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ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

27 2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΔΙΑ / ΚΛΑΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BAR CODE
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34 2.3.1.2 ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
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44 3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

54 3.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ BAR CODE ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

55 3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EDI ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

56 3.3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ EDI (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

57 3.3.1.1 ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EDI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο

69 ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

72 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μελέτη που ακολουθεί, με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ -ΧΡΗΣΗ BAR CODES», έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος «Πληροφοριακά συστήματα», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

υπό την επίβλεψη της Επίκουρου καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής, Μ. Βλαχοπούλου.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Νοσοκομείων και η χρήση των bar codes σε αυτά, τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και 

ευρύτερα. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων αποσκοπούν στην οργάνωση 

της διακινούμενης πληροφορίας, με σκοπό την καλύτερη, γρηγορότερη, ακριβέστερη 

και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση των ασθενών και του προσωπικού και την 

αποτελεσματική και εύρυθμη διοίκηση και λειτουργία των Νοσοκομείων.

Η εργασία αποτελείται από 3 στάδια:

1. Το πρώτο στάδιο ήταν η συλλογή του ( εμπειρικού και θεωρητικού ) υλικού, για 

αξιολόγηση των υπαρχόντων θεωριών, μεθόδων, εργαλείων, πρακτικών για την 

δημιουργία, ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Νοσοκομείων.

2. Το δεύτερο στάδιο ήταν η δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου 

Πληροφοριακού συστήματος Νοσοκομείου. Ακόμα πιο συγκεκριμένα 

αναπτύχθηκε θεωρητικό Πληροφοριακό Σύστημα που αφορούσε τη διακίνηση, 

παρακολούθηση και διαχείριση φαρμακαποθήκης για ένα Νοσοκομείο με τη 

χρήση Bar code.

3. Το τρίτο στάδιο ήταν η δημιουργία συμπερασμάτων για τη μελλοντική εξέλιξη 

και πορεία των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων.

Πρέπει ιδιαιτέρως να τονισθεί η ανυπαρξία κάποιας σχετικής μελέτης στον 

ελληνικό χώρο, που να αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων και τη 

χρήση των bar codes.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να καλυφθεί το κενό ύπαρξης αντίστοιχων 

μελετών των Πληροφοριακών Συστημάτων στον Ελληνικό χώρο, ώστε τελικά να 

αποτελέσες έναυσμα για την εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων στα 

Νοσοκομεία.

Η απουσία, όμως, προϋπάρχουσας μελέτης δυσκόλεψε το πρώτο στάδιο της 

εργασίας. Η συλλογή βιβλιογραφικού υλικού προερχόταν περισσότερο από ξένη 

βιβλιογραφία -κυρίως το παγκόσμιο Διαδίκτυο- και λιγότερο από ελληνικά βιβλία.

Επιβλέπουσα καΟηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1η σελίδα
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Ακόμα πιο δύσκολη στάθηκε η συλλογή εμπειρικού υλικού. Κατά το στάδιο 

αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε νοσοκομεία, για την αναζήτηση στοιχείων 

και σχετικών εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων που υπάρχουν, ή τη 

δομή της οργάνωσης που έχουν τα νοσοκομεία, ειδικότερα δε σχετικά με τη ροή των 

πληροφοριών, που διακινούνται καθημερινώς μέσα σε ένα νοσοκομείο. Η 

συγκέντρωση υλικού ήταν δύσκολη διαδικασία εξαιτίας της απροθυμίας του 

προσωπικού να απαντήσει υπεύθυνα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προήλθαν από 

ανεπίσημες συνεντεύξεις, και από προσωπικές παρατηρήσεις στο χώρο. Ιδιαίτερα για 

τα οργανογράμματα, καμμία ιατρική μονάδα που επισκέφτηκα δεν είχε ή δε θέλησε 

να τα διαθέσει.

Πέρα από τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, για τη συλλογή υλικού, επισκέφτηκα 

την Διεθνή Έκθεση Infosystem 1998, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και άφθονο υλικό 

συλλέχθηκε από το Internet, μετά από συστηματικές και συχνές αναζητήσεις σε 

ευρετικές μηχανές και Sites, ελληνικά και ξένα

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της μελέτης, 

παρακολουθούσα τόσο τον ελληνικό ημερήσιο τύπο, όσο και τα περιοδικά, για τυχόν 

αναφορές ή άρθρα στο θέμα αυτό.

Εκ των πραγμάτων η έρευνα επικεντρώθηκε κύρια στην συγκέντρωση και 

μελέτη θεωρητικών μοντέλων, ή μελετών Πληροφοριακών Συστημάτων από ξένες 

χώρες.

Το Πληροφοριακό σύστημα που προτείνεται στην εργασία αυτή, αφορά ένα 

γενικό μοντέλο νοσοκομείου. Το σύστημα είναι παραμετροποιήσιμο και μπορεί να 

προσαρμοσθεί στα νοσοκομεία, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοσοκομείου.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία, χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται η 

θεωρητική υποδομή (κεφάλαια 1-2), ενώ στο δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 3) 

περιγράφεται το σύστημα. Συγκεκριμένα αναλύεται ένα Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Φαρμακευτικού Υλικού στα νοσοκομεία. Τέλος, στο τρίτο μέρος, 

(κεφάλαιο 4) περιγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής και το 

προβλεπόμενο μέλλον των Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων (ειδικότερα 

για την Ελλάδα).

Επιβλεπουοα καθηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2η σελίδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων αποτελούν μια αναγκαιότητα για 

τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, την καλύτερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη 

εξυπηρέτηση των ασθενών, διευκόλυνση του προσωπικού και την αποτελεσματική 

και εύρυθμη διοίκηση και λειτουργία αυτών.

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα νοσοκομείου μπορεί να αποτελείται από 

επιμέρους μικρότερα υποσυστήματα, τα οποία μπορούν να λειτουργούν το καθένα 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του 

Πληροφοριακού συστήματος μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά και χωρίς μεγάλες 

οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος στο νοσοκομείο θα πρέπει να 

διευκολύνει και να απλοποιεί πολλές διεργασίες, να συντομεύει άλλες, να 

καλυτερεύει τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, τις συνθήκες εργασίας του 

προσωπικού και να αποσκοπεί στη μακροχρόνια βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης του νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα το Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου αποσκοπεί στο:

> Να ελέγχει τα επίπεδα των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα την έγκαιρη 

καταγραφή και διατήρηση του ορίου ασφαλείας αποθεμάτων του κάθε 

υλικού. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 

παραγγελιοδότηση και την έγκαιρη παραγγελιοληψία, χωρίς να 

δημιουργούνται ελλείψεις (έγκαιρος ανεφοδιασμός- προγραμματισμός 

προμηθειών).

> Να ελέγχει τη διακίνηση των φαρμακευτικών υλικών στο νοσοκομείο μέσα 

στη κάθε μονάδα αλλά και μεταξύ των τμημάτων, με αποτέλεσμα την 

εξισορρόπηση, των ελλείψεων και των πλεονασμών.

> Να ελέγχει τη διάθεση των άχρηστων υλικών και αντικατάσταση, πριν 

περάσουν την ημερομηνία λήξης τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σωστό 

προγραμματισμό των ημερομηνιών αντικατάστασης των υλικών που 

λήγουν, που και αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

κινδύνων από πιθανή χρήση τους.

> Να δίνει αυτόματες αναφορές στη διοίκηση (αναφορές σύγκρισης, 

ταξινόμησης, ελέγχου) ώστε η διοίκηση να μπορεί να προβλέπει 

καταστάσεις, να προγραμματίζει και να θέτει στόχους.

Επιβλέπουσα καΟηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 3 η σελίδα
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> Να δίνει αυτόματες Λογιστικές αναφορές , με αποτέλεσμα τη μείωση 

εργατοωρών που θα καταναλώνονταν για το πέρασμα των στοιχείων και τον 

ακριβέστερο υπολογισμό χρηματοοικονομικών μεγεθών.

> Να επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο της 

πληρότητας του νοσοκομείου -κρεβάτια, διαθέσιμα χειρουργεία, 

εργαστηριακό εξοπλισμό). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ακυρώσεων 

των ραντεβού, τη διαφάνεια στη λίστα αναμονής των εξετάσεων, την 

καλύτερη οργάνωση των Εξωτερικών Ιατρείων

> Να επιτρέπει την αναγνώρισή ενός ασθενούς και την άμεση προσπέλαση 

στο ιατρικό του φάκελο ανά πάσα στιγμή νοσηλείας του. Αυτό συνεπάγεται 

τη μείωση των πιθανοτήτων λαθών και την πιο αξιόπιστη κοστολόγησή του 

βάσει των εξετάσεών του και του φαρμακευτικού υλικού που του 

παρασχέθηκε.

1.1 LOGISTICS ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ LOGISTICS

Στο ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό χώρο έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς οι 

παρακάτω όροι για την απόδοση βασικά της ίδιας έννοιας: Φυσική διανομή, 

Διαχείριση υλικών, Διανομή, Διαχείριση υλικών των Logistics, Κατασκευαστική 

διανομή, Logistics, Επιχειρηματικά Logistics, Συστήματα γρήγορης απόκρισης,

Marketing Logistics, Διοίκηση αλυσίδας προμηθειών. Logistics διανομή,
*

Βιομηχανικά Logistics, Διοίκηση Αποθήκης.

Όλοι οι παραπάνω όροι αναφέρονταν ουσιαστικά στο ίδιο αντικείμενο την 

διοίκηση (management) της ροής των αγαθών από το σημείο παραγωγής στο σημείο 

κατανάλωσης. Όμως, ο όρος "Διοίκηση των Logistics, (Logistics management)" είναι 

ο πιο αποδεκτός μεταξύ των ειδικών. Μια από τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες

ομάδες ειδικών στα Logistics το Council of Logistics Management, χρησιμοποιεί τον
*παρακάτω όρο και τον προσδιορίζει ως εξής: "Η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής

και ελέγχον μιας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των 

πρώτων υλών των ημικατεργασμένων αποθεμάτων και των έτοιμων προϊόντων καθώς *

* Κυριαζόπουλος Παν. Γ , (1996), Διοίκηση Logistics, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα
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και οι σχετικές πληροφορίες, από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο
*

κατανάλωσης με σκοπό την ικανοποίηση των απαντήσεων των πελατών. "

Με άλλα λόγια, Logistics είναι "Η τέχνη και η επιστήμη της διοίκησης 

(management), της τεχνικής μεθοδολογίας (engineering) και των τεχνικών 

δραστηριοτήτων (technical activities) που σχετίζονται με τον σχεδίασμά, τον 

προσδιορισμό των απαιτήσεων, την απόκτηση, την διατήρηση και την διάθεση των 

παραγωγικών πόρων και μέσων που υποστηρίζουν τους στόχους, την στρατηγική, την 

τακτική και τον έλεγχο μιας επιχείρησης.

Στα πλαίσια δηλαδή των logistics περιλαμβάνονται η εξυπηρέτηση των 

πελατών, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επιλογή τόπου και του αποθηκευτικού 

χώρου, ο έλεγχος αποθεμάτων, η διαδικασία παραγγελιοληψίας, τα κανάλια 

διανομής, οι προμήθειες, η διαχείριση υλικών, η διαχείριση των επιστρεφομένων 

υλικών, η διεκπεραίωση των ελαττωματικών και άχρηστων υλικών, η συσκευασία, η 

υποστήριξη των υλικών και των υπηρεσιών και η πρόβλεψη φθορών.
*

Το σχήμα 1.1 παρουσιάζει όλα τα συστατικά της διοίκησης των Logistics.

I*i KKCfioffn.a*« Lectio
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Σχήμα 1.1 Συστατικά διοίκησης των Logistics.

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται μπορεί να αφορούν πρώτες ύλες 

(συναρμολογήσεις, κατασκευαστικά υλικά, υλικά συσκευασίας), ημικατεργασμένα 

αποθέματα (προϊόντα μερικά, ολοκληρωμένα και όχι ακόμα έτοιμα για πώληση) και
/ r *έτοιμα προϊόντα. *

* Κυριαζόπουλος Παν. Γ, (1996), Διοίκηση Logistics, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα
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Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα Logistics είναι σημαντικά μόνο για τις 

βιομηχανικές εταιρείες. Ομως, τα Logistics είναι σπουδαίο συστατικό των 

λειτουργιών όλων των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των λιανεμπόρων, 

των χοντρεμπόρων, και οργανισμών ή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως των 

νοσοκομείων.

1.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ .

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές αλλαγές όσον αφορά την ευθύνη για την πολιτική 

προμηθειών μέσα στα νοσοκομεία στην Ευρώπη έχουν γίνει.

Οι κύριες αλλαγές είναι:

> Επαναπροσδιορισμός των ευθυνών για την αγορά προμηθειών.

> Αυξανόμενος οικονομικός έλεγχος και λειτουργία με προσανατολισμό την 

ευαισθησία της αγοράς. Η προσέγγιση αυτή η ξεκίνησε από τα κυβερνητικά και 

νοσοκομειακά συμβούλια, τα οποία επηρεάστηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες 

υγείας- Ασφαλιστικούς Οργανισμούς-

> Η διαδικασία αγοράς προμηθειών επηρεάζεται συνεχώς από τμήματα όπως: 

Επιτροπές συμβούλων υλικών, τμήμα προμηθειών κ.λ,π.

> Η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση 

και την συμπύκνωση των προμηθειών και την μείωση του αριθμού των 

προμηθευτών.

> Η αλλαγές της διαδικασίας εφοδιαστικής (logistics) και διοίκησης προέρχονται 

από εφαρμογές νέως τεχνολογιών όπως το bar coding, EDI, κ.α.

> Η αυξανόμενη ανάγκη για στενότερη και αμεσότερη συνεργασία μεταξύ 

νοσοκομείων και προμηθευτών.

Όπως κάθε άλλος οικονομικός οργανισμός, τα νοσοκομεία αποτελούν 

ενεργό μέρος της “Αλυσίδας Αξιών”. Σε κάθε σύνδεσμο, πραγματοποιείται η τεχνική 

“Προστιθέμενης αξίας”. Μία τυπική “Αλυσίδα Αξίας”, της οποίας ένα 

νοσοκομείο είναι μέρος, αποτελείται από: Προμηθευτές, Διανομείς, ένα 

νοσοκομείο και Ασθενείς. Σε αυτή την Αλυσίδα μπορεί να προστεθεί κάποια 

Εταιρεία Ασφάλειας Υγείας - Ασφαλιστικός Οργανισμός-, ως ο φορέας που 

πληρώνει τα έξοδα.
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erantift

ΑΣΘΕΝΟΥΣ - 70%

mm® (-15%

Mm 30%

Σχήμα 1.2 : Κατανομή Προϋπολογισμού διαχείρισης λειτουργίας ενός Νοσοκομείου

Σύμφωνα με σχετική έρευνα σε ελληνικά νοσοκομεία που πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια της έρευνας αυτής, η “Προστιθέμενη Αξία” των νοσοκομείων στην 

διεργασία της Υγείας αποτελείται από Εργασία και Υλικά σε ποσοστό 70%-30%. Η 

Εργασία που απαιτείται για τη Διοίκηση των υλικών (Αγαθών) φτάνει έως το 15%, 

αυξάνοντας έτσι το προϋπολογισμό Διαχείρισης Υλικών κατά 45%. (Βλέπε σχήμα 

1.2)

Τα νοσοκομεία επομένως έχουν τρεις τρόπους μείωσης του επιπέδου 

κόστους. Ουσιαστικά αυτό δε θα έπρεπε να επιτρέπει την μείωση της ποιότητας της 

φροντίδας μέσω μείωσης του προσωπικού, περιθάλψεως του προσωπικού, αλλά 

μέσω βελτιωμένης για παράδειγμα Δαχειρίσεως Υλικών και βελτιωμένων σχέσεων 

με τους προμηθευτές

1.2.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΌΣΤΟΥΣ

Το κόστος στα νοσοκομεία δημιουργείτας όπως φαίνεται παραπάνω στο 

σχήμα 1.2, από την φροντίδα των ασθενών και τη Διαχείριση Υλικών. Εξαιτίας της 

αυξανόμενης πίεσης που ασκείται από πολλές κυβερνήσεις και ασφαλιστικούς φορείς 

για μείωση των εξόδων, οι υπεύθυνοι διοίκησης τείνουν προς τη μείωση του κόστους 

που αφορά τη φροντίδα των ασθενών, δηλαδή το κόστος Εργασίας, το οποίο αποτελεί 

το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, όμως επηρεάζει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου. Επομένως ως εναλλακτική λύση προς 

αποφυγή της μείωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός νοσοκομείου 

θα πρέπει να εξεταστεί η προσπάθεια μείωσης του κόστους Δαχείρισης υλικών 

(αγαθά + Εφοδιαστική). Το σχήμα 1.3 αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης της 

δομής του συνολικού κόστους σε ένα νοσοκομείο
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Εκτός από το κόστος που δημιουργείται εσωτερικά, τα νοσοκομεία 

πληρώνουν και το κόστος που δημιουργείται εκτός νοσοκομείων, μέσω της τιμής των 

υλικών που αγοράζουν. Η ερώτηση κλειδί για τα νοσοκομεία είναι «εάν μπορούν να 

επηρεάσουν το κόστος των προμηθευτών τους χωρίς να συμπιέσουν τα περιθώριά 

τους».

Σχήμα 1.3 : Κατανομή Προϋπολογισμού Δαπανών ενός με εντοπισμό της 

συμμετοχής Διαχείρισης Υλικών

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 8η σελίδα
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Τα νούμερα είναι δικιάς μας επιλογής κατά προσέγγιση με τα δεδομένα που 

δόθησαν από τη προσωπική συνέντευξη με τους υπεύθυνους των νοσοκομείων που 

έγιναν οι επισκέψεις.

ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ MARKETING

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΠΘΕΜΕΓ>Η
ΑΞΙΑ

Σχήμα 1.4 : Αλυσίδα «Προστιθέμενης αξίας» Επιχείρησης

Το παραπάνω σχήμα 1.4, δείχνει μία τυπική αλυσίδα «Προστιθέμενης αξίας» 

για μία επιχείρηση στην οποία φαίνονται οι πιο σημαντικές κατηγορίες κόστους του 

προμηθευτή. Είναι φανερό ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να επηρεάσουν τις 

κατηγορίες που φαίνονται, εκτόζ από το «Κόστοα Φυσικήο Διακίνησης» (logisticsλ Η 

φυσική διανομή μπορεί να υποδιαιρεθεί στις επόμενες κατηγορίες:

■ Κεντρική Διοίκηση

■ Διοίκηση Αποθεμάτων

■ Εσωτερική Διακίνηση

■ Εξωτερική Διακίνηση

■ Επένδυση αποθεμάτων
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Τα κόστη που παράγονται σε αυτές τις κατηγορίες συνήθως έχουν άμεση σχέση 

με αντίστοιχα κόστη που παράγονται σε νοσοκομεία και μπορούν επομένως επιτυχώς 

να μειωθούν με στενή συνεργασίες η οποία οδηγεί στη μείωση του κόστους προμηθειών 

για το νοσοκομείο. Για τον προμηθευτή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πιο 

αποτελεσματικός και επομένως να βελτιώσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα σε 

σχέση με τους άλλους προμηθευτές στην αγορά.

Παρόλα αυτά, αυτό απαιτεί μία νέα σχέση μεταξύ νοσοκομείων και 

προμηθευτών. Υπό αυτές τις συνθήκες η χρήση των bar codes και του EDI είναι 

άκρως ευεργετική και για τους δύο.

1.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στο τομέα φροντίδας της υγείας τα νοσοκομεία δημιουργούν κόστος εργασίας 

και μη - εργασίας Το κόστος που δημιουργείται κατά τη διαχείριση των υλικών 

ονομάζεται κόστος διαχείρισης υλικών. Μείωση του κόστους στα νοσοκομεία δεν θα 

έπρεπε εάν γίνεται, να επηρεάζει την ποιότητα της φροντίδας πχ η μείωση του 

πλήθους προσωπικού, θα έπρεπε όμως να επιτευχθεί με π.χ. “βελτιωμένη διαχείριση 

υλικών”. Ο προϋπολογισμός της διαχείρισης υλικών είναι περίπου 45% του 

συνολικού προϋπολογισμού και καθώς είναι τόσο σημαντικό εργαλείο διαχείρισης, 

του αξίζει να μελετηθεί αναλυτικότερα, καθώς οι νέες τεχνολογίες για τα logistics 

(πχ bar codes, EDI) μπορούν να αποδειχθούν ότι είναι πολύ αποτελεσματικές 

γενικά στην βελτίωση της διαχείρισης υλικών και επομένως να οδηγήσουν στη 

μείωση κόστους.

Η Διαχείριση υλικών στα νοσοκομεία είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του 

συστήματος ροής των υλικών οριοθετείται για να επιτευχθεί πιο αποδοτικός έλεγχος 

των υλικών από τη μία άκρη της παραγωγής έως την άλλη. Μεταφραζόμενο σε όρους 

για τις υπηρεσίες φροντίδας της Υγείας, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πιο αποδοτικός 

έλεγχος των υλικών από την απόκτηση έως τη διάθεση.

Οι λειτουργίες της διαχείρισης των υλικών μπορούν να διακριθούν στα 

παρακάτω στάδια:

Πρόβλεψη και σχεδιασμός

Προμήθεια και Αποθήκευση

Επιβλέπουσα καθηγήτρια . ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 10η σελίδα
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Παράδοση στα τμήματα χρηστών

Προϋπολογισμός και Ελεγχος κόστους

Οι εξοικονομίσεις μέσω της Διαχείρισης υλικών στις υπηρεσίες Υγείας και 

στα νοσοκομεία φαίνεται να είναι ένας τρόπος μείωσης του αυξανόμενου κόστους 

των νοσηλειών στα νοσοκομεία

Η λειτουργία Διαχείρισης Υλικών στις υπηρεσίες Υγείας

Η λειτουργική προσέγγιση προϋποθέτει ότι οι οικονομίες μέσω αυξανόμενης 

συγκέντρωσης, αυτοματισμού και ελέγχου επηρεάζουν τις προμήθειες, την 

αποθήκευση και τη διανομή

Η οργάνωση των περισσοτέρων δραστηριοτήτων Διαχείρισης υλικών στα νοσοκομεία, 

περιλαμβάνει τα επόμενα:

• Σύστημα διαχείρισης προμηθειών και παραγγελιοδότησης, αποθήκευσης,

προγραμματισμού εναλλακτικές δυνατότητες μεταφοράς και διακίνησης 

(εξωτερική).

• Διοίκηση ελέγχου αποθεμάτων, επεξεργασία ειδών επαναλλαμβανόμενων 

χρήσεων. Προβλέψεις και σχεδιασμός

• Διοίκηση διανομής υλικών, διοίκηση εφοδιασμού στα τμήματα και ανάλογα με 

την νομοθεσία, συσκευασία και διάθεση υλικών προς διάθεση μπορεί να γίνεται 

από το τμήμα διοίκησης και διαχείρισης των υλικών.

Μέρος των λειτουργιών που ανήκουν στα παραπάνω, μπορούν σε μεγάλο 

βαθμό να ολοκληρωθούν με ένα αυτόματο πρόγραμμα και με λειτουργία bar codes 

και EDI.

Οργανώνοντας αυτές τις Λειτουργίες θα πρέπει να αναμείξουμε και 

εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα μεγάλο ή μικρό βαθμό, ανάλογα με το μέγεθος των 

υπηρεσιών υγείας. Τέτοιες λειτουργίες μπορεί να στοχεύουν στους επόμενους στόχους:

■ Τη λειτουργία ενός κεντρικού τμήματος για όλες τις παραγγελίες φαρμακευτικού 

υλικού, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί ο έλεγχος του προϋπολογισμού και η 

οριστικοποίησή του σε μεγάλο βαθμό.

■ Την λήψη, έλεγχο, αποθήκευση και διανομή των προμηθειών.

■ Ταχύτητα.

■ Τη δημιουργία ελέγχου διακίνησης υλικών προς το νοσοκομείο και τις μεθόδους 

που θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τους στα άλλα τμήματα.

■ Έλεγχος αποθήκευσης σε όλο το νοσοκομείο.
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■ Προγραμματισμό όλων των φάσεων προμηθειών.

■ Έλεγχος κινδύνου μόλυνσης και απολύμανσης.

■ Προβλέψεις και σχεδιασμού συστημάτων και επι μέρους διαδικασιών.

Οι παραπάνω στόχοι θεωρούν δεδομένη την εμπλοκή της Διοίκησης και 

Διαχείρισης υλικών σε όλες τις φάσεις προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και του 

διαιτολογίου και του φαρμακείου,

Οι Ιεραρχικές και Λειτουργικές γραμμές επικοινωνίας μπορεί να διαφέρουν, 

ανάλογα με το νοσοκομειακό ίδρυμα, το μέγεθος του, την ειδικότητά του, το 

προσωπικό του, τη χώρα - νομοθεσία, σύστημα Υγείας και άλλους πολλούς 

παράγοντες. Παρακάτω παρατίθεται μία γενική ιεραρχική δομή του τμήματος 

διαχείρισης φαρμακευτικού υλικού

Σχήμα 1.5 : Διοίκηση τμήματος Διαχείρισης Φαρμακευτικού υλικού 

Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και την ροή πληροφοριών ανάμεσα 

στα διάφορα τμήματά του και ανάμεσα σε προμηθευτές και άλλους εξωτερικούς 

συνεργάτες η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών όπως τα bar codes και το EDI 

συμβάλλουν σημαντικά. Στη συνέχεια εξετάζονται από τεχνολογική άποψη τα 

συστήματα bar codes και μετά παρουσιάζονται οι εφαρμογές τους στα νοσοκομεία, 

καθώς και οι δυνατότητες εφαρμογής EDI συστημάτων σ'αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

2. BAR CODE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Bar code: Ο γραμμωτός κώδικας είναι η δεσπόζουσα τεχνολογία 

αυτόματης αναγνώρισης, που χρησιμοποιείται για συλλογή δεδομένων, για
Λ

οποιοδήποτε πρόσωπο, μέρος ή πράγμα. Οι εφαρμογές του φαίνονται

απεριόριστες. Συνήθως χρησιμοποιείται για εντοπισμό, έλεγχο αποθεμάτων, 

παρακολούθηση εργασίας εν εξελίξει, εισαγωγή - εξαγωγή, ταξινόμηση, 

έλεγχο πρόσβασης σε ασφαλισμένες περιοχές, μεταφορά και διανομή, ενώ 

επίσης βοηθάει στην φροντίδα των ασθενών με τον εντοπισμό φαρμακευτικού 

υλικού και την αυτόματη έκδοση λογαριασμού του κάθε ασθενούς.

Η χρήση του γραμμωτού κώδικα γενικά αυξάνει την ακρίβεια και τη 

παραγωγικότητα και βελτιώνει τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Συνήθως ένας γραμμωτός κώδικας δεν περιέχει περιγραφικά 

δεδομένα. Τα δεδομένα είναι απλά ένας αναφορικός αριθμός τον οποίο ο 

υπολογιστής χρησιμοποιεί να βλέπει συσχετιζόμενες εγγραφές στη μνήμη ή 

σε δίσκο. Αυτές τώρα οι εγγραφές περιέχουν περιγραφικά στοιχεία και 

άλλες πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι γραμμωτοί κώδικες που υπάρχουν σε 

προϊόντα τροφής σε μανάβικα δεν περιέχουν την τιμή ή περιγραφή του 

αντικειμένου, αντ’ αυτού ο γραμμωτός κώδικας έχει έναν αριθμό παραγωγής 

(12 ψηφία). Όταν διαβάζεται από έναν αναγνώστη γραμμωτού κώδικα και 

μεταδίδεται στον υπολογιστή, αυτός βρίσκει την εγγραφή στο αρχείο στον 

δίσκο που σχετίζεται με αυτόν τον αριθμό. Στο αρχείο στον δίσκο υπάρχει η 

τιμή, το όνομα του προμηθευτή, η ποσότητα στην αποθήκη, η περιγραφή κτλ. 

Ο υπολογιστής κάνει μία «ανίχνευση τιμής» με το διάβασμα και έπειτα 

δημιουργεί μία καταχώρηση του αντικειμένου και προσθέτει την τιμή στο 

υπόλοιπο λογαριασμό του πελάτη. Επίσης ταυτόχρονα αφαιρεί την ποσότητα 

από την αποθήκη.

Ένα άλλο παράδειγμα δεδομένων γραμμωτού κώδικα θα μπορούσε να 

ήταν μία εφαρμογή δοκιμής ποιότητας, ο γραμμωτός κώδικας θα μπορούσε 

να είχε μόνο ένα ψηφίο σε αυτό, αλλά θα μπορούσε να είχε τίτλο « Δοκιμή
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Αποτυχημένη». Ο υπολογιστής συσχετίζει το μοναδικό ψηφίο με το 

αποτέλεσμα της δοκιμής. Επομένως, ο γραμμωτός κώδικας τυπικά έχει μόνο 

δεδομένο αναγνώρισης. Το δεδομένο χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή για 

να δείχνει το λεπτομερειακό δεδομένο που σχετίζεται με το δεδομένο 

αναγνώρισης.

2.1 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Υπάρχουν τριών ειδών βασικοί τύποι αναγνωστών γραμμωτών

κωδικών: Σταθεροί (fixed), κινητοί batch (portable batch), κινητοί Radio
*

Frequency (portable RF). Οι σταθεροί αναγνώστες παραμένουν 

συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή και το τερματικό και μεταδίδουν δεδομένα 

για ένα αντικείμενο την φορά, καθώς ανιχνεύεται το δεδομένο. Οι κινητοί 

batch αναγνώστες λειτουργούν με μπαταρία και αποθηκεύουν δεδομένα στην 

μνήμη για μετέπειτα batch μεταφορά σε έναν υπολογιστή. Πιο εξελιγμένοι 

κινητοί αναγνώστες μπορούν να λειτουργήσουν και σε κατάσταση που δεν 

είναι κινητοί, έτσι αποκλείουν την ανάγκη για ξεχωριστό σταθερό αναγνώστη 

Οι κινητοί RF αναγνώστες λειτουργούν με μπαταρία και μεταδίδουν δεδομένα 

on-line (^ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή συνδεδεμένοι), ακόμα πιο σημαντικό 

όμως μπορούν να οδηγούν τον χειριστή μέσω από δεδομένα κινητών 

πραγματικού χρόνου, όπως ακριβώς και οι σταθεροί αναγνώστες.

Ένας βασικός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα αποτελείται από έναν 

αποκωδικοποιητή και έναν σαρωτή, (ένα καλώδιο επίσης απαιτείται για την 

διασύνδεση του αποκωδικοποιητή με τον υπολογιστή ή το τερματικό). Η 

βασική λειτουργία ενός αναγνώστη scanner είναι να ανιχνεύσει ένα σύμβολο 

γραμμωτού κώδικα και να παρέχει ένα ηλεκτρικό αποτέλεσμα το οποίο 

ανταποκρίνεται στις γραμμές και τα κενά του γραμμωτού κώδικα. Ένας 

αποκωδικοποιητής είναι συνήθως ένα ξεχωριστό κουτί που το οποίο παίρνει 

το ψηφιοποιημένα σχέδια, τα αποκωδικοποιεί σε σωστά δεδομένα και τα
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μεταδίδει στον υπολογιστή μέσω καλωδίων - ή άνευ αυτών- αμέσως ή με 

batch επεξεργασία.

Για τις περισσότερες εφαρμογές ανίχνευσης, υπάρχουν τρεις 

διαφορετικές πυκνότητες γραμμωτών κωδικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν: Υψηλή, μεσαία, χαμηλή. Υψηλή πυκνότητα σημαίνει ότι 

τα στενά στοιχεία είναι λιγότερο φαρδιά από δέκα χιλιοστά της ίντσας. Σε 

ένα Κώδικα 39 αυτό ανταποκρίνεται σε περισσότερους από εφτά χαρακτήρες 

ανά ίντσα ενός γραμμωτού κώδικα. Οι μεσαίας πυκνότητας γραμμωτοί 

κώδικες έχουν στενά στοιχεία ανάμεσα σε 10 και 15 χιλιοστά της ίντσας και 

ανάμεσα σε 4 με 6 χαρακτήρες ανά ίντσα στον γραμμωτό κώδικα 39. Οι 

χαμηλής πυκνότητας γραμμωτοί κώδικες έχουν στενά στοιχεία φαρδύτερα 

από 15 χιλιοστά της ίντσας και έχουν λιγότερους από τέσσερις χαρακτήρες 

ανά ίντσα στον γραμμωτό κώδικα 39.

Η ερώτηση που προκύπτει είναι ποιά πυκνότητα θα πρέπει να 

χρησιμοιείται για μια δεδομένη εφαρμογή σάρωσης? Η απάντηση σε 

αυτήν την ερώτηση εξαρτάται από τις απαιτήσεις του συστήματος που 

πρόκειται να σχεδιαστεί. Υπάρχουν 3 κύριες ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν:

Η πρώτη ερώτηση είναι: « Πόση πληροφορία χρειαζόμαστε στους 

γραμμωτούς κώδικες;». Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πόση πληροφορία ή 

πόσους χαρακτήρες χρειαζόμαστε στους γραμμωτούς κώδικες. Η δεύτερη 

ερώτηση είναι «Πόσο χώρο έχουμε στο προ ϊόν για τον γραμμωτό κώδικα και 

την ετικέτα;». Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος όχι μόνο για τον γραμμωτό 

κώδικα, αλλά επίσης και αρκετές «ήσυχες» ζώνες που περιβάλλουν τον 

γραμμωτό κώδικα για να βοηθήσουν να γίνεται με ασφάλεια aggressive 

σάρωση. Η τρίτη ερώτηση που θα πρέπει να γίνει είναι « Πόσο μακριά θα 

είναι ο χειριστής όταν θα γίνεται η σάρωση του γραμμωτού κώδικα;»

Οι απαντήσεις σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις κανονικά μπορούν να 

δείξουν ποια πυκνότητα να διαλέξουμε για κάθε εφαρμογή. Για παράδειγμα, 

εάν χρειαζόμαστε να σαρώσουμε ετικέτες στην κορυφή ενός ραφιού και δεν 

μπορούμε να πάμε κοντά, θα επιθυμούσαμε να χρησιμοποιήσουμε χαμηλής 

πυκνότητας γραμμωτούς κώδικες που είναι πολύ πιο εύκολα με αυτούς να 

σαρώσουμε από απόσταση, παρά μεσαίας ή υψηλής πυκνότητας. Εάν μόνο 

πρέπει να κωδικοποιηθεί μία λογική ποσότητα πληροφορίας και υπάρχει

Επιβλέπουσα καΟηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 15η σελίδα



MIS Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Χρήση Bar Codes 1999

αρκετός χώρος στο προϊόν, μεσαίας πυκνότητας είναι η καλύτερη επιλογή, 

από ότι υψηλής, επειδή είναι ευκολότερη η σάρωση. Η υψηλή πυκνότητα θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ορισμένη ποσότητα πληροφορίας που 

απαιτείται και πάντα σε συνδυασμό με το χώρο που διατίθεται για τον 

γραμμωτό κώδικα. Υψηλής πυκνότητας ετικέτες -τυπικά- δεν μπορούν να 

ανιχνευτούν πέρα από τις 5 ίντσες από των σαρωτή.

Ένας γραμμωτός κώδικας είναι μία σειρά από οριζόντιες γραμμές με

διαφορετικό πλάτος ( οι οποίες ονομάζονται μπάρες = γραμμές) καθώς επίσης

και από κενά. Οι γραμμές και τα κενά μαζί ονομάζονται «στοιχεία».

Υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί των γραμμών και των κενών, οι οποίοι
*

αναπαριστούν διαφορετικούς χαρακτήρες.

Όταν ένας ανιχνευτής γραμμωτού κώδικα περνάει από τον γραμμωτό 

κώδικα, η πηγή φωτός από τον σαρωτή (scanner) απορροφάται από τις 

σκούρες γραμμές και δεν αντανακλάται, αλλά αντανακλάται από τις φωτεινές 

γραμμές. Ένας ανιχνευτής φωτοκυττάρων σε έναν σαρωτή, λαμβάνει το 

ανακλώμενο φως και μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό σήμα.

Επομένως καθώς το wand περνάει πάνω από τον γραμμωτό κώδικα, ο 

σαρωτής δημιουργεί ένα χαμηλό ηλεκτρικό σήμα για τα κενά (ανακλώμενο 

φως) και ένα υψηλό ηλεκτρικό σήμα για τις γραμμές (τίποτα δεν ανακλάται), 

η χρονική διάρκεια του ηλεκτρικού σήματος καθορίζει τα παχιά ή τα στενά 

στοιχεία. Αυτό το σήμα μπορεί να «αποκωδικοποιηθεί» από τον 

αποκωδικοποιητή του γραμμωτού κώδικα σε χαρακτήρες που ο γραμμωτός 

κώδικας αναπαριστά. Το αποκωδικοποιημένο στοιχείο έπειτα περνά στον 

υπολογιστή με την παραδοσιακή μορφή δεδομένων. *

*
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Υπάρχουν πολλών ειδών γραμμωτοί κώδικες. Μερικοί είναι μόνο 

αριθμητικοί, (πχ PC, ΕΑΝ, Interleaved 2 από 5). Μερικοί είναι σταθερού 

μήκους, (πχ UPC-A έχει 12 ψηφία, UPC-E έχει 6 ψηφία, ΕΑΝ-13 έχει 13 

ψηφία και ΕΑΝ-8 έχει 8 ψηφία.). Μερικοί γραμμωτοί κώδικες μπορεί να 

έχουν αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (πχ CODE 93, CODE 128 και CODE 39). 

Ένας γραμμωτός κώδικας σου επιτρέπει να κωδικοποιηθούν και οι 128 

χαρακτήρες (CODE 128).

Πολλοί γραμμωτοί κώδικες εφευρέθηκαν πριν πολύ καιρό και έχουν 

ξεπερασθεί από νεώτερους. Μερικές βιομηχανίες κατάφεραν να επιβάλουν 

(STANDARDIZED) την χρήση κάποιων παλιότερων γραμμωτών κωδικών, 

πριν προλάβουν να εμφανιστούν οι νεώτεροι και καλύτεροι, επομένως 

υπάρχει μία συνεχής απαίτηση για την χρήση τους σε συγκεκριμένες 

βιομηχανίες. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί χρήστες να είναι αναγκασμένοι 

να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ενδείξεις -specifications- χωρίς να υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής.

Κλασικός τύπος γραμμωτού κώδικα είναι ο CODE 39 (που επίσης 

ονομάζεται CODE 3 από 9) ο οποίος έχει 9 γραμμές και κενά, τρία είναι 

παχιά και τα άλλα έξι είναι στενά. Εξαιτίας των 3 παχέων στοιχείων από τα 

9 ονομάζεται και CODE 3 από 9. Υπάρχουν δύο πλάτη γραμμών και 2 πλάτη 

κενών. Εάν επιθυμούμε να εκτυπώσουμε έναν γραμμωτό κώδικα από ABCD, 

θα χρειαστούμε να το ξεκινήσουμε και να το τελειώσουμε με ειδικούς 

κωδικούς χαρακτήρες Αρχής / Τέλους - ο * (αστερίσκος) χρησιμοποιείται 

στον CODE 39. Επομένως για να εκτυπώσουμε τον γραμμωτό κώδικα ABCD 

θα εκτυπωνόταν *ABCD*. Θα έπρεπε να υπήρχε τουλάχιστον 1/4" με λευκό 

κενό στα αριστερά και στα δεξιά του κώδικα, αυτό βοηθά τον αναγνώστη να 

επιλέγει που αρχίζει και τελειώνει ο γραμμωτός κώδικας. Άλλοι τύποι 

γραμμωτών κωδικών είναι παρομοίως κατασκευασμένοι. UPC και ΕΑΝ 

γραμμωτοί κώδικες έχουν τέσσερα πλάτη γραμμών και κενών, έτσι κάνει ο 

CODE 128
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TCMP Date-Collecting System

2.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ BAR CODE ΧΕΙΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER

Ο τελευταίας σχεδίασης αναγνώστης Bar Code χειρός τεχνολογίας Laser 

σειρά DLL5010, είναι η λαμπρότερη μεταξύ των καινοτομιών που παρουσιάστηκαν 

αυτή την χρονιά στον χώρο των αναγνωστών χειρός. Χρησιμοποιώντας την κορυφή 

της τεχνολογίας των Laser, με την άριστη απόδοσή της, η συσκευή πραγματικά 

ταιριάζει ιδανικά σε εφαρμογές P.O.S. (Point Of Sale) λιανικών

πωλήσεων, αυτοματισμών γραφείου, καθώς και σε εφαρμογές
*

αποθηκών.

Η σειρά DLL5010 διατίθεται σε 4 μοντέλα. Το μοντέλο DLL5010-M1 

γενικών χρήσεων (G.P. General Purpose) είναι σχεδιασμένο για πολλαπλές χρήσεις 

ανάγνωσης σε σημεία λιανικής πώλησης καθώς και στον τομέα των αποθηκών, 

έχοντας δυνατότητες ανάγνωσης κωδικών 1 mm (40 mils) πάχους γραμμών σε 

αποστάσεις από 5 cm έως 70cm.

Το μοντέλο DLL5017-M1 ευρυγώνιας ανάγνωσης (W.A. Wide Angle) έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές P.O.S. (Point Of Sale) έχοντας εντυπωσιακά 

σταθερή απόδοση ανάγνωσης εξ' επαφής έως 20cm για κωδικούς ΕΑΝ/UPC σε 100%

http://www. streckkodscenter. se/htmlcats/skcO l/sx080007.htm
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μεγέθυνση. Η πρόσθετη λειτουργία ανάγνωσης χωρίς την χρήση σκανδάλης 

ενεργοποίησης (DLL5017-M0) αυξάνει την ταχύτητα ανάγνωσης και την 

λειτουργικότητα σε χρήσεις P.O.S. (Point Of Sale) κ.α.

Το μοντέλο DLL5012-M1 ανάγνωσης κωδικών πολύ υψηλής πυκνότητας 

(V.H.D. Very High Density) είναι ικανό να αναγνωρίσει κωδικούς έως 0.06mm 

(2.5mils) πάχος γραμμών. Συνεπώς είναι ιδανικό για εφαρμογές στη βιομηχανία 

ηλεκτρονικών και εφαρμογές στην βιομηχανία φαρμάκων.

Η σειρά DLL5010-M χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικό εύρος ανάγνωσης 

από 5cm-70cm με ταχύτητα ανάγνωσης 36scans/sec. Μπορεί να αναγνωρίζει 

αυτόματα όλες τις γνωστές οικογένειες κωδικών Bar Code.

Ο μικροεπεξεργαστής του λειτουργεί στα 25ΜΗζ και υποστηρίζεται από 

προηγμένες βιβλιοθήκες αποκωδικοποίησης. Έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη 

απόδοση ανάγνωσης κάτω και από τις mo αντίξοες συνθήκες (κακούς ή 

καταστραμμένους κώδικες).

To DLL5010-M είναι πλήρως προγραμματιζόμενο από τον χρήστη με απλές 

εντολές που δίνονται διαβάζοντας κωδικούς Bar Code, ή μέσω σειριακής σύνδεσης ή 

σε συνδεσμολογία Master-Slave (δηλ. ένα DLL5010-M προγραμματίζει και τα 

υπόλοιπα). Εξαιτίας του ενσωματωμένου multi-standard αποκωδικοποιητή η συσκευή 

είναι ιδανική για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών με δυνατότητα απλών συνδέσεων 

ενδιάμεσα πληκτρολογίου σε όλους τους συμβατούς τύπους PC's και Τερματικών 

(Keyboard Wedge), ή σειριακής σύνδεσης (RS232) για ταμειακές μηχανές, 

συστήματα P.O.S., Unix Terminals, ή Pen out σύνδεση σε φορητά τερματικά 

χρησιμοποιώντας μόνο το κατάλληλο καλώδιο για κάθε σύνδεση.

Η φιλικότητα του DLL5010-M σε συνδυασμό με τον εργονομικό σχεδιασμό 

του που αναπτύχθηκε ακολουθώντας μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές παρατηρήσεις 

και μελέτες αποτελεί τον αναγνώστη Bar Code του μέλλοντος,

2.1.2.1 DLC6065-M ΕΝΑ ΑΛΜΑ ΠΡΟΟΑΟΥ ΣΤΗ CCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιώντας την κορυφή της τεχνολογίας στα μικροηλεκτρονικά και στα 

οπτοηλεκτρονικά στοιχεία εξελίχθηκε το εξαιρετικά ισχυρό και χαμηλού κόστους

CCD αναγνώστης χειρός DLC6065-M.

Όλα τα κύρια εξαρτήματα αυτής της συσκευής ενσωματώθηκαν σε δύο μόνο 

ολοκληρωμένα, ένα για έλεγχο της ανάγνωσης, και ένα για λειτουργίες
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αποκωδικοποίησης και αποστολής δεδομένων. Ελάχιστοι χρόνοι παράδοσης και

άμεση συντήρηση είναι εγγυημένα μια και το προϊόν κατασκευάζεται στην Ευρώπη

σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO9001. To DLC6065-M είναι

κατάλληλο για εμπορικές εφαρμογές, για σημεία πώλησης, αυτοματισμούς γραφείων

σε τράπεζες, ασφάλειες και διαχείριση. Επιπρόσθετα το προϊόν μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε ελαφρύ βιομηχανικό περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων
*

διαχείρισης αποθηκών και καταγραφής εμπορευμάτων.

Τα τρία κύρια πλεονεκτήματα του αναγνώστη :

Ενιαίος αποκωδικοποιητής με καλώδια με βύσμα: ένα μοντέλο καλύπτει 

συνδεσμολογία για Σειριακό RS232, Ενδιάμεσο Πληκτρολογίου και Εξομοίωση ένας. 

Το κύριο όφελος είναι η σημαντική μείωση στο στοκ της αποθήκης και η εξαίρετη 

ευελιξία στις εφαρμογές.

IHHC (Intelligent Hand Held ΕοηίΓθ11βΓ)(Εξυπνος ελεγκτής χειρός): τα 

περισσότερα μεμονωμένα υλικά έχουν ενσωματωθεί σε ένα μόνο ολοκληρωμένο 

ελαττώνοντας επομένως και την πιθανότητα βλάβης- διακοπής μεταξύ των υλικών.

SFLS (Software Focus Level System) ( Προγραμματισμένο Σύστημα Επιπέδου 

Εστίασης): ένα σύστημα αυτομάτου εστίασης ικανό να προσαρμόσει την ευαισθησία 

διαβάσματος της συσκευής σύμφωνα με την ποιότητα του γραμμωτού κώδικα, 

δίνοντας τη δυνατότητα να διαβαστούν υψηλής ευκρίνειας κωδικοί (0,1 mm, 4 mil) 

όπως επίσης και κακοτυπωμένα σύμβολα (π.χ. από εκτυπωτές matrix, αντίγραφα, 

χαρτόνι κ.τ.λ.). Χάρη στα εξελιγμένα οπτικά του οι καλές αναγνώσεις εγγυώνται 

ακόμη και κάτω από την επίδραση έντονου άμεσου φωτός. Για παράδειγμα το 

DLC6065-M μπορεί να διαβάσει κωδικούς καλυμμένους από ανακλαστικά φύλλα σε 

ανώμαλες επιφάνειες όπως και σε βρώμικους και κακοεκτυπωμένους κωδικούς.

Λειτουργώντας με ένα «πραγματικό» ρυθμό 100 αναγνώσεων /δευτερόλεπτο 

(αυτό σημαίνει ότι κάθε ανάγνωση αποκωδικοποιείται χάρη στη ταχύτητα εργασίας 

του μικροεπεξεργαστή που είναι 25 MHz.), και με προηγμένους βοηθητικούς 

αποκωδικοποιητές αλγόριθμων, ο αναγνώστης αυτός εγγυάται ελάχιστες 

καθυστερήσεις μεταξύ ανάγνωσης και μεταφοράς πληροφορίας. Η άμεση επαφή με 

το τυπωμένο κωδικό δεν είναι απαραίτητη για αξιόπιστη ανάγνωση επειδή το βάθος 

ανάγνωσης του DLC6065-M είναι 6 εκατοστά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 100% 

έγκυρες αναγνώσεις με μια απαράμιλλη ταχύτητα ανάγνωσης.

http://www. streckkodscenter. se/htmlcats/skcO l/sx080004.htm
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2.1.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΩΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Για νέες εργασίες γραμμωτών κωδικών που δεν έχουν

βιομηχανοποιημένα πρότυπα, ο CODE 39 είναι κλασικό πρότυπο όχι για

τρόφιμα, επειδή σχεδόν όλα τα εξαρτήματα γραμμωτών κωδικών διαβάζουν /
*

εκτυπώνουν τον CODE 39. Παρόλα αυτά ο CODE 39 παράγει σχετικά

μεγάλους γραμμωτούς κώδικες, δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός στην 

πυκνότητα (η μέγιστη πυκνότητα είναι 9.4 χαρακτήρες ανά ίντσα 

συμπεριλαμβανομένου 2 χαρακτήρων Αρχής / Τέλους). Εκεί που το πάχος 

της ετικέτας τίθεται ως θέμα και υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα ή δεδομένα 

γραμμένα στα μικρά γράμματα, ο CODE 128 είναι η καλύτερη λύση. Ο 

κωδικός 128 έχει επίσης αρκετά αποδοτικά νούμερα, καθώς επίσης έχει 128 

ASCII χαρακτήρες αλλά δεν τον διαβάζουν όλοι οι αναγνώστες γραμμωτών 

κωδικών. Ο CODE 93 έχει προωθηθεί μόνο από έναν προμηθευτή, απαιτεί 2 

χαρακτήρες ώστε να γίνει Πλήρως ASCII και δεν έχει δυνατότητα αριθμών.

Για τους παραπάνω λόγους ο CODE 128 προτιμάται από τον CODE 

39. Όσο Για αυτούς τους λόγους, ο CODE 128 προτιμάται από τον CODE 93. 

Οσο μεγαλύτερο το πλάτος των στοιχείων, τόσο περισσότερο χώρο, για 

εκτύπωση πιάνει, επομένως τόσο μικρότερη πυκνότητα έχει ο γραμμωτός 

κώδικας. Οσο πιο λεπτές είναι οι γραμμές και τα κενά, τόσο λιγότερος χώρος 

απαιτείται και τόσο μεγαλύτερη πυκνότητα έχει ο γραμμωτός κώδικας. Οι 

γραμμωτοί κώδικες με χαμηλότερη πυκνότητα είναι πιο αξιόπιστοι και 

διαβάζονται καλύτερα από τους γραμμωτούς κώδικες με υψηλότερη 

πυκνότητα, επειδή οι μικρές αποκλίσεις (εξαιτίας της εκτύπωσης ή λόγω 

καταστροφής) είναι πολύ πιο σοβαρές με τους γραμμωτούς κώδικες με υψηλή 

πυκνότητα- δηλαδή το ποσοστό διαστρέβλωσης είναι μεγάλο-

2.1.4 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΩΔΙΚΟΥ G.U.L.P.

G U L P σημαίνει Generally Useful Lookups for Produce - Γενικές 

χρήσιμες αναφορές για παραγωγή-. Αυτοί οι κωδικοί σχεδιάζονται για

* ID Systems The European source for auto id, APRIL 1998, VOL. 6 NO. 4
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επίπεδα Marketing υπό retailer. Η Ομοσπονδία Παραγωγής Marketing

έχει promulgated P.L.U. (Price Look-Up) κωδικούς. Έχουν σχεδιαστεί 

για γρηγορότερο έλεγχο τιμής στο ταμείο καταστημάτων τροφής. Αυτοί οι 

κωδικοί συνδυάζουν 4 αριθμητικά ψηφία, είναι σχεδόν ακατάλληλοι για την 

διανομή της παραγωγικής Βιομηχανίας. Υπεραπλουστεύουν τα μεγέθη 

παραγωγής, ελαχιστοποιούν την ποικιλία παραγωγής και απλά αφήνουν έξω, 

καμμιά φορά, ορισμένα ειδικά αντικείμενα.

Οι κωδικοί G.U.L.P. αποθηκεύουν 6 τμήματα δεδομένων για κάθε 

αντικείμενο:

G.U.L.P. # : Αυτός είναι ένας τυχαίος, 5ψήφιος αριθμητικός κώδικας που τα 

συστήματα TRUE SHOT αναθέτουν σε κάθε νέο G.U.L.P κωδικό. Ο αριθμός 

δεν σημαίνει τίποτα και δεν γίνεται καμμιά προσπάθεια για να οργανωθεί η 

σχετική παραγωγή σε adjacent αριθμούς. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ο 

G.U.L.P. είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που έχει σχεδιαστεί για να επιτραπούν 

προσαρμογές με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο. Οταν ένα νέο αντικείμενο 

εισάγεται, πρέπει να περάσει μόνο κάποιες απλές δοκιμασίες για να 

συμπεριληφθεί στη Βάση Δεδομένων. Είναι το προϊόν σχετικό με κάποιο 

άλλο; Εισάγεται από μία εταιρεία που έχει σχέση με κάποια Βιομηχανία 

παραγωγής; Μήπως το προϊόν βρίσκεται ήδη στη Βάση δεδομένων; Εάν 

περάσει τις δοκιμασίες, θα εισαχθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι κωδικοί G.U.L.P. 

θα ανταποκριθούν ραγδαίως γρήγορα σε νέα προϊόντα.

P.L.U. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτός είναι ένα εναλλακτικό αντικείμενο. Εάν αυτός ο κωδικός 

αντικειμένων conforms σε ένα ήδη υπάρχων P.L.U. Κωδικός (έως 4), 

μπορεί να συμπεριληφθεί εδώ. Περιγραφή: Αυτό το πεδίο είναι έως 25 

χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν ακριβώς τι 

είναι το αντικείμενο. Αυτή είναι μία περιγραφή που διαβάζεται από γνώστες 

της συγκεκριμένης βιομηχανικής παραγωγής 

PACKING UNIT

Αυτό είναι ένα πεδίο που χρησιμοποιείται για να περιγράφει την Μονάδα 

συσκευασίας για το συγκεκριμένο G.U.L.P. #
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Είναι δυνατό και μάλιστα επιθυμητό να αποδώσουμε διαφορετικούς GULP, 

κωδικούς σε παρόμοια αντικείμενα των οποίων η μόνη διαφορά είναι η 

μονάδα συσκευασίας.

CATEGORY

Κάθε κωδικός G U L P γίνεται μέρος των νομικών κατηγοριών παραγωγής. 

Κατηγορίες θα προστίθενται σπανίως και μόνο όταν φαίνεται ότι οι ήδη 

υπάρχουσες κατηγορίες είναι ανεπαρκείς.

ITEM CODE

Τους αριθμούς είναι κληρονομικά πιο δύσκολο να τους θυμόμαστε, όταν 

συγκρίνονται με γράμματα με νόημα. Οι πρώτοι χίλιοι αριθμοί 

χρησιμοποιούσαν 3 γράμματα από κάθε λέξη της περιγραφής. Το μέγιστο 

μέγεθος για ένα κωδικό ITEM (^αντικειμένου) είναι 12 και το ελάχιστο είναι

3. Κάθε τμήμα επεκτάθηκε και έγινε πλήρως 3 χαρακτήρες. Για παράδειγμα, 

εάν ο κωδικός ήταν το δέκατο (10ο) στο πλήθος αντικείμενο, αυτό θα 

γινόταν 010 για να ικανοποιηθεί το πρότυπο των 3 χαρακτήρων. Αυτές είναι 

μόνο οδηγίες και δεν ακολουθούνται πάντα. Όταν υποβάλει μία εταιρεία ένα 

καινούριο μοναδικό αντικείμενο είναι δική της ευθύνη να χρησιμοποιεί 

κατάλληλο κωδικό.
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2.1.5 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΑΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η σωστή επισήμανση των παλετών και γενικά των μονάδων μεταφοράς 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην πλήρη και διαρκή παρακολούθησή τους μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Η κάθε επιχείρηση πρέπει να διαλέξει τις πληροφορίες που 

πρέπει να εκτυπώνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δικών της λειτουργιών 

(παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, αποθήκη , λογιστήριο, Logistics, κ.λπ.) του διακινητή, 

αλλά και των πελατών της.

Άλλωστε η επίτευξη της συνεργασίας και της τυποποίησης στην αλυσίδα 

παραγωγή -διακίνηση-πελάτης είναι σημαντικό για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου (EDI). Στο σημείο αυτό Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι διεθνείς 

οργανισμοί (όπως π.χ. ο ΕΑΝ), έχουν ήδη προτείνει πρότυπες ετικέτες με κωδικούς 

ΕΑΝ 128, οι οποίες βοηθούν πολύ στο Θέμα της τυποποίησης των αναγραφόμενων 

ενδείξεων και πληροφοριών σε κάθε μονάδα μεταφοράς.

Οι πιο συνηθισμένες πληροφορίες που εκτυπώνονται στις μονάδες 

μεταφοράς είναι οι εξής:

- Επωνυμία και στοιχεία κατασκευαστή ή / και εταιρίες που 

πραγματοποιούν τη διακίνηση.

- Ένας συγκεκριμένος αριθμός αναγνώρισης μοναδικός για κάθε μονάδα 

μεταφοράς (SSGG).

- Ο κωδικός του προϊόντος (π.χ. ΕΑΝ 13).

- Αριθμός παρτίδας.

- Ημερομηνίες ανάλωσης και παραγωγής.

-Περιγραφή προϊόντος, διαστάσεις, βάρη, ποσότητες, ειδικές 

πληροφορίες και εντολές για τη διακίνηση.

- Πληροφορίες για τα διάφορα έγγραφα διακίνησης (δελτία αποστολής, 

φορτωτικές, τιμολόγια, κ.λπ.).

Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να εκτυπώνονται τόσο με 

κωδικοποιημένη μορφή (διάφορα Bar codes, διδιάστατοι κωδικοί με κουκκίδες κ.λπ.) 

όσο και με μορφή αναγνώσιμη από άνθρωπο.

Τεχνολογίες εκτύπωσης
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Σήμερα οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις σύγχρονες μεθόδους βιομηχανικής 

εκτύπωσης για να εκτυπώνουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας όλο 

και περισσότερες ενδείξεις και κωδικούς στις μονάδες μεταφοράς, μειώνοντας την 

προ εκτύπωση στο ελάχιστο. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν σε ευελιξία και 

παραγωγικότητα με παράλληλη μείωσή στοκ υλικών συσκευασίας.

Οι κυριότερες τεχνολογίες βιομηχανικής εκτύπωσης είναι η τεχνολογία 

Ink Jet και η τεχνολογία εκτύπωσης ετικετών.

Η τεχνολογία Ink Jet χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κωδικών 

κατευθείαν στο υλικό των χαρτοκιβωτίων και μονάδων μεταφοράς, καθώς αυτά 

κινούνται στη γραμμή παραγωγής. Τα πλεονεκτήματά της είναι η οικονομική 

εκτύπωση, η ευελιξία και η ταχύτητα. Τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας Ink Jet 

είναι η δυσκολία εκτύπωσης Bar codes, ο περιορισμένος αριθμός πληροφοριών που 

μπορούν να εκτυπωθούν και η αδυναμία εφαρμογής σε μη αυτοματοποιημένες 

γραμμές παραγωγής.

Η εναλλακτική λύση εκτύπωσης είναι η ετικέτα η οποία δεν έχει κανένα 

από τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας Ink Jet, αλλά βέβαια έχει μεγαλύτερο κόστος. 

Επιπλέον, για επισήμανση παλετών η ετικέτα είναι η μόνη κατάλληλη μέθοδος.

Εκτύπωση ετικετών

Κάθε σύστημα εκτύπωσης ετικετών αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Εκτυπωτής ετικετών - λογισμικό - ετικέτες - σύστημα τοποθέτησης. Για την 

εκτύπωση των ετικετών επισήμανσης των μονάδων μεταφοράς χρησιμοποιούνται 

σχεδόν αποκλειστικά εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς ThermalTansfer) Οι εκτυπωτές 

αυτοί είναι κατάλληλοι για βιομηχανικά περιβάλλοντα, δίνουν πολύ καλή ποιότητα 

εκτύπωσης και προσφέρουν αξιοπιστία και ικανοποιητική ευελιξία

Για τη σωστή επιλογή ενός εκτυπωτή Thermal Transfer Θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά:

-Ευκρίνεια εκτύπωσης (8 dots /mm είναι συνήθως αρκετά, αλλά σε 

μερικές εφαρμογές μπορεί να απαιτηθούν 12 dots/mm).

- Δυνατότητα εκτύπωσης των απαιτούμενων κωδικών Bar codes (ΕΑΝ 

13, ITF, ΕΑΝ 128, κ.λπ.).

- Μέγιστο και ελάχιστο πλάτος ετικέτας.

- Μέγιστο και ελάχιστο μήκος ετικέτας.

- Ταχύτητα εκτύπωσης.

- Ικανότητα εκτύπωσης σε μεγάλη ποικιλία υλικών ετικέτας.
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- Διάρκεια ζωής και εκτυπωτικής κεφαλής, Θύρες, τρόπος και ταχύτητα 

επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

-Δυνατότητα εκτύπωσης με ποικιλία γραμματοσειρών 

(περιλαμβανόμενων και ελληνικών).

-Διατιθέμενα παρελκόμενα (π.χ. σύστημα Peel-Off παρουσίασης 

ετικετών μία μία έτοιμη για επικόλληση, εξωτερικός ή εσωτερικός ανατυλικτήρας 

ετικετών, αυτόματος κόφτης ετικετών κ.λπ.).

Ο εκτυπωτής συνδέεται με υπολογιστή στον οποίο πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλο λογισμικό σχεδίασης και εκτυπωτής ετικετών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου λογισμικού είναι:

■ Η ευκολία χρήσης μέσα σε βιομηχανικό περιβάλλον.

■ Δυνατότητα πραγματικής απεικόνισης της υπό εκτύπωση ετικέτας στην οθόνη 

τον υπολογιστή.

■ Συνεργασία με βάσεις δεδομένων, σχεδιαστικά πακέτα, scanners, σειριακά 

αρχεία, κ.λ.π.

■ Υποστήριξη μεγάλης ποικιλίας εκτυπωτών.

Για τη σήμανση των μονάδων συνήθως χρησιμοποιούνται χάρτινες 

αυτοκόλλητες ετικέτες που έχουν τυποποιημένες διαστάσεις Α5 9.148 χ 210 mm) ή 

Α7 (107 χ 74 mm).

Εάν η μονάδα μεταφοράς πρόκειται να παραμείνει για μακρό χρονικό 

διάστημα εκτεθειμένη σε εξωτερικούς χώρους (ήλιος, βροχή, κ.λπ), τότε 

χρησιμοποιούνται ειδικές ετικέτες από πολυεστέρα, πολυαιθυλένιο κ.λπ.

Επικόλληση ετικετών

Στις περισσότερες περιπτώσεις ή επικόλληση των ετικετών γίνεται με το 

χέρι. Σε αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συστήματα αυτόματης εκτύπωσης και εφαρμογής ετικετών (Print & Apply 

Systems). Στα συστήματα αυτά, ο θερμικός εκτυπωτής είναι ενσωματωμένος στο 

σύστημα, ενώ η τοποθέτηση της ετικέτας γίνεται με ρομποτικό βραχίονα Το όλο 

σύστημα είναι On-line συνδεδεμένο με το σύστημα παρακολούθησης της 

παραγωγής τον εργοστασίου

Επιλογή συστήματος

Με δεδομένη την εξαιρετική σημασία της σωστής σήμανσης των 

μονάδων μεταφοράς, η επιλογή της τεχνολογίας και του συστήματος εκτύπωσης

ΐ:;ΐί|1/ά-.Λιίί)ιϋ/. Kiifiij/i|((fid . fvi.APii Iv Λ )i Ri i ,u) i -(r 1 ( / ii;it
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κωδικών πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι 

πρόκειται για σύστημα και όχι απλή επιλογή εκτυπωτή.

Η προμηθεύτρια εταιρία πρέπει να είναι εξειδικευμένη στην παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον σχεδίασμά και εγκατάσταση συστημάτων 

βιομηχανικής σήμανσης και κωδικοποίησης και να διαθέτει σωστή τεχνική 

υποστήριξη.

2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΕΔΙΑ / ΚΛΑΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TO BAR CODE 

Οι αναγνώστες μπορούν να δουλεύουν σε συντονισμένη κατάσταση 

ώστε να διαβάζουν σύμβολα πολλαπλών γραμμωτών κωδικών σε διάφορες 

επιφάνειες του ίδιου πακέτου, ή μπορούν να δουλεύουν σαν ένα 

κατανεμημένο σύστημα που μαζεύει πληροφορίες από πολλαπλά σημεία.

Είναι πολλή σημαντικό να κατανοηθεί ότι η ποιοτική 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών που εφαρμόζουν συστήματα 

με χρήση γραμμωτού κώδικα, είναι η σωστή κάλυψη και εγκατάσταση 

καθώς και η περαιτέρω υποστήριξη κάθε συστήματος με δυνατότητα 

αναβάθμισης στις όποιες μελλοντικές απαιτήσεις, καθώς επίσης και η 

εκπαίδευση των χειριστών.

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 27η σελίδα
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Τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης με χρήση γραμμωτού 

κώδικα συμβάλλουν ουσιαστικά για τον εκσυγχρονισμό και την 

βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας, όσο και της αύξησης της 

αποδοτικότητας και των κερδών των Ελληνικών βιομηχανικών και 

εμπορικών εταιρειών αλλά και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

Τα αποτελέσματα μετά την σάρωση διατίθενται σε τόσο σε Windows, 

DOS, Macintosh, Unix.

Τα έργα που υλοποιούνται καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών 

σε κλάδους, όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι δημόσιοι οργανισμοί, 

νοσοκομεία.

Η χρήση των bar codes στο εμπόριο δίδει τη δυνατότητα σε γρηγορότερη ροή 

των αγαθών, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των αγαθών, και παρέχει 

πολλά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις ακόμα και στο τρόπο λήψης αποφάσεων.

2.2.1 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΜΜΩΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΩΝ

Μία ποικιλία υπηρεσιών στη βιομηχανία γραμμωτών κωδικών 

συμπεριλαμβάνει:

• Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων, για 

Συστήματα Συλλογής Δεδομένων με Bar Code τόσο σε Βιομηχανικούς 

όσο και σε χώρους αποθηκών με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 

κάθε πελάτη ξεχωριστά.

• Διαχείριση αποθηκών με την χρήση φορητών τερματικών, ON

LINE ή RF/ασύρματων τερματικών συστημάτων.

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 28η σελίδα
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• Έλεγχο παραγωγής εργοστασίου με ON-LINE συστήματα.

• Βιομηχανική Πληροφορική ή CIM (Computer Integrated 

Manufacturing) π.χ. Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίων με χρήση On- 

Line Συστημάτων, Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Παραγωγής με 

χρήση οπτικών αισθητηρίων (Photocells κ.α).

• Διαχείριση Παραγγελιών /Απογραφές.

• Απογραφές / Παραγγελιοληψίες μεγάλων καταστημάτων με χρήση 

φορητών Η/Υ χεριού (batch ή ασύρματων).

• Order Entry - Παραγγελιοδότηση

• Τιμολογήσεις επί αυτοκινήτου με χρήση φορητών Η/Υ χεριού (Hand- 

Held Terminals) με εκτεταμένες εγκαταστάσεις και αυτόματη 

παραγγελιοληψία.

• Εκτυπώσεις Bar Code και καρτών.

• Pharmaceutical Verifiers.

• Label service - Υπηρεσίες ετικετοποίησης

• Inventory tracking - Έλεγχος αποθεμάτων

• Stock locator Services - Υπηρεσίες εντοπισμού αποθέματος

• Hardware service and Support - υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης / 

κάλυψης

• Software service and Support - υπηρεσία υποστήριξης / κάλυψης 

λογισμικού

• Needs Analysis - ανάλυση αναγκών

• Planning and Consultation services - υπηρεσίες σχεδιασμού και 

παροχής συμβουλών

• Systems Integration- σταδιακή μύξη συστημάτων

• Warehouse Management - Οργάνωση αποθήκης

• Asset management - οργάνωση εξοπλισμού

• Security - Ασφάλεια

• Document Tracking - έλεγχος Εγγράφων

• Labor tracking - έλεγχος εργασίας

• Compliance Labeling - συμβατότητα ετικετοποίησης

• Accounting Management - Λογιστική οργάνωση

• Tool tracking - έλεγχος εργαλείων

Επιβλέπουσα καϋηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 29η σελίδα
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• Quality control - έλεγχος ποιότητας

• Time Attendance - επιτήρηση χρόνου

• Work in Process tracking

• Σημεία Ηλεκτρονικών Πωλήσεων ή POS (Electronic Point Of Sale) 

καταστημάτων και SUPER MARKETS με χρήση On - Line 

συστημάτων.

• Διαχείριση αποθηκών (Logistics) με χρήση φορητών συστημάτων 

(batch ή ασύρματων).

• Αυτοματισμός γραφείου ή Ο.Α. (Office Automation) με την 

ευρύτερη έννοια του.

2.2.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
*

Μερικές από τις εταιρείες που εφαρμόζουν bar codes είναι και οι κάτωθι:

LANDIS & GYR Α.Ε.

Συστήματα Συλλογής ωρών εργασίας (clock-in clock-out) του προσωπικού του 

εργοστασίου με τη χρήση καρτών barcode, για την έκδοση της Μισθοδοσίας

COLGATE PALMOLIVE ELLAS Α.Ε.

Αυτόματος διαχωρισμός των προϊόντων παραγωγής από κεντρικό ταινιόδρομο με 

αναγνώστη Bar Code laser scanner και δρομολόγηση στον αντίστοιχο αποθηκευτικό 

χώρο. Έκδοση αναφορών που αφορούν την παραγωγή.

ΦΑΜΑΡ Α.Ε

Συστήματα Συλλογής Δεδομένων με τη χρήση Bar Code menu για την 

καταγραφή των Μηχανοωρών και Εργατοωρών του εργοστασίου της Ανθούσας.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Συστήματα Ελέγχου των κωδικών Bar Code (Pharmaceutical Verifier) στις 

γραμμές συσκευασίας των φαρμάκων. Γίνεται έλεγχος του κωδικού της οδηγίας 

και του κουτιού συσκευασίας των φαρμάκων.

PEPSICO-ΗΒΗ / DOMUS Α.Ε.Β.Ε / ΜΙΣΚΟ Α.Ε. / ΜΕΛΙΣΣΑ / BRISTOL 

MYERS SQUIBB / ΣΙΣΣΕΡ ΠΑΛΛΑΣ κ.α

" htmV/www.datalex.gr/services.htm

ΕπιβλέΛουσα καΟηγήϊρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 30η σελίδα
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Εκτύπωση Ετικετών Bar Code, με χρήση εκτυπωτών thermal transfer της 

Αμερικάνικης ELTRON/RJS INC.

DHL INT'L

Εκτύπωση ετικετών που επικολλούνται στα δέματα αποστολών.

ΤΣΙΜΗ A Ε / PRINT Α.Ε. / ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ / ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε.

Φορητοί εξακριβωτές / αναλυτές Bar Code. Με την χρήση των verifiers γίνεται 

έλεγχος της πιστότητας της εκτύπωσης των Bar Code με βάση τις προδιαγραφές 

(ANSI).

SATO A Ε

Φορητά MS 15 για την απογραφή των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους της 

εταιρείας.

2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BAR CODE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μία από τις εφαρμογές χρήσης των bar codes σε πληροφοριακά 

συστήματα είναι η χρήση τους σε νοσοκομεία

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων σε νοσοκομειακά 

περιβάλλοντα έχει αρχίσει να κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα σε 

μεγάλα συγκροτήματα υγείας. Η ενσωμάτωση των bar codes στα 

συστήματα αυτά έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της φροντίδας των 

ασθενών και την οργάνωση της διοίκησης του νοσοκομείου.

Τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων ασχολούνται με 

τεράστιες ποσότητες υλικών. Το κόστος των λανθασμένων δεδομένων 

που εισέρχονται σε ένα τέτοιο σύστημα, σπάνια τυγχάνει προσοχής, 

επομένως πολλές εργασίες συλλογής δεδομένων συνήθως γίνονται από 

εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ακόμα και αυτό αφήνει, φυσικά, την 

πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Επομένως τα νοσοκομεία αποτελούν 

το φυσικό περιβάλλον για τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 31η σελίδα
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συλλογής δεδομένων, τα οποία μπορούν να βρεθούν σε πολλές περιοχές
*

νοσοκομειακής διοίκησης. Όπως:

Αναγνώριση ασθενών 

Τράπεζες αίματος 

Εφοδιασμός φαρμακαποθήκης 

Εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων

αποθήκη

Αναφορά ανπκημί- 
ν»ν, κατανάλωση 
Kttrfc θάλαμο

Αναφορά θαλάμων,
κατανάλωση
ανπκπμίνων

Αναφορά θαλάμων,
ivroinouot
αντοαφανον

Τερματικό jiou tfipopuwaw 
μτρημέχΐϊΐΜπκπμΣ'ΐιΐ

ΣΧΗΜΑ: Σιτηρά Ανεφοδιασμού φαρμάκων σε θαλάμους

Κεντρικός υπολογιστής 
που ξεφορτώνει τα 
απαιτούμενα δεδομένοι 
προς επιλογή για κάβε 
θάλαμο

Σχήμα 2.1 : Σύστημα ανεφοδιασμού φαρμάκων σε θαλάμους

2.3.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κάθε ασθενής χρειάζεται να αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περίθαλψής του, για παράδειγμα κατά την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων, κατά 

τις εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων και κατά την χρέωσή του.

Η ετικέτα χεριού ενός ασθενή και ο φάκελός του μπορεί να περασθεί σε 

γραμμωτό κώδικα, ενώ ο φάκελός του μπορεί επίσης να περιέχει ετικέτες 

εκτυπωμένες από γραμμωτό κώδικα. Η κάθε μία μπορεί να περιέχει δεδομένα

* J.Cohen. .Automatic identification and data collection systems, Mc-Graw-Hill Company

Επιβλέπουσα καϋηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 32η σελίδα
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αναγνώρισης του ασθενούς. Κάθε ετικέτα επισυνάπτεται σε ένα κείμενο που 

χρειάζεται να αντιστοιχιστεί στον ασθενή, για παράδειγμα μία φόρμα για 

εργαστηριακά αποτελέσματα. Η πρόσθεση του γραμμωτού κώδικα σε κάθε ετικέτα 

ελάχιστα θα αλλοιώσει με οποιοδήποτε τρόπο την προηγούμενη διεργασία 

παραγωγής ετικετών. Οι ετικέτες συνήθως εκτυπώνονται κατά την εισαγωγή αλλά 

τώρα ο γραμμωτός κώδικας που περιέχει την ταυτότητα του ασθενούς εκτυπώνεται 

παραπλεύρους από τους ανθρώπινους αναγνωρίσιμους χαρακτήρες. Η τιμή ενός 

εκτυπωτή καλής ποιότητας, για να εκτυπώσει αυτές τις ετικέτες ωχριά σε σχέση με 

το κόστος ενός ασθενούς που λανθασμένα αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια 

αιμοδοσίας ή ακόμα και χειρουργείου!

Τα συστήματα γραμμωτού κώδικα εξειδικεύονται σε όλες τις μορφές 

αυτόματης συλλογής δεδομένων σε νοσοκομεία και ιατρικά περιβάλλοντα. Οι 

υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή των ετικετών γραμμωτού κώδικα 

για αιματολογία, οργάνωση εξοπλισμού και έλεγχο αρχείων.

Οι ετικέτες- καρτελάκια χειρός γραμμωτού κώδικα και οι φόρμες, 

επίσης παράγονται, καθώς και οι πλαστικές κάρτες αναγνώρισης, με 

γραμμωτό κώδικα κωδικοποιημένο σε μαγνητική ταινία. Υπάρχουν σύγχρονα 

συστήματα σάρωσης που συμπεριλαμβάνουν το καινούριο PDF417 σύμβολο 

ανάγνωσης για τον πλήρη έλεγχο του ιστορικού του ασθενή στον καρπό - 

ταινία-, αναγνώριση συχνότητας ραδίου σε καρτελάκια, για τον έλεγχο τόσο 

των ασθενών όσο και του προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω περιγράφεται αναλυτικότερα η χρήση 

γραμμωτού κώδικα στις ιατρικές κάρτες, και αναφέρεται παράδειγμα χρήσης του 

γραμμωτού κώδικα στο Πανεπιστήμιο της Αδελαίδας.

2.3.1.1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Οι ιατρικές κάρτες δεδομένων αποτελούν μέσο υποστήριξης 

αποτελεσματικής καταγραφής, μεταφοράς και αναγνώρισης δεδομένων που 

αφορούν τους ασθενείς.

Η κατοχή της ιατρικής κάρτας υγείας σημαίνει:

Αμεση και ασφαλή αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών ή 

ατυχημάτων. Ο γιατρός θα μπορεί να έχει άμεσα όλα τα επείγοντα στοιχεία

Επιβλέπουσα καθ)|γήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 33η σελίδα
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που αφορούν το όλο ιστορικό του ασθενούς (στοιχεία ικανά να σώσουν μια 

ζωή) όπως:

Ομάδα αίματος 

Αλλεργίες 

Χρόνιες παθήσεις 

Χειρουργικές επεμβάσεις 

Φαρμακευτική αγωγή

Η άμεση πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ασθενούς, η ασφαλής 

και σωστή ενημέρωση του θεράποντα ιατρού καθώς και η παρακολούθηση 

της εξέλιξης της υγείας, εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και ταλαιπωρίας από 

την επανάληψη ιατρικών εξετάσεων είναι πλεονεκτήματα χρήσης της ιατρικής

καρτας

Στη κάρτα συνήθως αναγράφονται:

• Ο κωδικός του κατόχου

• Η φωτογραφία του κατόχου

• Τα στοιχεία του κατόχου

• Πληροφορίες Υγείας

2.3.1.2 ΤΟ ΠΙΛΟΏΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΑ1ΔΑΣ

Ένα παράδειγμα χρήσης του γραμμωτού κώδικα σε ιατρικές μονάδες-

νοσοκομεία-κλινικές είναι το πιλοτικό έργο του Πανεπιστημίου της Αδελαίδας,

που αφορά τη δημιουργία συστήματος χρήσης ιατρικών καρτών και η ενσωμάτωσή
*

του σε ένα Ευρύτερο Πληροφοριακό σύστημα.

Για την υλοποίηση τ nc taroiKnc κάοταο οοισυένα στοινεία ήταν 

απαραίτητα:

• Η περίληψη των στοιχείων του ασθενή να είναι σε συγκεκριμένη απλή μορφή - 

περασμένα σε ειδικές φόρμες-.

• Απαραίτητη τεχνολογία -τεχνογνωσία- υλοποίηση της τεχνολογίας σε περίπτωση 

ανυπαρξίας της - ή η κατάλληλη οικονομική κάλυψη για την αγορά του 

εξοπλισμού

• Αρχική εκτίμηση της αποδοχής του μέτρου αυτού από τους ασθενείς

• Ενημερωτικό φυλλάδιο «Ομίλου Υγείας». Infosystem. 1998

• htto://www.racgp.aone.net.au/papers/cards based/sld002.htm
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• Μα πάνω από όλα εκτίμηση της χρησιμότητας του συστήματος - τα αναμενόμενα 

οφέλη σε οικονομικό επίπεδο, σε χρόνο και μείωση πιθανών λαθών

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου έγινε σε μια περιοχή περίπου με 5000 

ασθενείς στη Χερσόνησο της Βόρειας Yorke στην Αυστραλία και εφαρμόστηκε στη 

Διοίκηση του τμήματος Γενικής Πρακτικής

Χρησιμοποιήθηκαν Οπτικές κάρτες και έξυπνες κάρτες με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

Το λογισμικό γράφτηκε σε Visual Basic Fox Pro ενώ δημιουργήθηκαν demo 

εφαρμογές σ’ όλη τη διάρκεια δημιουργίας του. Το πρόγραμμα ήταν εύκολο στη 

χρήση και εκμάθηση, ενώ για κάθε ασθενή αφιερωνόταν ολόκληρη σελίδα με τα 

στοιχεία του έτσι ώστε να μη μπερδεύονται τα στοιχεία με άλλους ασθενείς.

Ο στόχος της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ήταν :
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• η εύρεση και εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της χρήσης 

των καρτών

• η αναγνώριση πιθανών value added εφαρμογών

• η εκτίμηση της αποδοχής του προγράμματος από την κοινωνία και τον 

επαγγελματικό κόσμο

• η προσαύξηση των πελατών - ασθενών κατά 50%

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Μνήμη 8 Kbyte

• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 10 - 100 Kbyte ανά δευτερόλεπτο

• Παραθυρικό περιβάλλον

• Η ασφάλεια του συστήματος εξασφαλίστηκε με την χρήση PIN αριθμού 

(Personal Identification Number), έτσι ώστε όποιος επιθυμούσε την ανάγνωση / 

μεταβολή / εγγραφή / διαγραφή κάποιον στοιχείων, να επιβαλλόταν να 

πληκτρολογήσει τον PIN κωδικό του. Η πρόσβαση για κάθε μία από τις διεργασίες 

(ανάγνωση / μεταβολή / εγγραφή / διαγραφή ) δίδεται Ιεραρχικά. Η ύπαρξη 

σεναρίου περίπτωσης που ο ασθενής χάσει την κάρτα του επιτρέπει εναλλακτικές 

μεθόδους διαχείρισης του συστήματος.

2.3.2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Με παρόμοιο τρόπο, ποσότητες συσκευασμένου αίματος και τα παράγωγά 

τους, ετικετοποιούνται με γραμμωτούς κώδικες. Ο γραμμωτός κώδικας περιέχει 

λεπτομέρειες αναγνώρισης κάθε παρτίδας αίματος τέτοιες όπως: ομάδα αίματος, 

τύπος και ημερομηνία λήξεως. Όποτε μια φουρνιά αίματος εξαποστέλνεται ή 

λαμβάνεται, οι ετικέτες γραμμωτού κώδικα διαβάζονται για να επιβεβαιώσουν ότι 

δίδεται ή λαμβάνεται η σωστή μερίδα αίματος. Οι γραμμωτοί κώδικες αυξάνουν κατά 

πολύ την αναγνωρισιμότητα - εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων αίματος από τους 

αρχικούς δότες, το οποίο είναι σημαντικό όταν υπάρχει η πιθανότητα το αίμα να έχει 

μολυνθεί. Στην πραγματικότητα στον ελληνικό χώρο, κατά καιρούς εμφανίστηκε η 

ανάγκη εντοπισμού του δότη, όπως τον χειμώνα του 1999 ένα μωράκι προσβλήθηκε 

από τον ιό του AIDS και άλλα δύο άτομα πέθαναν, από μετάγγιση αίματος του ίδιου 

δότη. Το επίκαιρο αυτό θέμα, τονίζει τη μεγάλη σημασία της χρήσης του γραμμωτού 

κώδικα στις τράπεζες αίματος
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2.3.3 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τα δύο βασικά προβλήματα που αφορούν τον ανεφοδιασμό της φαρμακαποθήκης 

είναι:

• Ένα συγκεκριμένο τμήμα ή πτέρυγα μπορεί να έχουν επίπεδα αποθεμάτων για ένα 

συγκεκριμένο φάρμακο μεγαλύτερα από την πραγματική κατανάλωση

• Μία πτέρυγα μπορεί να μην τροφοδοτείται / προμηθεύεται με ένα υλικό, το οποίο 

έχει εξαντληθεί από τα αποθέματα που τηρούνται στη κύρια φαρμακαποθήκη, 

ενώ ίσως υπάρχει σε άλλη πτέρυγα!

Αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται όταν υπάρχει έλλειψη δεδομένων στην 

πραγματική κατανάλωση συγκεκριμένων φαρμάκων στα τμήματα. Κινητά τερματικά 

δεδομένων χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν παραγγελίες τμημάτων και πτέρυγων 

για παραγγελιοδότηση και εφοδιασμό φαρμάκων, το ίδιο όπως χρησιμοποιούνται για 

συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο εφοδιασμός των ραφιών στα Super 

Markets. Σε κάθε πτέρυγα, κάθε αντικείμενο και το επίπεδο αποθήκευσής του 

συλλέγεται με τα κινητά τερματικά δεδομένων .

Αυτά τα δεδομένα «ξεφορτώνονταυ> στο κεντρικό σύστημα, το οποίο 

παράγει μία λίστα παραγγελίας για κάθε μία από τις πτέρυγες, σύμφωνα με το προ - 

οριζόμενο επίπεδο αποθήκευσης ανά πτέρυγα και ανά αντικείμενο. Αυτή η λίστα, 

έπειτα, διαβιβάζεται σε ένα κινητό τερματικό για έλεγχο. Το τερματικό επιβεβαιώνει 

ότι έχουν ελεγχθεί τα σωστά αντικείμενα - υλικά. Οι ελεγχόμενες ποσότητες 

ξεφορτώνονται στον κεντρικό υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο η κατανάλωση ανά 

πτέρυγα - θάλαμο για συγκεκριμένα φάρμακα μπορεί να παρακολουθείται στενά και 

να προσαρμόζονται ανάλογα τα επίπεδα επαναφοδιασμού και παραγγελίας.

Μέσα σε σύντομη χρονική περίοδο, η κατανάλωση συγκεκριμένων φαρμάκων 

σε ένα συγκεκριμένο θάλαμο μπορεί να αναγνωρισθεί. εάν είναι μικρότερη από ότι 

είχε αρχικά οριστεί. Αυτά τα ίδια φάρμακα μπορούν να καταναλώνονται πιο συχνά σε 

άλλες πτέρυγες. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί ένα βέλτιστο μοντέλο 

παραγγελιοδότησης και εφοδιασμού φαρμάκων.

2 3 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στα νοσοκομειακά εργαστήρια φόρμες εργαστηριακών δειγματοληπτικών 

ελέγχων λαμβάνονται μαζί με την ταυτότητα του ασθενούς κωδικοποιημένη από 

γραμμωτό κώδικα που επισυνάπτεται στους ασθενείς. Ένα συγκεκριμένο δείγμα 

μπορεί να παρέχει διάφορα αποτελέσματα γιατί μπορεί να υποστεί πολλούς ελέγχους

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 37η σελίδα



MIS Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Χρήση Bar Codes 1999

από πολλά μηχανήματα. Στο παρελθόν τα πολλά δείγματα που λαμβάνονταν έπρεπε 

να κρατηθούν σε αυστηρά διαδοχική σειρά κατά την διάρκεια των αναλύσεων, έτσι 

ώστε κάθε αποτέλεσμα να αναφέρεται σωστά στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη - ασθενή. 

Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτή τη σειρά στο φόρτωμα των δειγμάτων θα μπορούσε 

να οδηγήσει στο αποτέλεσμα να λάβει ένας ασθενής τα αποτελέσματα εξετάσεων 

άλλου ασθενή.

Σήμερα η γραμμωτή κωδικοποίηση των δειγμάτων και των φορμών 

αποτελεσμάτων των εξετάσεων προλαβαίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Η σύνδεση 

ταυτότητας του ασθενή με τα αποτελέσματα των εξετάσεων του είναι τώρα μία 

αυτόματη διαδικασία που εκτελείται από εργαστηριακό πρόγραμμα

2.4 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ PRINCE ROYAL ALFRED (ΣΥΑΝΕΪ)

To PRINCE ROYAL ALFRED νοσοκομείο στο Σύδνε l έχει 

εγκαταστήσει ένα σύστημα ελέγχου με γραμμωτό κώδικα σε δίκτυο, για 

χρήση στο τμήμα Διαγνωστικής Ραδιολογίας. Βασισμένο στη χρήση Έξυπνης 

Συλλογής Δεδομένων Με Τερματικά με intergrated Slot type ανιχνευτές
ft .

Γραμμωτού κώδικα, το σύστημα χρησιμοποιείται για τρεις εφαρμογές:

Κράτηση Δωματίου στο Τμήμα Ραδιολογίας 

Κράτηση Πελατών και Μεταφορά τους 

Εντοπισμός πορείας εργασιών

Οι στόχοι του συστήματος, οι οποίοι όλοι επιτεύνθυκαν. ήταν:

1. Ο πιο αποδοτικός εντοπισμός πορείας εργασιών.

2. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος κράτησης και διαχείρισης των δωματίων 

στο Ραδιολογικό τμήμα

3. Αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης χρόνου όσον αφορά τη μεταφορά 

των πελατών

Οι Facit D450 Thermal Transfer Printers χρησιμοποιούνται για να 

παράγουν τις κάρτες εργασίας και τις ετικέτες των X-Ray αρχείων. Κατά την 

λειτουργία τα τερματικά MR360 εντοπίζονται στα δωμάτια του ραδιολογικού 

τμήματος και στη περιοχή Διοίκησης του τμήματος αυτού.

http://www.usyd.edu.au
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ένα δωμάτιο κρατείται από το ραδιολογικό και ο πελάτης

μπαίνει για θεραπεία σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ολη αυτή η 

διαδικασία έχει οργανωθεί εκ των προτέρων. Την συγκεκριμένη μέρα 

παράγεται μία κάρτα εργασίας με το όνομα του πελάτη και την πτέρυγα, 

καθώς και το προορισμό στο δωμάτιο του Ραδιολογικού. Το μηχάνημα 

ανιχνεύει την κάρτα εργασίας και στο τέλος των εργασιών αυτών ο ασθενής 

μεταφέρεται στο συγκεκριμένο δωμάτιο που του έχει ανατεθεί. Κατά την 

ανίχνευση εξετάζεται τόσο η σωστή τοποθεσία του ασθενή όσο ο χρόνος 

άφιξης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας ασθενής δεν αφήνεται χωρίς 

παρακολούθηση έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Στο τέλος, ο ασθενής 

μεταφέρεται στην πτέρυγά του και ο σταθμός είναι έτοιμος για την επόμενη 

περίπτωση.

Έως σήμερα υπάρχουν 18 MR-360 τερματικά σε χρήση. Το σύστημα 

τώρα επεκτείνετε και σε άλλες περιοχές του νοσοκομείου. Άλλες εφαρμογές 

για τα Νοσοκομεία και τα Ιατρικά κέντρα με αυτόματη συλλογή δεδομένων 

με γραμμωτό κώδικα είναι:

• Αναγνώριση της ταυτότητας των ασθενών και ο εύκολος εντοπισμός τους

• Εντοπισμός δειγμάτων Παθολογίας

• Κινητές μονάδες Συλλογής Δεδομένων με χρήση οργάνων με μορφή 

στυλού

• Έλεγχος σταθερών εξαρτημάτων

• Υπηρεσίες εκτύπωσης για κάρτες ταυτότητας, ετικετών, φορμών και 

καρτελών

• Αυτόματη σύλληψη δεδομένων για εκπαιδευτικές εκδόσεις

Επιβλέπουσα καθηγήτρια. ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 39η σελίδα



MIS Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Χρήση Bar Codes 1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα νοσοκομειακής διαχείρισης και

διοίκησης

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομειακής διαχείρισης και 

διοίκησης -ανάλογα με την δομή και διαμόρφωσή του νοσοκομείου- μπορεί να 

αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα (Πίνακας 3.1). Η διαφοροποίηση των 

νοσοκομείων εξαιτίας τη γεωγραφικής περιοχής που καλύπτουν, της δυναμικότητάς 

τους το μέγεθος του, της ειδίκευσή του, το προσωπικό του, τη χώρα - νομοθεσία, 

σύστημα Υγείας, τον εξοπλισμό κ.α, είναι δυνατό να επιφέρει αλλαγές στα 

υποσυστήματα.

❖ Εισαγωγή Εξιτηρίου 

Ασθενούς

❖ Φαρμακαποθήκη ❖ Ραντεβού

❖ Χειρουργείου ❖ Εργαστήρια ❖ Μάρκετινγκ για νέες 

Τεχνολογίες

♦♦♦ Οικονομική Διαχείριση 
Ασθενών / Εργαζομένων

❖ Έκτακτα Περιστατικά / 

εξωτερικά Ιατρεία

❖ Αλλα τμήματα

Πίνακας 3.1 : Υποσυστήματα Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου

S Εισαγωγή - Εξιτηρίου Ασθενούς (Βιβλίο ασθενών): Είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά υποσυστήματα γιατί το τμήμα αυτό αποτελεί τη βάση για πολλές 

υπηρεσίες και επειδή επιτυγχάνεται πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση του 

ιστορικού των ασθενών. Συνήθως χωρίζεται σε δύο άλλα υποσυστήματα, αυτό που 

αφορά τους εισερχόμενους ασθενείς και αυτό που αφορά τους εξερχόμενους

Συγκεκριμένα στο υποσύστημα εισερχομένων γίνεται η ανάθεση κωδικών 

αναγνώρισης των ασθενών, την στιγμή που ο ασθενής εισαχθεί για νοσηλεία. Το 

σύστημα μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του ασθενούς - εάν πρόκειται για ασθενή 

που εισάγεται για πρώτη φορά,- ή μπορεί να αναζητήσει το ιστορικό του ασθενούς 

από παλαιότερες επισκέψεις, από τη βάση δεδομένων των ασθενών. Η αναζήτηση 

μπορεί να γίνει κατά ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή ονοματεπώνυμο και 

κωδικό ασφάλισης. Και στις δύο περιπτώσεις αφού δοθούν τα στοιχεία του 

νεοεισαχθέντος ασθενούς αυτόματα εκτυπώνεται η φόρμα εισαγωγής, την οποία
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καλείται να συμπληρώσει τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός που τον εξέτασε. Επίσης 

εκτυπώνεται σε bar code ετικέτα, μία ταινία που επισυνάπτεται στο χέρι του 

ασθενούς.

Η ταινία αυτή περιέχει τα στοιχεία του ασθενούς και θα βρίσκεται επάνω του 

καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Του εξασφαλίζει την εικοσιτετράωρη 

αναγνώριση, σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, βοηθάει στην ομαλή 

εργαστηριακή αναγνώριση των εξετάσεων του ασθενούς και την αντιστοίχιση των 

αποτελεσμάτων με τους ασθενείς . Επίσης εκτυπώσεις συνταγών μπορούν να γίνουν 

μέσω του βραχιολιού. Έτσι διευκολύνεται η συνεχής ανανέωση των εγγραφών και 

δεδομένων του κάθε ασθενούς και βοηθάει στη δημιουργία αναφορών - εκτυπώσεων 

τόσο μεμονωμένα για κάθε ασθενή, όσο και στη δημιουργία αναφορών - 

εκτυπώσεων ανά τμήμα, ημερομηνία.

Στο υποσύστημα των εξερχομένων, όλοι οι ασθενείς παραδίδουν τη ταινία, με 

την οποία γίνεται η καταχώρηση ημερομηνίας εξόδου του ασθενούς. Αυτόματα 

ενημερώνονται για την έξοδο του ασθενούς, όλα τα τμήματα με τα οποία σχετίστηκε 

ο ασθενής κατά την παραμονή του. Έτσι εμπλουτίζεται η βάση δεδομένων ασθενών 

με πληροφορίες ατομικές για κάθε ασθενή αλλά με τα κατάλληλα εργαλεία -queries- 

μπορεί η διοίκηση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει την πληρότητα των κρεβατιών της 

ανά πτέρυγα, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που η διοίκηση χρειάζεται για την 

ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.

S Φαρμακαποθήκη Το σύστημα ελέγχου των αποθεμάτων όλων των 

φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών, αποτελείται από δύο τμήματα: αυτό του κυρίως 

ελέγχου του επιπέδου των αποθεμάτων και αυτό του ελέγχου διακίνησης φαρμάκων. 

Σε αυτό καταγράφονται πληροφορίες τόσο για τις ποσότητες αποθέματος ανά πάσα 

στιγμή του κάθε υλικού -αφορά το πρώτο τμήμα-, όσο και πληροφορίες που 

περιέχουν το ιστορικό αγοράς, ιστορικό προμηθευτών, ιστορικό διακίνησης του κάθε 

υλικού και αφορούν το δεύτερο τμήμα. Από τις πληροφορίες που παίρνουμε στο 

δεύτερο τμήμα, η διοίκηση μπορεί να κάνει καλύτερο έλεγχο του προγράμματος 

ημερήσιας δοσοληψίας φαρμάκων, να ελέγχει τις τιμές των υλικών, να ελέγχει τις 

ημερομηνίες λήξης των υλικών και να υπολογίζει τα έξοδα των ασθενών βάση των 

υλικών που καταναλώθηκαν από την αποθήκη σε αυτούς. Συνήθως η αποθήκευση 

των υλικών ακολουθεί την FIFO μέθοδο - δηλαδή FIRST IN FIRST OUT το 

παλαιότερο χρονολογικά φαρμακευτικό υλικό φεύγει πρώτο, πρώτο έρχεται, πρώτο 

φεύγει-.
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■S Ραντεβού (Λίστα Αναμονής) : Το υποσύστημα που ασχολείται με τα 

ραντεβού, βοηθάει τους εργαζόμενους γιατρούς να ελέγχουν και να κλείνουν 

προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους ασθενείς τους, σε ημερομηνίες που η 

κατάσταση υγείας των ασθενών επιβάλει αλλά και η πληρότητα του νοσοκομείου 

επιτρέπει. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η ακρίβεια των ραντεβού και μειώνεται ο 

αριθμός των ακυρώσεων. Η διοίκηση από το υποσύστημα αυτό μπορεί να παίρνει 

πληροφορίες για τα καθημερινά ραντεβού όλων των γιατρών και τη συχνότητα 

επισκέψεων του κάθε ασθενούς στα διάφορα τμήματα. Υπάρχει διαφάνεια στη λίστα 

αναμονής

S Χειρουργείο : Το σύστημα καταγράφει όλες τις απαιτήσεις των γιατρών για 

χρήση των χειρουργικών αιθουσών ανά ημερομηνία -δηλαδή το βαθμό πληρότητας-. 

Επίσης ελέγχει τις ανάγκες για χειρούργηση των ασθενών και αναθέτει χειρουργικές 

ομάδες σε ασθενείς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των γιατρών. Σύμφωνα με 

τα συγκεντρωθέντα δεδομένα, γίνεται το πρόγραμμα χειρουργείου, που συνήθως 

διακρίνεται σε τακτικό και σε έκτακτο (αλλαγές).

S Εργαστήρια : Το σύστημα στα εργαστήρια, αυτοματοποιεί τις φόρμες

αποτελεσμάτων, αντιστοιχίζει τα αποτελέσματα με τα στοιχεία των ασθενών, 

εμφανίζει αναφορές - εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων και τα αποθηκεύει και 

παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες οικονομικής φύσεως, όπως παραδείγματος χάριν 

το είδος εξετάσεων που υποβλήθηκε κάθε ασθενής και το κόστος αυτών.

^ Μάρκετινγκ για νέες Τεχνολογίες: Το σύστημα αυτό αποθηκεύει 

πληροφορίες που απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη του νοσοκομείου και 

αφορούν τη διαχείριση του νοσοκομείου. Οι περισσότερες πληροφορίες είναι 

αναφορές εκτύπωσης - ταξινόμησης, ελέγχου, σύγκρισης, οικονομικές, στατιστικές-. 

Οι αναφορές αυτές δίνουν στη διοίκηση την δυνατότητα ακριβέστερης και 

αντικειμενικότερης ανάλυσης της απόδοσης κάθε τμήματος και κάθε μονάδας του 

νοσοκομείου. Γίνεται λοιπόν τόσο ο στρατηγικός όσο και ο τακτικός έλεγχος και 

προγραμματισμός

S Οικονομική Διαχείριση Ασθενών / Εργαζομένων : Το τμήμα αυτό έχει το 

σύστημα οικονομικής διαχείρισης και αφορά τόσο τη παρακολούθηση εσόδων του 

Νοσοκομείου από τις δαπάνες των ασθενών όσο και τα έξοδά του - προμήθειες, 

μισθοδοσίες. Η οργάνωση του λογιστηρίου ελάχιστα διαφέρει από την οργάνωση 

μίας επιχείρησης, ενώ κάποιες προσαρμογές στα δεδομένα και τις απαιτήσεις ενός 

νοσοκομείου είναι φυσικά αναμενόμενες.
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S Εξωτερικά Ιατρεία: Το σύστημα κρατά στη βάση του όλα τα περιστατικά 

που τυχαίνουν και αντιμετωπίζονται από το ιατρικό προσωπικό, τα στοιχεία των 

ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία, τα στοιχεία του προσωπικού, το 

συνταγολόγιο και τα φάρμακα που δίδονται.

S Αλλα τμήματα : Είναι φυσικό ότι τα παραπάνω αναφερόμενα υποσυστήματα 

ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου να μην εμφανίζονται σε κάθε 

νοσοκομείο. Είναι ενδεικτικά, ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος. 

Προσαρμογές και αλλαγές στις διεργασίες των υποσυστημάτων αυτών είναι πολύ 

φυσικό να υπάρχουν και αυτό γιατί τα πληροφοριακά συστήματα προσαρμόζονται 

στις ανάγκες του κάθε νοσοκομείου. Έτσι είναι πολύ πιθανόν κάποια από τα 

προαναφερόμενα υποσυστήματα να μην υπάρχουν σε κάποια νοσοκομεία, όπως 

επίσης είναι πολύ πιθανόν να εμφανίζονται άλλα υποσυστήματα που δεν 

αναφέρθηκαν πριν. Παραδείγματα ειδικοτήτων στις οποίες έχουν δημιουργηθεί και 

εφαρμοσθεί ιατρικά συστήματα είναι: Οφθαλμολογία, Γυναικολογία - Μαιευτική, 

Ορθοπεδική - Φυσιατρική, Πυρηνική Ιατρική, Ογκολογία, Μικροβιολογία, 

Κυτταρολογία, Ακτινοδιαγνωστική, Ουρολογία - Νεφρολογία, Αγγειολογία, 

Παιδιατρική, Παθολογοανατομία, Ψυχιατρική, Δερματολογία, Αλλεργιολογία και 

άλλες

Όλα τα υποσυστήματα όμως σε κάθε νοσοκομείο, είναι βέβαιο ότι 

επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες μια και ανήκουν σε ένα 

σύστημα. Δυνατότητα επίσης πρέπει να δίνεται για τη σύνδεση με βάσεις δεδομένων 

των ασφαλιστικών ταμείων, ή με άλλα νοσοκομεία. Ιατρικά, Εξεταστικά κέντρα ή 

άλλους Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Πρέπει να γίνεται σοβαρή μελέτη για τη δημιουργία ενός πλήρους 

παραμετροποιημένου πληροφοριακού συστήματος. Η καλύτερη απόδοση ενός 

τέτοιου συστήματος γίνεται όταν η ανάλυση των διεργασιών και των ροών 

πληροφοριών μέσα στο νοσοκομείο γίνεται με άριστη συνεργασία αναλυτών 

πληροφοριακών συστημάτων και του προσωπικού του νοσοκομείου -τόσο του 

ιατρικού προσωπικού όσο και της διοίκησης-.

Μετά την δημιουργία του συστήματος και της εγκατάστασής του προτείνεται 

η παράλληλη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με την παλιότερη μέθοδο 

λειτουργίας του νοσοκομείου, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να υπάρχει 

τρόπος σύγκρισης και ελέγχου της απόδοσης του συστήματος. Στη περίοδο αυτή 

παράλληλης λειτουργίας γίνεται η τελική εκπαίδευση του ειδικευμένου προσωπικού,
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για το πληροφοριακό σύστημα. Αλλά ακόμα και όταν επιβεβαιωθεί ότι το 

πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί άριστα, πρέπει να γίνεται συντήρηση και έλεγχος 

της λειτουργίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα πιο σημαντική είναι η 

δυνατότητα προσαρμοστικότητας του πληροφοριακού συστήματος στις καινούριες 

ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Από άποψη δόμησης του συστήματος κρίνεται απαραίτητη η δικτύωση των 

τμημάτων, γιατί όπως είναι λογικό κανένα τμήμα δεν αποκόβεται από τα υπόλοιπα. 

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε ένα τμήμα αποτελούν 

πληροφορίες σε ένα άλλο. Η χρήση των bar codes σε ορισμένα τμήματα κρίνεται 

απαραίτητη για τον αποτελεσματικότερο και ακριβέστερο έλεγχο των στοιχείων 

καθώς και την αποφυγή ανθρώπινων λαθών κατά την καταχώρηση δεδομένων. 

Η ενσωμάτωση προχωρημένων γλωσσών 4ης γενιάς -SQL, 4GL- για την 

γρηγορότερη δημιουργία αναφορών ταξινομήσεων, ελέγχων, συγκρίσεων κρίνεται 

απαραίτητη, τόσο όσο και η χρήση παραθυρικού περιβάλλοντος (Windows) στα 

περισσότερα τμήματα.

3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

Στη παράγραφο αυτή περιγράφεται ένα Πληροφοριακό Σύστημα 

Νοσοκομείου, Διαχείρισης Και Ελέγχου Φαρμακευτικού Υλικού. Το Πληροφοριακό 

Σύστημα αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος ενός Ευρύτερου Πληροφοριακού 

Συστήματος Νοσοκομείου ή ακόμα και να είναι αυτόνομο σύστημα.

Το σύστημα που περιγράφεται, αφορά την δημιουργία παραγγελιών, την 

εκτέλεσή τους την απόδοσή τους -ολοκλήρωση παραγγελιοδότησης-, καθώς και τον 

έλεγχο των υλικών κατά την περίοδο αποθήκευσής τους -ποσότητες και ημερομηνίες 

λήξης-.

Η ανάλυση του συστήματος πραγματοποιήθηκε περισσότερο βάσει 

βιβλιογραφικών πηγών.

Η διαδικασία της Παραγγελιοδότησης, - Παραλαβής, - Απόδοσης 

Παραγγελίας, εκτελείται από το τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΏΝ
ΗΗΗ.Α ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

i_E
ΤΜΗΜΑ ΑΙΑΧΕΙΡΙΓΗΕ

■ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΤΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΘΝΑΟΡ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΝ

ΜΟΠΟΗΕΗ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗ 
ΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΕΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑΟΠΕΤΗΡΙΟ

Σχήμα 3.1 : Σχέση τμήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Φαρμακευτικοί και 

Υγειονομικού υλικού με τα άλλα τμήματα

Στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του τμήματος διαχείρισης 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, υποθέτουμε ότι το τμήμα αυτό θα 

περιλαμβάνει:

* μονάδα διαχείρισης και ελέγχου 

- μονάδα αποθήκευσης υλικού

Το τμήμα προμηθειών είναι χωριστό τμήμα, που επικοινωνεί με το τμήμα 

διαχείρισης φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.

Υποθέτουμε επίσης ότι το φαρμακευτικό υγειονομικό 

και υλικό προ μη θεύεται απ' ευθείας από το τμήμα 

διαχείρισης φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, όταν οι 

τιμές του υλικού αυτού είναι καθορισμένες, σταθερές και 

μικρότερες ενός ποσού που η διοίκηση έχει ορίσει .

Αντίθετα, το υλικό προμηθεύεται μετά από διαγωνισμό, 

με μεσολάβηση του τμήματος προμηθειών, επειδή οι τιμές 

του δεν είναι καθορισμένες και σταθερές και όταν είναι 

μεγαλύτερες του ποσού που η διοίκηση έχει ορίσει .
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ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

it HBK

wm momο Ποσότητα τοπικής 
καροτ/γελίας < 

Απόθεμα

mm

1 Ιοσότητα 
τοπική:

κφβ/γελίας >
Απόθεμα

Υκφχοικκι «κτότηια 
μίίον - ποοόιηΐΗ 
mpa'nrj.iuc < οημικίου 
«βφαλεία:

Σχήμα 3.2 : Δημιουργία παραγγελίας φαρμακευτικού και

υγειονομικού υλικού
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Σχήμα 3.3 : Παραλαβή παραγγελίας φαρμακευτικού και

υγειονομικού υλικού
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Σχήμα 3.4 : Απόδοση Παραγγελίας
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Εκτέλεση παραγγελιών τμημάτων

Το τμήμα διαχείρισης δέχεται τις αιτήσεις χορήγησης υλικού από τα κλινικά 

και εργαστηριακά τμήματα, μέσω του συστήματος. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα 

να εκτυπώνει κάθε αίτηση χορήγησης χωριστά ως αναφορά, όπως επίσης και μία 

συγκεντρωτική κατάσταση ανά ομάδα, είδος υλικού και τμήμα προορισμού, ώστε να 

εκτελείται μία ομάδα παραγγελιών σε τακτικά διαστήματα της εργάσιμης ημέρας.

Με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων χορήγησης και 

συνταγολογίων, συγκεντρώνεται το απαιτούμενο υλικό και επιμερίζεται ανά αίτηση 

χορήγησης ή συνταγολόγιο.

Το υλικό που αντιστοιχεί σε μία αίτηση χορήγησης ή συνταγολόγιο, μαζί με 

την τυπωμένη από το σύστημα αίτηση χορήγησης ή συνταγολόγιο, στέλνεται στο 

τμήμα που το ζήτησε. Ο αρμόδιος του τμήματος υπογράφει και η αναφορά 

επιστρέφεται και αρχειοθετείται στο τμήμα διαχείρισης.

Μόλις εκτελεστεί η παραγγελία, ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος 

διαχείρισης, χρησιμοποιώντας την οθόνη που αντιστοιχεί στη συγκεντρωτική 

κατάσταση της παραγγελίας, ενημερώνει το σύστημα ότι εκτελέστηκε η παραγγελία. 

Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τα σχετικά αρχεία για τις κινήσεις που 

περιλαμβάνει η συγκεντρωτική κατάσταση. Καμία γραφική εργασία δεν είναι 

αναγκαία από τους υπαλλήλους του τμήματος διαχείρισης.

Παραγγελία φαρμακευτικού υλικού / παραλαβή

Για κάθε φάρμακο έχει καθοριστεί ένα απόθεμα ασφαλείας. Μόλις το

υπάρχον απόθεμα πέσει κάτω από το απόθεμα ασφαλείας, το σύστημα παρουσιάζει

μία ειδική ένδειξη που περιλαμβάνεται στην κατάσταση φαρμάκων για παραγγελία'.
*

Για κάθε φάρμακο έχει προκαθοριστεί (με βάση εμπειρικές παρατηρήσεις) η 

ποσότητα που θα παραγγέλνεται κάθε φορά που γίνεται μία παραγγελία. Η ποσότητα 

αυτή περιλαμβάνεται στην κατάσταση φαρμάκων για παραγγελία.

Με βάση την κατάσταση φαρμάκων για παραγγελία, το τμήμα παραγγέλνει τα 

αναγκαία φάρμακα (είδος και ποσότητα). Για κάθε προμηθευτή τυπώνεται αναφορά 

παραγγελίας φαρμάκων. Ο προμηθευτής κάθε φαρμάκου προσδιορίζεται σε ειδική 

στήλη της κατάστασης φαρμάκων για παραγγελία.

Η παραγγελία στον προμηθευτή δίνεται τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά 

(στέλνεται η αντίστοιχη αναφορά) ή με τη χρήση συστήματος EDI.
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Μόλις εκδοθεί η αναφορά ‘Παραγγελία φαρμάκων σε προμηθευτή' 

ενημερώνονται από το σύστημα όλα τα σχετικά αρχεία. Η παραλαβή των φαρμάκων 

γίνεται από το τμήμα φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Ο προμηθευτής 

παραδίδει το τιμολόγιο που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος 

και διαβιβάζεται υπηρεσιακά στο τμήμα προμηθειών για την πληρωμή (μπορεί να 

διαβιβάζεται απ' ευθείας και στο λογιστήριο).

Η διαβίβαση του τιμολογίου στο αρμόδιο για την πληρωμή τμήμα, γίνεται 

μέσα από το σύστημα. Υπάρχει οθόνη 'Τιμολόγιο' με τη χρήση της οποίας γίνεται 

διαβίβαση των δεδομένων στο αρμόδιο τμήμα. Το έντυπο του τιμολογίου στέλνεται 

στο αρμόδιο τμήμα για να αρχειοθετηθεί.

Σημείωση :

σ) Η εισαγωγή των στοιχείων του τιμολογίου στο σύστημα μπορεί να γίνεται και από 

το αρμόδιο, για την πληρωμή, του τμήμα.

β) Είναι πιθανό σε ορισμένα νοσοκομεία η πληρωμή των τιμολογίων προμήθειας 

φαρμακευτικού υλικού να γίνεται απ' ευθείας από το τμήμα διαχείρισης 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Αυτό όμως δεν αλλάζει καμία από τις 

απαιτούμενες ενέργειες.

Παραγγελία φαρμακευτικόν υλικοί) /παραλαβή

Μόλις παραληφθούν τα φάρμακα και υπογραφεί το τιμολόγιο, είναι αναγκαίο 

να ενημερωθεί το σύστημα για την παραλαβή. Ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω μίας 

οθόνης Παραλαβή παραγγελίας φαρμάκων', που είναι ίδια με την αναφορά 

'Παραγγελία φαρμάκων σε προμηθευτή", με την πρόσθετη στήλη Έεβαιώνεται η 

παραλαβή'.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να απλοποιηθεί και η διαδικασία εισαγωγής στο 

συστημάτων στοιχείων του τιμολογίου. Με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο 

αντιστοιχεί επακριβώς στην παραγγελία, εισάγεται απλό στο τέλος της οθόνης 

'Παραλαβή παραγγελίας φαρμάκων", ο αριθμός του τιμολογίου του προμηθευτή.

Παραγγελία υγειονομικού υλικού /παραλαβή

Η μοναδική διαφορά από τη δραστηριότητα που περιγράφτηκε προηγούμενα είναι 

όταν η προμήθεια του υλικού γίνεται με διαγωνισμό από το τμήμα προμηθειών. 

Αναλυτικά έχουμε :

Διοίκηση Logistics, Παν. Γ. Κυριαζόπουλος, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1996
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Το σύστημα εκτυπώνει την 'Κατάσταση υγειονομικού υλικού για παραγγελία' στον 

τερματικό σταθμό του τμήματος προμηθειών. Το τμήμα προμηθειών με διαγωνισμό 

προμηθεύεται το απαιτούμενο υλικό. Σε κάθε προμήθεια αντιστοιχεί μία αναφορά 

'Παραγγελία υγειονομικού υλικού σε προμηθευτή'.

Η παραλαβή του υλικού γίνεται από το τμήμα διαχείρισης φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού με διαδικασία παρόμοια με εκείνη που περιγράφτηκε 

προηγούμενα.

Έκδοση αναφορών

Το σύστημα μπορεί να εκδίδει τις εξής αναφορές :

♦ Ημερήσια κίνηση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

♦ Υπόλοιπα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

♦ Πίνακας υλικού που έχει παραγγελθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί ακόμα.

♦ Πίνακας υλικού που παραγγέλθηκε το τελευταίο 24ωρο.

♦ Πίνακας υλικού που παραλή φθηκε το τελευταίο 24ωρο.

♦ Καρτέλα υλικού.

♦ Καρτέλα ομάδας υλικού.

♦ Πίνακας φαρμάκων που καταναλώθηκαν από ένα ασθενή

♦ Επιστροφές υλικού από τα τμήματα στο τελευταίο 24ωρο.

♦ Επιστροφές υλικού σε προμηθευτές το τελευταίο 24ωρο.

♦ Υλικό που αχρηστεύθηκε το τελευταίο 24ωρο (ή εβδομάδα).

♦ Πίνακας κατανάλωσης φαρμάκων ανά κλινικό και εργαστηριακό τμήμα

♦ (για συγκεκριμένο διάστημα).

♦ Πίνακας συνταγολογίων ανά ιατρό ανά κλινικό τμήμα (για συγκεκριμένο 

διάστημα).

Υπολογισμός απαιτήσεων αποθεμάτων ασφαλείας

Το επίπεδο αποθεμάτων ασφαλείας που είναι αναγκαίο για να ικανοποιηθεί ένα 

δεδομένο επίπεδο ζήτησης μπορεί να προσδιοριστεί πέρα από τις εμπειρικές 

παρατηρήσεις, με προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στατιστικές 

τεχνικές. Στον υπολογισμό τον επιπέδου αποθεμάτων ασφαλείας πρέπει να εξεταστεί 

το μικτό αποτέλεσμα της ζήτησης και της μεταβλητότητας τον κύκλου αναπλήρωσης. 

Αυτό μπορεί να γίνει με την συλλογή έγκυρων στατιστικών δειγμάτων στοιχείων των 

τωρινών όγκων πωλήσεων και των κύκλων αναπλήρωσης. Αφού συλλεγούν τα
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στοιχεία, θα προσδιοριστούν οι απαιτήσεις αποθεμάτων ασφαλείας από τον ακόλουθο 
*

τύπο:

σ = (y/ R(( σς2)+ S2 (oR2), όπου

σ„ = Μονάδες αποθεμάτων ασφαλείας που απαιτούνται για την ικανοποίηση τον 68%ν

όλων των πιθανοτήτων (πρότυπη απόκλιση)

R= Μέσος κύκλος αναπλήρωσης

oR= Πρότυ7τη απόκλιση τον κύκλου αναπλήρωσης

S= Μέσες ημερήσιες πωλήσεις

cs= Πρότυπη απόκλιση ημερήσιων πωλήσεων

Ο ορισμός μιας πολιτικής αποθεμάτων ασφαλείας είναι ένα ζήτημα 

εξυπηρέτησης πελατών και διαθεσιμότητας αποθεμάτων. Εκτός από τον παραπάνω 

στατιστικό υπολογισμό χρειάζονται και άλλοι υπολογισμοί για να προσδιοριστεί ο 

ακριβής ρυθμός συμπλήρωσης, όταν παρουσιαστεί έλλειψη.

Α) Κλινικά και εργαστηριακά τμήματα και εξωτερικά ιατρεία

Στην οντότητα αυτή ανήκουν όλα τα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και τα 

εξωτερικά ιατρεία.

Τα διάφορα τμήματα / πτέρυγες του νοσοκομείου ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ελέγχουν το φαρμακείο τους (κάθε πτέρυγα του νοσοκομείου έχει δική 

της μικρή φαρμακαποθήκη) και κάνουν τις απαραίτητες παραγγελίες στο τμήμα 

Διαχείρισης και Ελέγχου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού (Β). Αργότερα, 

όταν η παραγγελία τους εκτελεστεί, αποδίδεται σε αυτές, πάλι με τη μεσολάβηση 

και έλεγχο του τμήματος (Β) - Διαχείρισης και Ελέγχου φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού-

Β) Τμήμα διαχείρισης και ελέγχου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

• Διοίκηση Logistics, Παν. Γ. Κυριαζόπουλος, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1996
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Η οντότητα αυτή είναι το κεντρικό τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου του 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, ολόκληρου του νοσοκομείου. Με άλλα 

λόγια αποτελεί το τμήμα προμηθειών - μόνο - φαρμάκων.

Δέχεται παραγγελίες από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, ελέγχει την 

ορθότητα της παραγγελίας, κάνει την παραγγελία στους Προμηθευτές, αργότερα την 

δέχεται, ελέγχει πού θα αποδοθεί και την εκτελεί- δηλαδή την αποδίδει στο σωστό 

τμήμα.

Γ) Τμήμα προμηθειών

Το τμήμα Προμηθειών είναι το τμήμα του νοσοκομείου στο οποίο 

κατατίθενται αιτήσεις για προμήθειες, δημιουργεί διαγωνισμούς και εκτελεί τις 

προμήθειες

Το τμήμα Προμηθειών, σε σχέση με τις προμήθειες φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού, διεξάγει διαγωνισμούς μόνο όταν το ύψος των προμηθειών 

είναι μεγαλύτερο ενός ορίου που έχει ορισθεί από τη Διοίκηση, έτσι ώστε το τμήμα 

διαχείρισης και ελέγχου του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού να μη μπορεί 

να παραγγέλνει πέρα του ορίου αυτού. Εάν λοιπόν το ύψος της παραγγελίας ξεπερνά 

ένα ορισμένο όριο, το Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου του φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού παραπέμπει την παραγγελία στο τμήμα προμηθειών.

Δ) Μονάδα αποθήκευσης

Η μονάδα Αποθήκευσης συνεργάζεται μόνο με το τμήμα διαχείρισης και 

ελέγχου του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Το τμήμα αυτό αποτελεί τον 

φυσικό αποθηκευτικό χώρο των φαρμάκων, από τη στιγμή που η κάθε παραγγελία 

φαρμακευτικού υλικού εισαχθεί στο χώρο του νοσοκομείου και μέχρι να αποδωθεί σε 

κάποιο άλλο τμήμα. Η σχέση του τμήματος αυτού, με το κεντρικό τμήμα Διαχείρισης 

και Ελέγχου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, είναι αμφίδρομη γιατί τα υλικά 

εισέρχονται στον αποθηκευτικό χώρο με τη μεσολάβηση του κεντρικού τμήματος 

(Β), αλλά και εξέρχονται μέσω αυτού για να αποδοθούν σε άλλα τμήματα.

Ε) Προμηθευτές
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Οι Προμηθευτές αποτελούν οντότητα από το εξωτερικό περιβάλλον, που 

ουσιαστικά όμως ενσωματώνεται στο Πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με 

EDI (Electronic Data Interchange).

Οι Προμηθευτές δέχονται από το τμήμα διαχείρισης και ελέγχου του 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, τις παραγγελίες, αλλά και τις αποδίδουν σε 

αυτό. Επομένως υπάρχει αμφίδρομη σχέση, μεταξύ του τμήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού και Προμηθευτών.

Ζ) Λογιστήριο

Το Λογιστήριο είναι το κλασσικό τμήμα Λογιστηρίου κάθε επιχείρησης, το 

07toio δέχεται από το κεντρικό τμήμα (Β) αιτήσεις για αγορά παραγγελιών, καθώς 

ετάσης και στέλνει χρηματοοικονομικά στοιχεία στο τμήμα αυτό. Επομένως η σχέση 

με το κεντρικό τμήμα είναι αμφίδρομη.

Η) Διοίκηση

Η Διοίκηση μπορεί να παίρνει reports - αναφορές από το σύστημα έτσι ώστε 

να ελέγχει τόσο τις παραγγελίες όσο και τη διαχείριση αυτών. Η αναφορές μπορεί να 

είναι τόσο χρημαοτοικονομικού ενδιαφέροντος, να είναι συγκριτικές με άλλες 

χρονικές περιόδους, να είναι στατιστικές, queries- ερωτήσεις -επιλεγμένα στοιχεία 

από βάσεις δεδομένων, καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες, ανά τμήμα, ανά 

προϊόν - υλικό κ.α. Η σχέση της Διοίκησης με το κεντρικό τμήμα είναι μονόδρομη, 

δηλαδή η Διοίκηση μόνο παίρνει στοιχεία, δε δίνει στο σύστημα.

3.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ BAR CODE ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η χρήση του bar code στο πληροφοριακό σύστημα κρίνεται 

απαραίτητη κατά την εκτέλεση παραγγελιών τμημάτων, γιατί:

Μπορούμε να ελέγχουμε την εισαγωγή του φαρμακευτικού υλικού στο 

νοσοκομείο, τις ποσότητες που εισάγονται, τις συσκευασίες, τις ημερομηνίες 

εισαγωγής και τον προμηθευτή. Επίσης γίνεται άμεσος έλεγχος της 

παραλαβής του φαρμακευτικού υλικού και η σύγκρισή της με τη παραγγελία 

που είχε γίνει (καθώς επίσης και το προσδιορισμό τον τύπου μεταφοράς, τον 

μεταφορέα και της σειράς φόρτωσης). Η αναγνώριση βάση το γραμμωτό 

κώδικα είναι μοναδική, άρα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εισαγόμενων
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υλικών, βάσει της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής άρα αμέσως μειώνεται 

ο αριθμός των ζημιών.

Ταυτόχρονα με την εισαγωγή του υλικού γίνεται και η αποθήκευση 

των παραπάνω στοιχείων στο σύστημα, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου, με 

αποτέλεσμα τη μείωση πιθανότητας δημιουργίας λάθους. Επίσης μειώνονται 

οι καθυστερήσεις εξαιτίας της έλειψης της χειρογραφικής διαδικασίας, άρα 

υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού.

Η εισαγωγή και αποθήκευση των ημερομηνιών λήξεων του υλικού 

χάρη στο γραμμωτό κώδικα, δίνει τη δυνατότητα της παρακολούθησης του 

χρόνου ζωής του, με τελική ενέργεια την απόσυρση / καταστροφή υλικού, με 

το πέρας του κύκλου ζωής του (άρα βελτίωση της Ποιότητας)

Ο γραμμωτός κώδικας επιτρέπει την παρακολούθηση του υλικού στα 

διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, καθώς και την παρακολούθηση της 

κατανομής του αποθέματος. Αυτό έχει ως συνέπεια την ορθότερη ροή υλικού 

(από τα τμήματα), ή την ορθότερη εσωτερική διανομή του.

Ο γραμμωτός κώδικας επίσης δίνει τη δυνατότητα αυτόματης έκδοσης 

αναφορών από το σύστημα, τόσο στη διοίκηση, στο λογιστήριο αλλά και στα 

διάφορα άλλα τμήματα. (Αυτόματη εκτύπωση καταλόγων, προετοιμασία 

χρηματοοικονομικών, λογιστικών και διοικητικών αναφορών).

Ενημέρωση τον αρχείου αποθεμάτων, αφαίρεση των προϊόντων που 

έχουν χρησιμοποιηθεί - άρα διατήρηση στοιχείων επιπέδου ασφαλείας 

αποθεμάτων. (Οργάνωση αποθηκευτικών χώρων)

Αυτόματη τιμολόγηση των πελατών / ασθενών βάσει του 

συνταγολογίου και κατανάλωσης φαρμακευτικού υλικού κατά την περίοδο 

θεραπείας, επομένως βελτιώνεται ο χρόνος και η διαδικασία εισπράξεων, άρα 

τελικά βελτιώνεται η ταμειακή κατάσταση της επιχείρησης/ νοσοκομείου.

3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EDI ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

EDI (Electronic Data Interchange) (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων) 

(για λήψη και μετάδοση), είναι το σύστημα για την απευθείας επικοινωνία των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με σκοπό την επίτευξη εμπορικών συναλλαγών, χωρίς 

την μεσολάβηση ανθρώπου.
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Το Νοσοκομείο αποτελεί μία ζωτική μονάδα , η οποία έχει την ιδιατερότητα 

της αμεσότητας των παραγγελιών. Όταν εμφανιστεί έλλειψη σε κάποιο υλικό, πρέπει 

να αντιμετωπιστεί αμέσως, διότι αποδέκτες των υλικών είναι ασθενείς .

Επομένως οι επικοινωνία με τους προμηθευτές θα πρέπει να είναι γρήγορη, 

άμεση και αποτελεσματική. Οι παλιοί τρόποι παραγγελιοδότησης (έγγραφη αναφορά 

/ τηλέφωνο / αυτοπροσώπως) δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νοσοκομείων. 

Έτσι λοιπόν εισήχθει το EDI (Σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων).

To EDI προϋποθέτει την συνεργασία των προμηθευτών με το νοσοκομείο και 

τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (μηχανικό εξοπλισμό και συμφωνία 

πρωτόκολλου επικοινωνίας) και από τις δύο πλευρές.

Κατά το σύστημα αυτό, όταν διαπιστωθεί η ανάγκη παραγγελίας, η 

παραγγελία δίδεται ηλεκτρονικά (ψηφιοποιημένη αποστολή της παραγγελίας) 

με τη χρήση κοινών φορμών (προμηθευτή - νοσοκομείου) και τα δεδομένα 

μεταφέρονται ηλεκτρονικά. Η παραγγελιοδοσία έχει γίνει άμεσα, γρήγορα 

εξαιτίας της on-line σύνδεσης των δύο μερών.

Η χρήση του EDI σε συνδιασμό με τη χρήση του bar code απλουστεύει 

τη διαδικασία της παραγγελίας, ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής και το 

κόστος διακίνησης, αλλά κυρίως μειώνει αισθητά τη πιθανότητα λάθους, 

εφόσον κατά τη παραγγελιοδότηση δεν επεμβαίνει άνθρωπος, ενώ κατά την 

παραγγελιοληψία, το bar code ελέγχει το εισαγόμενο υλικό.

3.3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ EDI (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Η ανάπτυξη νέων συστημάτων εν γένει είναι μια μακρά διαδικασία που 

προϋποθέτει την τήρηση κάποιων ακολουθητέων στάδιων. Η κατασκευή ενός καλού 

συστήματος EDI χρησιμοποιώντας παλιές μεθόδους, δεν είναι δυνατή, καθώς αυτές 

βασίζονται στην ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικών πληροφοριών χωρίς την 

εμπλοκή εξωτερικών συνεταίρων. Από την άλλη το σύστημα EDI στηρίζεται στην 

εξωτερική επικοινωνία και την συνεργασία με εξωτερικούς συνέταιρους.

Οι λέξεις-κλειδιά. Επικοινωνία, ιδιαίτερα Εξωτερική και Συνεργασία 

καθορίζουν την ανάπτυξη ενός συστήματος EDI σε σχέση με των παραδοσιακών 

συστημάτων. Ειδικότερα για την ανάπτυξη ενός συστήματος EDI προτείνονται οι 

ακόλουθες φάσεις ανάπτυξης:
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3.3.1.1 ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ EDI

-Προσανατολισμός

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΑΣΕΙΣ

EDI

-Εισαγωγή

-Ορισμός

-Ανάλυση

-Σχεδιασμός

-Εφαρμογή

Επισκόπηση

Κάθε φάση διαιρείται σε αρκετά επιμέρους στάδια. Παρακάτω αναφέρονται οι 

φάσεις και περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς και τα 

εργαλεία και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν και περιγράφονται οι κίνδυνοι και 

οι συνθήκες. Πρώτα όμως κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν αρκετά κύρια 

θέματα σχετικά με το σύστημα EDI και την επιχείρηση.

Για κάθε επιχείρηση τα θέματα αυτά θα έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, 

αλλά θα πρέπει όλα να καθοριστούν. Ακολουθεί η παρουσίαση των διαφόρων 

θεμάτων και των σχετικών τους προβλημάτων απαραίτητα για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ:

□ Επιχείρηση

Το θέμα αυτό ασχολείται με τις ενδο-επιχειρησιακές και δια -επιχειρησιακές σχέσεις 

που αφορούν στην συνεργασία και επικοινωνία, που απαιτούνται για το σύστημα

- Στόχοι

- Εσωτερική και εξωτερική θέση της επιχείρησης

- Πολιτική Πληροφορικής τεχνολογίας

- Παρούσα κατάσταση αυτοματοποίησης και χρήσης υπολογιστών

- Εσωτερική και εξωτερική συνεργασία

- Οργάνωση των ανταλλαγών πληροφοριών

- Κατανομή αρμοδιοτήτων και Εξειδικεύσεις

- Στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης

- Οργανωτικά εμπόδια

- Επιχειρησιακές διαδικασίες

□ Πληροφορίες

EDI:
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Το θέμα αυτό αναφέρεται στις πληροφορίες και τα στοιχεία, που θεωρούνται 

απαραίτητα για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, και το βαθμό δόμησής 

τους:

- Ενδο και Εξω- επιχειρησιακή ροή πληροφοριών

- Μηνύματα

- Οντότητες και αποδόσεις

- Πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών για βιομηχανικές και εμπορικές 

δραστηριότητες (EDIFACT standards)

- Περιορισμοί πληροφοριών

- Διαφοροποιήσεις πληροφοριών

- Ερμηνείες πληροφοριών

□ Τεχνική θεώρηση

Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται στο σύστημα EDI αυτό καθ' αυτό και στον τρόπο 

τεχνικής λειτουργίας του:

- Soft- και hardware

- Δίκτυο

-Διαδικασίες, επεξεργασία, πρωτόκολλο σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών

- Λειτουργία του συστήματος

- Σύνδεση με το εσωτερικό σύστημα

- Μετατροπές

□ Σκοπός και διαδικασίες

Το θέμα αυτό αναφέρεται στο βαθμό και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται το σύστημα EDI:

- Γεγονότα, συνθήκες, ενέργειες

- Μέτρα εφαρμογών

- Κατάσταση και θέση του συστήματος EDI.

□ Λοιπά θέματα

Εδώ αναφέρονται σε στοιχεία που εμμέσως σχετίζονται με το σύστημα EDI και την 

ανάπτυξή του:

- Νομοθεσία

- Ανταλλαγή συμφωνίας
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- Παρακολούθηση - έλεγχος κόστους

- Οργάνωση του σχεδίου ανάπτυξης

- Εκπαίδευση

Φάση πρώτη: Ενημέρωση αναγκών

Προτού να ερευνηθούν διάφορα ζητήματα, είναι σημαντικό να εγκατασταθεί 

ένα κεντρικό σημείο, στο οποίο θα λαμβάνει χώρα ο συντονισμός και η οργάνωση 

των συλλεγόμενων πληροφοριών. Γι' αυτόν το λόγο προτείνεται να αναλάβει κάποιος 

την ευθύνη γι' αυτό. Θα ήταν ιδανικό αυτό το άτομο να βρίσκεται σε άμεση 

επικοινωνία με τη διεύθυνση και να έχει πλήρη κατανόηση της γενικής πολιτικής της 

επιχείρησης (λειτουργικός μεθοδικός στρατηγικά).

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν χρειάζετας σ' αυτό το στάδιο, να αναλυθούν 

εις βάθος οι συλλεγόμενες πληροφορίες. Αντικειμενικός σκοπός είναι να υπάρχει η 

γενική ιδέα, από την οποία θα γίνει ξεκάθαρη η χρήση του συστήματος EDI, ο ρόλος 

του στην επιχείρηση τώρα και μακροπρόθεσμα και εάν η παρούσα επιχείρηση είναι 

έτοιμη να το δεχτεί

Τα βασικά θέματα που εξετάζονται σ' αυτήν την φάση είναι τα ακόλουθα:

- Επιχείρηση

Στόχος

Εσωτερική και εξωτερική θέση της επιχείρησης,

Πολιτική Πληροφορικής Τεχνολογίας,

Κατάσταση εκτέλεσης εργασιών μέσω υπολογιστών,

Στρατηγικές ανάπτυξης της επιχείρησης,

Οργανωτικά εμπόδια και 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες

- Πληροφόρηση

Ενδο και Εξω- επιχειρησιακή ροή πληροφοριών

Θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση στρατηγικής 

της επιχείρησης και σχετικά με το τί άλλο μπορεί να κάνει το σύστημα EDI.
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Πρώτο στάδιο (φάσης πρώτης).’Καθορισμός στόχων

- Ακολουθητέοι γενικοί στόχοι στη φάση αυτή

- Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατεύθυνση στρατηγικής της επιχείρησης

- Προσδιορισμός στόχων για την επιχείρηση

- Συλλογή πληροφοριών που περιγράφουν το σύστημα EDI 

-Καθορισμός στόχων από την εφαρμογή του συστήματος EDI.

Λεύτερο στάδιο (φάσης πρώτης): Έρευνα

Αφού τεθούν οι στόχοι πρέπει να αρχίσει η πραγματική αναζήτηση πληροφοριών. 

Τώρα είναι η ώρα να τεθούν ερωτήματα προς απάντηση. Κατόπιν επιτρέπεται η 

συλλογή πληροφοριών. Πέρα από συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα πρέπει να 

αναζητηθούν απαντήσεις τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον:

* Ποιά είναι η εσωτερική και εξωτερική θέση της επιχείρησης;

* Ποιά είναι η πολιτική πληροφορικής της επιχείρησης;

* Ποιά είναι Παρούσα κατάσταση αυτοματοποίησης και χρήσης υπολογιστών;

* Πόσο δυνατή είναι η εσωτερική συνεργασία της επιχείρησης;

* Ποιές επιχειρησιακές διεργασίες μπορούν να οριστούν;

* Πόσο δυνατή είναι η εξωτερική συνεργασία της επιχείρησης και με ποιόν;

* Ποιά είναι τα αναμενόμενα οργανωτικά εμπόδια;

Τρίτο στάδιο (πρώτης φάσης): Αναφορά

Μετά το δεύτερο στάδιο οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα πρέπει να ταξινομηθούν 

και να γραφεί μια αναφορά, η οποία θα καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα και θα 

περιλαμβάνει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν ενός επιπέδου 

κατάλληλου γι' αυτήν τη φάση.

- Καταγραφή σχετικής έκθεσης

Τέταρτο στάδιο(πρώτης φάσης: Συνέχιση - Διακοπή ενεργειών 

Μετά την γραφή της αναφοράς και αφού σιγουρευτείτε ότι τη διάβασαν οι 

κατάλληλοι άνθρωποι της επιχείρησης, θα πρέπει να οργανώσετε μια συνάντηση, 

στην οποία θα πρέπει να ληφθεί απόφαση, για το αν θα συνεχιστεί ή όχι.

- Διανομή αναφοράς

- Οργάνωση συνάντηση για συνέχιση ή όχι της διαδικασίας
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Φάση δεύτερη: Εισαγωγή

Μετά τον προσανατολισμό και αφού αποφασιστεί εάν θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του 

συστήματος EDI, προκύπτουν οι ερωτήσεις, πού, με ποιόν και πώς θα υλοποιηθεί το 

σχέδιο.

Υπάρχουν τρεις τομείς σ' αυτήν τη φάση, οι οποίοι απαιτούν εξονυχιστική εξέταση:

□ -Επιχείρηση

□ -Περιβάλλον

□ -Σχέδιο ανάπτυξης (Project)

Επιχείρηση

Προκειμένου η μελέτη του συστήματος EDI να είναι επιτυχής είναι σημαντικό να 

υιοθετηθεί ένας τρόπος σκέψης που να προσανατολίζεται προς την αγορά. Αυτό 

σημαίνει εκτίμηση με αυστηρά μεθοδικό τρόπο των σχετικών τομέων της αγοράς.

Πρώτο στάδιο (δεύτερης φάσης): Ανάλυση της επιχείρησης 

Τα θέματα που απαιτούν ανάλυση είναι για παράδειγμα η κλίμακα της επιχείρησης, 

η δομή της επιχείρησης, η πολιτική προϊόντος / υπηρεσιών, πολιτική της τεχνολογίας 

πληροφορικής, κ.λπ. Μια άλλη ερώτηση είναι εάν ο πιθανός συνέταιρος είναι σε θέση 

να ενσωματώσει το σύστημα EDI εντός του εσωτερικού τους συστήματος. Σ' αυτό το 

σημείο είναι σημαντικό να αναλυθούν στοιχεία, όπως η κλίμακα, το επίπεδο και η 

μορφή του αυτοματισμού.

Θέματα, όπως η εσωτερική και εξωτερική συνεργασία, η συμπεριφορά των χρηστών 

και η εμπειρία τους με ηλεκτρονικές επικοινωνίες, είναι ουσιώδης σημασίας.

Πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα θέματα:

- Μέγεθος της επιχείρησης

- Δομή της επιχείρησης

- Πολιτική προϊόντος ή υπηρεσιών

- Πολιτική Πληροφορικής Τεχνολογίας

- Πληροφοριακή υποδομή

- Επιχειρησιακή ιδεολογία

- Κλίμακα αυτοματισμού

- Επίπεδο αυτοματισμού

- Συμπεριφορά χρήστη
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- Ταξινόμηση προμηθευτών (ανάλογα με τις αγορές)

Περιβάλλον

Η επικοινωνία είναι μία λέξη κλειδί για το σύστημα EDI. Η άλλη είναι η συνεργασία. 

Και οι δυο είναι πιθανόν να λειτουργήσουν καλύτερα σε ένα περιβάλλον, όπου 

ομιλείται η ίδια γλώσσα, είτε πρόκειται για κοινωνικά ή εργασιακά πρότυπα.

Αυτό συμβαίνει συνήθως, όταν οι συνέταιροι κινούνται στον ίδιο χώρο εργασίας. 

Πέραν της πρότασης ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας εκτός του 

περιβάλλοντος αυτού, είναι σημαντικό να βρεθεί, εάν πέρα από την προθυμία για 

συνεργασία, υπάρχουν διαφορές απόψεων στον τομέα εμπορίου σ' ό,τι αφορά στην 

αναγνώριση της συνεργασίας, των προτύπων συνεργασίας και την ετοιμότητα της 

συνεργασίας.

Λεύτερο στάδιο (δεύτερης φάσης) : Ανάλυση του περιβάλλοντος 

Σ' αυτό το στάδιο είναι επίσης σημαντικό να είναι γνωστές οι τυχόν δεσμεύσεις 

σχετικά με το σύστημα EDI στην συγκεκριμένη γραμμή της επιχείρησης και μέχρι 

ποιό βαθμό καθώς επίσης και ο βαθμός οργάνωσης εάν υπάρχει, και κατά πόσο 

υπάρχει ένα δίκτυο επιχειρήσεων για λόγους συντονισμού Επίσης πρέπει να έχει 

οριστεί η υφιστάμενη τεχνολογία και τέλος, πολύ σημαντικό, η νομοθετική πλευρά. 

Γι α τα παραπάνω είναι σημαντικό να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία:

- Ετοιμότητα για συνεργασία

- Σύγκρουση συμφερόντων

- Πρότυπα συνεργασίας

- Παρουσία συντονισμένης οργάνωσης

- Βαθμός οργάνωσης

- Νομοθεσία

- Επίπεδο τεχνολογίας

Σε ό,τι αφορά και τις δυο επιχειρήσεις βοηθάει η σκέψη των ακόλουθων ερωτήσεων:

1. Με πόσους εξωτερικούς συνεργάτες είναι επιθυμητό να χρησιμοποιήσετε το 

σύστημα EDI;

2. Ποιό είναι το ποσοστό των τακτικών πελατών;

3. Ανήκει η επιχείρησή σε ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων;

4. Το επίπεδο τεχνολογίας ανταποκρίνεται στο επίπεδο τεχνολογίας του 

συστήματος EDI;
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Τρίτο στάδιο (δεύτερης φάσης) : Ανάλυση των προϋποθέσεων 

Αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστεί η μορφή και η κλίμακα του σχεδίου: φιλοδοξία 

(πεδίο δράσης), επίτευξη, επίπεδο συνεργασίας, χρονοδιάγραμμα, μοντέλο ανάπτυξης 

του σχεδίου και στόχοι. Κατόπιν το σχέδιο απαιτεί μια οργανωτική δομή, ευθύνες, 

καθήκοντα σχέσεων, κ.λπ.

Προτείνεται να ελεγχθούν οι ακόλουθους τομείς:

- Επίπεδο συνεργασίας

- Χρονοδιάγραμμα

- Μοντέλο ανάπτυξης του σχεδίου

- Στόχοι

- Δομή οργάνωσης

- Σχέσεις

- Κλίμακα

- Υπηρεσίες δικτύου

- Software επικοινωνίας

- Πρότυπα μηνυμάτων

- Μορφές και αριθμός μηνυμάτων

Σε ό,τι αφορά και τις δυο επιχειρήσεις σκεφτείτε ερωτήματα, όπως:

Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας EDI (στρατηγικής, τακτικής, οργάνωσης) 

που είναι επιθυμητό;

Πόσα ενεργά μέλη θα εμπλακούν στο σχέδιο EDI,

Θα χρησιμοποιούνται υπάρχοντα μηνύματα / θα δημιουργούνται νέα;

Ποιά μορφή μηνυμάτων (εντολή, τιμολόγιο, κατάλογος, κ.λπ) θα 

χρησιμοποιείται περισσότερο;

Συστήνεται η αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα στάδια να 

γίνεται από κοινού με κάθε συνέταιρο που εμπλέκεται στο σχέδιο.

Φάση Τρίτη : Ορισμός

Συμπεριλαμβανομένου της φάσης εισαγωγής θα πρέπει να διευκρινιστεί το τμήμα της 

επιχείρησης, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο EDI, όπως επίσης και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες του σχεδίου.

Αντικειμενικοί στόχοι του σχεδίου
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Πριν την οργάνωση του σχεδίου, θα πρέπει να παρουσιαστεί μια σαφής γραπτή 

περιγραφή του. Αυτό ασφαλώς θα πρέπει προκόψει από την έρευνα, που θα έχει γίνει 

στην φάση εισαγωγής. Τα επόμενα στάδια είναι σημαντικά:

Πρώτο στάδιο (τρίτης φάσης): Προσδιορισμός της μορφή του σχεδίου και των 

περιορισμών του

Σχετικά με το σχέδιο μελέτης υπάρχουν δύο γενικές μορφές σχεδίου:

- Το σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας εντός της επιχείρησης

- Το σχέδιο εξωτερικής επικοινωνίας με άλλες επιχειρήσεις.

Κατόπιν θα πρέπει να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης του σχεδίου.

Δεύτερο στάδιο (τρίτης φάσης): Προσδιορισμός των αντικειμενικών στόχων του 

σχεδίου

Είναι σημαντικό να αναπτύγχθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι βασικοί 

αντικειμενικούς στόχους του σχεδίου.

Τρίτο στάδιο(τρίτη φάσης): Ορισμός των συμμετέχοντων ( επιχειρήσεις, 

υπηρεσίες, άνθρωποι)

Ανάλογα με τους περιορισμούς του σχεδίου μπορεί να είναι λίγοι ή πολλοί οι 

συμμέτοχοι. Οι συμμέτοχοι είναι συμβαλλόμενος οι οποίοι εμπλέκονται στη 

διαδικασία επικοινωνίας, για παράδειγμα:

- Το τμήμα πωλήσεων ενός προμηθευτή

- Το τμήμα λογιστικής ενός νοσοκομείου

Τέταρτο στάδιο (Τρίτη φάσης): Προσδιορισμός της οργάνωσης του σχεδίου 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί η μορφή που θα έχει η οργάνωση του σχεδίου και ποιος 

είναι ο ρόλος του καθένα. Θα πρέπει να ορισθούν :

- Η κατευθυντήρια ομάδα

- Ο συντονιστής του σχεδίου

- Η επιτροπή υποστήριξης
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Επίσης να διευκρινιστούν οι:

- Διαδικασίες

- Μεθόδους, τεχνικές

- Αναφορά

Πέμπτο στάδιο (τρίτης φάσης): Καθορισμός υπόλοιπων όρων 

Υπάρχουν όροι που μπορούν να επηρεάσουν το σχέδιο, όπως:

- Εξοδα

- Χρόνος

- Διοίκηση

- Επίπεδο αυτοματισμού

- Ανταγωνισμός

Από την στιγμή που καθοριστούν οι αντικειμενικοί στόχοι του σχεδίου η διεύθυνση 

του σχεδίου μπορεί να ορίσει τη δράση του σχεδίου. Θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Περιγραφή των δραστηριοτήτων του σχεδίου

- Ανάλυση

- Καθορισμός

- Σχεδιασμός

- Εκτέλεση

- Αξιολόγηση

- Χρονοδιάγραμμα

- Δυνατότητα του σχεδίου

- Οικονομικός προϋπολογισμός του σχεδίου

Έχοντας προσδιορίσει το σχέδιο και την οργάνωσή του, η επόμενη φάση είναι η 

ανάλυση των προτύπων και της συρροής πληροφοριών επικοινωνίας.

Φάση Τέταρτη : Ανάλυση

Το βασικό ζήτημα, στη φάση εδώ, είναι η ανάλυση των προτύπων και της συρροής 

πληροφοριών επικοινωνίας. Κατόπιν αναλύεται η τεχνολογία της επικοινωνίας. 

Προτείνεται να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια:

Πρώτο στάδιο (τέταρτης φάσης): Ανάλυση των προτύπων επικοινωνίας
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Το πρότυπο επικοινωνίας είναι η πορεία, την οποία ακολουθεί η συρροή 

πληροφοριών επικοινωνίας και προς τις δυο κατευθύνσεις.

Παράδειγμα:

Αγοραστής Πωλητής

1. αίτηση προσφοράς

ή
2. Παραγγελία

<—> Προσφορά

<—> Βελτίωση παραγγελίας 

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Λεύτερο στάδιο (τέταρτης φάσης): Ανάλυση ροής πληροφοριών εττικοινωνίας

-Περιγραφή του σκοπού, του περιεχομένου και της δομής κάθε πληροφοριών 

-Περιγραφή των προϋποθέσεων ροής πληροφοριών επικοινωνίας. Μερικές 

από τις οποίες είναι:

- Ταχύτητα

- Αφομοίωση

- Αλληλεπίδραση

- Ποσότητα

- Πληρότητα

- Ασφάλεια

Τα ανοπέρω στάδια θα πρέπει να εκτελεστούν με μεγάλη ακρίβεια, καθώς αποτελούν τη 

βάση της ακριβής κατασκευής του συστήματος EDI.

Τρίτο στάδιο (τέταρτης φάσης): Ανάλυση της τεχνολογίας επικοινωνίας 

Στην ανάλυση της τεχνολογίας της επικοινωνίας είναι σημαντικό:

Να γίνει μια πρώτη επιλογή τεχνικών επικοινωνίας βασιζόμενοι στις 

απαιτήσεις επικοινωνίας και των τεχνικών δυνατοτήτων.

Να αναλυθεί και να καθοριστεί η τεχνική υποδομή και ο σχεδίασμά της 

εφαρμογής επικοινωνίας.

Να ελεγχθούν οι τεχνικές προϋποθέσεις με την στρατηγική πληροφορικής και 

τον σχεδίασμά πληροφορικής όλων των συμμέτοχων.

Να ορισθεί τρόπος διαχείρισης του συστήματος επικοινωνίας:
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Δομή

Καθήκοντα, ευθύνες

Επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής 

Χρηματοδότηση

Φάση Πέμπτη : Επανασχεδιασμός

Οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο αναγνωρίστηκε κατά τη φάση ανάλυσης ότι πρέπει να 

αλλαχτεί, θα πρέπει τώρα να επανασχεδιαστεί προκειμένου να ενσωματωθούν οι 

προτεινόμενες λύσεις.

Ανάλογα με το υπάρχον σχεδίασμά οργάνωσης, θα πρέπει σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό να γίνει επανασχεδιασμός.

Η βασική ιδέα κάθε σχεδιασμού οργάνωσης των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι ότι 

η διαδικασία περίθαλψης και οι διαδικασίες λογιστικής .

Φάση έκτη / έβδομη: Εφαρμογή και αξιολόγηση

Ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της εφαρμογής είναι να αντικατασταθεί το παρόν 

σύστημα με ένα νέο που βασίζεται στην τεχνική του EDI. Αυτό όμως θα πρέπει να 

γίνει με έναν ελεγχόμενο τρόπο, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

αποδιοργάνωσης. Επίσης και τα δυο συστήματα θα υφίστανται ταυτόχρονα για 

αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μέχρι όλοι οι επιχειρησιακοί εμπορικοί συνέταιροι να 

αποκτήσουν σύστημα EDI. Το πρώτο βήμα είναι να χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά ένα 

σύστημα EDI από έναν σημαντικό προμηθευτή παράλληλα με το ισχύον σύστημα. Ο 

σκοπός της δοκιμής είναι να εκτιμηθεί η απόδοση του καινούργιου συστήματος σε 

σύγκριση με το ισχύον σύστημα, και να βρεθούν τα προβλήματα -αυτά θα μπορεί να 

είναι τεχνικής, επιχειρησιακής ή εμπορικής φύσεως.

Ένα απλό παράδειγμα του τί μπορεί να εκτιμηθεί είναι η μείωση στο σύνολο του 

χρόνου σύνδεσης για μια ζήτηση αγαθών. Η εκτίμηση θα υποδείξει ποιές αλλαγές 

απαιτούνται για τη βελτίωση του νέου συστήματος και του περιβάλλοντος χώρου 

Συγκεκριμένες αλλαγές ίσως αναγκάσουν το πρόγραμμα δοκιμής να παραταθεί.

Από την στιγμή που οι δυο συμβαλλόμενοι είναι ικανοποιημένοι με την αξιοπιστία 

του νέου συστήματος EDI και την επίλυση των προβλημάτων, η παράλληλη 

τρέχουσα φάση μπορεί να σταματήσει και η κατάσταση θα αλλάξει από δοκιμαστική 

σε πραγματική. Είναι γενικά παραδεχτό ότι η φύση των σχέσεων μεταξύ των δύο 

επιχειρήσεων περιλαμβάνει αλλαγές προς το καλύτερο. Η παραδοσιακή
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ανταγωνιστική σχέση μεταξύ πωλητή-αγοραστή συχνά τροποποιείται, καθώς οι 

τεχνικοί και λογιστές κάθε επιχείρησης, οι οποίοι νωρίτερα διατηρήσουν λίγες ή 

καθόλου επαφές μεταξύ τους τώρα χρειάζεται να συνεργαστούν για την βελτίωση 

επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων, προκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα EDI.

Ως επακόλουθο κάθε εφαρμογή με έναν νέο EDI εμπορικό συνέταιρο θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται μ' αυτόν τον τρόπο. Κάθε φορά είναι πιθανό να προκόψουν νέα 

προβλήματα: είναι σημαντικό να τα επιλύονται. Παρόλη την σπατάλη χρόνου αυτή η 

προσέγγιση θα αποφέρει ποσοστά κερδών, καθώς η ποιότητα των σχέσεων με τους 

EDI εμπορικούς συνέταιρους θα βελτιωθεί τόσο με την επίλυση συχνών ενδημικών 

προβλημάτων, όσο και με την καλύτερη κοινή κατανόηση και την αίσθηση 

συνεργασίας.

Βαθμιαία όλο και περισσότεροι προμηθευτές γίνονται εμπορικοί συνέταιροι EDL, 

αλλά και τα δυο συστήματα θα πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται μέχρι και ο 

τελευταίος προμηθευτής ενταχθεί στο σύστημα αυτό
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 °

ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα Πληροφοριακά Συστημάτα Νοσοκομείων στην Ελλάδα, κρίνονται 

απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων. Με τη σταδιακή εφαρμογή 

των Πληροφοριακών συστημάτων πολλά προβλήματα θα ξεπεραστούν, θα 

αντιμετωπιστούν, θα μειωθούν.

Με την μελέτη αυτή επιβεβαιώνεται και ενισχύεται η ανάγκη εφαρμογής και 

λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα Ελληνικά Νοσοκομεία. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει μέσα από την παρούσα έρευνα καθώς και από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος για τα αποτελέσματα εφαρμογής 

Πληροφοριακών Συστημάτων σε Νοσοκομείων από διάφορα κράτη -Ευρώπη, 

Βόρεια Αμερική και Αυστραλία- όπου η εφαρμογή τους είχε παντού μεγάλη 

επιτυχία.

Πέρα από τις μελέτες και τα αποτελέσματα για Πληροφοριακά Συστήματα 

Νοσοκομείων που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία από ξένους οργανισμούς στην 

έρευνα αυτή αναπτύχθηκε ειδικότερα ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού στα Νοσοκομεία.

Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετάται ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού στα Νοσοκομεία, το οποίο μπορεί να 

αποτελεί μέρος ενός Γενικότερου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου, ή να 

αποτελεί από μόνο του αυτόνομο σύστημα. Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα 

λειτουργεί έχοντας σαν βάση την τεχνολογία και χρήση των γραμμωτών κωδικών 

(bar codes) και την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI).

Στην έρευνα αυτή αναλύονται συστήματα που χρησιμοποιούν bar codes και 

συστήματα που χρησιμοποιούν EDI, ενώ τελικά μελετάται ο συνδυασμός αυτών και 

η ενσωμάτωσή τους στο προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού στα Νοσοκομεία.

Το Σύστημα αυτό αποτελεί πρωτοποριακή έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, 

όχι μόνο επειδή η χρήση των ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αλλά γιατί ενσωματώνει και στηρίζεται σε δύο νέες 

τεχνολογίες - bar codes και EDI-
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Η εφαρμογή των Πληροφοριακών συστημάτων στο μέλλον πρέπει να γίνει 

έπειτα από λεπτομερείς και προσεκτικές μελέτες με την συνεργασία της Διοίκησης, 

του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, και των αναλυτών συστημάτων.

Προτείνεται να γίνεται σταδιακά, ώστε το προσωπικό να συνηθίζει στη νέα 

τεχνολογία, και με τη συνεργασία όλων των τμημάτων. Για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα πρέπει να συνυπάρχει ο παλιός τρόπος λειτουργίας και το νέο 

πληροφοριακό σύστημα, ώστε να γίνει ομαλότερη η μετάβαση, για το προσωπικό, 

αλλά κυριότερα να γίνεται έλεγχος σωστής λειτουργίας του συστήματος. Τέλος 

πρέπει να γίνει συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να ανταπεξέρχονται 

στις νέες συνθήκες εργασίας.

Το Πληροφοριακό σύστημα Νοσοκομείων είναι αναμφισβήτητα απαραίτητο 

για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όφελος τόσο των ασθενών, όσο και των 

εργαζομένων.

Η χρήση της Ιατρικής κάρτας επιφέρει τη μείωση πιθανότητας ανθρώπινου 

λάθους κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ασθενών, άρα αύξηση της ασφάλειας, 

και την γρηγορότερη ανεύρεση του ιστορικού των ασθενών, άρα δε χάνεται 

πολύτιμος χρόνος, όπου και να βρεθεί στην Ελλάδα ο ασθενής, είναι γνωστό το 

ιατρικό του αρχείο.

Ο έλεγχος των αποθεμάτων του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού 

φέρνει σαν αποτέλεσμα την μείωση -εξάλειψη- των ελλείψεων, την επιθυμητή 

κατανομή του υλικού, μέσα στα τμήματα, εκεί που πραγματικά εμφανίζονται οι 

ανάγκες, την έγκαιρη προμήθεια υλικών, τον διαρκή έλεγχο των υλικών και την 

αυτόματη δημιουργία αναφορών ( διοικητικών αναφορών / λογιστικών αναφορών / 

ιατρικών αποτελεσμάτων)

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείων επιτρέπει την συνεχή 

καταγραφή των διαθέσιμων μονάδων στο νοσοκομείο (κρεβάτια, φιάλες αίμα) ενώ 

προβλέπεται ειδικά για τη δωρεά οργάνων και το αίμα, προέλευσής του.

Όμως ακόμα και με την λειτουργία των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην Ελλάδα, δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Στο μέλλον, 

προβλέπεται να υπάρχει κοινή διασύνδεση όλων των νοσοκομείων, 

Κέντρων Υγείας της Ελλάδας, και κοινή βάση πληροφοριών των 

ιατρικών αρχείων των πολιτών, καθώς επίσης και διασύνδεσή τους με 

Φορείς Υγείας (Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργείο Υγείας, και άλλους 

φορείς).
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Και εάν θελήσουμε να μελετήσουμε περισσότερο το μέλλον των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, προβλέπεται διασύνδεση όλων των 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινή βάση δεδομένων για τους 

Ευρωπαίους πολίτες, κοινή τεχνολογία για τα Νοσοκομεία.

Όσων αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων, το 

συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να τρέξει, και να συνεχίσει να 

τρέχει.
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