτών ανάλογα με τον τρόπο ανάγνωσης της κάρτας 
σε κάρτες με ανάγνωση φυσικής επαφής (contact), με ανάγνωση χωρίς φυσική 
επαφή (contactless) και με υβριδικό σχήμα ανάγνωσης (hybrid) 

([CABINETOFFICE2003], [BRIGGS2001]) 
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Οι έξυπνες κάρτες με ανάγνωση φυσικής επαφής απαιτούν την άμεση επαφή με 

τη συσκευή ανάγνωσης. Αποτελούν την πλειοψηφία των χρησιμοποιούμενων 

έξυπνων καρτών (κάρτες SIM, πιστωτικές κάρτες νέας γενιάς κλπ). Οι κάρτες 

αυτές διαθέτουν ένα μικρό χρυσό κυκλικό αντικείμενο διαμέτρου περίπου μισής 

ίντσας στο μπροστινό μέρος, αντίθετα με τη μαγνητική λωρίδα των κλασικών 

πιστωτικών καρτών. Όταν η κάρτα εισάγεται στη συσκευή ανάγνωσης, 

δημιουργείται επαφή με τους ηλεκτρικούς συνδετήρες που μεταφέρουν δεδομένα 

από και προς το μικροτσίπ.  

Οι έξυπνες κάρτες με ανάγνωση χωρίς φυσική επαφή  λειτουργούν σε εύρος 

απόστασης από μερικά χιλιοστά έως μερικά μέτρα από τη συσκευή ανάγνωσης. 

Χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που απαιτείται ταχύτατης διέλευσης 

ανθρώπων, όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς με τη μορφή εισιτηρίου.  Οι κάρτες 

αυτές πρέπει να βρεθούν κοντά σε μια κεραία, ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή 

με τη βοήθεια της δικής τους ενσωματωμένης κεραίας.  

Οι κάρτες με ανάγνωση χωρίς φυσική επαφή  είτε έχουν αυτόνομη παροχή 

ενέργειας μέσω μπαταρίας είτε αντλούν ενέργεια από τη συσκευή ανάγνωσης 

μέσω ραδιοκυμάτων.  

Οι έξυπνες κάρτες με υβριδικό σχήμα ανάγνωσης διαθέτουν ένα συνδυασμό των 

παραπάνω μεθόδων ανάγνωσης των πληροφοριών τους (πχ κάρτα διπλής όψης).  
 

3.5.2 Εφαρμογές των έξυπνων καρτών στον τομέα της υγείας 
 

Οι εφαρμογές των έξυπνων καρτών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας 

μπορεί να είναι είτε η αποθήκευση προσωπικών και ιατρικών δεδομένων του ασθενή 

(off-line συναλλαγές), είτε η δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους και εφαρμογές 

νοσηλείας (on-line συναλλαγές) [WSIS2003]. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες 

από τις εφαρμογές των έξυπνων καρτών στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

του τομέα της δημόσιας υγείας.  

 

1. Αναγνώριση ταυτότητας πολίτη 

Σε πολλές περιστάσεις, οι ασθενείς προσκομίζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την εύκολη ταυτοποίησή τους ή και την 



3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υγείας      

 

Χρηστίνα Δαλάτση                                               73          Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα                                

  

  

ανάκτηση του ιατρικού ιστορικού τους. Με την άμεση ταυτοποίησή του 

ασθενή μέσω μιας έξυπνης κάρτας, επιτυγχάνεται η άμεση ανάκτηση των 

δεδομένων που τυχόν βρίσκονται αποθηκευμένα στο πληροφοριακό σύστημα 

του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

2. Ανάκτηση δεδομένων έκτακτης ανάγκης και ιατρικού ιστορικού 

Τα ιατρικά στοιχεία έκτακτης ανάγκης σε μια έξυπνη κάρτα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις επείγουσας μεταφοράς σε κάποιο 

νοσηλευτικό ίδρυμα.  Τα δεδομένα έκτακτης ανάγκης μπορεί να περιέχουν 

την ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερα μεταδοτικής ασθένειας, η οποία πιθανόν να 

έθετε σε κίνδυνο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αντιμετώπιζε το 

περιστατικό. Επίσης, μπορεί να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με 

αλλεργίες, σοβαρές παθήσεις, πρόσφατες θεραπείες κλπ. 

3. Ασφαλής πρόσβαση σε δεδομένα ιατρικού περιεχομένου 

Η χρήση μιας έξυπνης κάρτας ως μέσο αποθήκευσης των κλειδιών 

κρυπτογράφησης και των σημείων πρόσβασης σε δεδομένα που βρίσκονται 

αποθηκευμένα σε άλλα μέσα είναι ίσως η πλέον πιθανή στο εγγύς μέλλον. 

Αυτό σημαίνει ότι η έξυπνη κάρτα δεν περιέχει στοιχεία ιατρικού ιστορικού, 

αλλά απαιτείται για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποιο κεντρικό 

ιατρικό σύστημα. 

4. Διαχείριση φαρμακευτικών συνταγών 

Η συνταγογράφηση αποτελεί έναν τομέα όπου οι έξυπνες κάρτες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εξής: 

• Εάν η έξυπνη κάρτα περιέχει τις λεπτομέρειες όλων των συνταγών 

που αφορούν σε έναν ασθενή, είναι εύκολος ο εντοπισμός τυχόν 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αγωγών.  

• Μια κάρτα αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο μεταφοράς μιας συνταγής 

από έναν ιατρό προς ένα φαρμακείο 
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3.6 Επιχειρηματική ευφυΐα 

 

Η επιχειρηματική ευφυΐα είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει την εξαγωγή 

δεδομένων υψηλού βαθμού αφαίρεσης μέσω αποδοτικού και ευφυή (intelligent) 

συνδυασμού και επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων σε μια επιχείρηση ή σε ένα 

οργανισμό, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Οι ειδικότερες διαδικασίες που 

ακολουθούνται είναι οι παρακάτω [CMIS]: 

 
1. Εντοπισμός και καταχώρηση δεδομένων (Data sourcing) : η πληροφορία 

εξάγεται από πολλαπλές πηγές και τύπους δεδομένων. Το αποτέλεσμα της 
φάσης αυτής είναι η απόκτηση όλων των χρήσιμων δεδομένων σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

2. Ανάλυση δεδομένων (Data Analysis)- Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining): οι 
χρήσιμες πληροφορίες εξάγονται μέσω συλλογών δεδομένων. Τα πιο 
συνηθισμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων είναι η θεωρία των πιθανοτήτων, 
οι στατιστικές μέθοδοι, η επιχειρησιακή έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ 

3. Διαχωρισμός μη χρήσιμων πληροφοριών (Situation Awareness) 
4. Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessment) : καθορισμός των αποφάσεων που 

πρέπει να ληφθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις 
5. Υποστήριξη αποφάσεων (Decision Support): προειδοποίηση για τα σημαντικά 

γεγονότα, όπως οι αλλαγές σύνθεσης της αγοράς και του ανταγωνισμού, η 
κακή απόδοση προσωπικού. 

 
Οι μέθοδοι που έχουν παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία ως ικανές για την 

εφαρμογή της ιδέας αυτής είναι οι παρακάτω: 

 
Ανταλλαγή Μηνυμάτων (Messaging) 

 

Αποτελεί ίσως την πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδο. Η βασική ιδέα είναι η 

χρήση μίας αρχιτεκτονικής ανταλλαγής μηνυμάτων από τους διάφορους 

εμπλεκόμενους χρήστες σε μία διαδικασία, και στην αυστηρή τυποποίηση των 

μηνυμάτων αυτών. 

Στην Ευρώπη, η Τεχνική Επιτροπή 251 (TC 251) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Τυποποίησης είναι  υπεύθυνη για την τυποποίηση μηνυμάτων πληροφορικής στο 
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χώρο της Υγείας. Στις Η.Π.Α. σχηματίσθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς, η 

επιτροπή Health Level 7 (HL7) που προτυποποίησε μηνύματα σχετικά με την 

εισαγωγή, μεταφορά και χρέωση ασθενών καθώς και την επικοινωνία μεταξύ 

νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών. Αντιστοίχως με την επιτροπή HL7 η 

επιτροπή ACR-NEMA διαμόρφωσε το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) που αποτελεί σήμερα ένα διαδεδομένο πρότυπο 

μορφής των εικόνων που παράγουν τα ιατρικά μηχανήματα.  

Το HL7 είναι ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή δεδομένων με τη μορφή 

μηνυμάτων.  Καθορίζει δε τη μορφή και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που πρέπει 

να ανταλλάσσονται μεταξύ εφαρμογών σε διάφορες περιπτώσεις. To HL7 διαφέρει 

από τα υπόλοιπα πρότυπα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις συστημάτων 

που καλύπτουν το σύνολο των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, και όχι τις 

απαιτήσεις συγκεκριμένων μόνο τμημάτων. Ενώ το HL7 στρέφεται στην εξέταση των 

άμεσων αναγκών, η ομάδα ανάπτυξής του συνεχίζει να αφιερώνει τις προσπάθειές 

της στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλες προσπάθειες ανάπτυξης 

προτύπων. Η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Τσεχική Δημοκρατία, η 

Φινλανδία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η 

Νέα Ζηλανδία, η νότια Αφρική, η Ελβετία, η Ταϊβάν, η Τουρκία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι μέλη των πρωτοβουλιών του HL7. Επιπλέον, το HL7 είναι 

εγκεκριμένο πρότυπο του ANSI. Το HL7 προσπαθεί να προσδιορίσει και να 

υποστηρίξει τις διαφορετικές απαιτήσεις καθενός από τους εμπλεκόμενους στη 

διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας: Χρήστες, προμηθευτές και σύμβουλοι.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου HL7 είναι τα παρακάτω 

[INTERFACE]: 

 
 Πρωτόκολλο προσανατολισμένο προς τα γεγονότα: κάποια γεγονότα, π.χ. 

η εισαγωγή ενός ασθενή, πυροδοτούν μηνύματα μεταξύ των εφαρμογών.  

 
 Πρωτόκολλο εφαρμογής προς εφαρμογή: Καθορίζει μια επικοινωνία 

μεταξύ ανεξάρτητων εφαρμογών και όχι μια σχέση τύπου πελάτη- 

εξυπηρέτη.  Το πεδίο ενδιαφέροντος για το HL7 είναι η ανταλλαγή 
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μηνυμάτων μεταξύ των εφαρμογών, και όχι ο συγκεκριμένος ρόλος κάθε 

εφαρμογής στη διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης.  

 Πρωτόκολλο του 7ου επιπέδου OSI: Αυτό σημαίνει ότι το HL7 καθορίζει 
μόνο τη μορφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των 
εφαρμογών και όχι τον τρόπο μεταφοράς τους μέσω των εφαρμογών. 
Συνήθως μια σύνδεση TCP/IP ή FTP χρησιμοποιείται για να παραδώσει 
ένα μήνυμα. 

 Πρωτόκολλο μεταφοράς: Το HL7 καθορίζει τον τρόπο ανταλλαγής 

στοιχείων μεταξύ των εφαρμογών. Δεν διευκρινίζει πώς οι εφαρμογές 

αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται τα δεδομένα. 

 
Κεντρική Εναποθήκευση Δεδομένων (Data Warehousing) 
 

Η τεχνολογία αυτή αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση που επιτρέπει σε 

δεδομένα από διαφορετικά συστήματα να αποθηκευθούν με ενιαίο τρόπο σε ένα 

κεντρικό σημείο (Data warehouse). Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτό να επιτευχθεί η 

χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς, μιας και τα στοιχεία θα είναι 

αποθηκευμένα κεντρικά.  

 
Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Enterprise Application Integration)  
 

Μια τρίτη προσέγγιση αφορά στη χρήση έτοιμων Συστημάτων ERP και στην 

οριζόντια ολοκλήρωση αυτών σε επίπεδο μονάδας Υγείας. Στην περίπτωση της 

επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (Enterprise Application Integration), χρησιμοποιείται 

κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας (middleware) βασισμένο στην διαχείριση 

μηνυμάτων (message system) με αυστηρή τυποποίηση των μηνυμάτων και την 

λογική Publish/Subscribe στα διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. 

 

 

3.7 Ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

 

Επειδή ο τομέας της υγείας απαιτεί γνώσεις και φορητότητα, πολλοί 

οργανισμοί σήμερα διερευνούν ασύρματες λύσεις για την επίτευξη βελτιωμένης και 
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άμεσης παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι σύγχρονες φορητές συσκευές όπως τα PDAs, 

τα PocketPCs, τα tablet PCs και τα κινητά τηλέφωνα, διαθέτουν επεξεργαστική 

δύναμη ικανή να αξιοποιηθεί από τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Είναι 

πλέον εφικτή η δημιουργία νέων συστημάτων συνταγογράφησης, νέων τρόπων 

πρόσβασης σε αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, νέων τρόπων για την 

τήρηση των ιατρικού ιστορικού, ακόμα και νέων διαγνωστικών διαδικασιών, καθώς 

είναι εφικτή η αποστολή φωτογραφιών και λοιπού υλικού μέσω ηλεκτρνικού 

ταχυδρομείου, ώστε να ζητηθεί και μία δεύτερη ιατρική άποψη [MICROEGOV]. 

Επιπλέον, τα φορητά συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των 

προβλημάτων ανάκτησης πληροφορίας που προκαλούνται λόγω των αποστάσεων 

ανάμεσα στους ασθενείς και τα νοσηλευτικά κέντρα, ή ανάμεσα στους επαγγελματίες 

υγείας και την εξειδικευμένη πληροφορία [TACHAKRA03]. 

Πριν από λίγα χρόνια, τα ασύρματα συστήματα ήταν αναξιόπιστα και 

ακριβά. Όμως, η τεχνολογία αυτή ξεπέρασε το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης και 

έχει φτάσει στο στάδιο της ωριμότητας. Με το συνδυασμό  και άλλων τεχνολογιών 

Διαδικτύου που είναι διαθέσιμες σήμερα (πχ XML), οι οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών υγείας μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο περιβάλλον πληροφοριών, 

το οποίο θα επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να παραμένει σε επαφή με 

την το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαθέσιμη φορητή 

συσκευή [MICROEGOV]. Επιπλέον, τα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτης 

γενιάς μπορούν προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης και συνεπώς 

να επιτρέψουν τη μετάδοση βίντεο και ήχου σε πραγματικό χρόνο [DAOU2001]. 

Ο χώρος της υγείας είναι ιδιαίτερα πρόσφορος για την ανάπτυξη ασύρματων 

πληροφοριακών συστημάτων. Και πράγματι, αρκετά μεγάλος αριθμός 

επαγγελματιών υγείας (το 15%) [DAOU2001], ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να 

τριπλασιαστεί μέχρι το 2005, σύμφωνα με έρευνα της Technology Assessment 

Associates [TACHAKRA03].  

Οι βασικές τοπολογίες των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι τα 

Ασύρματα Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής (Wireless Personal Area Networks- 

WPANs), τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (Wireless Local Area Network- WLANs) και 

τα Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (Wireless Wide Area Networks- WWANs). Τα 
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βασικά χαρακτηριστικά των τοπολογιών αυτών δίνονται στον παρακάτω πίνακα  

(Πίνακας 4). 

 

 WPANs WLANs WWANs 
Τεχνολογία 
Επικοινωνίας 

Bluetooth 802.11a/ 802.11b 
GSM/GPRS/CDMA 

2.5-3G 

Σύντομη 
περιγραφή 
Τεχνολογίας 
Επικοινωνίας 

Χαμηλής έντασης, μικρού 

εύρους ραδιοσυχνότητες  

Ραδιοκύματα ή υπεριώδεις 

ακτινοβολίες ή spread 

spectrum 

Ψηφιακά δίκτυα 

κυψέλης (cellular 

networks) 

Ρυθμός 
Μετάδοσης 

ΧΑΜΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ 

Αποστάσεις ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

Είδος 
Επικοινωνίας 

Notebook  

PC  

με 
Συσκευή 

Εκτυπωτή 

Πληκτρολόγιο 

Τηλέφωνο 

Υπολογιστής  

με 
 Υπολογιστή  

Διαδίκτυο 

Συσκευές PDA 

με 
Διαδίκτυο 

Ταχύτητα 
Μετάδοσης 

< 1 Mbps 2- 54 Mbps 10-384 Kbps 

Χρήσεις 

Μικρές ομάδες εργασίας, 

αίθουσες συνεδριάσεων ή 

προσωπική χρήση 

Δίκτυα Επιχειρήσεων Μεγάλη εμβέλεια 

Επιπλέον 
Χαρακτηριστικά 

 
Χαμηλότερο κόστος σε 

σχέση με τα WWANs 
 

Πίνακας 4 Συνοπτική σύγκριση των τεχνολογιών ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
[DAOU2001]

Τα Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης μεταδίδουν δεδομένα σε κινητούς 

τελικούς χρήστες μέσω αναλογικών και ψηφιακών κυψελωτών δικτύων.  Στην  

Εικόνα  11 φαίνεται ο αριθμός των απαραίτητων συστατικών για τη διακίνηση 

δεδομένων με ασύρματο τρόπο με χρήση ενός WWAN.  
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Εικόνα  11 Συστατικά στοιχεία ενός WWAN [DAOU2001]

Τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες για τη 

μετάδοση πληροφοριών μεταξύ συσκευών σε περιορισμένο χώρο και αναπτύσσονται 

με τη σύνδεση συσκευών που καλούνται «σημεία πρόσβασης». Τα σημεία πρόσβασης 

έχουν συνδέσεις Ethernet και κεραίες για τη μετάδοση και λήψη πληροφορίας από 

ασύρματες συσκευές. Σε ένα τέτοιο ασύρματο περιβάλλον, ο κινητός χρήστης 

μετακινείται μεταξύ περιοχών κάλυψης (περιαγωγή). Η δομή ενός Ασύρματου 

Τοπικού Δικτύου φαίνεται στην Εικόνα  12. 

Οι ασύρματες λύσεις ποικίλλουν σημαντικά ως προς στην πολυπλοκότητα, 

την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το κόστος. Δύο από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους για τη σύγκριση των διαφόρων λύσεων είναι η πολυπλοκότητα της 

ολοκλήρωσης των συστημάτων  (ολοκλήρωση με τα υπάρχοντα συστήματα βάσης) 

και η πολυπλοκότητα διασύνδεσης με τις ασύρματες συσκευές (μορφοποίηση των 

στοιχείων  που εξάγονται από αυτά τα συστήματα με έναν τρόπο που μπορεί να 

επιδειχθεί στις πολλαπλές ασύρματες συσκευές) [DAOU2001].  

Η Εικόνα  13 παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει μια συνοπτική 

σύγκριση των τεσσάρων γενεών ασύρματων συστημάτων (οι οποίες θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια) ως προς τις παραπάνω δύο παραμέτρους. 
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Εικόνα  12 Συστατικά στοιχεία ενός WLAN [DAOU2001]

 

 
1η 

γενιά 

3η 
γενιά 

2η 
γενιά 

4η 
γενιά 

Πολυπλοκότητα 
Ολοκλήρωσης 
Συστημάτων

Πολυπλοκότητα 
Μορφοποίησης 
Δεδομένων

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  13 Σύγκριση των τεσσάρων γενεών ασύρματων συστημάτων ως προς την πολυπλοκότητα 
ολοκλήρωσης συστημάτων και ως προς την πολυπλοκότητα μορφοποίησης δεδομένων [DAOU2001] 
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Η εξέλιξη των Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στον τομέα της 

υγείας δίνεται στη συνέχεια ([DAOU2001], [TACHAKRA03]): 

 

            

  

  

11ηη  ΓΓεεννιιάά  ΑΑσσύύρρμμααττωωνν  ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν  ((11GG))  ––  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  
ΑΑσσύύρρμμααττηη  ΣΣυυσσκκεευυήή  ππρροοςς  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ΕΕφφααρρμμοογγήή  ΥΥγγεείίααςς  
  

Μια λύση ασύρματου δικτύου 1ης γενιάς είναι η ευκολότερη λύση που μπορεί 

να εφαρμοστεί στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα και αποτελείται από την 

επέκταση μιας εφαρμογής σε χρήστες που χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές. Η 

επέκταση αυτή έχει τη μορφή μιας σελίδας HTML που εμφανίζεται σε συγκεκριμένο 

είδος ασύρματης συσκευής (πχ φορητός Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο). Γενικά, οι λύσεις 

αυτές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των μεγάλων οργανισμών από την άποψη της 

αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της δυνατότητας κλιμάκωσης. Η Εικόνα  14 αποτελεί 

ένα βασικό διάγραμμα της λύσης αυτής.  

 

Εικόνα  14 Διάγραμμα λειτουργίας των λύσεων πρώτης γενιάς ασύρματων συστημάτων [DAOU2001]

 

22ηη  ΓΓεεννιιάά  ΑΑσσύύρρμμααττωωνν  ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν  ((11GG))  ––  ΠΠοολλλλααππλλέέςς  
ΑΑσσύύρρμμααττεεςς  ΣΣυυσσκκεευυέέςς  ππρροοςς  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ΕΕφφααρρμμοογγήή  ΥΥγγεείίααςς  
 

Μια λύση 2  γενιάς απαιτεί πιο πολύπλοκο σχεδιασμό από μια αντίστοιχη 1ης ης 

γενιάς, δεδομένου ότι τώρα τα δεδομένα μιας εφαρμογής θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα σε πολλαπλές ασύρματες συσκευές, οι οποίες έχουν μεταξύ τους διαφορές 

στην ταχύτητα λήψης και μετάδοσης δεδομένων, στο μέγεθος της οθόνης τους κλπ. 

Οι τεχνολογίες που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι οι XML/XSLT και 

δημιουργούνται διαφορετικές διαδράσεις για κάθε τύπο συσκευής. Αν και οι λύσεις 

αυτές είναι πιο ευέλικτες από της προηγούμενης γενιάς, εξακολουθούν να 

περιορίζουν την πηγή δεδομένων σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην Εικόνα  15 

βλέπουμε το διάγραμμα μιας τέτοιας λύσης. 
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Εικόνα  15 Διάγραμμα λειτουργίας των λύσεων δεύτερης γενιάς ασύρματων συστημάτων [DAOU2001] 

  

            

  

  

33ηη  ΓΓεεννιιάά  ΑΑσσύύρρμμααττωωνν  ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν  ((11GG))  ––  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  

ΑΑσσύύρρμμααττηη  ΣΣυυσσκκεευυήή  ππρροοςς  ΠΠοολλλλααππλλέέςς  ΕΕφφααρρμμοογγέέςς  ΥΥγγεείίααςς  

 

Οι λύσεις τρίτης γενιάς στον τομέα της υγείας είναι πιο πολύπλοκες από τις 

προηγούμενες, καθώς απαιτείται η συνεργασία περισσότερων της μιας εφαρμογών 

υγείας. Όλα τα συστήματα θα πρέπει να ολοκληρωθούν με τις εφαρμογές ασύρματης 

παράδοσης δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως αναπτύσσεται μια ασύρματη 

πύλη (Mobile Information Portal), ώστε να συνενώνονται οι εφαρμογές 

επιχειρηματικής ευφυίας με τα υπάρχοντα συστήματα και να δημιουργείται το 

περιβάλλον παρουσίασης στο χρήστη.  Η Εικόνα  16 παρουσιάζει το διάγραμμα της 

λύσης αυτής.  

 

Εικόνα  16 Διάγραμμα λειτουργίας των λύσεων τρίτης γενιάς ασύρματων συστημάτων [DAOU2001] 
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44ηη  ΓΓεεννιιάά  ΑΑσσύύρρμμααττωωνν  ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν  ((11GG))  ––  ΠΠοολλλλααππλλέέςς  
ΑΑσσύύρρμμααττεεςς  ΣΣυυσσκκεευυέέςς  ππρροοςς  ΠΠοολλλλααππλλέέςς  ΕΕφφααρρμμοογγέέςς  ΥΥγγεείίααςς  
 

Μια λύση 4  γενιά χρησιμοποιεί την πύλη που δημιουργήθηκε στο 3ης ο βήμα 

και προσθέτει επιπλέον τρόπους μορφοποίησης δεδομένων προς περισσότερες της 

μίας ασύρματες συσκευές. Το διάγραμμα της λύσης αυτής δίνεται στην Εικόνα  17. 

 

Εικόνα  17 Διάγραμμα λειτουργίας των λύσεων τέταρτης γενιάς ασύρματων συστημάτων [DAOU2001] 

 
 

3.8 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Electronic Health Record) 

 

Η εισαγωγή συστημάτων για την ηλεκτρονική καταγραφή, επεξεργασία, 

αποθήκευση, αναζήτηση και εμφάνιση των ιατρικών αρχείων ασθενών έχει ήδη 

προχωρήσει σε πολλούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις εφαρμογές διαχείρισης του ηλεκτρονικού 

αρχείου των ασθενών έχουν σαν κύριο στόχο τη διευκόλυνση των διοικητικών 

διαδικασιών και όχι την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας [MITTM1999]. 

Επιπλέον, η εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης των ιατρικών αρχείων 

των ασθενών εισάγει επιπλέον νομικά ζητήματα όσον αφορά την ασφάλεια και την 

ιδιωτικότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται ([MCDONALD1996], 

[BUSLAW2001]). 

Τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας εγγραφής ηλεκτρονικού ιατρικού αρχείου 

είναι τα εξής ([OHIH01], [MARTIN2001]): 
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1. Αναγνωριστικό ασθενή: αναγνωριστικός κωδικός που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης για 

την ανάκτηση του αρχείου συγκεκριμένου ατόμου 

2. Αναγνωριστικό οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης: 

αναγνωριστικός μοναδικός κωδικός για κάθε μονάδα υγειονομικής 

περίθαλψης  

3. Ιατρικές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή: διαγνώσεις, 

ακτινογραφίες, φαρμακευτικές αγωγές, πορεία θεραπείας κλπ 

4. Διοικητικές πληροφορίες: πχ πληροφορίες τιμολόγησης 

 

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών είναι 

εκτός άλλων τα παρακάτω [OHIH01]: 

 
• Υποστήριξη και βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας των επαγγελματιών υγείας και μείωση των 

διοικητικών δαπανών που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας 

• Υποστήριξη της κλινικής έρευνας και της μελέτης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας 

• Δυνατότητα εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

3.9 Συστήματα ERP και CRM στον τομέα της δημόσιας υγείας 

 

Η αυξημένη ανάγκη για συνεργασία οδηγεί τις επιχειρήσεις σε 

αναδιοργάνωση με σκοπό την επίτευξη αυτοματοποιημένης μεταξύ τους 

συνεργασίας. Το νέο μοντέλο που καλύπτει την παραπάνω ανάγκη ονομάζεται 

«μοντέλο διευρυμένης επιχείρησης» και καλύπτει τη διαχείριση των επιχειρησιακών 

πόρων (με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – Enterprise 

Resource Planning Systems -ERP), τη διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας με 

τους πελάτες (μέσω Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων- Customer 

Relationship Management- CRM), καθώς και την ταχύτερη εξυπηρέτηση και 
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επικοινωνία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους λοιπούς συνεργάτες (με 

Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Supply Chain Management 

Systems- SCM) [ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2003]. 

 Εκτός λοιπόν από τις καθαρά ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες του 

Λογιστηρίου, της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Διαδικασιών 

Παραγωγής, το πληροφοριακό σύστημα της διευρυμένης επιχείρησης ολοκληρώνεται 

με το εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον προσφέροντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα 

σύνδεσης και επικοινωνίας με προμηθευτές, μεσάζοντες και πολίτες 

[ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2003].  

Τα μεμονωμένα ενδοεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα των 

προηγούμενων ετών αντικαθίστανται από κατανεμημένα και ανοιχτά δικτυακά 

πληροφοριακά συστήματα, προσαρμόσιμα στις ανάγκες του εξελισσόμενου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Το μοντέλο της διευρυμένης επιχείρησης δίνεται 

στην Εικόνα  18. 

            

  

  

 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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EXTRANET 

 
Προμηθευτής 

 
Προμηθευτής
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Προμηθευτής

 

 

Εικόνα  18 Το μοντέλο της διευρυμένης επιχείρησης [ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2003] 

Στον πυρήνα του μοντέλου της διευρυμένης επιχείρησης βρίσκεται το 

σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για την επίτευξη της συλλογής, 

αποθήκευσης και ροής της πληροφορίας εντός της επιχείρησης. Τα συστήματα ERP 

διασυνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον (πελάτες, προμηθευτές) μέσω των 

συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και των συστημάτων 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRMs).  

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν και αυτοί να βελτιώσουν 

την απόδοσή τους καθώς και την εξυπηρέτηση των ασθενών με τη χρησιμοποίηση 

των εφαρμογών ERP, CRM και SCM [WSIS2003]. Για να εισαχθούν όμως τέτοιου 
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είδους πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της δημόσιας υγείας, απαιτείται ριζική 

αναδιοργάνωση και εφαρμογή ειδικών τεχνικών αναδόμησης και ανασχεδιασμού 

(reengineering) [NURMINEN2002]. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα 

παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία για καθένα από τα παραπάνω συστατικά του 

μοντέλου μιας διευρυμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.  

          

3.9.1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στον τομέα της 
υγείας 

 

Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζουν πιέσεις για να 

μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους, ολοκληρώνοντας τα πληροφοριακά τους 

συστήματα, ώστε να γίνουν αποδοτικότερος και να ελέγξουν τις δαπάνες, να 

βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ασφάλεια των ασθενών και όλα αυτά με 

το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η επίλυση θεμάτων ολοκλήρωσης για την 

ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία οδήγησε στην ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP). Τα συστήματα αυτά 

υποστηρίζουν την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης με στόχο 

την αυτοματοποίηση και ολοκλήρωση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών 

καθώς και τη συγκέντρωση ενιαίων δεδομένων και πληροφοριών με δυνατότητα 

άμεσης προσπέλασης σε ολόκληρη την επιχείρηση [ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2001]. Το 

εγχείρημα αυτό όμως απαιτεί την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των 

επιχειρησιακών πόρων τους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού 

[FCGERP].   

Τα συστήματα ERP προσφέρουν πλήρη διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε στοιχείο 

εσόδων, εξόδων, υλικών, κόστους, δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την ενοποίηση των 

πληροφοριακών υποδομών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την ευελιξία, την 

επεκτασιμότητα και κυρίως μία συνολική θεώρηση της θέσης του οργανισμού, 

ενοποιώντας την πληροφόρηση που παράγεται στα διάφορα τμήματα. Η ενοποίηση 

αυτή ενισχύει τη λήψη αποφάσεων, καθώς η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε 

πραγματικό χρόνο.  
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Στο παρελθόν, τα ERP συστήματα είχαν σχεδιαστεί με εσωστρεφή 

επιχειρηματική προσέγγιση. Σήμερα όμως, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 

αντιλαμβάνεται την ανάγκη για αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και για 

λειτουργικότητα που φθάνει στον υπολογιστή του κάθε εργαζομένου. Υπάρχει 

λοιπόν αυξημένη ανάγκη για εξέλιξη των ERP λύσεων η οποία θα επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να διευρύνουν τη συνεργασία τους και να επεκτείνουν τις υπάρχουσες 

διαδικασίες ενδο-επιχειρησιακής οργάνωσης [MYSAPHELLASERP]. Κάποια από τα 

πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός συστήματος ERP είναι τα παρακάτω [FCGERP]: 

 

• Απλοποίηση της καταγραφής και της παρουσίασης των δεδομένων του 

οργανισμού 

• Βελτιωμένη οικονομική πληροφόρηση με σκοπό τη βέλτιστη πρόβλεψη 

οικονομικών μεγεθών 

• Απλοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

• Πλήρης διαχείριση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών  

• Βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων 

 

Στον Πίνακας 5 δίνονται τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής 

συστημάτων ERP χώρο της υγείας: 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Βελτιωμένες μέθοδοι επιχειρηματικού σχεδιασμού και λογιστικής 

διαχείρισης 

 

Διοίκηση οργανισμού 

 Ευκολία παραγωγής οικονομικών αναφορών και αναλύσεων 

Βελτιωμένες διαδικασίες διοικητικής διαχείρισης ασθενών  

Απλοποιημένο σύστημα χρέωσης ασθενών 
 

Διαχείριση ασθενών 
Μειωμένη ανάγκη χειρόγραφων διαδικασιών 

Διάγνωση και 

Θεραπεία 
Συντονισμένη ιατρική διάγνωση και θεραπεία 

Διαχείριση 

περίθαλψης 

Δυνατότητες για πλάνα θεραπείας, εναλλακτικά σενάρια, 

αξιολόγηση πορείας ασθενών  
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Ενισχυμένη εσωτερική επικοινωνία (ιατρικά, διοικητικά δεδομένα 

και δεδομένα προς προγραμματισμό) Επικοινωνία 

Έγκαιρη εσωτερική και εξωτερική πληροφορία 

Υποστηρικτικές 

διαδικασίες 

Υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών μεταφορών (προμήθειες, 

κρεβάτια, φάρμακα κλπ) 

Βελτιωμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

Διαχείριση αποθεμάτων 
Επιχειρησιακή 

υποστήριξη 
Ενσωματωμένη συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων 

Πίνακας 5 Βασικά πλεονεκτήματα χρήσης συστημάτων ERP στο χώρο της υγείας [MYSAPHELLASERP]. 

 

3.9.2 Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων στον τομέα της 
υγείας 

 

Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι πλέον απαραίτητα για 

τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις 

σχέσεις με όλους του εξωτερικούς τους συνεργάτες (ασθενείς, προμηθευτές κλπ). Τα 

συστήματα CRM βασίζονται στα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

([REALITYRESEARCH2000]) και ολοκληρώνονται με αυτά με τεχνικές ολοκλήρωσης 

που αναφέρονται στο άρθρο [ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2001]. 

«Το CRM συνιστά την προσπάθεια μιας επιχείρησης να μεγιστοποιήσει την 

αξία του πελάτη για την ίδια, δημιουργώντας, διατηρώντας και διευρύνοντας τις 

σχέσεις της με υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες» [ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2001]. 

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των πελατών είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Δημιουργία πελατών: αναγνώριση και στόχευση νέων τμημάτων 

αγοράς και προσέλκυση νέων αγορών-στόχων 

2. Διατήρηση πελατών σε μακροχρόνια διαστήματα: μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη και συνεχής προσανατολισμός των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στις επιθυμίες του 
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3. Διεύρυνση της αξίας των πελατών: γνώση των πελατών με την 

αξιοποίηση πολιτικών cross-selling και up-selling 

 

Στον τομέα τώρα της υγείας, οι στόχοι της χρήσης συστημάτων διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων είναι διαφορετικοί, δεδομένου ότι οι οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα είναι αφιλοκερδείς οργανισμοί και επίσης δεν 

πρόκειται πλέον για πελάτες, αλλά για πολίτες, ασθενείς ή μη, οι οποίοι πρέπει να 

δέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης υγείας 

τους, τη διατήρηση της καλής τους υγείας ή έστω την ανακούφιση των προβλημάτων 

τους.  

Ο κυρίαρχος στόχος  λοιπόν των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας 

είναι να είναι οι πολίτες όσο το δυνατόν υγιέστεροι, ή, αν νοσήσουν, να θεραπευτούν 

γρήγορα [NURMINEN2002B]. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αποτελεί στόχο των 

μονάδων αυτών η «προσέλκυση» πολιτών. Στόχος όμως είναι σαφώς η 

αποτελεσματική ενημέρωση και η επικοινωνία με τους πολίτες με στόχο την πρόληψη 

και τη θεραπεία ασθενειών.  

Παρόλα αυτά, ακόμη και υπό τους μη εμπορικούς όρους στην υγειονομική 

περίθαλψη υπάρχουν ομοιότητες με τα συστήματα CRM που χρησιμοποιούν οι 

λοιπές επιχειρήσεις [NURMINEN2002B]. Παραδείγματος χάριν, επιδιώκεται η 

κατάτμηση των πολιτών σε κατηγορίες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ιδιαίτερες 

ανάγκες περίθαλψης κάθε κατηγορίας. Μερικές ομάδες κινδύνου μπορούν να 

προσκληθούν σε εξετάσεις με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση. Επίσης, ένα πακέτο 

υποστήριξης μπορεί να σχεδιαστεί για ηλικιωμένους, προκειμένου να επιτραπεί η 

φροντίδα στο σπίτι.  

Επιπλέον, στην περίπτωση του τομέα της υγείας, ο πολίτης είναι αυτός που 

συνήθως πρώτος προσεγγίζει έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, με σκοπό 

να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του ή να ενημερωθεί σχετικά με τεχνικές 

πρόληψης ασθενειών. Αυτό υπονοεί ότι ο πελάτης πολύ συχνά έχει γνήσιο 

ενδιαφέρον να διατηρήσει τη σχέση με κάποια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, 

αλλά και με συγκεκριμένους γιατρούς και τις νοσοκόμες [NURMINEN2002B]. 

Στην Εικόνα  19 φαίνονται σχηματικά όλοι οι συναλλασσόμενοι ενός πλάνου 

υγείας, οι οποίοι είναι οι εξής [FCG2000C]: 
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• Οι πολίτες- μέλη (Members) 

• Οι υπάλληλοι (Health plan employees) 

• Ομάδες επαγγελματιών (Employer groups) 

• Οι μεσάζοντες (Broker/agents) 

• Οι παροχείς (Providers) 

• Τα μέσα (media) 

 

Εικόνα  19 Οι συναλλασσόμενοι των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας [FCG2000C]

 

3.10 Δίκτυα υγείας (Health Networks) 

 

Το περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται σε διαδικασία 

μετεξέλιξης τα τελευταία χρόνια, και ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η 

συνεχής και εύκολη πλέον κινητικότητα του πληθυσμού από σημείο σε σημείο, εντός 

και εκτός των συνόρων μιας χώρας. Καθώς όμως η ανάγκη για υψηλά επίπεδα 

περίθαλψης οδηγεί σε προσπάθειες για επίτευξη της συνέχειας (continuity) στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας ανά ασθενή ([ORPHANOUDAKIS2003], 

[TSIKNAKIS2002]), οδηγούμαστε σε λύσεις δικτύων υγείας, τοπικών ή ευρύτερων , τα 

οποία χρησιμοποιούν κάποιες από τις τεχνολογίες που αναφέρθησαν σε 
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προηγούμενες παραγράφους, όπως τα ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ο 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή , η τηλεϊατρική κλπ. 

Τα δίκτυα υγείας έχουν τα εξής χαρακτηριστικά ([ORPHANOUDAKIS2003], 

[TSIKNAKIS2002], [PAYTON1999]): 
 

1. Προσφέρουν τις υποδομές (μηχανήματα, πληροφορίες) για παροχή υπηρεσιών 

υγείας σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει ανάγκη, ακόμα και εκτός των μονάδων 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (πχ στο σπίτι του ασθενή) και 

συχνά συνδυάζονται με κέντρα άμεσης βοήθειας 

2. Προσφέρουν λύσεις για παρακολούθηση της κατάστασης υγείας ασθενών από 

μακριά χρησιμοποιώντας  μεθόδους τηλεϊατρικής 

3. Ολοκληρώνουν την έννοια της προσωποποιημένης παροχής υπηρεσιών υγείας, 

καταγράφοντας το ιστορικό κάθε ασθενή και θέτοντάς το στη διάθεση κάθε 

ιατρού που θα ασχοληθεί με τον ασθενή αυτό στο μέλλον, ακόμα και σε 

διαφορετικό σημείο (ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος)  

4. Ενδυναμώνουν την ιατρική που βασίζεται σε στοιχεία (evidence- based medicine) 

 

Τα δίκτυα υγείας μπορούν να χωρισθούν σε κατηγορίες [PAYTON1999], 

ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους. Υπάρχουν λοιπόν δίκτυα παροχής φροντίδας 

στο σπίτι (home health delivery), δίκτυα εθελοντών (voluntary), επιχειρησιακά 

(enterprise) και δίκτυα που βασίζονται στο τηλεφωνικό δίκτυο (telephone-based ). 

Επιπλέον, τα δίκτυα υγείας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το μέγεθος 

και το κοινό στο οποίο απευθύνονται [PAYTON1999]. 

 

Οι πιο σημαντικές τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση και υλοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας είναι η τεχνολογία των Ιστοχώρων, οι 
διαδικτυακές πύλες, οι ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα 
τηλεϊατρικής, οι έξυπνες κάρτες υγείας, η επιχειρηματική ευφυΐα, τα ασύρματα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, τα συστήματα 
ERP και CRM και τα δίκτυα υγείας. Η ενιαία πλατφόρμα που ενώνει τις 
επιμέρους υλοποιήσεις συστημάτων είναι συνήθως οι διαδικτυακές πύλες. 
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Αφού έχουμε αναφέρει τις βασικές τεχνολογίες και υποδομές που απαιτούνται 

για την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο κεφάλαιο 3, 

προχωρούμε στη ανάλυση περιπτώσεων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

που έχουν υλοποιηθεί (μερικώς ή πλήρως) παγκοσμίως. Οι παρουσιαζόμενες 

εφαρμογές ή συστήματα έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τη χώρα η οποία τα 

προσφέρει. 

Είναι προφανές ότι η παρουσιαζόμενη λίστα πρακτικών εφαρμογών δεν 

μπορεί να είναι εξαντλητική, έχει γίνει όμως προσπάθεια να παρουσιαστούν οι πιο 

πλήρεις εφαρμογές όσον αφορά στο βαθμό ολοκλήρωσης, καθώς και αυτές που 

έχουν βραβευθεί για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά τους. Για κάθε 

μελέτη περίπτωσης αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας 

της, της αρχιτεκτονικής που εφαρμόστηκε, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει. 

Γίνεται προσπάθεια επίσης να αναφέρονται τα ιδιαίτερα καινοτόμα ή ενδιαφέροντα 

στοιχεία που παρουσιάζει κάθε εφαρμογή. Στο τέλος κάθε ανάλυσης περίπτωσης 

παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα βασικά χαρακτηριστικά αναφοράς της 

εφαρμογής. Οι πίνακες αυτοί θα χρησιμεύσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων στο 

κεφάλαιο 5. Στο τέλος του κεφαλαίου θα δοθούν συνοπτικά και οι πρακτικές 

εφαρμογές που δεν έχουν αναλυθεί στις προηγούμενες παραγράφους.  

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται εφαρμογές που λειτουργούν στη Μεγάλη 

Βρετανία (παράγραφος 4.1), στη Γαλλία (παράγραφος 4.2), στη Δανία (παράγραφος 

4.3), στη Σουηδία (παράγραφος 4.4), στη Σλοβενία (παράγραφος 4.5), στη Νορβηγία 

(παράγραφος 4.6), στην Ιταλία (παράγραφος 4.7), στην Ισλανδία (παράγραφος 4.8), 

στην Ισπανία (παράγραφος 4.9), στις Η.Π.Α. (παράγραφος 4.10), στον Καναδά 

(παράγραφος 4.11) και στην Ελλάδα (παράγραφος 4.12). 
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4.1 Μεγάλη Βρετανία 

 

Η Μεγάλη Βρετανία είναι πρωτοπόρος στα συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο χώρο της δημόσιας υγείας. Η πρωτοπορία της αυτή οφείλεται 

στην έγκαιρη χάραξη στρατηγικής σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών μέσω 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (παράγραφος 4.1.1). Οι κυριότερες 

εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διαθέτει υπάγονται στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας και παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.1.2. 

 

4.1.1 Η στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της 
δημόσιας υγείας στη Μεγάλη Βρετανία 

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική σχετικά με θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, κάθε υπουργείο έχει την υποχρέωση να 

προωθήσει τρόπους ανάπτυξης ηλεκτρονικών επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε : 

 
1. να δομηθούν οι υπηρεσίες σύμφωνα με τις επιλογές των πολιτών 

2. να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις κρατικές υπηρεσίες 

3. να χρησιμοποιούνται πληρέστερα τα διαθέσιμα δεδομένα και οι 

πληροφορίες 

 
Αν και αρκετά βήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ο στόχος για όλες τις 

κυβερνητικές υπηρεσίες είναι να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά έως το τέλος του 2005. 

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (Department of 

Health) έχει συντάξει μια συνολική στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου που 

καλύπτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (National Health 

System- NHS), την Κοινωνική Πρόνοια (Social Care), καθώς και τις διοικητικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου.  Επιπλέον, έχουν χαραχθεί μεμονωμένες στρατηγικές για 

καθέναν από τους παραπάνω τομείς, οι οποίες και περιγράφονται στις επόμενες 

υποενότητες.  
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Συνολική στρατηγική ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των υπηρεσιών υγείας της Μεγάλης Βρετανίας 
[DOHEB]
 

Η στρατηγική αυτή ορίζεται σε σχέση με τις τρεις βασικές ομάδες πελατών του 

Υπουργείου: Πολίτες, επιχειρήσεις και εθελοντικές οργανώσεις και τέλος ο ευρύτερος 

δημόσιος τομέας.  
 
Σχέση του Υπουργείου Υγείας με τους πολίτες 
 
• Οι πολίτες θα είναι σε θέση να ζητήσουν και να λάβουν αξιόπιστες συμβουλές και 

τις πληροφορίες για την υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη 24 ώρες την 

ημέρα 7 ημέρες ένα την εβδομάδα  

• Οι πληροφορίες  και οι υπηρεσίες υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης θα 

είναι διαθέσιμες με ποικίλους τρόπους 

• Οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα προσφέρονται 

με νέους, ηλεκτρονικούς τρόπους πρόσβασης. 

 
Σχέση του Υπουργείου Υγείας με τις Επιχειρήσεις και τους εθελοντικούς 
οργανισμούς 
 
• Εκτός των άλλων, οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν προσφορές, θα τιμολογούν και 

θα πληρώνονται για την προμήθεια των αγαθών και του εξοπλισμού ηλεκτρονικά 

 

Σχέση του Υπουργείου Υγείας με άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 
 
• Οι υπηρεσίες υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης θα συναλλάσσονται με τις  

υπόλοιπες κυβερνητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, π.χ. στην υποβολή των 

στατιστικών στοιχείων, στην ανταλλαγή παραστατικών και στην υποβολή 

εκθέσεων προόδου. Τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας θα 

είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντα των πολιτών και του κράτους. 
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Όσον αφορά στο γενικό επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζεται, κάθε τμήμα 

έχει εξελίξει ένα γενικό πρότυπο για τη στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα  20) δίνεται ένα γενικό σχήμα του επιχειρησιακού 

αυτού μοντέλου και στη συνέχεια μια σύντομη περιγραφή του. 

 

Εικόνα  20 Γενικό επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων (e-business model) των 
υπηρεσιών υγείας της Μεγάλης Βρετανίας [DOHEB]

 
Οι χρήστες των υπηρεσιών 

Οι πολίτες, οι ασθενείς, οι επαγγελματίες και το 
προσωπικό αντιπροσωπεύουν σημαντικές ομάδες 
των χρηστών  των υπηρεσιών.  

 
Τα κανάλια επικοινωνιών και οι υποδομές 
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Το υπουργείο έχει ήδη αναπτύξει 

σημαντικά τη χρήση του διαδικτύου και τις 

εγκαταστάσεις ενδοδικτύων. Μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει ήδη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και σύντομα αυτό θα ισχύει για το σύνολο των υπαλλήλων του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας. Το Σύστημα Υγείας χρειάζεται τυποποιημένες και ισχυρές 

μεθόδους κρυπτογράφησης και   ψηφιακών υπογραφών για την επικοινωνία μεταξύ 

τμημάτων και μονάδων. Θα υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο για τις αποδεκτές μεθόδους 

κρυπτογράφησης, ένας κατάλογος των εγκεκριμένων προϊόντων και  των υπηρεσιών, 

των έμπιστων τρίτων οντοτήτων κλπ.  
 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Οι βασικότερες υπηρεσίες που θα παραδίδονται με 

ηλεκτρονικό τρόπο έως το 2005 είναι: NHS Direct, Care 

Direct, η ρύθμιση των ραντεβού στα νοσοκομεία με 

ηλεκτρονικό τρόπο, τηλε- ιατρική κλπ. 

 
Διαχείριση ποιότητας 

Για να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις ε-

υπηρεσίες, όλοι οι χρήστες πρέπει να πεισθούν 

ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που 

παρουσιάζονται είναι οι καλύτερες δυνατές. Αυτό απαιτεί την εδραίωση ισχυρού 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Υπογραμμίζεται λοιπόν η σημασία της ακριβούς 

μέτρησης της απόδοσης στο NHS, και δίνεται προτεραιότητα στην επίτευξη της 

σημαντικής βελτίωσής της.  

 

Ικανότητες 

Οι χρήστες πρέπει να έχουν τις απαραίτητες  γνώσεις 

πληροφορικής για να εκμεταλλευτούν τα νέα συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν σε 

εξέλιξη προγράμματα,  όπως ετήσια έρευνα του επιπέδου πληροφορικής των 

επαγγελματιών υγείας, η προσθήκη της χρήσης υπολογιστών ως αναγκαίου 

προσόντος για τους επαγγελματίες υγείας, η χρήση της τηλεδιάσκεψης, η δημιουργία 
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ειδικών σχολών πληροφορικής για το χώρο της υγείας (University for the NHS) 

κ.λ.π. 

 

Πρότυπα πληροφοριών 

Όλα τα τμήματα του Υπουργείου 

ενδιαφέρονται για την ομαλή (seamless) ροή 

πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ τους. 

Είναι επομένως απαραίτητη η ανάπτυξη προτύπων εθνικής εμβέλειας για την 

επικοινωνία και την εξουσιοδότηση μεταξύ διαφόρων επιχειρησιακών μονάδων και 

άλλων οργανώσεων. 

 

Υποστήριξη υλοποίησης 

Η υποστήριξη της υλοποίησης του σχεδίου 

αυτού περιλαμβάνει εκτός άλλων τη 

δημιουργία επιτροπών με σκοπό την 

ανασχεδίαση σε τοπικό επίπεδο του συστήματος με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των 

ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. 

 

 
Στρατηγική ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας [NHSPLAN2001]
 

Το όραμα της στρατηγικής ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

του Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας εστιάζεται στον ανασχεδιασμό του 

συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Το βασικό στοιχείο της είναι η 

ολοκλήρωση των πληροφοριών στα διάφορα μέρη της υγειονομικής και κοινωνικής 

περίθαλψης για να επιτευχθεί ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει ως κεντρικό σημείο 

τον ασθενή.  
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Εικόνα  21 Πορεία ασθενούς στο ΕΣΥ της Μεγάλης Βρετανίας [NHSPLAN2001]

Στην Εικόνα  21 φαίνεται ένας χάρτης για τη πορεία ενός ασθενούς στα 

διάφορα στάδια θεραπείας. Ισχύει γενικά σε οποιοδήποτε ασθενή. Οι ιατροί θα είναι 

σε θέση να έχουν πρόσβαση γρήγορα στις πληροφορίες ιατρικού ιστορικού του 

ασθενούς.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η βελτίωση της 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Το σχέδιο NHS καθορίζει τις κύριες εθνικές 

προτεραιότητες. Τα άτομα πρέπει να έχουν επαρκή  πρόσβαση και τα υψηλά 

πρότυπα της προσοχής οπουδήποτε ζουν. Τα  εθνικά πρότυπα για τους βασικούς 

όρους και τις ασθένειες θα καθοριστούν μέσω των Πλαισίων Εθνικών Υπηρεσιών 

(National Service Frameworks (NSFs)) και του Εθνικού Ινστιτούτου για την Κλινική 

Υπεροχή (National Institute for Clinical Excellence). Ένα βασικό πλάνο εργασίας των 

δομών αυτών φαίνεται στην Εικόνα  22.  

 

 

Εικόνα  22 Πλαίσιο ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στο ΕΣΥ της Μεγάλης Βρετανίας 
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Στρατηγική ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου 
Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας 
 

Δομώντας λοιπόν τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας γύρω από τους τρεις 

άξονες της στρατηγικής ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

ξεκινώντας με τη δόμηση των υπηρεσιών σε σχέση με τις επιλογές των πολιτών, 

εξάχθηκαν αρχικά τα παρακάτω συμπεράσματα. 

Το Υπουργείο συναλλάσσεται με μεγάλο αριθμό εξωτερικών παραγόντων, με 

πολλαπλούς τρόπους και  σε πολλές τοποθεσίες. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6) 

δίνονται οι συναλλασσόμενοι  και οι συνήθεις συναλλαγές με το Υπουργείο Υγείας.                   
 

Συναλλασσόμενοι                               Εύρος συναλλαγών/ δραστηριοτήτων 
Άλλα υπουργεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες και άλλοι 
εταίροι  

Νομικό πλαίσιο, οδηγίες, συμβουλές, παρακολούθηση 
απόδοσης 

Εθνικό Σύστημα υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες, 
Εθελοντικές Οργανώσεις 

Πληροφορίες σε πολιτικές υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας, συμβουλές και καθοδήγηση σε γιατρούς 

Επιχειρήσεις Νομικές απαιτήσεις, επιχειρηματικές ευκαιρίες σε 
σχέση με το Υπουργείο 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Συμβουλές, ανάπτυξη πολιτικής 
Πολίτες (ασθενείς, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά) Πληροφορίες απόδοσης, συμβουλές, παροχή 

υπηρεσιών, ιατρικές συμβουλές, πληροφορίες σε 
σχέση με πολιτικές υγείας, παράπονα σε σχέση με το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Πίνακας 6 Συναλλασσόμενοι και εύρος συναλλαγών του Υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας 

Συνεχίζοντας με τη βελτίωση δυνατοτήτων πρόσβασης στις κρατικές 

υπηρεσίες, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες των επιμέρους υπηρεσιών του Υπουργείου 

που οδεύουν προς την ηλεκτρονική παροχή τους (παροχή συντάξεων, ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων για ιατρικές συμβουλές, η εφοδιαστική αλυσίδα του Υπουργείου 

σε σχέση με τις φαρμακοβιομηχανίες). 

Τέλος, η καλύτερη χρήση της διαθέσιμης πληροφορίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, ώστε να προαχθεί η πληροφόρηση του κοινού σε θέματα υγείας, αλλά και 

η ίδια η παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Αναπτύσσεται λοιπόν μια 

στρατηγική διαχείρισης γνώσης ώστε να υπάρξει ευρύτερο πλαίσιο σύνδεσης 

πληροφοριακών κέντρων.  
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4.1.2 Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της 
δημόσιας υγείας στη Μεγάλη Βρετανία 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιείται η συντομογραφία NHS για τον όρο 

National Health Service (Εθνική Υπηρεσία Υγείας). Υπάρχουν τρεις βασικές πηγές 

πληροφόρησης και πύλες διάδρασης με τους πολίτες. Το πρόγραμμα που 

εκπορεύεται από την Πληροφοριακή Αρχή του NHS (NHS Information Authority 

led program), to NHS Direct Online, και το NHS Direct.  Οι τρεις αυτές πηγές 

συνεργάζονται άμεσα, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του πολίτη στην 

κατάλληλη πληροφορία, αλλά και στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, αν αυτό 

είναι αναγκαίο. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι κυριότερες εφαρμογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες εντάσσονται στο NHS. 

 

4.1.2.1 nhs.uk                                                                                                            

 

                                                              

Πρόκειται για την ιστοσελίδα http://www.nhs.uk που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 

2000 και έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών για το Εθνικό Συστήματος Υγείας 

(National Health Service- NHS) της Μεγάλης Βρετανίας στο κοινό που βρίσκεται 

στις περιοχές της Αγγλίας. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα αυτή αφορά στην Αγγλία, 

ενώ η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία καλύπτονται από αντίστοιχες 

ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες του nhs.uk χρησιμοποιούνται και από τα τηλεφωνικά 

κέντρα του NHS Direct όταν γίνονται σχετικές ερωτήσεις από το κοινό. Η κεντρική 

σελίδα της υπηρεσίας nhs.uk φαίνεται στην Εικόνα  23. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την πύλη nhs.uk. 

Η βασική υπηρεσία που παρέχεται μέσω της πύλης είναι η αναζήτηση 

τοπικών υπηρεσιών υγείας (Local Services Search) όσον αφορά Οδοντιατρικές 

υπηρεσίες (Dental practices), Χειρουργικές υπηρεσίες (GP surgeries), Οπτικούς 

(Opticians), φαρμακεία (Pharmacies), κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας (Walk- in 

Centres), Νοσοκομεία (Hospitals) και άλλους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

υγείας (NHS Organisations). 
 

                 

  

  

http://www.nhs.uk/


4. Πρακτικές Εφαρμογές- Case Studies                                                                                           

 

Χρηστίνα Δαλάτση                                   102             Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα            

 

Εικόνα  23 Η κεντρική σελίδα του nsh.uk [NHS_UK]

Για κάθε μια από τις παραπάνω θεματικές ενότητες, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να αναζητήσει την πληροφορία που επιθυμεί με εναλλακτικούς τρόπους 

αναζήτησης, όπως οι παρακάτω: 

 

 Αναζήτηση πλησιέστερου (Nearest Search), όπου ο χρήστης εισάγει τον 

ταχυδρομικό του κώδικα 

 Τοπική αναζήτηση (Local search), με εισαγωγή μέρους του ταχυδρομικού 

κώδικα ή της διεύθυνσης του χρήστη 

 Αναζήτηση ανά υπηρεσία (Services search), όπου αναζητείται ο τόπος 

όπου προσφέρεται μια συγκεκριμένη υπηρεσία 
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 Αναζήτηση σύμφωνα με τις διαθέσιμες ώρες (Opening hours search) 
 Ονοματική αναζήτηση ιατρού (Name Search) 
 Αναζήτηση ανά περιοχή με επίδειξη χάρτη 

 
NHS UPDATE

News
News focus

Other NHS news
Archive

NHS Magazine

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πηγές 

πληροφόρησης, σε επίκαιρα θέματα υγείας και εξέλιξης του NHS σε 

μορφή νέων (NEWS), αρχεία άρθρων (Archive), καθώς και σε ένα 

ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2001.  
 

 
PERFORMANCE

Star ratings
Star ratings 

explained

Waiting times

Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την 

απόδοση (Performance) κάθε μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Σε κάθε μονάδα δίνονται «βαθμοί» (start ratings), ανάλογα με την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. 
 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με ένα 

σύνολο δεικτών απόδοσης (Performance Indicators) και ένα σύνολο κανόνων που 

τίθενται από την Επιτροπή Βελτίωσης Υγείας (Commission for Health Improvement- 

CHI). Επιπλέον,  δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για το μέσο χρόνο αναμονής 

για ένα ραντεβού ρουτίνας σε κάθε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μονάδα 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για την εύρεση 

εργασίας στο χώρο της υγείας και χρήσιμοι σύνδεσμοι υγείας. Ο πολίτης μπορεί να 

υποβάλει τις προτάσεις ή και τα παράπονά του για το σύστημα υγείας, καθώς και να 

πληροφορηθεί για τις βασικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικτυακή πύλη nhs uk προσφέρει εύκολη 

πλοήγηση, εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στις πληροφορίες, εναλλακτικούς 

τρόπους αναζήτησης και δομημένη πληροφορία. Σε κάθε σημείο που αυτό κρίνεται 

αναγκαίο, δίνεται άμεσος σύνδεσμος στις υπόλοιπες υπηρεσίες που συνθέτουν το 

πλέγμα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (NHS Direct on-line, NHS Direct), ώστε 

να αποφευχθούν συγχύσεις ως προς το ύφος της υπηρεσίας αυτής, η οποία είναι 

ουσιαστικά υπηρεσία ταξινόμησης και εύκολης, άμεσης πρόσβασης σε στατική 

πληροφορία υγείας. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες NHS Direct on-line και NHS 

Direct είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων  υγείας 
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(επειγόντων ή όχι), για πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη κλπ.Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 7) δίνονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

nhs uk. 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Nhs uk 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.nhs.uk 
ΧΩΡΑ Μεγάλη Βρετανία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδικτυακή πύλη ευρέως φάσματος υπηρεσιών
ΠΑΡΟΧΕΑΣ NHS Information Authority 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ NAI 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 2000 

Πληροφορίες για το σύστημα υγείας της Αγγλίας 
με μεγάλο πλήθος κριτηρίων αναζήτησης  ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ UK On-line, NHS Healthspace 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Τοπικές Υπηρεσίες Υγείας 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΑΙ 
E-MAIL LIST ΟΧΙ 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Ιστοχώρος, Διαδικτυακή Πύλη 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο, Οθόνες Αφής 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Kλήση στα τηλεφωνικά κέντρα του NHS Direct 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ NHS Direct, NHS Direct On-line 

ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Αγγλία 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Ήδη ολοκληρωμένο με NHS Direct 

Οργανωμένες πληροφορίες πόρων συστήματος 
υγείας και αναζήτηση ανά περιοχή ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ 4- Ολοκλήρωση 
ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 7 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών της υπηρεσίας nhs uk 

   

4.1.2.2 NHS Direct On-line και NHS Direct 

                      

 

Ένα από τα πιο σημαντικά πρώτα βήματα στο χώρο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης του τομέα της υγείας είναι η υπηρεσία NHS Direct, η οποία 

αποτελείται από την ιστοσελίδα National Health Service Direct Online (NHS Direct 
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Online) http://www.nhsdirect.nhs.uk του Yπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας 

και την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας National Health Service Direct (NHS 

Direct).  

Η ιστοσελίδα NHS Direct Online ([NHSDIRECT_UK]) (Εικόνα  24) παρέχει 

πληροφορίες υγείας σε απευθείας σύνδεση (on- line) και 24ωρη πρόσβαση στη 

γραμμή βοήθειας από νοσηλευτές (24-hour nurse help line) που καλείται NHS 

Direct. Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν από το 1999. Έξι εκατομμύρια άνθρωποι 

έχουν προσπελάσει την ιστοσελίδα NHS Direct On-line σε περίπου 2 χρόνια. Τον 

Ιανουάριο του 2003 υπήρξαν 500.000 επισκέπτες [SILBER2003]. 

H τηλεφωνική υπηρεσία NHS Direct αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων (CRM) (βλ. παράγραφο 3.9.2) που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 

Είναι μια υπηρεσία παροχής  βασικών ιατρικών συμβουλών από νοσηλευτές και 

εκπαιδευμένο προσωπικό, στην οποία απαντώνται ερωτήματα του τύπου:  

 τι πρέπει να κάνει κάποιος αν αυτός ή η οικογένειά του αισθάνονται 

άρρωστοι 

 πώς να αντιδράσει κανείς σε συγκεκριμένες συνθήκες υγείας 

 ποιοι τοπικοί ιατροί και φαρμακεία είναι διαθέσιμα 

 επεξηγήσεις σχετικά με φαρμακευτικές αγωγές και ιατρικές καταστάσεις 

κλπ 

Όταν κληθεί η υπηρεσία αυτή, το προσωπικό ζητά μερικές βασικές 

πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση υγείας του καλούντος και το λόγο του 

τηλεφωνήματος (Ποια είναι τα συμπτώματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους, πότε 

άρχισαν, υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή, υφιστάμενες ιατρικές καταστάσεις κλπ). 

Ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνει ο καλών και με τη βοήθεια του πληροφοριακού 

συστήματος του NHS Direct, ο νοσηλευτής συμβουλεύει τον ασθενή να φροντίσει 

μόνος το πρόβλημά τους, να επισκεφτεί το κοντινότερο σε αυτόν φαρμακείο (το 

οποίο αναζητείται μέσω της υπηρεσίας nhs uk), να επισκεφθεί το κοντινότερο 

νοσοκομείο ή ακόμα και να τον συνδέσει με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας.    

 

http://www.nhsdirect.nhs.uk/
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Εικόνα  24 Κεντρική σελίδα της υπηρεσίας NHS Direct Online [NHSDIRECT_UK] 

Η υπηρεσία NHS Direct σέβεται το απόρρητο των ευαίσθητων δεδομένων 

υγείας και οι πληροφορίες που δίνονται φυλάσσονται µε ασφαλή τρόπο. Η υπηρεσία 

NHS Direct χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο από την υπηρεσία NHS Direct On-Line, όσο 

και από την υπηρεσία nhs uk, όπως προαναφέρθηκε.  

H ιστοσελίδα NHS Direct Online ([NHSDIRECT_UK]) αποτελεί έναν ιστοχώρο 

που παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες και συμβουλές υγείας. Η υπηρεσία αυτή 

είναι οργανωμένη σε τρεις θεματικές ενότητες ως εξής:  

 

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με ασθένειες και συμπτώματα (Εγκυκλοπαίδεια 

Υγείας) 

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης 

γνωρίζει το όνομα της ασθένειας ή των 

συμπτωμάτων, ανατρέχει στην 

εγκυκλοπαίδεια υγείας. Οι πληροφορίες 

εδώ παρουσιάζονται είτε με αλφαβητική σειρά (Alphabetical Index), είτε σε θεματικές 

ενότητες (Subject Index). 

                 

  

  



4. Πρακτικές Εφαρμογές- Case Studies                                                                                           

 

Χρηστίνα Δαλάτση                                   107             Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα            

2. Οδηγός αντιμετώπισης ασθένειας (Εισαγωγή συμπτωμάτων ή κατάστασης και 

συμβουλές αντιμετώπισης) 

Πρόκειται για μια εξαιρετική υπηρεσία,  

εναλλακτική της κλήσης στο αντίστοιχο 

τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης, στην 

οποία ο ενδιαφερόμενος απαντά σε μερικές 

ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματα που παρουσιάζει και του δίνονται συμβουλές 

όσον αφορά την κατάλληλη αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας του. Οι επιλογές 

που δίνονται στο χρήστη για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που 

παρουσιάζει είναι οι εξής: 

 

Αντιμετώπιση προβλήματος υγείας χωρίς ιατρική φροντίδα, αν το 
πρόβλημά δεν είναι σοβαρό (Self care) 

   

Κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο NHS Direct για 
περισσότερες διευκρινήσεις και συμβουλές από το 

νοσηλευτικό προσωπικό. 
 

Άμεση κλήση στην υπηρεσία άμεσης βοήθειας 
 
 

3. Βάση δεδομένων για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με το σύστημα υγείας 

                 

  

  

της Μεγάλης Βρετανίας (φαρμακεία, νοσοκομεία, ιατροί κλπ) 

Το σκέλος αυτό παραπέμπει το χρήστη στην 

υπηρεσία nhs uk, η οποία παρουσιάστηκε 

παραπάνω.  

 

Τέλος, παρέχεται και εναλλακτική πρόσβαση στις πληροφορίες του 

συστήματος NHS Direct μέσω σημείων πληροφόρησης σε δημόσιους χώρους (Public 

information kiosks) από το 2000 και μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης. Υπάρχουν 200 

οθόνες αφής (touch screen), με δυνατότητα εκτύπωσης. Σε κάθε τέτοιο σημείο 

πρόσβασης προστρέχουν κατά μέσο όρο 300 άτομα το μήνα [SILBER2003]. Επίσης, 

έξι εκατομμύρια ανθρώπων έχουν προσπελάσει την ιστοσελίδα του NHS Direct σε 

διάστημα περίπου δύο ετών website [SILBER2003]. Η NHS Direct απασχολεί πάνω 
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από 1000 νοσηλευτές, οι οποίοι υποστηρίζονται από συμβούλους και τηλεφωνητές 

[PERRY2003]. Στο μέλλον, σχεδιάζεται η ενοποίηση όλων των αντίστοιχων 

υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία εικονικού τηλεφωνικού 

κέντρου (Virtual Call Centre(VCC)) [PERRY2003]. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

8) δίνονται τα συνοπτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας NHS Direct. 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NHS Direct- NHS Direct On- line 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.nhsdirect.nhs.uk
ΧΩΡΑ Μεγάλη Βρετανία 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη ευρέως φάσματος υπηρεσιών 
(General Portal) και Σύστημα διαχείρισης 
πελατειακών σχέσεων (CRM) 

ΠΑΡΟΧΕΑΣ NHS Information Authority 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ NAI 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ Δεκέμβριος 1999 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αναζήτηση πληροφοριών σε ιατρικά θέματα, παροχή 
ιατρικών συμβουλών, οδηγός αντιμετώπισης 
ασθενειών, αξιολόγηση συμπτωμάτων, Τηλεφωνικό 
κέντρο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ OXI 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ UK On-line, NHS Healthspace, nhs uk 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ιατρικές πληροφορίες και συμβουλές 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ OXI 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ NAI 
E-MAIL LIST NAI 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ NAI 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Ιστοχώρος, Διαδικτυακή Πύλη, CRM, σύστημα 
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Σημεία πρόσβασης σε δημόσιους χώρους (kiosks), 
Ιστοσελίδα, Τηλεφωνικό κέντρο, Ψηφιακή τηλεόραση 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Nhs uk 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Nhs uk, NeLH 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ OXI 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Αγγλία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ Ουαλία 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Ήδη ολοκληρωμένη υπηρεσία με nhs uk 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Aξιολόγησης συμπτωμάτων ασθενή μέσω συστήματος 
λήψης αποφάσεων 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 

4- Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 8 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών της υπηρεσίας NHS Direct On-line 

 

 

http://www.nhsdirect.nhs.uk/
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4.1.2.3 NHS Healthspace                                                       

 
 

Η ιστοσελίδα NHS HealthSpace είναι μια ασφαλής εφαρμογή αποθήκευσης 

ιατρικού ιστορικού, ιατρικών πληροφοριών, ιατρικών ραντεβού από τους ασθενείς η 

οποία εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2003 . Στην πρώτη της μορφή, η υπηρεσία 

αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πολίτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 

κεντρικής αποθήκευσης του ιστορικού τους. Το Δεκέμβριο του 2004 πρόκειται να 

συνδεθεί με τους πραγματικούς ηλεκτρονικούς ιατρικούς  φακέλους του Συστήματος 

Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Η εικόνα του ιστοχώρου θα είναι αυτή που δίνεται 

στην Εικόνα  25. 

Οι τρόποι επικοινωνίας και διάδρασης με την υπηρεσία NHS Healthspace 

είναι: ο ιστοχώρος της υπηρεσίας [NHSHealthspace], το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα 

γραπτά μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς και τα ηχητικά μηνύματα.  

Στην υπηρεσία NHS Healthspace οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν, αφού 

πρώτα αποκτήσουν ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό 

πρόσβασης (password), διαδικασία που εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την 

ιδιωτικότητα των δεδομένων που αποθηκεύουν. Τους ζητείται να εισάγουν τα 

προσωπικά τους στοιχεία (Personal details), ώστε να ειδοποιούνται για τα ιατρικά 

ραντεβού τους. Επίσης, εισάγουν κάποια στοιχεία ιατρικού ιστορικού (Health 

details), τα οποία μπορούν στο μέλλον να ανανεώνουν, ώστε να παρακολουθούν την 

πορεία της φυσικής τους κατάστασης . Μια ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι αυτή της 

καταχώρησης των φαρμακευτικών αγωγών. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να 

καταχωρήσει κάποιες διευθύνσεις που τον ενδιαφέρουν (Address book).  Το 

ημερολόγιο (Calendar) βοηθά τους χρήστες να καταχωρήσουν τα ιατρικά ραντεβού 

τους και να ειδοποιηθούν εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

                 

  

  



4. Πρακτικές Εφαρμογές- Case Studies                                                                                           

 

Χρηστίνα Δαλάτση                                   110             Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα            

 

Εικόνα  25 Εικόνα που θα προυσιάζει η εξελιγμένη υπηρεσία NHS Healthspace το Δεκέμβριο του 2004 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9) δίνονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά 

της υπ

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NHS Healthspace 

ηρεσίας NHS Healthspace, όπως παρουσιάζονται στην πρώτη έκδοση της 

υπηρεσίας (Ιανουάριος 2004).  

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ https://www.healthspace.nhs.uk/ 
ΧΩΡΑ Μεγάλη Βρετανία 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ησης Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς, Υπηρεσία καταχώρΕΙΔΟΣ Ιστοχώρος 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ NHS  
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ NAI 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ Δεκέμβριος 2003 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ικού ιστορικού, ιατρικών ραντεβού, Καταχώρηση ιατρ

φαρμακευτικών αγωγών από τον ασθενή, υπηρεσίες 
ειδοποίησης 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Nhs uk 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ προσωπικό ιστορικό Ιατρικό 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ 
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ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΑΙ 
E-MAIL LIST ΟΧΙ 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΙ 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ώρος, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EHR), ΙστοχΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ αυτόματη ειδοποίηση 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ιστοσελίδα 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ , voice-mail e-mail, SMS
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Nhs uk 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Μεγάλη Βρετανία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

   2005, σύνδεση με τους πραγματικούς φακέλους ΤοΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ασθενών του NHS  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιατρικό ιστορικό ασθενή με υπηρεσίες ειδοποίησης 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 3- Πραγματοποίηση συναλλαγών ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΧΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 9 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών της υπηρεσίας NHS Healthspace 

 

Η υπηρεσία NeLH βασίζεται σε μια κεντρική ιστοσελίδα ([NHS_NeLH]) η 

οποία 

 του 2002 προστέθηκαν νέες συνεργασίες. Τον Απρίλιο του 

2002 η

 

 

4.1.2.4 NeLH UK  

 

διασυνδέει 70 πηγές πληροφόρησης που αποκτήθηκαν μέσω της συνεργασίας 

με βιβλιοθήκες του NHS, με την υπηρεσία NHS Direct Online και με την ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη κοινωνικής πρόνοιας. Ο σκοπός της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης NeLH, η 

οποία εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2000, ήταν η παροχή ενός περιβάλλοντος 

φιλικού προς το χρήστη για τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αναζητούν ιατρικές 

πληροφορίες.  

Το Φεβρουάριο

 ιστοσελίδα δέχτηκε 2,7 εκατομμύρια επισκέψεις. Μια ανάλυση κόστους- 

κέρδους (cost-benefit analysis) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επένδυση στην 

ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη προσφέρει κέρδη από την εξοικονόμηση χρόνου των 

επαγγελματιών υγείας ανάμεσα σε 3- 12 εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο 
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[SILBER2003]. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10) δίνονται συνοπτικά τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας NeLH. 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NeLH 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.nelh.nhs.uk
ΧΩΡΑ Μεγάλη Βρετανία 

Διαδικτυακή πύλη, Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και 
υπηρεσία πληροφόρησης ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΕΑΣ NHS Information Authority 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 2000 

Αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών από 
επαγγελματίες υγείας 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ OXI 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ NHS Direct on-Line, Social Care, UK On-line, DOH 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ιατρικές Πληροφορίες 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ OXI 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ NAI 
E-MAIL LIST OXI 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ NAI 

Ιστοχώρος, διαδικτυακή πύλη, μηχανισμοί 
αναζήτησης, βάσεις δεδομένων ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Nhs uk 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  - 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ισχυροί μηχανισμοί αναζήτησης, πολλαπλές πηγές 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 2- Αλληλεπίδραση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΧΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

 Πίνακας 10 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών της υπηρεσίας NHS NeLH 

 

 

4.1.2.5 NHS Occupational Health Smart Cards 

 

Το σύστημα επαγγελματικών έξυπνων καρτών υγείας (Occupational Health 

Smart Card (OHSC)) υλοποιήθηκε αρχικά σε 350 νοσηλευτικά ιδρύματα στην Αγγλία 
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και όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί των ιδρυμάτων αυτών απέκτησαν έξυπνες κάρτες 

([DOH_OHSC2002], [CABINETOFFICE2003]). Σήμερα (Δεκέμβριος 2003) 

[DOH_OHSC2003], υπάρχουν πάνω από 22.000 έξυπνες κάρτες σε λειτουργία στο 

Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Μέχρι το Μάρτιο του 2004 ο αριθμός αυτός θα φτάσει 

τις 30.000 [DOH_OHSC2003]. Η εισαγωγή των OHSC βελτιώνει την ποιότητα και την 

ταχύτητα των ελέγχων στους οποίους υποβάλλονται οι ειδικευόμενοι ιατροί πριν 

ξεκινήσουν τη μαθητεία τους στον πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε επόμενα στα 

οποία πιθανόν να μετατεθούν.  

Οι κάρτες OHSC εμπεριέχουν αποθηκευμένα δεδομένα υγείας των ιατρών, τα 

οποία είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία έχουν και τη 

δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα αυτά. Συνεπώς, τα τμήματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να έχουν απευθείας πληροφορία σχετικά με τη 

δυνατότητα ενός ιατρού να έρθει σε επαφή με ασθενείς ή όχι.  Η ασφάλεια 

αποθήκευσης, ανάκτησης και αλλαγής των δεδομένων που περιέχονται στις έξυπνες 

κάρτες διασφαλίζεται με την ανάγκη εισαγωγής του  προσωπικού κωδικού 

πρόσβασης (ΡΙΝ) τόσο του ιατρού, όσο και του εξουσιοδοτημένου ατόμου- 

υπαλλήλου του συστήματος υγείας [DOH_OHSC2002].  

Έχουν επίσης μελετηθεί και άλλες εφαρμογές των έξυπνων καρτών υγείας σε 

σχέση με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενούς, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη 

υλοποιηθεί πλήρως [PHOENIX2001]. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11) δίνονται 

συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος OHSC. 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NHS Occupational Health Smart  Cards 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.doh.gov.uk/occupationalhealth/ 
ΧΩΡΑ Μεγάλη Βρετανία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επαγγελματικές έξυπνες κάρτες υγείας 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ NHS Information Authority 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ - 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιατρικό ιστορικό ειδικευόμενων ιατρών για πρόσβαση 
σε κάθε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Smart Cards, Δίκτυο υγείας 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Μεγάλη Βρετανία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Επέκταση σε περισσότερα νοσοκομεία 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό ειδικευομένων 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4-Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 11 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών της υπηρεσίας OHSC 

 

4.2 Γαλλία 

 
Η Γαλλία, εκτός από τη σημαντική διαδικτυακή πύλη Orphanet (παράγραφος 

4.2.2) έχει να επιδείξει ένα πρωτοποριακό Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα 

(παράγραφος 4.2.3) και ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με χρήση έξυπνων 

καρτών μεγάλης εμβέλειας (παράγραφος 4.2.3).  

 
 

4.2.1 Orphanet 
 

 

Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη OrphaNet ([ORPHANET]) παρέχεται σε 

πολλές γλώσσες και ασχολείται με σπάνιες ασθένειες και  δυσεύρετα φάρμακα (Rare 

Diseases and Orphan Drugs). Υποστηρίζεται από το εθνικό γαλλικό ινστιτούτο 

έρευνας στο χώρο της υγείας (French national health research institute – INSERM) 

και από πόρους της ευρωπαϊκής ένωσης [SILBER2003]. Ο στόχος του ORPHANET 

είναι η προσφορά υπηρεσιών υγείας που να προσαρμόζονται στις ανάγκες των 

ασθενών και των οικογενειών τους, των επαγγελματιών υγείας και των ερευνητών, 

καθώς και των ομάδων υποστήριξης και της βιομηχανίας υγείας [ORPHANET].  
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Η ενασχόληση με τις σπάνιες ασθένειες πηγάζει από το γεγονός ότι αυτές είναι 

δύσκολο να διαγνωστούν. Τα δυσεύρετα φάρμακα είναι αυτά που θεραπεύουν τις 

ασθένειες αυτές και που αρκετές φορές δεν παρασκευάζονται από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες επειδή δεν παρουσιάζουν αρκετή κατανάλωση.  

Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια του OrphaNet περιέχει πληροφορίες για 

περισσότερες από 1.150 από τις συνολικά 3.000 σπάνιες ασθένειες που έχουν 

καταγραφεί. Στη Γαλλία, υπάρχουν 226 σύνδεσμοι σπάνιων ασθενειών, 204 από τους 

οποίους διαθέτουν ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες του OrphaNet αποθηκεύονται σε μια 

βάση δεδομένων με ερωταποκρίσεις πραγματικού χρόνου, η οποία περιέχει 

δεδομένα από εργαστήρια βιολογίας, συμβουλές ειδικών του χώρου, καθώς και 

συνδέσμους ασθενών. Μέσω της ιστοσελίδας του OrphaNet συνεργάζονται 36 

γαλλικά δίκτυα υγείας. Η βάση δεδομένων που έχει αναπτυχθεί επεκτείνεται στην 

Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ισπανία [ORPHANET]. 

Το ORPHANET δημιουργήθηκε το και η βάση δεδομένων του 

είναι προσβάσιμη για το κοινό την 1η Ιανουαρίου του 1998. Οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται στο Orphanet χωρίζονται σε 

κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο του επισκέπτη, είναι δηλαδή 

υπηρεσίες προς ασθενείς, επαγγελματίες, αυτούς που 

αναζητούν ομάδες υποστήριξης, βιομηχανίες και το κοινό.  

Μια στατιστική μελέτη των επισκεπτών της ιστοσελίδας το Σεπτέμβριο του 

2002 έδειξε ότι το 50% των χρηστών είναι επαγγελματίες υγείας και το 50% είναι 

ασθενείς, με το 1/3 των χρηστών να την επισκέπτονται κάθε φορά για πρώτη φορά. 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται σε 105  χώρες με ρυθμό πάνω από 3.000 επισκέψεις 

ημερησίως [SILBER2003]. Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της εφαρμογής 

Orphanet δίνονται παρακάτω (Πίνακας 12): 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Orphanet 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.orpha.net
ΧΩΡΑ Γαλλία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδικτυακή πύλη εξεδικευμένου περιεχομένου 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Orphanet- INSERM 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ NAI 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1998 

Πληροφορίες για σπάνιες ασθένειες και δυσεύρετα 
φάρμακα ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AMELI.fr, sante.gouv.fr 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ασθένειες, συμπτώματα, ομάδες υποστήριξης 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΑΙ 
E-MAIL LIST ΝΑΙ (support group) 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ NAI 

Διαδικτυακή πύλη, ομάδα υποστήριξης, βάσεις 
δεδομένων ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INSERM 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Γαλλία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Ανανέωση Β.Δ. 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 2- Διάδραση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Γερμανική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 12 Βασικά χαρακτηριστικά του Orphanet 

 

 

4.2.2 COHERENCE- HEGP 
 

 

Το σύστημα COHERENCE (Component-based Health REference architecture 

for Networked CarE) αποτελεί μια αρχιτεκτονική για δικτυωμένα νοσοκομειακά 

πληροφοριακά συστήματα και χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο George 

Pompidou (Hospital Européen George Pompidou- HEGP) που βρίσκεται στο Παρίσι 

[SILBER2003].  

Το Νοσοκομείο HEGP εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2000 και αποτέλεσε μια 

σύμπραξη τριών παλαιότερων παραδοσιακών Νοσοκομείων. Ο προϋπολογισμός του 

HEGP κατά την εγκαινίασή του ήταν μικρότερος από το άθροισμα των 

προϋπολογισμών των τριών παλαιότερων Νοσοκομείων. Το 6% αυτού του αρχικού 

προϋπολογισμού αποδόθηκε σε επενδύσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα και το 
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1.8% των ετήσιων δαπανών λειτουργίας στη συντήρηση των συστημάτων αυτών 

[SILBER2003].   

Οι στόχοι της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα της 

επιστήμης της πληροφορικής στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο George Pompidou HEGP 

ήταν και είναι οι εξής [OMNES2003], [SILBER2003]: 

 

 Ο έλεγχος των δαπανών μέσω της οργανωτικής καινοτομίας  

 Η βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας υποδοχής ασθενών 

 Η μείωση και η αναδιανομή του αριθμού των κλινών 

 Η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης 

 

Το σύστημα COHERENCE βοήθησε το HEGP στην επίτευξη των στόχων του, 

βοηθώντας στην ολοκλήρωση και στην επικοινωνία μεταξύ των επιχειρηματικών 

μονάδων του Νοσοκομείου. Η σχεδίαση του HIS (Hospital Information System- 

Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα) ξεκίνησε το 1996. 

Το σύστημα COHERENCE περιέχει σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων (ERP) (βλ παράγραφο 3.9.1) της εταιρείας Medasys, ένα σύστημα 

αρχειοθέτησης εικόνων (Picture Archiving System (PACS)) της εταιρείας AGFA και 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης εφαρμογών (Entreprise Application Integration- EAI) (βλ 

παράγραφο 3.9.1) της εταιρείας THALES ([OMNES2003], [SILBER2003]). Επίσης, 

υπάρχει σύστημα διαχείρισης πολυμεσικών ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων 

ασθενών (multimedia Electronic Health record-  (EΗR)) (βλ παράγραφο 3.8), η 

πρόσβαση στο οποίο είναι διαθέσιμη σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου μέσω 1800 σταθερών και κινητών υπολογιστών με ασύρματες 

συνδέσεις. Επίσης, παρέχεται η υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στους ασθενείς (βλ παράγραφο 3.1) με πρωτόκολλα επίτευξης ασφαλούς 

επικοινωνίας ([OMNES2003], [SILBER2003]). 

Περισσότεροι από 140.000 ασθενείς έχουν εισαχθεί στο Νοσοκομείο HEGP 

([SILBER2003], έως το Μάιο του 2003). Συγκριτικά με τα Νοσοκομεία που 

αντικατέστησε το HEGP, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω πλεονεκτήματα 

[SILBER2003], [OMNES2003]: 
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 Μείωση δαπανών 

Το ολικό κόστος λειτουργίας έχει μειωθεί κατά 17 εκατομμύρια ευρώ, παρά 

την αύξηση κατά 15 εκατομμύρια ευρώ των δαπανών για τη διάγνωση και 

θεραπεία. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση της παρουσίας του νοσηλευτικού 

προσωπικού στο χώρο των ασθενών και μείωση κατά μία ημέρα της μέσης 

διάρκειας νοσηλείας  

 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 

Το Νοσοκομείο οργανώνεται γύρω από το σύστημα διαχείρισης των 

ασθενών.  Το ενιαίο σύστημα EΗR χρησιμοποιείται ως ο πυρήνας της 

καθημερινής λειτουργίας. Η ιατρική πληροφορία καταχωρείται άμεσα και 

οι συνταγές φαρμάκων κατανέμονται στα υπόλοιπα συστήματα μαζί με 

ένα σύντομο ιατρικό αρχείο. Το ενιαίο σύστημα διαχείρισης των ραντεβού 

χρησιμοποιείται στο 96% των μονάδων και δημιουργεί ένα 

προσωποποιημένο πλάνο υγείας. Οι λίστες αναμονής μειώνονται και είναι 

εύκολη η ανίχνευση ραντεβού που δε συμβιβάζονται μεταξύ τους.   

 Ποιότητα  υγειονομικής περίθαλψης 

Η διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί μέσω της παροχής 22 αποκεντρωμένων 

σημείων πρόσβασης στις διοικητικές υπηρεσίες. Επίσης, η διαθεσιμότητα 

και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών προσφέρουν 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  

Στο μέλλον πρόκειται να αναπτυχθεί ένα τοπικό δίκτυο τύπου Gigabit 

Ethernet και να βελτιωθεί η απόδοση της μεταφοράς από το σύστημα PACS στις 

βάσεις δεδομένων. Επίσης, αναμένεται η λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης 

extranet για πρόσβαση στους ιατρούς μέσω έξυπνων καρτών [OMNES2003]. Ο 

Πίνακας 13 παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του συστήματος HEGP.   

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Coherence- HEGP 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.ap-hop-paris.fr/hopitaux/hegp.htm
ΧΩΡΑ Γαλλία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήρες Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Assistance Hopitaux Publique de Paris 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ - 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 2000 

http://www.ap-hop-paris.fr/hopitaux/hegp.htm
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Διοικητικές υπηρεσίες, Ηλεκτρονικός φάκελος 
ασθενή, Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, Ιατρικό 
υποσύστημα, άμεση πρόσβαση σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ NAI 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ERP, EHR, Διαδίκτυο, Ασύρματη πρόσβαση, PACS  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο, Νοσοκομείο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ - 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Νοσοκομείο 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Διαδικτυακή πύλη extranet 

Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 2- Διάδραση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Γερμανική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

 

Πίνακας 13 Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος COHERENCE και της οργάνωσης του Νοσοκομείου 
HEGP 

 

 

4.2.3 SESAM-Vitale  
 

 

Το Γαλλικό Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (French National Social 

Security (CNAM)), στην προσπάθειά του να εκσυγχρονιστεί, από το 1978 

([SILBER2003]) ξεκίνησε την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης των 

ασφαλισμένων και των αιτήσεών τους για χρηματική αποζημίωση μετά την επίσκεψη 

σε κάποιο ιατρό, νοσηλευτικό ίδρυμα ή φαρμακείο με χρήση έξυπνων καρτών 

                 

  

  

[SESAM_VITALE] (Εικόνα  26). Το σύστημα αυτό αργότερα ονομάστηκε SESAM- 

Vitale. Οι κάρτες αυτές δεν περιέχουν ιατρικές πληροφορίες, παρά μόνο προσωπικά 
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στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή αποστολή αιτήσεων για χρηματική 

αποζημίωση προς τους ασφαλιστικούς φορείς.  

 

 

Εικόνα  26 Έξυπνη κάρτα SESAM-Vitale 

Το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο να αντικατασταθεί το έντυπο που 

συμπληρωνόταν από τους ασφαλισμένους μετά από κάποια ιατρική δαπάνη και 

μετά κατετίθετο στον ασφαλιστικό τους φορέα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

καθυστερήσεις στην καταβολή της αποζημίωσης, αλλά και σπατάλη χρόνου από την 

πλευρά των ασφαλισμένων. Η αίτηση λοιπόν για χρηματική αποζημίωση γίνεται 

πλέον αυτόματα και με ηλεκτρονικό τρόπο (Electronic Claim Form (called FSE)) προς 

το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη συνεργασία του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

του ιατρού, της έξυπνης κάρτας Vitale του ασθενή και ενός κεντρικού δικτύου. Ο 

τρόπος λειτουργίας τους συστήματος SESAM-Vitale φαίνεται στην Εικόνα  27 και 

δίνεται συνοπτικά στη συνέχεια  ως μια διαδικασία τριών βημάτων 

[SESAM_VITALE]: 

 

1. Δημιουργία αιτήματος αποζημίωσης στον ασφαλιστικό φορέα 

Ο ιατρός εισάγει την επαγγελματική κάρτα στο σύστημά του μαζί με τον 

προσωπικό κωδικό του. Για κάθε ασφαλισμένο που εξετάζει, του ζητά την 

κάρτα Vitale, οπότε η ηλεκτρονική αίτηση έχει δημιουργηθεί. 

2. Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης στον ασφαλιστικό φορέα 

Η υποβολή μπορεί να γίνει από τον ιατρό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.  

3. Επεξεργασία του αιτήματος από τον ασφαλιστικό φορέα 

Ο ασφαλιστικός φορέας αρχικά επιβεβαιώνει τη λήψη του αιτήματος μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση αποτυχημένης λήψης, ο ιατρός 

είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την υποβολή εντός 2 ημερών. 
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Παραπάνω από 10.000 χιλιόμετρα οπτικής ίνας έχουν εγκατασταθεί κάτω από 

το σιδηροδρομικό δίκτυο για την υλοποίηση του συστήματος SESAM-Vitale  και 

υπάρχουν 155 σημεία επαφής στη Γαλλία, στο Μονακό και στη Γαλλική Γουινέα.  Η 

ταυτότητα των ιατρών αναγνωρίζεται με ασφαλή τρόπο, καθώς και οι συναλλαγές 

τους. Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί μεταξύ του 1998 και του 2001. Οι ιδιωτικοί 

ιατροί κλήθηκαν να αποκτήσουν έναν υπολογιστή και μια συσκευή αναμετάδοσης 

και εξοπλίστηκαν με μια Επαγγελματική Έξυπνη Κάρτα Υγείας (Health 

Professional’s card). Σήμερα είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι από 50.000 ιατροί και 

300 Νοσοκομεία. Κατά το 2002 εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο ηλεκτρονικές αιτήσεις 

για χρηματική αποζημίωση [SILBER2003], ενώ η χρηματική αποζημίωση 

καταβάλλεται πέντε μόλις εργάσιμες μέρες μετά την κατάθεση της αίτησης 

[SESAM_VITALE]. 

 

[SESAM_VITALE]Εικόνα  27 Τρόπος λειτουργίας του συστήματος SESAM-Vitale 

Το σύστημα SESAM-Vitale έχει προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον και γίνονται 

μελέτες για την εξάπλωσή του. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται προσπάθειες επέκτασής 

του στο Βέλγιο (Transcards), στη Γερμανία (Netlink), καθώς και στην Αυστρία και 

την Ελλάδα (

                 

  

  

Netc@rds) [SESAM_VITALE]. Παρακάτω δίνονται συνοπτικά τα βασικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος SESAM-Vitale (Πίνακας 14). 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SESAM- Vital 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.sesam-vitale.fr 

mailto:Netc@rds
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ΧΩΡΑ Γαλλία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έξυπνες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ CNAM 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1998 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Χρήση έξυπνων καρτών για την αναγνώριση 
στοιχείων ασθενή και την αυτόματη υποβολή 
αιτήματος χρηματικής αποζημίωσης από τον 
ασφαλιστικό φορέα μέσω του ιατρού 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Έξυπνες κάρτες υγείας 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μέσω του ιατρού 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεντρικό σύστημα του οργανισμού κοινωνικής 
ασφάλισης 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ - 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Γαλλία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Επέκταση 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Αυτόματες συναλλαγές με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4- Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 14 Πίνακας βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος SESAM Vitale 

 

4.3 Δανία 

 

Η σημαντικότερη εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει 

αναπτυχθεί στη Δανία είναι το Δίκτυο Υγείας MedCom, ένα από τα πιο 

ολοκληρωμένα δίκτυα υγείας που έχουν αναπτυχθεί. 
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4.3.1 MedCom- Danish Health Care Network 
 

 

Το 1994, το πρόγραμμα Medcom προσπάθησε να ενοποιήσει επιμέρους 

προσπάθειες προτυποποίησης της επικοινωνίας μεταξύ κέντρων παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα MedCom II είχε ως στόχο τη διάχυση των 

προτύπων που είχαν ήδη δημιουργηθεί [SILBER2003]. Σήμερα, πάνω από 80.000 

μηνύματα μεταφέρονται ημερησίως μέσω του εθνικού δικτύου υγεία MedCom της 

Δανίας [SILBER2003] ανάμεσα στα Νοσοκομεία, τα εργαστήρια, του ιατρούς, τα 

φαρμακεία κλπ. Στην Εικόνα  29 δίνεται η εξέλιξη της χρήσης του δικτύου MedCom 

από τη στιγμή της δημιουργίας του ως σήμερα. Στο δίκτυο MedCom συμμετέχουν 

([SILBER2003], [JENSEN2003]): 

o 64 Νοσοκομεία της Δανίας (100%) 

o 60 Εργαστήρια της Δανίας (100%) 

o 1768 κέντρα πρωτοβάθμιας πείθαλψης (81%) 

o 365 ειδικοί (48%) 

o 331 φαρμακεία (100%) 

o 19 Δήμοι (20%) 

Το δίκτυο MedCom επιτρέπει στα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικές αναφορές (referrals), ώστε να αποφεύγουν την εισαγωγή στοιχείων 

[SILBER2003], γεγονός το οποίο έχει αυξήσει την ποιότητα των ιατρικών αναφορών 

και κατά συνέπεια των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών. Σύμφωνα με 

μελέτες που έχουν γίνει, το δίκτυο MedCom έχει οδηγήσει σε μείωση δαπανών του 

συστήματος υγείας, αλλά και σε αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  

[SILBER2003]. Ένα σχεδιάγραμμα του δικτύου MedCom δίνεται στην Εικόνα  28. 

Το πρόγραμμα MedCom IV αντιπροσωπεύει τη μετάβαση στην τεχνολογία 

του Διαδικτύου, περιλαμβάνοντας: ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαχείριση 

ραντεβού, πρόσβαση σε εργαστηριακά αποτελέσματα και δεδομένα ασθενών μέσω 

Διαδικτύου, παρακολούθηση ασθενών στο σπίτι, τηλεϊατρική κλπ [SILBER2003]. Ο 

Πίνακας 15 παρουσιάζει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του δικτύου υγείας 

MedCom. 
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) Εικόνα  28 Σχεδιάγραμμα του δικτύου MedCom [JENSEN2003]

 

Εικόνα  29 Η εξέλιξη της χρήσης του δικτύου Medcom μέσω του αριθμού των μηνυμάτων που 
αποστέλλονται [MEDCOMIV]
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ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MedCom 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.medcom.dk
ΧΩΡΑ Δανία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δίκτυο υγείας 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ http://www.medcom.dk
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1994 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δίκτυο υγείας για τη μεταφορά μηνυμάτων ανάμεσα 
σε ιατρούς, εργαστήρια, νοσοκομεία, β.δ. κλπ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Δίκτυο υγείας, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ΕHR, 
τηλε-συμβουλευτική 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μέσω του ιατρού 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ - 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Δανία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Χρήση Διαδικτύου, XML, ενοποίηση όλου του 
συστήματος υγείας  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων υγείας, 
υπηρεσίες μηνυμάτων, προσπάθεια ενσωμάτωσης 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4- Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

 

Πίνακας 15 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών του δικτύου MedCom της Δανίας 

 

4.4 Σουηδία 

 

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας που 

επιλέχθηκε να παρουσιαστεί από τη Σουηδία είναι η διαδικτυακή πύλη της πόλης της 

Στοκχόλμης  Värdguiden. 

 

 

http://www.medcom.dk/
http://www.medcom.dk/
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4.4.1 Värdguiden  

 
 
 

Στην πόλη της Στοκχόλμης, η οποία κατοικείται από 1,8 εκατομμύρια άτομα, 

έχει αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πύλη με θέμα την υγεία από το Φεβρουάριο του 

2002 ([VARDGUIDEN]). Η πύλη αυτή προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις 

υπηρεσίες υγείας καθώς και έναν ασφαλή τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ασθενών 

και των ειδικών ιατρών [SILBER2003].  

Σήμερα, η διαδικτυακή πύλη της Στοκχόλμης χρησιμοποιείται από περίπου 

55.000 χρήστες κάθε μήνα και 12.000 πολίτες επικοινωνούν με το τηλεφωνικό της 

κέντρο [SILBER2003]. Στο μέλλον, υπάρχουν σχέδια υλοποίησης επικοινωνίας μέσω 

ασύρματων συσκευών, καθώς και δυνατότητα προσωποποίησης της ιστοσελίδας για 

κάθε χρήστη [FCPP2001]. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 16) εμφανίζονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά της πύλης Värdguiden. 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Vardguiden 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.vardguiden.se/
ΧΩΡΑ Σουηδία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαδικτυακή πύλη γενικού περιεχομένου 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Οργανισμός υγείας 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 2002 

Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος υγείας, 
τηλεφωνικό κέντρο για διευκρινήσεις, επικοινωνία 
μεταξύ ασθενών και ιατρών 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Πληροφορίες συστήματος υγείας 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΑΙ 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Διαδικτυακή πύλη, crm 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο, τηλεφωνικό κέντρο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Στοκχόλμη 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Ασύρματες συσκευές, προσωποποίηση ιστοσελίδας 

                 

  

  

http://www.vardguiden.se/
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Προοπτικές ολοκλήρωσης  εύρους υπηρεσιών και 
ηλεκτρονικών συναλλαγών ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 3- Συναλλαγή 

ΓΛΩΣΣΕΣ Σουηδική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 16 Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών της διαδικτυακής πύλης Värdguiden. 

 

4.5 Σλοβενία 

 

Στη Σλοβενία έχει αναπτυχθεί ένα πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων καρτών, 

με χρήση στην κοινωνική ασφάλιση. Το σύστημα αυτό είναι από τα σημαντικότερα 

του είδους του. 

 

4.5.1 Health Insurance Card System  
 

 

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με χρήση έξυπνων καρτών εγκαινιάστηκε 

στη Σλοβενία το 2000. Το σύστημα αυτό εγκαθιστά αλληλοσυνδέσεις μεταξύ όλων 

των παροχέων κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης. Η έξυπνη 

κάρτα που χρησιμοποιείται δίνεται στην Εικόνα  30.  

Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης της κάρτας αυτής. Ο πρώτος είναι η ανάγνωσή 

της σε κάποιο χώρο υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη 

απευθείας σύνδεσης με το κεντρικό σύστημα, όπως φαίνεται στην Εικόνα  31.  Ο 

δεύτερος τρόπος απαιτεί την απευθείας σύνδεση με το κεντρικό σύστημα, 

δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα επέμβασης και αλλαγής των δεδομένων που 

εμπεριέχονται στην έξυπνη κάρτα του ασφαλισμένου (Εικόνα  32). 
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Εικόνα  30 Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης της Σλοβενίας [SUSELJ2003] 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  31 Τρόπος χρήσης της έξυπνης κάρτας ασφάλισης σε μη- απευθείας σύνδεση, στο γραφείο του 
ιατρού [SUSELJ2003]

 

 

 

 

 

Εικόνα  32 Τρόπος χρήσης της έξυπνης κάρτας ασφάλισης σε απευθείας σύνδεση [SUSELJ2003] 

Οι συμμετέχοντες στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με έξυπνες κάρτες στη 

Σλοβενία είναι 1081 ιατροί, 77 ινστιτούτα, 92 φαρμακεία, 64 κέντρα περίθαλψης, 26 

Νοσοκομεία και 15 θέρετρα υγείας [SILBER2003]. Το σύστημα απλώνεται στο σύνολο 

της χώρας (Εικόνα  33). Ο Πίνακας 17 περιέχει τα βασικά χαρακτηριστικά του. 
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Εικόνα  33 Επέκταση του συστήματος έξυπνων καρτών κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβενία 
[SUSELJ2003]

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Health Insurance Card System 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 
ΧΩΡΑ Σλοβενία 

Σύστημα έξυπνων καρτών κοινωνικής ασφάλισης 
ασθενή ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΕΑΣ Κρατικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 2000 

Λήψη στοιχείων ασφάλισης ασθενή με ανάγνωση 
στοιχείων έξυπνης κάρτας, αλλαγή στοιχείων 
ασφάλισης ασθενή (απευθείας σύνδεση ή όχι) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Έξυπνες κάρτες υγείας ασθενή, δίκτυο υγείας 

Σύστημα ανάγνωσης κάρτας, τερματικό κεντρικού 
συστήματος ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Σλοβενία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Καταχώρηση και ιατρικών δεδομένων 

Αυτόματη ανάκτηση ασφαλιστικών στοιχείων ασθενή 
σε οποιοδήποτε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4- Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ - 
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 17 Χαρακτηριστικά του συστήματος έξυπνων καρτών ασφάλισης της Σλοβενίας 

 

4.6 Νορβηγία 

 

Ένα από τα ενδιαφέροντα δίκτυα υγείας με κύριο σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών τηλεϊατρικής είναι το δίκτυο υγείας της Βόρειας Νορβηγίας. 

 

 

4.6.1 Δίκτυο Υγείας Βόρειας Νορβηγίας (Northern Norwegian Health 
Network) 

 

 

Το Δίκτυο υγείας της Βόρειας Νορβηγίας αποτελεί ένα κλειστό δίκτυο που 

συνδέει φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 

Βόρειας Νορβηγίας εδρεύει το κέντρο Τηλεϊατρικής της Νορβηγίας, το οποίο παρέχει 

τις υπηρεσίες του μέσω του Δικτύου Υγείας της Βόρειας Νορβηγίας. Στην περιοχή 

κατοικούν 464.159 άτομα, πολλά από τα οποία διαμένουν σε απομακρυσμένες 

περιοχές [SILBER2003]. Πρόκειται για μια λύση κλειστού ενδοδικτύου (closed 

intranet solution), η οποία βασίζεται στην τεχνολογία IP με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ασφάλεια [JOHAN2003]. Στην Εικόνα  34 φαίνεται η εμβέλεια του δικτύου αυτού.  

Κατά τον Ιανουάριο του 2003 διακινήθηκαν μέσω του Δικτύου Υγείας ένα 

εκατομμύριο μηνύματα ([SILBER2003] [JOHAN2003], ). Τα μηνύματα αυτά 

περιλαμβάνουν τη μετάδοση εικόνων δερματολογίας, καταγραφών παιδιατρικής και 

καρδιολογίας, μικροβιολογικές αναλύσεις και υπέρηχοι καθώς και λοιπές 

πληροφορίες. Οι τομείς ενδιαφέροντος λοιπόν περιλαμβάνουν [JOHAN2003]: 

• δερματολογία 

• πλαστική χειρουργική 

• οφθαλμολογία 
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• ωτορινολαρυγγολογία 

• ραδιολογία 

• καρδιογραφήματα 

 

                 

  

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  34 Εμβέλεια του Δικτύου Υγείας της Βόρειας Νορβηγίας [JOHAN2003]

Οι χρήστες του Δικτύου Υγείας περιλαμβάνουν τις τοπικές αρχές παροχής 

υγείας (regional health care authorities), όλα τα Νοσοκομεία της περιοχής, όλους 

τους γενικούς ιατρούς, καθώς και άλλα ινστιτούτα υγείας. Επίσης σε πιλοτικό στάδιο 

βρίσκεται η χρήση του Δικτύου αυτού από νοσοκόμες σε κατ’ οίκον επισκέψεις και 

από τους ίδιους τους ασθενείς [JOHAN2003].   

Οι ασθενείς, μέσω του εξεταζόμενου δικτύου υγείας, ζητούν κάποιο ραντεβού 

και βλέπουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους μέσω του διαδικτύου 

[SILBER2003]. Το Δίκτυο αυτό επιτρέπει τη διάγνωση του 95% των περιπτώσεων 

δερματολογίας τοπικά. Επιπλέον, η τηλε-ραδιολογία επιτρέπει την απόκτηση 

δεύτερης γνώμης από εξειδικευμένους ιατρούς σε κεντρικά Νοσοκομεία και την 

παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως των οφθαλμολογικών παθήσεων. Οικονομικά οφέλη 

καρπώνονται περισσότερες από τις μισές κοινότητας, λόγω της μείωσης των αναγκών 

μεταφοράς των ασθενών [JOHAN2003]. Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου υγείας της Βόρειας Νορβηγίας 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Northern Norwegian Health Network 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 
ΧΩΡΑ Νορβηγία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοπικό δίκτυο υγείας 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Νορβηγικό κέντρο τηλεματικής 
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ - 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε κέντρα περίθαλψης 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Δίκτυο υγείας, τηλεϊατρική, closed intranet 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ OXI 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Βόρεια Νορβηγία 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Διεθνής εμβέλεια, απευθείας πρόσβαση του πολίτη 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ισχυρό δίκτυο τηλεϊατρικής, δυνατότητες κλιμάκωσης 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ - 

ΓΛΩΣΣΕΣ Νορβηγική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 18 Χαρακτηριστικά δικτύου υγείας της Βόρειας Νορβηγίας 

 

4.7 Ιταλία 

 

Μια από τις προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ιταλία είναι το πρόγραμμα 

Boario Home Care Project, το οποίο αποτελεί ένα δίκτυο τηλεματικής για τη στήριξη 

των ιατρών σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.  

 

 

4.7.1 Boario Home Care Project 
 
 
 

Το πρόγραμμα Boario Home Care δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 1998 με 

σκοπό να πραγματοποιήσει ένα δίκτυο τηλεματικής για τους γενικούς ιατρούς σε μια 
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ορεινή περιοχή της Ιταλίας (Vallecamonica) και να τους δώσει τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν σε 24ωρη βάση τους καρδιομυϊκούς δείκτες των ασθενών τους με τη 

βοήθεια ενός κινητού ηλεκτροκαρδιογράφου. Χάρις στα επιτυχή αποτελέσματα της 

αρχικής προσπάθειας, το πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε σταδιακά σε μεγάλο τμήμα 

της Ιταλικής επικράτειας.  

Σήμερα, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής και 

δεύτερης γνώμης για τους γενικούς ιατρούς και τους καρδιολόγους, νοσηλευτικές 

υπηρεσίες από απόσταση για τους χρόνιους καρδιοπαθείς, τηλεδιάγνωση αρρυθμίας 

και τηλεφωνικά κέντρα για Νοσοκομεία. Το γενικό σχήμα του προγράμματος 

δίνεται στην Εικόνα  35. Οι γενικοί ιατροί αποκτούν ένα φορητό 

ηλεκτροκαρδιογράφο, ο οποίος μπορεί να διασυνδεθεί με ένα σταθερό ή φορητό 

τηλέφωνο [SCALVINI2003]. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι μηχανογραφημένο και 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  Ο Πίνακας 19 ανακεφαλαιώνει τα χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής.  

 

Εικόνα  35 Σχηματικό διάγραμμα της λειτουργίας του Boario Home Care Project [SCALVINI2003]

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Boario Home Care Project 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 
ΧΩΡΑ Ιταλία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δίκτυο υγείας για τηλεματικές υπηρεσίες 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Κρατικός οργανισμός υγείας 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1998 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής και δεύτερη άποψη 
για τους γενικούς ιατρούς και τους καρδιολόγους, 
νοσηλευτικές υπηρεσίες από απόσταση για τους 
χρόνιους καρδιοπαθείς, τηλεδιάγνωση αρρυθμίας και 
τηλεφωνικά κέντρα για Νοσοκομεία 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Τηλεϊατρική, δίκτυο υγείας, CRM, δίκτυο τηλε-
εργασίας, κατ΄ οίκον φροντίδα 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Ιταλία (σποραδικά) 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  - 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καινοτόμο δίκτυο τηλεματικής και τηλε-εργασίας 
ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 3- Διάδραση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Ιταλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 19 Πίνακας βασικών χαρακτηριστικών του Boario Home Care Project 

 

4.8 Ισλανδία 

 

Η Ισλανδία αποτελεί μια χώρα που προβλημάτισε τους διεθνείς κύκλους 

σχετικά με την  ηθικότητα ή όχι της αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών που τηρούνται για τους κατοίκους της 

Ισλανδίας. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί σχετικά με τους κανόνες 

που πρέπει να διέπουν τη δημιουργία, χρήση και επεξεργασία των βάσεων 

δεδομένων του τομέα της υγείας [MINISTRYHEALTH_ICELAND] στη συγκεκριμένη 

χώρα. Στη συνέχεια θα δοθούν κάποια βασικά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα 

του συστήματος υγείας της Ισλανδίας σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται.  
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Στην Ισλανδία υπάρχει σωστά εγκατεστημένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, με 

σύνδεση οπτικής ίνας στην περίμετρο της χώρας και συνδέσεις με την Ευρώπη και 

την Αμερική (Εικόνα  36) [PALSSON2000]. Όπως έχει διατυπωθεί στο κείμενο της 

στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας της Ισλανδίας, οι κύριοι στόχοι της χρήσης των 

τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον τομέα της υγείας είναι οι εξής: 

 

1. Παροχή στον πολίτη βελτιωμένων τρόπων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

2. Βελτίωση της ποιότητας και της οικονομικής ευρωστίας του τομέα της υγείας 

3. Παροχή ιδιωτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων υγείας 

 

[PALSSON2000]Εικόνα  36 Σχηματικό διάγραμμα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Ισλανδίας 

Η στρατηγική για τη χρήση της Πληροφορικής στον τομέα της υγείας είχε 

τους παρακάτω άξονες: 

 

 Εγκατάσταση του Δικτύου Υγείας (Icelandic Healthnet) 

 Συντονισμός των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων 

 Γενικό πλάνο για τα συστήματα Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 

 Γενικό πλάνο για την τηλεϊατρική 

 Χρήση της πληροφορίας υγείας σε διοικητικά θέματα 

 Ενδυνάμωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της έρευνας και της 

διεθνούς συνεργασίας 
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Το γενικό σχεδιάγραμμα της οργάνωσης του Υπουργείου Υγείας της 

Ισλανδίας γύρω από το Δίκτυο Υγείας της δίνεται στην Εικόνα  37. Το Δίκτυο αυτό 

παρέχει την υποδομή για τη διασύνδεση όλων των ινστιτούτων που σχετίζονται με 

την υγεία, χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα και παρέχει τρόπους ασφαλούς σύνδεσης 

και επικοινωνίας.    

 

 

[PALSSON2000]Εικόνα  37 Πλάνο οργάνωσης του τομέα της υγείας στην Ισλανδία 

 

4.9 Ισπανία 

 

Η Ισπανία, εκτός των άλλων, έχει να παρουσιάσει ένα σύγχρονο δίκτυο υγείας 

που διασυνδέει όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας και χρησιμοποιεί 

πρωτοποριακές τεχνολογίες στο δίκτυο κορμού. 
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4.9.1 Δίκτυο Υγείας Ανδαλουσίας (Andalusian Health Network) 
 

 

 

Η Ανδαλουσία καλύπτει το 17,3% του ισπανικού εδάφους, 87.268 km² στο 

σύνολο, και αποτελεί μια περιοχή μεγαλύτερη από τις χώρες όπως το Βέλγιο, η 

Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία και η Ελβετία [FERN2003]. Το Δίκτυο Υγείας της 

Ανδαλουσίας διασυνδέει όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας, όπως αυτά 

φαίνονται στην Εικόνα  38. Ένα διάγραμμα του δικτύου κορμού φαίνεται στην 

Εικόνα  39. 
 

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε 7.4 εκατομμύρια πολίτες 

33 τομείς πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νοσοκομεία (31) 

                 

  

  

 Ειδικευμένη φροντίδα 
(150 κέντρα))

 

 
Πρωτοβάθμια φροντίδα 

1.420 κέντρα80.000 υπάλληλοι   

 (17.000 ιατροί)

Εικόνα  38 Είδη κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δίκτυο Υγείας της Ανδαλουσίας [FERN2003]

 

Όσον αφορά στη στρατηγική του Δικτύου Υγείας της Ανδαλουσίας, οι στόχοι 

είναι οι παρακάτω [FERN2003]: 

 

 Ομογενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής 
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 Η εμφύτευση συστημάτων πληροφορικής μεγάλης πολυπλοκότητας  

 

Όσον αφορά στην ασφάλεια, εγγυάται την ακεραιότητα, την ιδιωτικότητα και  

την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας που μεταφέρεται μέσω του δικτύου (κλινικές 

εγγραφές, διαγνώσεις, θεραπείες κλπ) σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Κάποια 

από τα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του δικτύου είναι τα εξής: 

 Διασυνδέει παραπάνω από 1.400 κέντρα με μεγάλη γεωγραφική 

διασπορά 

 Παρέχει συνεχή διαθεσιμότητα 

 Υψηλές (ευρυζωνικές) δυνατότητες μετάδοσης 

Ο Πίνακας 20 περιέχει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του δικτύου υγείας της 

Ανδαλουσίας. 
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Εικόνα  39 Δίκτυο κορμού του Δικτύου Υγείας της Ανδαλουσίας [FERN2003]

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Andalusian Health Network 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 
ΧΩΡΑ Ισπανία 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δίκτυο υγείας 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Υπηρεσία Υγείας Ανδαλουσίας 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διασύνδεση όλων των επιπέδων παροχής υπηρεσιών 
υγείας με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Δίκτυο υγείας, Ευρυζωνικές τηεπικοινωνίες 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Με όλα τα τοπικά νοσοκομειακά πληροφοριακά 
συστήματα 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Ανδαλουσία (περιοχή Ισπανίας) 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Βελτίωση υποδομών και προτυποποίηση 
ολοκλήρωσης επιμέρους συστημάτων 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Τηλεπικοινωνιακές υποδομές, πρότυπα επικοινωνίας 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ - 

ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 20 Πίνακας χαρακτηριστικών δικτύου υγείας της Ανδαλουσίας 

 

4.10 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν χαράξει συνολική στρατηγική για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έχουν ως στόχο την παροχή όσο το δυνατόν 

περισσότερων υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο [FIRSTGOV]. Μέχρι στιγμής, οι 

Η.Π.Α. έχουν να παρουσιάσουν τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης σε σχέση με 

ιατρικές πληροφορίες και βιβλιογραφικές πηγές (παράγραφος 4.10.1), καθώς και μια 

πύλη πληροφόρησης με επίσης διεθνές ενδιαφέρον (παράγραφος 4.10.2). Επιπλέον, 

στις Η.Π.Α. έχουν αναπτυχθεί σημαντικά νοσοκομειακά πληροφοριακά, τα οποία 

αξιολογούνται κάθε χρόνο ([MOSTWIRED]) και από αυτά επιλέχθηκε ένα για να 

παρουσιαστεί με κριτήριο το πλήθος των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και την ολοκλήρωση με τη διαδικτυακή πύλη (παράγραφος 4.10.3). 
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Τέλος, παρατίθεται μια ανάλυση περίπτωσης η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, δεδομένου ότι διασυνδέει έναν αριθμό νοσοκομείων και κλιμακώνεται 

συνεχώς (παράγραφος 4.10.4). 

. 

 

4.10.1 U.S. National Library of Medicine   
 
 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. National Library 

of Medicine- NLM) ([NLM])  αποτελεί μια από τις πιο γνωστές και συχνά 

χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφόρησης σχετικά με θέματα υγείας. Η ιστοσελίδα 

της φαίνεται στην Εικόνα  40. Η Εθνική Βιβλιοθήκη Υγείας των Ηνωμένων 

Πολιτειών παρήγαγε το εργαλείο Medline, το οποίο είναι διαθέσιμο από το 1997. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, οι ιστοσελίδες ελεύθερης πρόσβασης με 

θέμα την υγεία που παρέχονται από την Αμερικανική κυβέρνηση –όπως αυτής του 

Medline- χρησιμοποιούνται περισσότερο από μη- Αμερικανούς παρά από 

Αμερικανούς. Από τους περίπου 9,3 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα, μόνο οι 3,2 

εκατομμύρια είναι Αμερικανοί. Το γεγονός αυτό καθιστά τις ιστοσελίδες αυτές τις 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενες παγκοσμίως, στον τομέα της υγείας [SILBER2003]. 
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Εικόνα  40 Αρχική σελίδα του ιστοχώρου της υπηρεσίας NLM [NLM]

Όπως φαίνεται στην Εικόνα  40, οι υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα 

NLM χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι πέντε αυτές 

κατηγορίες και τα εργαλεία αναζήτησης που προσφέρονται στην πρώτη κατηγορία 

συνοπτικά. 

1. Πληροφορίες υγείας (Health Information) 
i. MEDLINEplus: αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήσεις υγείας 

ii. MEDLINE/ PubMed: αναφορές και περιλήψεις άρθρων από 4.600 

περιοδικά με θέμα την υγεία και τη βιολογία (η λειτουργία του θα 

αναλυθεί στη συνέχεια) 

iii. ClinicalTrials.gov: Πληροφορίες για ιατρικές έρευνες 

iv. DIRLINE: κατάλογος οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης 

v. LOCATORplus: κατάλογος βιβλίων, περιοδικών κλπ της NLM 

vi. NIHSeniorHealth: Πληροφορίες υγείας για ηλικιωμένους 

vii. NLM Gateway: μια μηχανή αναζήτησης η οποία αναζητεί σε 

πολλαπλά συστήματα του NLM 
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viii. PubMed Central: Βιβλιογραφία με θέμα την υγείας 

ix. TOXNET: Βάσεις δεδομένων τοξικολογίας 

x. Tox Town: Διαδραστικός οδηγός τοξικολογίας 

2. Υπηρεσίες βιβλιοθήκης (Library Services) 
3. Ερευνητικά προγράμματα 
4. Νέα 
5. Γενικές πληροφορίες 

 

Η βάση δεδομένων MEDLINE® (Medical Literature, Analysis, and Retrieval 

System Online) είναι η πρώτη βιβλιογραφική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε 

από την NLM και περιέχει πάνω από 12 εκατομμύρια αναφορές σε άρθρα 

περιοδικών με θέμα κυρίως την ιατρική και τη βιολογία. Η βάση δεδομένων είναι 

προσβάσιμη μέσω των εργαλείων PubMed και NLM Gateway. Περιέχονται άρθρα 

από το 1966 έως και σήμερα, από πάνω από 4.600 περιοδικά σε 30 γλώσσες. Η 

κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας PubMed 

                 

  

  

[PUBMED] φαίνεται στην Εικόνα  41. Ο 

Πίνακας 21 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά της ομάδας εργαλείων 

της NLM. 

 

Εικόνα  41 Κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας PubMed 
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ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ U.S. National Library of Medicine 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.nlm.nih.gov/
ΧΩΡΑ H.Π.Α. 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (διαδικτυακή πύλη) 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ U.S. National Library of Medicine 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1997 (υπηρεσία MedLine) 

Παροχή ιατρικών πληροφοριών σε επαγγελματίες και 
πολίτες, εργαλεία αναζήτησης, βάσεις δεδομένων 
βιβλιογραφικών αναφορών, εργαλεία MedLine, 
PubMed  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αναζήτηση πληροφοριών 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MedLine, PubMed, και άλλα εργαλεία αναζήτησης 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ          >> 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΑΙ 
E-MAIL LIST ΝΑΙ 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Διαδικτυακή πύλη 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

Βελτίωση μηχανισμών αναζήτηση και ενοποίησή τους 
σε ένα μοναδικό εργαλείο ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Επικρατέστερη πηγή άντλησης πληροφοριών υγείας 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 3- Διάδραση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

  

Πίνακας 21 Χαρακτηριστικά της NLM 

 
 

4.10.2 WebMD 
 

 

Η διαδικτυακή πύλη WebMD ([WEBMD]) παρέχει ένα εύρος πληροφοριών, 

συναλλαγών και τεχνολογικών λύσεων με σκοπό να βοηθήσει τους ασθενείς, τους 

ιατρούς και τους παροχείς υπηρεσιών υγείας στην κατανόηση των ζητημάτων που 

                 

  

  

http://www.nlm.nih.gov/
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αφορούν στην υγεία και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται χωρίζονται σε κατηγορίες, όπως φαίνεται στη συνέχεια: 

 

WebMD Health  

Υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, νέα σε σχέση με την υγεία, ομάδες υποστήριξης, 

διαδραστικοί οδηγοί διαχείρισης υγείας, συζητήσεις on- line με ειδικούς κλπ. Το 

περιεχόμενο της υπηρεσίας αυτής παρέχεται και σε άλλες πύλες όπως AOL, MSN 

και News Corporation. Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να προσωποποιήσουν την 

επικοινωνία με την πύλη WebMD δηλώνοντας τα ενδιαφέροντά τους και με τον 

τρόπο αυτό να δέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο τις ειδήσεις που 

τους ενδιαφέρουν. 
 

Medscape from WebMD 

Υπηρεσία με μέλη πάνω από 575.000 ιατρούς και 1.6 εκατομμύρια επαγγελματίες του 

τομέα της υγείας διεθνώς. Παρέχει κλινικές πληροφορίες και εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 

4.10.3 Overlake Hospital Medical Center 
 

 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη υγείας ενός ιατρικού 

κέντρου, η οποία αποτελεί δίοδο για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του 

ιατρικού κέντρου τόσο των ιατρών και του λοιπού προσωπικού , όσο και των 

ασθενών οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τους πόρους του 

νοσοκομείου, αλλά και να προετοιμάσουν π.χ. την εισαγωγή τους στο ιατρικό 

κέντρο. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στην Εικόνα  42, παρουσιάζονται 

ιατρικές ειδήσεις, παρέχεται εργαλείο εύρεσης ενός ιατρού του Νοσοκομείου, 

περιγραφή των υπηρεσιών υγείας που παρέχει το ιατρικό κέντρο, γενικές 

πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας,  κλπ. Δίνεται επίσης η δυνατότητα αποστολής 

κάποιου ηλεκτρονικού μηνύματος σε ασθενή που νοσηλεύεται εντός του ιατρικού 

κέντρου μέσω της διαδικτυακής πύλης. 
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Εικόνα  42 Διαδικτυακή πύλη του Overlake Hospital Medical Center [OVERLAKE_HOSPITAL]

Η διαδικτυακή πύλη παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τρεις κατηγορίες 

ατόμων: στους ασθενείς, στο προσωπικό και στο ιατρικό της προσωπικό. Η 

αναγνώριση κάθε χρήστη γίνεται με ασφαλείς μεθόδους.   

Όσον αφορά στους ασθενείς, τους δίνεται η δυνατότητα προεγγραφής, 

προετοιμασίας δηλαδή της μελλοντικής εισαγωγής τους στο Νοσοκομείο, ώστε να 

μειωθεί η ταλαιπωρία και η σχετική γραφειοκρατία. Επίσης, τους παρέχεται πλήρης 

οδηγός νοσηλείας, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις συνθήκες νοσηλείας εντός 

του Νοσοκομείου, για τα δικαιώματά τους κλπ. Επιπλέον, τους παρέχεται ιατρική 

βιβλιογραφία. 

Το προσωπικό του ιατρικού κέντρου μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεί μέσω της πύλης, να ξεκινήσει μια συνεδρία με το πληροφοριακό σύστημα 

του ιατρικού κέντρου, καθώς και να έχει πρόσβαση στα ετήσια απολογιστικά 

στοιχεία. 

Οι ιατροί που εργάζονται στο Νοσοκομείο έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

σε ιατρικούς φακέλους ασθενών, πηγές αναφορών κλπ. 
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Τα χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού δίνονται συνοπτικά στη συνέχεια 

(Πίνακας 22). 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Overlake Hospital Medical Center 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.overlakehospital.org/
ΧΩΡΑ Η.Π.Α. 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα και 
Διαδικτυακή πύλη 

ΠΑΡΟΧΕΑΣ Overlake Hospital Medical Center 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ - 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό υποσύστημα, 
ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Προετοιμασία εισαγωγής στο νοσοκομείο 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΑΙ 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Διαδίκτυο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Διαδίκτυο  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Η.Π.Α. 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Παροχή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Προετοιμασία εισαγωγής στο Νοσοκομείο, αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ασθενείς 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4- Ολοκλήρωση  

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 22 Χαρακτηριστικά της πύλης του Νοσοκομείου Overlake 

 

 

 

 

 

 

http://www.overlakehospital.org/


4. Πρακτικές Εφαρμογές- Case Studies                                                                                           

 

Χρηστίνα Δαλάτση                                   147             Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα            

 

4.10.4 Partners HealthCare Systems Inc 
 

 

 

Η Partners HealthCare Systems Inc [PARTNERS], περιλαμβάνει ένα σύνολο 

από νοσοκομεία, τα οποία συνδέονται µε το Harvard Medical School (Ιατρική Σχολή 

του Harvard). Ο μη- κερδοσκοπικός αυτός οργανισμός ιδρύθηκε το 1994 από το 

Νοσοκομείο Brigham and Women's Hospital και από το Γενικό Νοσοκομείο της 

Μασαχουσέτης. Τα μέλη του οργανισμού αυτή τη στιγμή είναι τα εξής: Brigham and 

Women's/Faulkner Hospitals, MGH Institute of Health Professionals, McLean 

Hospital, Newton-Wellesley Hospital, North Shore Medical Center, Partners 

Community HealthCare, Inc. (PCHI) .   [PARTNERS]

Με την εκμετάλλευση της τεχνολογίας του Διαδικτύου, οι γιατροί της 

εταιρείας μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από οποιοδήποτε σημείο 

βρίσκονται. Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό 

να παρέχει υπηρεσίες - όπως συμβουλές, εκπαίδευση νεότερων στελεχών ή φροντίδα 

ασθενών στο σπίτι τους – από μακριά. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας αποθηκεύει πληροφορίες, όπως 

στοιχεία διαθέσιμων γιατρών, ιστορικό ασθενών, ασθένειες και δοκιμασμένες 

μεθόδους αντιμετώπισης, κλπ σε κεντρικά συστήματα. Με τη βοήθεια προϊόντων 

τηλεδιάσκεψης ή τηλεσυμβουλευτικής, η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται άμεσα ενώ 

μπορεί να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία ακόμα και με ασθενείς που έχουν 

επιλέξει να περάσουν τη μετεγχειρητική φάση σπίτι τους. Το σύστημα έχει δώσει τη 

δυνατότητα της άμεσης, ολοκληρωμένης, αξιόπιστης και αποτελεσματικής παροχής 

υπηρεσιών από τα νοσοκομεία και έχει βελτιώσει την ικανοποίηση των ασθενών 

[MICROEGOV]. 

Η αποστολή του οργανισμού είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, η 

διδασκαλία και η έρευνα και η απόκτηση ηγετικού ρόλου σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα υγείας [PARTNERS]. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά του δικτύου υγείας της Partners Healthcare Systems Inc. 
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ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Partners Healthcare Systems Inc. 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.partners.org/
ΧΩΡΑ H.Π.Α. 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δίκτυο υγείας 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Partners Healthcare Systems Inc. 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΙ 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1994 (του οργανισμού) 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τηλεϊατρική 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Δίκτυο υγείας, τηλεϊατρική 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Μασαχουσέτη 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Επέκταση σε νέα νοσοκομεία 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Παροχή υπηρεσιών από απόσταση 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4- Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 23 Χαρακτηριστικά του δικτύου υγείας της Partners HealthCare Systems Inc 

 

4.11 Καναδάς 

 

Μια ελπιδοφόρος προσπάθεια –αν και ακόμα όχι ολοκληρωμένη- είναι η 

δημιουργία μιας εθνικής πύλης υγείας για το σύνολο της χώρας του Καναδά. 

 

4.11.1 Canada Health Portal 
 

 

Η διαδικτυακή πύλη υγείας του Καναδά (Canada Health Portal (CHP)) 

παρέχει στους Καναδούς μια πλήρη καταγραφή σχετικά με πληροφορίες υγείας αλλά 

                 

  

  

http://www.partners.org/
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και σχετικά με τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά. Οι πληροφορίες 

που περιέχονται στην πύλη αυτή αντλούνται από διαφορετικά συστήματα. Η πρώτη 

έκδοση του CHP λειτούργησε το Μάιο του 2002 [ ]. CANADA_HEALTH_PORTAL

Οι πηγές από τις οποίες συλλέγονται οι αναφορές του CHP είναι 

κυβερνητικές, τοπικές ανά περιφέρεια κλπ. Ο στόχος του CHP είναι να παράσχει 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε απευθείας σύνδεση το Μάρτιο του 2005.  Το 

διάγραμμα των λειτουργιών που θα παρέχει φαίνεται στην Εικόνα  43. 

 
 

 

Εικόνα  43 Σχεδιάγραμμα ανάπτυξης του Canada Health Portal CANADA_HEALTH_PORTAL

 

 

4.12 H κατάσταση στην Ελλάδα και οι προοπτικές 

 
Τα πληροφοριακά συστήματα που εισήχθησαν σχεδόν στο τέλος της δεκαετίας 

του ’80 σε φορείς δημόσιας υγείας ξεκίνησαν από το διοικητικό τομέα, 

αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της μη- κατάρτισης των χρηστών και για αρκετά 

χρόνια δεν επεκτάθηκαν στις ιατρικές, νοσηλευτικές και εργαστηριακές υπηρεσίες. 
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Υπήρξαν πρωτοβουλίες για πιλοτικά κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά δεν 

έγινε δυνατή η επέκτασή τους.  Η κατάσταση λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να 

παρουσιαστεί ως ένα σύνολο νησίδων πληροφοριών και συστημάτων, σχεδόν μη 

διασυνδεδεμένων μεταξύ τους αλλά και με τις περιφερειακές και με τις κεντρικές 

υπηρεσίες.  

Επιπλέον, οι προμηθευτές προμήθευσαν συστήματα τα οποία δημιουργούν 

επιπλέον δυσκολίες ενοποίησης και συγκέντρωσης πληροφοριών, δεδομένου ότι 

βασίζονταν σε παραδοσιακές (μη ανοιχτές) αρχιτεκτονικές. Η δυσκολία της 

ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διαφόρων Πληροφοριακών Συστημάτων που 

είναι εγκατεστημένα στις διάφορες Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, 

κτλ.) αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια προς την βελτίωση της 

αποδοτικότητας, της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του Τομέα 

Υγείας.  

Ο τομέας της Υγείας εξαρτάται από τα διαθέσιμα δεδομένα (πληροφορίες), και 

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «παράγονται» καθημερινά τεράστιες ποσότητες 

δεδομένων από τις κλινικές, τα εργαστήρια και τις διοικητικές υπηρεσίες των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Όμως, ακόμα και σήμερα, παρά την εξέλιξη του τομέα 

της Πληροφορικής, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες φορές δε μετατρέπονται σε 

ηλεκτρονική πληροφορία και δεν εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα, παρά 

αρχειοθετούνται χειροκίνητα. 

Θα παρουσιαστούν προσπάθειες ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης  

παροχής υπηρεσιών υγείας. Η επιλογή τους έγινε με βάση την υποψηφιότητά τους 

προς βράβευση στο συνέδριο eHealth 2003 High Level Conference το οποίο 

διεξήχθη στις Βρυξέλες το Μάιο του 2003 [EHEALTH2003] (παράγραφοι 4.12.1  και 

4.12.2). Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τρέχουσες προσπάθειες δημιουργίας 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας στα πλαίσια του 

προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (παράγραφος 4.12.3). 
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4.12.1 Frontis©                                                                             
 

 

Το σύστημα λογισμικού Frontis© ([ATKOSOFT]) της εταιρείας Atkosoft 

 είναι ένα σύστημα υποστήριξης παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας 

κατ’ οίκον. Στην Ελλάδα, οι εφαρμογές προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών κατ' 

οίκον φροντίδας είναι αποσπασματικές. Έχει αρχίσει πιλοτικά το Πρόγραμμα 

"Βοήθεια στο Σπίτι" το οποίο εφαρμόζεται σε κάποιους Δήμους και αφορά κυρίως 

την ψυχολογική συμπαράσταση σε ηλικιωμένους ενώ τα Κέντρα Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε περιορισμένο 

βαθμό. Ωστόσο έως σήμερα, δεν υπάρχει δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που να 

προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές στον βαθμό που είναι αναγκαίες σε συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, κλπ.  

Το σύστημα λογισμικού Frontis© φέρνει την παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον 

φροντίδας σε μία τελείως νέα διάσταση καθώς επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών 

σχεδόν νοσοκομειακού επιπέδου στο σπίτι.  Οι στόχοι του συστήματος Frontis© 

δίνονται στη συνέχεια [ATKOSOFT]: 

 

1. Ολοκλήρωση των επιμέρους θεραπευτικών πλάνων ιατρών πολλαπλών 

ειδικοτήτων σε ένα κοινό σημείο αναφοράς.  

2. Αποτελεσματικός συντονισμός των κατ’ οίκον επισκέψεων  

3. Συντονισμένη διαχείριση τόσο των ιατρικών όσο και των διοικητικών 

στοιχείων των αποδεκτών των υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας με ομοιογενή, 

ασφαλή, δομημένο και πλήρως αξιοποιήσιμο τρόπο. Έτσι καθίσταται εφικτή η 

εφαρμογή του συστήματος σε μεγαλύτερο εύρος και βάθος ιατρικών 

περιπτώσεων και υπηρεσιών ενώ είναι οικονομικά βιώσιμη η επέκταση του 

συστήματος σε σταδιακά μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, σε περισσότερες 

γεωγραφικές περιοχές.  

4. Εκλογίκευση διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.  

5. Ελαχιστοποίηση στην αναγκαία της συχνότητας κατ' οίκον επισκέψεων.  
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6. Χρήση παραϊατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού για επισκέψεις και 

ελαχιστοποίηση ανάγκης επισκέψεων από ιατρούς μειώνοντας έτσι το κόστος 

παροχής υπηρεσιών.  

7. Ελαχιστοποίηση χρόνου αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων, καθώς 

επιτρέπει την αυτόματη ανάκληση δεδομένων από ιατρικά μηχανήματα.  

8. Μείωση κόστους νοσηλείας καθώς επιτρέπει τόσο την αντιμετώπιση 

ιατρικών καταστάσεων εκτός νοσοκομείου όσο και την αποτελεσματική 

μετανοσοκομειακή παρακολούθηση του ασθενή στο σπίτι.  

9. Πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία του ασθενή άμεσα και αυτόματα από  

τους επαγγελματίες υγείας.  

10. Βελτίωση ποιότητας ζωής του ασθενή καθώς του προσφέρονται υπηρεσίες 

σχεδόν νοσοκομειακού επιπέδου στο σπίτι.  

 
 Η εφαρμογή Frontis© βασίζεται στις ακόλουθες δομές: 

1. Πλάνο Φροντίδας Κατ' Οίκον, αναπτυσσόμενο και παρακολουθούμενο 

από ιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων.  

2. Πλάνο Προγραμματισμού Επισκέψεων επαγγελματιών πολλαπλών 

ειδικοτήτων που πραγματοποιούν επισκέψεις σε σπίτια  

3. Δομή On Line Συλλογής Δεδομένων από Φορητά Ιατρικά Μηχανήματα 

στις κατ' οίκον επισκέψεις και αυτοματοποιημένη ενσωμάτωσή τους στον 

Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς.  

4. Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας που περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά και 

διοικητικά στοιχεία για τον ασθενή καθώς και πραγματικά ιατρικά 

στοιχεία στην πρωτογενή τους μορφή  

5. Διαχείριση Διαγνώσεων και Επισκέψεων  

6. Διαχείριση Οικονομικών Πληροφοριών  

7.  Στατιστικές Αναφορές Ελέγχου και Διοίκησης  

8. Ενισχυμένους Μηχανισμούς Ασφάλειας Δεδομένων  

9. Δυνατότητα δικτύωσης διαφορετικών ατόμων ή οργανισμών που 

συνεργάζονται στη παροχή κατ' οίκον υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη 

τοποθεσία στην οποία βρίσκονται  
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Το σύστημα Frontis© υποστηρίζει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των  

οντοτήτων που φαίνονται στην Εικόνα  44. 

 

Εικόνα  44 Ροή της πληροφορίας στο σύστημα Frontis© [ATKOSOFT]

 Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή κατ' οίκον φροντίδας 

συντονίζονται από ένα Ιδεατό Κέντρο Συντονισμού, το οποίο αποτελείται από 

ιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων, καθώς και προϊσταμένους του παραϊατρικού 

προσωπικού που πραγματοποιεί τις κατ' οίκον επισκέψεις. Oι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι 

Υγείας (ΗΦΥ) των ασθενών χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από όλους τους 

επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον 

φροντίδας όπως: 

 

 Διοικητικό προσωπικό  

 Ιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων  

 Παραϊατρικούς επαγγελματίες πολλαπλών ειδικοτήτων που 

πραγματοποιούν επισκέψεις σε σπίτια ασθενών  

 Προϊσταμένους των παραϊατρικών επαγγελματιών πολλαπλών 

ειδικοτήτων που πραγματοποιούν επισκέψεις σε σπίτια ασθενών  

 Διοίκηση Οργανισμού  

 Aποθήκη Ιατρικών Υλικών και Φαρμάκων  
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Το σύστημα Frontis© περιλαμβάνει όλο τον κύκλο παροχής υπηρεσιών υγείας 

στο σπίτι, δηλαδή: 

 Πρόληψη  

 Συνεχή Παρακολούθηση  

 Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα  

 Μετανοσοκομειακή Νοσηλεία  

 Θεραπεία και Αποκατάσταση  

Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Frontis δίνονται στη συνέχεια σε μορφή 

συνοπτικού πίνακα (Πίνακας 24). 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Frontis 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.atkosoft.gr 
ΧΩΡΑ Ελλάδα  
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ. για παροχή φροντίδας κατ’ οίκον 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ Atkosoft 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ OXI 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ - 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φροντίδα κατ’ οίκον, τηλεϊατρική, πλάνο υγείας 
ασθενή, διασύνδεση με φορητά μηχανήματα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Τηλεϊατρική, EHR  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ OXI 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) - 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  - 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πληρότητα καταγραφής πλάνου και πορείας ασθενή, 
συνεργασία γιατρών πολλών ειδικοτήτων 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4-Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 24 Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Frontis 
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4.12.2 HΥGEIAnet- Τοπικό δίκτυο υγείας της Κρήτης 
 

  

 

Το Ολοκληρωμένο Δίκτυο Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας 

Κρήτης HYGEIAnet παρέχει υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον, ενσωματωμένου 

φακέλου νοσηλείας, υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, πληροφοριακών συστημάτων 

για νοσοκομεία, καθώς και φροντίδας σε έκτακτες περιπτώσεις. Η πρώτη φάση της 

υλοποίησης του HYGEIAnet ξεκίνησε το 1995 και τελείωσε το 2001 [SILBER2003]. 

Η περιφέρεια της Κρήτης (Εικόνα  45) έχει πληθυσμό περίπου 600.000 

κατοίκων και μεγάλο αριθμό απομακρυσμένων οικισμών. Ο πληθυσμός αυτός 

σχεδόν διπλασιάζεται κατά τη θερινή περίοδο, ενώ τα ατυχήματα τριπλασιάζονται 

κατά την ίδια περίοδο [ORPHANOUDAKIS2003]. 

 

 

Εικόνα  45 Εμβέλεια του δικτύου HYGEIAnet [HYGEIAnet]

Οι αρχές με τις οποίες αναπτύχθηκε το HYGEIAnet είναι 

([ORPHANOUDAKIS2003], [HYGEIAnet]): 

1. Τμηματική υλοποίηση και κλιμακούμενη αρχιτεκτονική 
2. Διαλειτουργικότητα 
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3. Ανοιχτά πρότυπα 
4. Χρήση της τρέχουσας υποδομής και προσθήκη νέων δυνατοτήτων 

5. Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

 

Οι τηλεματικές υπηρεσίες που προσφέρονται (ή πρόκειται να υλοποιηθούν) 

από το HYGEIAnet μπορούν να χωρισθούν σε 5 βασικές κατηγορίες, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα  46.  

 

 

Εικόνα  46 Βασικές κατηγορίες ολοκληρωμένων υπηρεσιών του HYGEIAnet [HYGEIAnet]

 

                 

  

  

11..  Υπηρεσίες  προσανατολισμένες  στα  δεδομένα  ασθενών  (patient  data)Υπηρεσίες προσανατολισμένες στα δεδομένα ασθενών (patient data)  
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν πρόσβαση στον κριτικό πυρήνα δεδομένων του 

HYGEIAnet. Παρέχονται διάφορες εναλλακτικές όψεις (alternative views) του 

εικονικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή, ανάλογα με τα 

δικαιώματα πρόσβασης και το είδος της εργασίας κάθε χρήστη. Η διαδικασία 

αυθεντικοποίησης των χρηστών και της ασφάλειας των ευαίσθητων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ελέγχεται αυστηρά.  

 

22..  Υπηρεσίες  σχετικές  με  τη  διαθεσιμότητα  και  τον  εντοπισμό  πόρων  Υπηρεσίες σχετικές με τη διαθεσιμότητα και τον εντοπισμό πόρων
(resource  availability  and  allocation)(resource availability and allocation)  
Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με τους πόρους του συστήματος HYGEIAnet 

(πληροφορίες σχετικά με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τη διαχείριση ραντεβού, 
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τη διαθεσιμότητα ειδικών ιατρών, την ανάθεση ασθενοφόρων ανά περίπτωση  

κλπ).  

 

33..  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ((ccoollllaabboorraattiioonn))  
Οι υπηρεσίες αυτές γεφυρώνουν το χάσμα που δημιουργεί η φυσική απόσταση 

μεταξύ των χρηστών του HYGEIAnet (πχ τηλεσυμβουλευτική μεταξύ ειδικών 

ιατρών, παροχή συμβουλών σε μη- ειδικευμένο προσωπικό κλπ) 

  
44..  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ((ddeecciissiioonn  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess))  

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν πρόσβαση σε επεξεργασμένη πληροφορία 

(αναλύσεις, αναφορές, έρευνες κλπ), όπως επίσης και σε πηγές αναφορών και 

ιατρικών βάσεων δεδομένων. 

 

55..  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ((EEdduuccaattiioonnaall  sseerrvviicceess))  
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο τους ιατρούς (τηλεκπαίδευση), όσο και τους 

ιατρούς της περιοχής.  

 

66..  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηηςς  ααξξίίααςς  ((AAddddeedd  vvaalluuee  sseerrvviicceess))  
Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνουν τις υπηρεσίες των προηγούμενων τεσσάρων 

κατηγοριών και είναι κυρίως οι παρακάτω: επεξεργασία εικόνας, πρόσβαση σε 

ειδικευμένες μηχανές αναζήτησης, φιλτράρισμα πληροφορίας, μηχανισμοί 

ανάκτησης πληροφορίας, προσωποποιημένες υπηρεσίες κλπ 

 

Οι τομείς εφαρμογών του συστήματος HYGEIAnet είναι ο Ηλεκτρονικός 

Ιατρικός Φάκελος Ασθενή, η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και η Άμεση Βοήθεια. Οι 

τομείς αυτοί αναλύονται στη συνέχεια: 

 

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόόςς  ΙΙααττρριικκόόςς  ΦΦάάκκεελλοοςς  ΑΑσσθθεεννήή    
 
Δεδομένου ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα ήδη υποστηρίζουν κάποια μεμονωμένη 

εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή, απαιτείται μια 

ομογενοποίηση των δεδομένων αυτών, ώστε να είναι διαθέσιμα μέσω ενός δικτύου 
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υγείας όπως είναι το HYGEIAnet. Αναπτύχθηκε λοιπόν μια εφαρμογή για την ένωση 

των εφαρμογών που ήδη προϋπήρχαν.  Η εφαρμογή αυτή διατηρεί κατανεμημένους 

δείκτες στα δεδομένα των ασθενών μέσα στα ποικίλα πληροφοριακά συστήματα των 

Νοσοκομείων και με τη χρήση τεχνολογιών όπως η CORBA και τα HTTP URLs 

δημιουργείται ένα εικονικό ενιαίο περιβάλλον Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή. Το 

διάγραμμα της λύσης αυτής φαίνεται στην Εικόνα  47. 

 

 

Εικόνα  47 Διάγραμμα λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικού φακέλου Ασθενή του HYGEIAnet 
[HYGEIAnet]

 

                 

  

  

ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ππεερρίίθθααλλψψηη    
 
Η υπηρεσία αυτή απαιτεί της ηλεκτρονική αποθήκευσης και διαχείριση των 

δεδομένων ασθενών που προκύπτουν κατά την επίσκεψη σε κάποιο κέντρο παροχής 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παρέχονται δύο όψεις των δεδομένων ασθενών: 

 

1. Εμφάνιση των δεδομένων με λίστες επισκέψεων (Visit Oriented view). Σε 

κάθε επίσκεψη, αποθηκεύονται δεδομένα για τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα, 

τις διαγνώσεις και τις αξιολογήσεις που έγιναν.  Η όψη αυτή φαίνεται στην 

Εικόνα  48. 
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Εικόνα  48 Εμφάνιση των δεδομένων με λίστες επισκέψεων  στο HYGEIAnet [HYGEIAnet]

2. Εμφάνιση των δεδομένων ανά διάγνωση (Problem Oriented view). Ο 

φάκελος του ασθενή χωρίζεται νοητά σε ομάδες επισκέψεων, σε κάθε μια από 

τις οποίες ομάδες διεγνώσθη μια συγκεκριμένη πάθηση. Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης μιας πάθησης και της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας (Εικόνα  49).  

 

[HYGEIAnet]Εικόνα  49 Εμφάνιση των δεδομένων ανά διάγνωση στο HYGEIAnet 
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ΆΆμμεεσσηη  ββοοήήθθεειιαα  

 

 

 
 

Εικόνα  50 Πλάνο συστήματος Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του HYGEIAnet [HYGEIAnet]

 

Το σύστημα Άμεσης Βοήθειας παρέχει λύσεις για τη γεωγραφική 

παρακολούθηση των ασθενοφόρων και των κινητών μονάδων (Εικόνα  51), ώστε να 

χρησιμοποιούνται με βέλτιστο τρόπο οι πόροι και να μεταδίδονται τάχιστα οι 

αναγκαίες πληροφορίες ασθενών. Επίσης, το σύστημα υποστηρίζει την καταγραφή 

και την οπτικοποίηση των ζωτικών ενδείξεων των ασθενών από τις κινητές μονάδες 

(Εικόνα  52), την άμεση μετάδοσή τους στο κέντρο, την αυτόματη αξιολόγησή τους, 

καθώς και άλλες υπηρεσίες (Εικόνα  50).   
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Εικόνα  51 Γεωγραφική παρακολούθηση κινητών μονάδων και ασθενοφόρων στο HYGEIAnet 
[HYGEIAnet]

 

 

Εικόνα  52 Οπτικοποίηση ζωτικών ενδείξεων στο HYGEIAnet [HYGEIAnet]
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Οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο HYGEIAnet 

ανά εφαρμογή φαίνονται στην Εικόνα  53. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  53 Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ανά εφαρμογή στο HYGEIAnet [ORPHANOUDAKIS2003]

Τα αποτελέσματα του HYGEIAnet είναι ελπιδοφόρα. Το 82% των αποφάσεων 

που ελήφθησαν στις περιπτώσεις κλήσης της άμεσης βοήθειας κρίθηκαν σωστές. 

Επίσης, στην καρδιολογία, ενώ παλαιότερα όλα τα περιστατικά μεταφέρονταν στο 

Νοσοκομείο, μετά την αξιολόγηση μόνο 9 στις 21 περιπτώσεις μεταφέρονται 

[SILBER2003].  

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HYGEIAnet 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ http://www.hygeianet.gr/
ΧΩΡΑ Ελλάδα 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δίκτυο υγεία 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ FORTH 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ NAI 
ΕΤΟΣ  ΊΔΡΥΣΗΣ 1998 

Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον, ενσωματωμένος 
φακέλος νοσηλείας, τηλεσυμβουλευτική, και φροντίδα 
σε έκτακτες περιπτώσει (Δίκτυο υγείας) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΝΕΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ - 
E-MAIL LIST - 
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ - 

                 

  

  

http://www.hygeianet.gr/
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Δίκτυο υγείας, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, 
ασύρματα δίκτυα, GIS 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Νοσοκομεία 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΧΙ 
ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Κρήτη 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Επέκταση, εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών, πρόσβαση στον πολίτη 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εύρος υπηρεσιών 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΔΙΩΝ 4-Ολοκλήρωση 

ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνική 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ 

Πίνακας 25 Χαρακτηριστικά του HYGEIAnet 

 

4.12.3 Προτάσεις ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στο 
χώρο της δημόσιας υγείας  

 

Στην Εικόνα  54 απεικονίζεται ενδεικτικά η δομή και το περιβάλλον των 

συναλλασσόμενων οντοτήτων ενός Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας 

(ΠεΣΥΠ), όπως καταγράφηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στα πλαίσια 

της δημόσιας διαβούλευσης για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος για το Β’ ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας  [OPSPESY].  
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Διοικ/Οικ
Εφαρμογές

Διαχείριση
Ασθενών

Ιατρικό
Υποσύστημα

LIS –
Εργαστηριακά

Γενική
Λογιστική

Αναλυτική
Λογιστική

Προμήθειες

Πάγια

Διαχ. 
Αποθηκών

Λογ/μοι
Εισπρακτέοι

Λογ/μοι
Πληρωτέοι

Μισθοδοσία

Διαχ. 
πρσκου

Διαιτολογικό

ΡαντεβούΓραφείο
Κίνησης
Ασθ.Διαχ. 
Φαρμακείου

Αλλα Πληροφ.
Υποσυστήματα

Λογιστήριο
ασθενών

Ιατρικό
Ιστορικό

Ιατρικά
ΠορίσματαΔιαγνώσεις

Νοσηλευτική
Υπηρεσία

Ιατρικά
Πρωτόκολλα

Βιοϊατρική
Τεχνολογία

Τηλεματικές
Τεχνολογίες

Business Intelligence –
MIS

Ραντεβού

Ιατρικές
Πράξεις

Επείγοντα
Περιστατικά

Εξωτερικά
Ιατρεία

Τηλεματικές
Τεχνολογίες

LIS –
Εργαστηριακά

Γενική
ΛογιστικήΑναλυτική

Λογιστική

Προμήθειες

Πάγια

Διαχ. 
Αποθηκών

Λογ/μοι
Πληρωτέοι

ΜισθοδοσίαΔιαχ. 
πρσκου

Διαχ.
Φαρμακείου

Λογ/μοι
Εισπρακτέοι

Ραντεβού

Διαχείριση
Ασθενών

Ιατρικό
Υποσύστημα

Διοικ/Οικ
Εφαρμογές

Business 
Intelligence –

MIS

Διαχείριση
Ασθενών

Ιατρικό
Υποσύστημα

Κέντρο
Υγείας

Νοσοκομείο

Περιφερειακό
Ιατρείο

Υπουργείο

Β’ ΠΕΣΥ ΚΜ

Γενική
Λογιστική

Αναλυτική
Λογιστική

Προμήθειες

Πάγια

Διαχ. 
Αποθηκών

Λογ/μοι
Εισπρακτέοι

Λογ/μοι
Πληρωτέοι

Μισθοδοσία

Διαχ. 
πρσκου

Διαχ.
Φαρμακείου

Portal 
ΠΕΣΥ –

CRM

Business 
Intelligence –

MIS

Διοικ/Οικ
Εφαρμογές

Τηλεματικές
Τεχνολογίες

Κατ’οίκον Νοσηλεία 
(οικία ασθενούς)

Προμηθευτές
Ασφαλιστικοί

Φορείς, ΠΕΣΥ και λοιποί 
Οργανισμοί

Ραντεβού

Λογιστήριο
ασθενών

Λογιστήριο
ασθενών

Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο

Διάγραμμα 2, Πε.Σ.Υ ………….

Διαχ
Διαθεσ.

Διαχ.
Διαθ.

Διαχ
Διαθεσ.

 
 

Εικόνα  54 Σχεδιάγραμμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακών Συστημάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (ΟΠΣΠεΣΥΠ) [OPSPESY]

Τα έργα των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη αφορούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) των ΠεΣΥ. Στόχος τους είναι η 

ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στους μηχανισμούς διοίκησης και στις μονάδες υγείας. Το ΟΠΣΥ θα 

συμβάλλει: 

 

 άμεσα: στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και 

μεταρρυθμίσεων 

 έμμεσα: στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην 

αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 
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Η ενδυνάμωση των θεσμικών και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων 

επιτυγχάνεται με : 

1. Τη μηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του ΠεΣΥ  

2. Τη μηχανογραφική υποστήριξη των συγκεκριμένων διαδικασιών που 

αφορούν τις προμήθειες υλικών  

3. Τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

4. Τη δυνατότητα διαμόρφωσης συστήματος συνολικής παρακολούθησης 

απόδοσης του οργανισμού (performance management) 

5. Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού 

κόστους. 

6. Την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς την 
αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση 

του πολίτη. Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί με: 

 

 Την ενοποίηση και διαχείριση των δεδομένων (οικονομικά 

δεδομένα, οργανωτικά δεδομένα όπως προκαθορισμένα 

ραντεβού εξετάσεων , καθώς και ιατρικά δεδομένα) από τις 

μηχανογραφημένες νησίδες που θέτουν όρια στην 

λειτουργικότητα και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον 

Πολίτη. 

 

 Την ενδυνάμωση της υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ΠεΣΥ με στόχο την παροχή 

πληρέστερων υπηρεσιών στον Πολίτη, όπως η παροχή 

υπηρεσιών με την χρήση πελατειακού λογισμικού CRM και δια 

μέσω Call Centre, η παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου ή και 

την διαχείριση δεδομένων με την χρήση τεχνολογιών 

επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence)  με σκοπό την 

υποστήριξη αποφάσεων (decision support) σε οικονομικά και 

διαχειριστικά αλλά και επιστημονικά θέματα. 
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 Τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ταχύτητας 

εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων με 

συνέπεια στην βελτίωση της πληροφόρησης των 

συναλλασσομένων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους, και 

την ελαχιστοποίηση των λαθών. 
 

Εκτός από τους προαναφερθέντες στόχους του ΠεΣΥ σχετικά με την 

εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της οργανωτικής δομής του ΠεΣΥ, το 

έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του επαγγέλματος του ιατρού και του νοσηλευτή 

παρέχοντας νέα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη 

διαχείριση τόσο της καθημερινής τους εργασίας όσο και των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτήν. Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει: 

 

1. Στη διάχυση και αξιοποίηση της ιατρικής πληροφορίας για 

ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς μέσω της αποτύπωσης των 

ιατρικών πρωτοκόλλων νοσηλείας και της παραγωγής επεξεργασμένης 

πληροφορίας μέσω του υποσυστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας. 

 

2. Στην χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από 

τους ιατρούς και νοσηλευτές μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠεΣΥ 

και της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου της δημόσιας 

διοίκησης. Όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας του ΠεΣΥ θα είναι 

κόμβοι πρόσβασης στο διαδίκτυο άρα και σημείο εκκίνησης για 

βιβλιογραφικές και άλλες αναζητήσεις (πχ. MEDLINE, κλπ). 

 

Στην Εικόνα  54 παρουσιάζονται όλες οι οντότητες καθώς και οι αναγκαίες 

εφαρμογές προκειμένου το ΠεΣΥΠ να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλήρες σύστημα 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας προς τον πολίτη. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς 

και μονάδες υγείας είναι τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία 

και η κεντρική υπηρεσία. Με αυτές τις οντότητες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες οι ασφαλιστικοί φορείς, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, διάφοροι 

προμηθευτές, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι οργανισμοί.  
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Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα που σχεδιάζονται τον 

τελευταίο καιρό φιλοδοξούν να συμβάλουν άμεσα στην υποστήριξη των θεσμικών 

και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων και έμμεσα στην αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και 

στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπως προκύπτει από τα Επιχειρησιακά Σχέδια των 

ΠεΣΥΠ, είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν ή να εκσυγχρονιστούν οι παρακάτω 

πληροφοριακές δομές: 

 
 
ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό--οοιικκοοννοομμιικκόό  υυπποοσσύύσσττηημμαα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκώώνν  
ππόόρρωωνν  ((EERRPP))  
 

Το διοικητικο-οικονομικό υποσύστημα βρίσκεται στην βάση κάθε οργανισμού 

και ως τέτοιο πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλων των βασικών 

διαδικασιών που ακολουθούνται στα νοσοκομεία, στα κέντρα Υγείας και στις 

Κεντρικές Υπηρεσίες ΠΕΣΥΠ. Επίσης, αυτονόητος στόχος για κάθε σύστημα 

καθημερινής λειτουργίας είναι να προσδίδει εκείνες τις ευκολίες στους χρήστες ώστε 

να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί την άντληση απαραίτητων 

πληροφοριών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της χρήσης συστήματος διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων είναι οι εξής: 

 

1. Ομαλή Λειτουργία Συστήματος ΟΠΣΠεΣΥ 

2. Η αποτελεσματική διαχείριση κόστους υπηρεσιών στο ΠεΣΥ 

3. Η υποστήριξη αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης προμηθειών  

4. Η ευελιξία προσαρμογής σε οργανωτικές αλλαγές 

5. Ενοποιημένη βέλτιστη διαχείριση πόρων (ανθρώπινων και υλικών 
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ΥΥπποοσσύύσσττηημμαα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  αασσθθεεννώώνν  κκααιι  ιιααττρριικκόό  υυπποοσσύύσσττηημμαα  
 

Το Υποσύστημα διαχείρισης Ασθενών και Ιατρικό Υποσύστημα καλύπτει το 

σημαντικότερο τμήμα της λειτουργικής πλευράς των φορέων παροχής υγείας 

(νοσοκομείων, κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων). 

 

ΥΥπποοσσύύσσττηημμαα  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  εευυφφυυίίααςς  
 
Με την εφαρμογή συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας, μεγάλος όγκος δεδομένων 

που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και έχουν διαφορετική διαμόρφωση, 

μπορούν να συγκεντρωθούν, να αναλυθούν και να παρουσιαστούν γρήγορα και με 

περιεκτικό τρόπο σε στελέχη που έχουν την αποστολή να εισηγούνται και να 

λαμβάνουν αποφάσεις. Για παράδειγμα, μπορούν να παραχθούν πληροφορίες για 

στοιχεία κίνησης των ασθενών, στοιχεία δαπάνης νοσηλείας, στοιχεία διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων, κλπ.  

 

 
ΥΥπποοσσύύσσττηημμαα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  πποολλίίττηη  //  αασσθθεεννοούύςς  ((CCuussttoommeerr  RReellaattiioonnsshhiipp  
MMaannaaggeemmeenntt  --  CCRRMM))  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηλλεεφφωωννιικκήήςς  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  
πποολλιιττώώνν  
 

Οι υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centre) θα έχουν στόχο την 

ενημέρωση των πολιτών και τη διευκόλυνση πρόσβασής τους  (ραντεβού σε 

εξωτερικά ιατρεία, κλπ). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία υποδομής για την 

παροχή υπηρεσίας υποδοχής αιτημάτων πολιτών σε θέματα υγείας και κυρίως 

ενημέρωσης και εξυπηρέτησης ιατρικών επισκέψεων.  

Το Πε.Σ.Υ. θα υλοποιήσει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centre) 

με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, τη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε πόρους 

του Πε.Σ.Υ. (ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία, κλπ) και την υλοποίηση επικοινωνιακής 

στρατηγικής του Πε.Σ.Υ. προς τους πολίτες,  
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ΥΥπποοσσύύσσττηημμαα  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  ππύύλληηςς  ((ppoorrttaall))  
 

Μια διαδικτυακή πύλη (portal) μπορεί να παράσχει υπηρεσίες υποδοχής 

αιτημάτων πολιτών σε θέματα υγείας, πρόνοιας και επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης 

των πολιτών σε θέματα εφημεριών, ιατρών, φαρμακείων, εξυπηρέτησης ραντεβού 

κλπ.   Η διαδικτυακή πύλη υγείας θα πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με το call-center 

και θα παρέχει στους πολίτες αντίστοιχες υπηρεσίες.   

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 

1. Ενημέρωση των πολιτών που εντάσσονται στη γεωγραφική περιοχή της 

αρμοδιότητάς του ΠεΣΥΠ 

Α) Γενικές πληροφορίες καθολικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα και με όσα 

προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης eEurope2005. 

Β) Ειδικές εξατομικευμένες πληροφορίες 

 

2. Εξυπηρέτηση ιατρικών επισκέψεων με ραντεβού.  

Η υπηρεσία αφορά στο σύνολο των κατοίκων της γεωγραφικής περιοχής 

αρμοδιότητας του Πε.Σ.Υ, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη 

διαθεσιμότητα των ιατρών και ακολούθως να ορίσουν ραντεβού με ιατρό της 

ειδικότητας που τους ενδιαφέρει και βρίσκεται σε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 

κοντά στον τόπο κατοικίας τους.  Τονίζεται και πάλι ότι προκειμένου να 

παρασχεθούν στον πολίτη αξιόπιστες υπηρεσίες, η διαδικτυακή πύλη θα 

συλλειτουργεί με την εφαρμογή CRM και με τις εφαρμογές διαχείρισης ραντεβού 

των μονάδων υγείας του ΠεΣΥ. 

 

4.12.4 Διαδικτυακές πύλες με θέμα την υγεία στο χώρο της Ελλάδας  
 

Στη συνέχεια () δίνονται συνοπτικά χαρακτηριστικά στοιχεία των 

διαδικτυακών πυλών που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα και έχουν ως θέμα την 

υγεία. 
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Διαδικτυακή πύλη ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Asklipios 

 

http://www.asklipios.org/

Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του 

Ψηφιακού Ιατρικού Ινστιτούτου και δημιουργήθηκε το 

2001. Παρέχει συνδέσεις σε άρθρα, εργασίες και ιατρικές 

πληροφορίες.  

Body.gr 

 

www.body.gr 

Εγκαινιάστηκε το 2001. Ομορφιά, υγεία, διατροφή. 

Newsletter, e-support. Ειδήσεις- επίκαιρα. 

Doctors 

 
www.doctors.gr

Πληροφορίες για διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς, 

Μηχανισμοί αναζήτησης ανά περιοχή και ανά ιατρική 

ειδικότητα. Οι ιατροί μπορούν να κάνουν αίτηση 

εγγραφής στην υπηρεσία αυτή. 
Flash- care 
 
http://www.care.gr/home/

Δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει ιατρικές 

πληροφορίες, μηχανισμούς αναζήτησης και on-line 

ιατρικές βάσεις δεδομένων. Εγκυκλοπαίδεια υγείας, 

ειδικός ιστοχώρος για ιατρούς. 
Health.In 

 

http://health.in.gr/

Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών. Εργαλεία 

μέτρησης υγείας, άρθρο της ημέρας, ειδήσεις, μόνιμες 

στήλες. Κατάλογος Νοσοκομείων, φαρμακείων, ιατρών 

κλπ 
Iatroclub 
 
http://www.iatroclub.gr/

Μια από τις πληρέστερες πύλες υγείας. Ιατρικές 

δημοσιεύσεις. 

Iatronet 

 

http://www.iatronet.gr/

Υπηρεσία υγείας, διατροφής και άθλησης. βάσεις 

δεδομένων που περιέχουν το ιατρικό δυναμικό, τα 

διαγνωστικά κέντρα και τα ιατρικά εργαστήρια,  

τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα φαρμακεία και τις 

φαρμακευτικές εταιρίες όλης της χώρας. Πληροφορίες 

υγείας, θεραπείας και πρόληψης. Ειδική είσοδος σε 

ιατρούς. 
InHealth 
 

http://www.inhealth.gr/

Ο διαδικτυακός τόπος "inhealth.gr" αποτελεί την 

προσπάθεια μίας ομάδας νέων ανθρώπων, κατά το 

πλείστον νέων ιατρών, για τη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης ελληνικής διαδικτυακής πύλης υγείας.  

Στην παρούσα φάση ανάπτυξης, είναι διαθέσιμο μόνο το 

τμήμα της ειδησεογραφικής ενημέρωσης για θέματα 

υγείας. 

Medis Υπάρχει επιλογή εγγραφής (registration) και 

http://www.asklipios.org/
http://www.body.gr/
http://www.doctors.gr/
http://www.care.gr/home/
http://health.in.gr/
http://www.iatroclub.gr/
http://www.iatronet.gr/
http://www.inhealth.gr/
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http://www.medis.gr

personalization (my-medis). Παρέχεται εκτεταμένη 

πληροφόρηση, η οποία καλύπτει πάνω από 1.000 

Παθήσεις – Καταστάσεις, Ιατρικές Πράξεις (Διαγνωστικές 

- θεραπευτικές), Λίστες φυσιολογικών τιμών, FAQs, 

Θέματα Βιολογίας, Θέματα Πρώτων Βοηθειών, Θέματα 

Fitness και Διατροφής , Στατιστικές υγείας, Μετρητές 

υγείας - self assessment tools, Διάφορα 'Aρθρα και 

Αφιερώματα Υγείας, Θέμα του Μήνα, Πληροφορίες για 

Φαρμακευτικά Σκευάσματα, Κατάλογοι (ιατρών, 

συλλόγων, Νοσηλευτηρίων, Φαρμακείων, κλπ), 

Σύνδεσμοι (Links) σε φορείς του χώρου, ιδρύματα, 

ταμεία, κλπ, με υποστήριξη my-links, Ειδησεογραφική 

Κάλυψη του χώρου της υγείας, Εφημερίες Νοσοκομείων 

και Φαρμακείων, Λίστα με όλα τα Nobel ιατρικής κατά 

έτος, Πληροφόρηση για παγκόσμιες ημέρες σχετικές με 

την υγεία.  

Mednet Hellas 
 
http://www.mednet.gr/top.htm

Έχει ως στόχο τη στήριξη των Ελλήνων ιατρών 

(ενημέρωση, επικοινωνία, παρουσίαση στο διαδίκτυο).  

Πίνακας 26 Ελληνικές διαδικτυακές πύλες με θέμα την υγεία 

 

 

4.13 Λοιπές πρακτικές εφαρμογές 

Στο σημείο αυτό θα δοθούν συνοπτικά οι πρακτικές εφαρμογές του τομέα της 

διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας οι οποίες δεν αναλύθηκαν παραπάνω. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
CancerNet 

Ειδικές πληροφορίες σε ασθενείς 
 
http://www.meb.uni-

bonn.de/cancernet/

Σκοπός η βελτίωση της σχέσης μεταξύ website 

ασθενών και ιατρών. Παρέχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες του Εθνικού Ινστιτούτου για τον 

Καρκίνο που εδρεύει στη Γερμανία. Παρέχεται στην 

Αγγλική, στη Γερμανική και στην Ισπανική γλώσσα 

 

ΔΑΝΙΑ Ο σκοπός της δημιουργίας της πύλης αυτής ήταν η 

http://www.medis.gr/
http://www.mednet.gr/top.htm
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/
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Sundhed.DK 

Διαδικτυακή πύλη γενικού 
ενδιαφέροντος 
 
http://www.sundhed.dk/

παροχή ενός τρόπου συνταγογράφησης φαρμάκων 

μέσω του Διαδικτύου και μάλιστα μέσω 

ηλεκτρονικών φαρμακείων (e-pharmacies). Η 

ιστοσελίδα επιτρέπει στους ασθενείς να 

ανανεώσουν την αγωγή τους και να ζητήσουν 

φάρμακα από ένα πραγματικό φαρμακείο και να 

κλείσουν ραντεβού σε έναν ιατρό. Θα γίνει τμήμα 

μιας γενικής πύλης ηλεκτρονικής υγείας της Δανίας. 

ΕΛΛΑΔΑ  

 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα 
 
http://www.papageorgiou-hospital.gr

Πλήρης διαχείριση πόρων νοσοκομείου μέσω 

συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.  

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

NetDoctor 

Ψυχική Υγεία 
http://community.netdoktor.com/ccs/u

k/depression/aboutcommunity/index.js

p

Ομάδες υποστήριξης για καταθλιπτικούς ασθενείς 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
 
TOXBASE 

Βάσεις δεδομένων σε απευθείας 
σύνδεση 
 
http://www.spib.axl.co.uk/

Η Εθνική Υπηρεσία Δηλητηρίων της Μεγάλης 

Βρετανίας μετέφερε το 1999 τη βάση δεδομένων 

της στο Διαδίκτυο και την έκανε προσβάσιμη στους 

ιατρούς του NHS. Με τον τρόπο αυτό, μείωσε 

δραστικά το φόρτο του τηλεφωνικού της κέντρου 

και αύξησε την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

 

e-prescription 

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
 
http://www.apotec.se

Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για 

μείωση του χρόνου αναμονής στα φαρμακεία. 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

UUMA 

Δίκτυο υγείας που περιέχει 21 Νοσοκομεία ,με 

20.000 εργαζομένους. Και έχει ως σκοπό την 

ανασχεδίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/
http://community.netdoktor.com/ccs/uk/depression/aboutcommunity/index.jsp
http://community.netdoktor.com/ccs/uk/depression/aboutcommunity/index.jsp
http://community.netdoktor.com/ccs/uk/depression/aboutcommunity/index.jsp
http://www.spib.axl.co.uk/
http://www.apotec.se/
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Δίκτυο υγείας πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
 
http://www.uuma.fi

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

  

HealthNet - North Karelia  

Regional Chain of Care 

Τοπικό Δίκτυο Υγείας 

Πλήρες σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού 

φακέλου ασθενούς σε τοπικό επίπεδο. 

Πίνακας 27 Πίνακας πρακτικών εφαρμογών 

 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι κυριότερες περιπτώσεις εφαρμογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχουν εφαρμοστεί στον κόσμο ανά χώρα, με 

κριτήριο την πληρότητα, το βαθμό ολοκλήρωσης, την καινοτομία και την 

αποτελεσματικότητά τους. Την παράσταση κλέβει πάντα με την πρωτοπορία της η 

Μεγάλη Βρετανία, ενώ η Γαλλία ακολουθεί με πολύ σημαντικά συστήματα 

διαχείρισης νοσοκομείων και συστημάτων έξυπνων καρτών.  

http://www.uuma.fi/
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Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται συνοπτικά 

σε μορφή πίνακα στη συνέχεια (Πίνακας 28, Πίνακας 29, Πίνακας 30). Οι πίνακες 

αυτοί προέκυψαν με σύνθεση των επιμέρους συνοπτικών πινάκων χαρακτηριστικών 

κάθε πρακτικής εφαρμογής τους κεφαλαίου 4, με αποβολή των χαρακτηριστικών που 

δεν προσέφεραν υλικό για σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων και με 

συγχώνευση των εφαρμογών κάθε χώρας σε μια στήλη. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει κάθε 

χώρα μέσω των συστημάτων που έχει εφαρμόσει, αναφέροντας ποιες από τις 

υπηρεσίες αυτές είναι αμιγώς ηλεκτρονικές συναλλαγές, αν προσφέρουν 

προσωποποίηση στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους χρήστη, αν είναι ολοκληρωμένες 

με άλλα συστήματα και σε σχέση με τη λειτουργία των οργανισμών που τις 

προσφέρουν, ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται, ποιο το εύρος των συστημάτων, 

ποιες οι ιδιαίτερες καινοτομίες τους και ποιες οι προοπτικές που έχουν εξαγγελθεί. 

Συγκρίνοντας τις χώρες με τη βοήθεια του πίνακα αυτού, διαπιστώνεται 

εύκολα η πρωτοπορία της Μεγάλης Βρετανίας όσον αφορά στο πλήθος των 

ολοκληρωμένων παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα κράτη, εκτός ίσως της 

Δανίας, έχουν αναπτύξει καινοτόμα και ιδιαίτερα σημαντικά πληροφοριακά 

συστήματα στο χώρο της υγείας, απέχουν όμως σημαντικά από την ολοκλήρωση. 

Αν θελήσουμε να επιλέξουμε τις πρωτοπόρους χώρες με κριτήρια όπως 

συγκεκριμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, το βαθμό ολοκλήρωσης 

εφαρμογών, την ύπαρξη στρατηγικής, τις καινοτομίες, το  εύρος εφαρμογής 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κλπ. , προκύπτει ο Πίνακας 31.     

Ο Πίνακας 31 σαφώς υποδηλώνει την πρωτοπορία χωρών όπως η Μεγάλη 

Βρετανία, η Γαλλία και η Δανία στην ανάπτυξης καινοτόμων, ευρείων και 

ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε συνδυασμό όμως με τα 

στοιχεία που έχουν δοθεί προηγουμένως (Πίνακας 28, Πίνακας 29, Πίνακας 30) για 

τις επιμέρους εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στις χώρες αυτές, είναι έκδηλο ότι οι 

προσπάθειες αυτές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί σε εθνικό επίπεδο και απέχουν από 

τον ορισμό και τα αμιγή χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.   
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ΧΩΡΑ Μεγάλη Βρετανία Γαλλία Δανία 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. (NHS uk) Πληροφορίες για το σύστημα υγείας 
2. Ιατρικές πληροφορίες/ συμβουλές 
3. (NHS Direct) Οδηγός αντιμετώπισης ασθενειών 
4. (NHS Direct) Αξιολόγηση συμπτωμάτων 
5. (NHS Direct) Τηλεφωνικό κέντρο για 
ανακατεύθυνση αιτημάτων από έμπειρο προσωπικό 
6. (Healthspace) Καταχώρηση προσωπικού ιατρικού 
ιστορικού 
7. (healthspace)Υπηρεσίες ειδοποίησης πολίτη 
8. (NHS Occupational Cards) Έξυπνες κάρτες για 
αυτόματη ανάκτηση πληροφοριών υγείας ιατρών 

1. (Orphanet) Πληροφορίες για σπάνιες ασθένειες και 
δυσεύρετα φάρμακα 
2. (HEGP) Πλήρες Νοσοκομειακό Π. Σ..- Διοικητικές 
υπηρεσίες, Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, Διαχείριση 
επιχειρησιακών πόρων, Ιατρικό υποσύστημα, άμεση 
πρόσβαση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
3. (SESAM-VITAL) Χρήση έξυπνων καρτών για την 
αναγνώριση στοιχείων ασθενή και την αυτόματη 
υποβολή αιτήματος χρηματικής αποζημίωσης από τον 
ασφαλιστικό φορέα μέσω ιατρού 

(MedCom) Δίκτυο υγείας για
τη μεταφορά μηνυμάτων 
ανάμεσα σε ιατρούς, 
εργαστήρια, νοσοκομεία, β.δ.
κλπ 

ΗΛΕΚ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 5, 7, 8 3 ΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 6, 7, 8 3 - 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ιστοχώρος, Διαδικτυακή Πύλη, CRM, σύστημα λήψης 
αποφάσεων, δίκτυο υγεία, EΗR, αυτόματη 
ειδοποίηση, βάσεις δεδομένων, έξυπνες κάρτες, e-
mail, Ψηφιακή τηλεόραση,  sms, voice mail, info 
kiosks 

Διαδικτυακή πύλη, ομάδα υποστήριξης, βάσεις δεδομένων, 
ERP, EHR, Διαδίκτυο, Ασύρματη πρόσβαση, PACS  
Έξυπνες κάρτες υγείας 

Δίκτυο υγείας, 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, 
ΕHR, τηλε-συμβουλευτική 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3 - Δίκτυο υγείας, Νοσοκομεία, 

εργαστήρια, κέντρα τηλεματική 

ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) 1, 2 Αγγλία- 3 Διεθνές- 4 Μεγάλη Βρετανία 1 Διεθνές- 2 Τοπικό -3 Γαλλία Δανία 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Πληροφορίες  συστήματος υγείας και αναζήτηση 
ανά περιοχή, Aξιολόγηση συμπτωμάτων ασθενή 
μέσω συστήματος λήψης αποφάσεων,  Ιατρικό 
ιστορικό ασθενή με υπηρεσίες ειδοποίησης, 
Μηχανισμοί αναζήτησης, πολλαπλές πηγές, 
Άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό 

Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό 
Σύστημα με εξαιρετικές δυνατότητες, 
Αυτόματες συναλλαγές με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης με χρήση έξυπνων καρτών 

Ενοποίηση πληροφοριακών 
συστημάτων υγείας, 
υπηρεσίες μηνυμάτων, 
προσπάθεια ενσωμάτωσης 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ολοκλήρωση των παραπάνω υπηρεσιών με τους 
πραγματικούς ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών 
και παροχή ηλεκτρονικών συναλλαγών  (2004-
2005) 

Ανεξάρτητη επέκταση 
Χρήση Διαδικτύου, XML, 
ενοποίηση όλου του 
συστήματος υγείας 

Πίνακας 28 Συγκριτικός πίνακας πρακτικών εφαρμογών (ΜΕΡΟΣ Α) 
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ΧΩΡΑ Σουηδία Σλοβενία Νορβηγία Ιταλία Ισπανία 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(Vardguiden) Διαδικτυακή 
πύλη γενικού περιεχομένου, 
Αναζήτηση πληροφοριών 
συστήματος υγείας, 
τηλεφωνικό κέντρο για 
διευκρινήσεις, επικοινωνία 
μεταξύ ασθενών και ιατρών 

(Health Insurance Cards) 
Λήψη στοιχείων 
ασφάλισης ασθενή με 
ανάγνωση στοιχείων 
έξυπνης κάρτας, αλλαγή 
στοιχείων ασφάλισης 
ασθενή (απευθείας 
σύνδεση ή όχι) 

Τοπικό δίκτυο υγείας,  
Υπηρεσίες τηλεϊατρικής 
σε κέντρα περίθαλψης 

(Boario) Δίκτυο υγείας- 
Υπηρεσίες 
τηλεσυμβουλευτικής και 
δεύτερη άποψη για τους 
γενικούς ιατρούς και τους 
καρδιολόγους, νοσηλευτικές 
υπηρεσίες από απόσταση για 
τους χρόνιους καρδιοπαθείς, 
τηλεδιάγνωση αρρυθμίας και 
τηλεφωνικά κέντρα  

(Andalusian) Δίκτυο 
υγείας- Διασύνδεση 
όλων των επιπέδων 
παροχής υπηρεσιών 
υγείας με ασφαλή και 
αποδοτικό τρόπο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  - 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Διαδικτυακή πύλη Έξυπνες κάρτες υγείας 
ασθενή, δίκτυο υγείας 

Δίκτυο υγείας, 
τηλεϊατρική, closed 
intranet 

Τηλεϊατρική, δίκτυο υγείας, 
CRM, δίκτυο τηλεργασίας, 
κατ΄ οίκον φροντίδα 

Δίκτυο υγείας, 
Ευρυζωνικές 
τηλεπικοινωνίες 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - - Κέντρα τηλεματικής  - 

ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) Στοκχόλμη Σλοβενία Βόρεια Νορβηγία Ιταλία (σποραδικά) Ανδαλουσία 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Προοπτικές ολοκλήρωσης 
εύρους υπηρεσιών και 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Αυτόματη ανάκτηση 
ασφαλιστικών στοιχείων 
ασθενή σε οποιοδήποτε 
κέντρο παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

Ισχυρό και καινοτόμο 
δίκτυο τηλεϊατρικής, 
δυνατότητες κλιμάκωσης 

Καινοτόμο δίκτυο 
τηλεματικής και τηλε-
εργασίας 

Τηλεπικοινωνιακές 
υποδομές, πρότυπα 
επικοινωνίας 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ασύρματες συσκευές, 
προσωποποίηση ιστοσελίδας 

Καταχώρηση και 
ιατρικών δεδομένων 

Εμβέλεια στο σύνολο 
του κράτους, απευθείας 
πρόσβαση του πολίτη 

- 
Βελτίωση υποδομών και 
προτυποποίηση 
ολοκλήρωσης επιμέρους 
συστημάτων 

Πίνακας 29 Συγκριτικός πίνακας πρακτικών εφαρμογών (ΜΕΡΟΣ Β) 
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ΧΩΡΑ Η.Π.Α. Ελλάδα 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. (NLM)  Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (διαδικτυακή πύλη)- 
Παροχή ιατρικών πληροφοριών σε επαγγελματίες και 
πολίτες, εργαλεία αναζήτησης, βάσεις δεδομένων 
βιβλιογραφικών αναφορών, εργαλεία MedLine, PubMed 
2. (OVERLAKE) Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα και 
Διαδικτυακή πύλη- Ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό 
υποσύστημα, ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου 
3. (PARTNERS HEALTHCARE SYSTEMS INC) Δίκτυο 
υγείας- Τηλεϊατρική 

1. (FRONTIS) Δίκτυο υγείας για παροχή υπηρεσιών κατ΄ 
οίκον- Φροντίδα κατ’ οίκον, τηλεϊατρική, πλάνο υγείας 
ασθενή, διασύνδεση με φορητά μηχανήματα 
2. (HYGEIAnet) Τοπικό δίκτυο υγείας - Υπηρεσίες φροντίδας 
κατ’ οίκον, ενσωματωμένος φάκελος νοσηλείας, 
τηλεσυμβουλευτική, και φροντίδα σε έκτακτες περιπτώσει 
(Δίκτυο υγείας) 

ΗΛΕΚ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2, 3 - 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ - - 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
1. Διαδικτυακή πύλη 
2. Διαδίκτυο 
3. Δίκτυο υγείας, τηλεϊατρική 

1. Τηλεϊατρική, EHR  
2. Δίκτυο υγείας, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, ασύρματα 
δίκτυα, GIS 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 1, 2 

ΕΥΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ) 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ- 2 Νοσοκομείο – 3 Μασαχουσέτη 1. Ιδιωτικές κλινικές 2. Κρήτη 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

1. Επικρατέστερη πηγή άντλησης πληροφοριών υγείας 
2. Προετοιμασία εισαγωγής στο Νοσοκομείο, αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ασθενείς 
3. Παροχή υπηρεσιών από απόσταση 

1. Πληρότητα καταγραφής πλάνου και πορείας ασθενή, 
συνεργασία γιατρών πολλών ειδικοτήτων 

2. Εύρος υπηρεσιών 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

1. Βελτίωση μηχανισμών αναζήτηση και ενοποίησή τους σε 
ένα μοναδικό εργαλείο 
2. Παροχή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 
3  Ε έ   έ  ί  

2. Επέκταση, εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιακών υποδομών, 
πρόσβαση στον πολίτη 

Πίνακας 30 Συγκριτικός πίνακας πρακτικών εφαρμογών (ΜΕΡΟΣ Γ) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Health Insurance Cards 

Έξυνπνες κάρτες ασφάλισης με κρατική εμβέλεια 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

NHS 

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

HEGP 

Πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

Νοσοκομείου, διεθνές παράδειγμα. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Χάραξη συνολικής στρατηγικής ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Διαδίκτυο, info kiosks, οθόνες αφής, ψηφιακή 

τηλεόραση, sms, voice mail 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Σταδιακή ολοκλήρωση όλων των επιμέρους 

συστημάτων 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΑΝΙΑ 

MedCom 

Εθνικό δίκτυο υγείας 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΓΑΛΛΙΑ 

HEGP 

Πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

Νοσοκομείου, διεθνές παράδειγμα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΑΣΘΕΝΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Frontis 

Σύστημα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον, πλάνο 

φροντίδας ασθενή, προσωπικός ιατρικός φάκελος 

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ΓΑΛΛΙΑ 

Sesam-Vital 
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Σύστημα αυτόματης υποβολής αιτήματος 

χρηματικής αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό 

φορέα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η.Π.Α 

National Library of Medicine (NLM) 

Η πληρέστερη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

διεθνώς διαδικτυακή πύλη αναζήτησης 

πληροφοριών υγείας με εξαιρετικά εργαλεία 

αναζήτησης (MedLine, Pubmed κλπ), καθώς και 

μεγάλο πλήθος πηγών. 

Πίνακας 31 Πίνακας κατάταξης βέλτιστων πρακτικών εφαρμογών ανά κριτήριο 

Μια γενική στρατηγική για τη μετάβαση από αποσπασματικές εφαρμογές της 

πληροφορικής στον τομέα της υγείας σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας θα μπορούσε να υλοποιηθεί ως 

εξής: 

 

1. Σχεδιασμός ισχυρών, πλήρων, ευέλικτων και επεκτάσιμων 

πληροφοριακών συστημάτων στους χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, με απαραίτητα συστατικά το σύστημα 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), την ασύρματη υποδομή, την 

υποστήριξη ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και την ψηφιακή ανάκτηση και 

διαχείριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 

 

2. Ολοκλήρωση ευρυζωνικών επικοινωνιακών υποδομών  

 

3. Δημιουργία κεντρικών διαδικτυακών πυλών, ως βάση για την 

ενοποίηση και κεντρική διάθεση των πληροφοριών που θα παρέχονται από 

τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα. Οι πύλες αυτές θα πρέπει να 

παρέχουν επίσης συνέργεια με τηλεφωνικά κέντρα (CRM), καθώς και 

εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

στατιστικών στοιχείων. Οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τις πύλες αυτές για να 
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εκτελούν διοικητικές εργασίες, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν στους 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

 

4. Παροχή εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για 

τον πολίτη, μέσω του Διαδικτύου, του τηλεφώνου, των οθονών αφής, της 

τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων κλπ.  

 

Όπως έγινε σαφές στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, τα συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της Δημόσιας υγείας αποτελούν μια 

αναγκαιότητα, για λόγους που αναπτύχθηκαν εκτενώς. Όσον αφορά στο 

τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή των 

συστημάτων αυτών, αυτό είναι διαθέσιμο, αν και πάντα υπάρχουν περιθώρια 

βελτιώσεων και καινοτομιών. Επίσης, βέβαια, έγινε σαφές ότι η εισαγωγή τέτοιων 

συστημάτων μοιραία επιφέρει προβλήματα και αντιρρήσεις, τα οποία είναι 

απαραίτητο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ώστε να μην επαναληφθούν 

φαινόμενα μη- εφαρμογής υλοποιημένων συστημάτων. Παρακάτω δίνονται κάποια 

σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έγκαιρα η δέουσα προσοχή:  

 

1. Εκτεταμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των χρηστών 

των συστημάτων αυτών, ώστε να εξομαλυνθεί η μετάβαση σε αυτό 

2. Σταδιακή μετάβαση στα νέα συστήματα, με επαρκείς περιόδους εξοικείωσης 

και συνεχή υποστήριξη από ειδικούς 

3. Διασφάλιση δικαιωμάτων των ασθενών στην ιδιωτικότητα των προσωπικών 

τους δεδομένων, αλλά και των επαγγελματιών υγείας στην κάλυψη των νομικών 

τους αντιρρήσεων 

4. Εκτεταμένη και συνεχής ενημέρωση και διαφήμιση με σκοπό την 

κοινοποίηση των δυνατοτήτων των νέων συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Με τον τρόπο οι αντιρρήσεις σταδιακά μπορούν να μειωθούν 

5. Σταδιακή εισαγωγή τμημάτων του συστήματος σε λειτουργία. Με σκοπό την 

εξοικείωση π.χ. πύλες υγείας κλπ 
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6. Προσφορά εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης στα συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, ειδικά στις πρώτες περιόδους εισαγωγής τους και ενημέρωση των 

ανάλογων κατηγοριών του πληθυσμού για τις δυνατότητες αυτές 

7. Εξασφάλιση άρτιας επικοινωνιακής και πληροφοριακής υποδομής, ώστε να 

εκμηδενιστούν οι χρόνοι πτώσης των συστημάτων, οι οποίοι μπορεί και να έχουν 

επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών 

8. Περιφερειακά σημεία ελέγχου των συστημάτων αυτών, ώστε να 

διευκολύνεται ο έλεγχος των επιμέρους μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

 

 

Η ολοκλήρωση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της 

υγείας και η δημιουργία συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί ακόμα 

μακροπρόθεσμο στόχο, υπάρχουν όμως χώρες που τον έχουν προσεγγίσει αρκετά.  
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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