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Περίληυη 

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο κε θχξην απνηέιεζκα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δπζηπρψο ην ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Ο 

πνιίηεο πνπ θαηαθεχγεη ζε έλα Γεκφζην Ννζνθνκείν δεηψληαο ηελ απαξαίηεηε 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε δειψλεη ζησπεξά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο, θαζψο θαη ηελ απνδνρή ηνπ ζην ζχζηεκα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. Σν ζχζηεκα φκσο δεκηνπξγεί παξαιείςεηο, θαζπζηεξήζεηο, ρανηηθή 

γξαθεηνθξαηία θαη ππέξνγθεο ρξεκαηηθέο θαη κε - επηβαξχλζεηο πνπ έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ρακειή απφδνζε παξαγσγήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ άλαξρε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηήζνπκε 

ηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαζψο θαη ηνλ Ηαηξηθφ Φάθειν κέζα απφ ηε 

ζθνπηά ηφζν ηεο Πιεξνθνξηθήο φζν θαη ηεο Οηθνλνκίαο, πην ζπγθεθξηκέλα 

αθηεξψλνπκε έλα νιφθιεξν θεθάιαην κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ζπληειεζηέο) ηνπ 

Ηαηξηθνχ Φαθέινπ. πσο γλσξίδνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη επηβάιιεη κηα δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξα εξγαιεία δεκηνπξγνχληαη ψζηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο γηα δηαρείξηζε θαη δηάζεζε πιεξνθνξηψλ. ια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 
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Electronic Medical Record  
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Abstract 

 

The reality is that nowadays Public Hospitals face serious problems of management and 

modernization of the provided health services, with the main result of their inefficiency and, 

unfortunately, the low level of satisfaction of the citizens. A citizen who visits a public 

hospital demanding the necessary healthcare and care implicitly declares his trust in health 

services and his acceptance in the public administration system. However, the system 

creates omissions, delays, chaotic bureaucracy, and excessive cash and non-charges that 

have as a result the poor performance of health services and the unusual operation of the 

private sector. In this thesis we will study the causes of these problems as well as the 

Medical File from the point of view both of Informatics and Economy, more specifically we 

devote an entire chapter to the financial data (coefficients) of the Medical Record. As we 

know in recent years, the development of technology has imposed a different presentation 

and organization of information. More and more tools are being developed to meet the 

needs for managing and distributing information. All of the above are part of this thesis. 
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Κεθάιαην 1 – Δηζαγσγή 

1.1 Ηαηξηθφο Φάθεινο Αζζελή 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ε 

επξεία ηνπο δηάρπζε ζε φιε ηελ νηθνλνκία θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ρηίδνπλ κία παγθφζκηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

(ΚηΠ). Οη εμειίμεηο απηέο ζηηο ΣΠΔ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έληνλε αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία, ηελ αληαιιαγή 

θαη ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Ο φξνο ηερλνινγία γεληθά, αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ απνξξέεη απφ 

ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. θνπφο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο είλαη 

λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

ηνπο ππνζηεξίμεη ζηηο ζπιινγηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μέιεκα ηεο πνιηηείαο είλαη ε λέα απηή θνηλσλία πνπ 

δηακνξθψλεηαη λα είλαη κηα θνηλσλία γηα φινπο, κηα θνηλσλία κε πνηφηεηα δσήο. 

θνπφο είλαη λα θαηαζηνχλ πξνζηηά ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ηα νθέιε απφ ηελ 

Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ, θαη φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο πγείαο, ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ηίζεηαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε, κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο. 

 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία (eHealth): «Ζ ειεθηξνληθή πγεία 

αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε κνληέξλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, αζζελψλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαζψο θαη δεκηνπξγψλ πνιηηηθψλ». Μία λέα επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, είλαη ε πξσηνβνπιία 

«i2010: Μία επξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε» 

(i2010: A European information society for growth and employment). 

 

Ζ πξσηνβνπιία i2010 απνηειεί ηε ζπλέρηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεσλ e-Europe 2002 θαη 

e- Europe 2005, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ κειεηά είλαη: ε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ρσξίο απνθιεηζκνχο (European Commission, 
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2005a). Ο άμνλαο απηφο νλνκάδεηαη ζπλήζσο «e-Inclusion», πνπ ζεκαίλεη 

ειεθηξνληθή έληαμε. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξσηνβνπιίαο, ε Δπηηξνπή 

εμέδσζε αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζηελ πξφζβαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαθνίλσζε 

γηα «Ζιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα» (e-Accessibility) γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο (European Commission, 2005b). 

 

«Ζ γλψζε γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία (e-Health literacy) νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα 

ηνπ λα ςάρλεηο, λα βξίζθεηο, λα θαηαλνείο θαη λα εθηηκάο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο απφ 

ειεθηξνληθέο πεγέο θαη λα εθαξκφδεηο απηήλ ηε γλψζε ζηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο πγείαο» (Norman and Skinner, 2006). εκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ έρεη ε εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη 

ζεζκνζεηνχλ θαηαζηάζεηο, δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη παξάιιεια επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ άκεζα ή έκκεζα, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνλ 

επθνιφηεξν ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. Μεγάιε ζεκαζία 

επίζεο έρεη ε εθαξκνγή ηεο ΣΠ&Δ ζηε παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη δηάρπζε ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζην πεξηβάιινλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ζην νπνίν ζπρλά 

απαληάηαη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ νξζνινγηζκφ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε 

λννηξνπία ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Ζ πιεξνθνξία απηή βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε 

ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν αζζελή ν νπνίνο ζπληζηά ηε βάζε ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, εθφζνλ απηή ζρεηίδεηαη κε εληαία ζρήκαηα 

θσδηθνπνηήζεσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα, αμηνπηζηία, αθξίβεηα 

θαη επειημία θαη πινπνηνχληαη θάησ απφ δηεζλή πξφηππα. 

 

1.2 Ζ Ηζηνξία ηνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

Ζ ηζηνξία ηνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ μεθηλά απφ πνιχ παιηά. Σνλ πέκπην αηψλα π.Υ., νη 

ηαηξηθέο εθζέζεηο επεξεάζζεθαλ εληφλσο απφ ηνλ Ηππνθξάηε. Δθείλνο πξψηνο 

ζπλεγφξεζε ην Ηαηξηθφ Ηζηνξηθφ λα εμππεξεηεί ηνπο εμήο δχν ζηφρνπο[6]: 

 

 Να αληηθαηνπηξίδεη κε αθξίβεηα ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπ αζζελή. 

 Να ππνδεηθλχεη ηηο πηζαλέο αηηίεο ηεο. 

 

Μέρξη ηφηε, φπσο ηζηνξηθά γλσξίδνπκε, ηα ηαηξηθά ηζηνξηθά πεξηείραλ γεγνλφηα πνπ 

πξνεγνχληαλ ηεο αζζέλεηαο. Ο Ηππνθξάηεο φκσο πεξηέγξαθε ηελ πνξεία ηεο 
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αζζέλεηαο θαη θαηέγξαθε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κε θαζαξά ρξνλνινγηθή ζεηξά. Σν 

ηαηξηθφ απηφ ηζηνξηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νλνκάδεηαη time-

oriented medical record. 

 

Οη πεξηγξαθέο εδψ είλαη ρξνλνινγεκέλεο φπσο ηηο πεξηγξάθνπλ ν αζζελήο θαη νη 

ζπγγελείο ηνπ. Γηα ηνλ Ηππνθξάηε , ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα ππνινγηζζεί ε 

πξνγλσζηηθή αμία ησλ επξεκάησλ θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη 

επαξθψο θαηαγεγξακκέλεο ηζηνξίεο ησλ αζζελεηψλ. Σν ζπνπδαηφηεξν έξγν ησλ 

ηαηξψλ αιιά θαη ησλ λνζνθφκσλ είλαη λα αλαθνπθίδνπλ ηνλ πφλν ησλ αζζελψλ, 

πξέπεη φκσο λα γλσξίδνπλ ηα φξηα ηνπο θαη λα απέρνπλ απφ άζθνπεο παξεκβάζεηο. 

Σν φξακα απηφ ηνπ Ηππνθξάηε απνηειεί ζήκεξα ην εθαιηήξην γηα ηνλ φξθν πνπ 

δίλνπλ φινη νη γηαηξνί πξνηνχ αξρίζνπλ λα εμαζθνχλ ην ιεηηνχξγεκά ηνπο. 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, νη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχζαλ φηη άθνπγαλ, έπηαλαλ, 

έβιεπαλ γηα λα ζηεξίδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Σφηε ήηαλ πνπ άξρηζαλ λα 

εθεπξίζθνληαη ηα δηάθνξα δηαγλσζηηθά φξγαλα θαη έηζη ζηγά-ζηγά άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη κηα θαηλνχξηα νξνινγία πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηνχλ ηα θαηλνχξηα 

επξήκαηα ησλ νξγάλσλ απηψλ. πσο είλαη θπζηθφ, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έθεξε 

θαη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο, πέξα απφ ηελ ηζηνξία πνπ 

δηεγνχληαλ κέρξη ηφηε νη ίδηνη νη αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο.  

 

πλερίδνληαο ηελ πεξηπιάλεζε κέζα ζηελ ηζηνξία, κεηά ηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ησλ αζζελψλ, ηα γξαπηά ήηαλ έλα κείγκα απφ απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ, 

ζθέςεσλ, ζεξαπεπηηθψλ πιάλσλ θαη επξεκάησλ θαη άιιεο άλαξρεο ζεκεηψζεηο. Έηζη 

ζηελ πεξίπησζε  πνπ νη αζζελείο παξαθνινπζνχληαλ γηα παξαπάλσ απφ κηα 

ελνριήζεηο-αζζέλεηεο ε παξαπάλσ κέζνδνο δελ βνεζνχζε ηδηαίηεξα. 

 

Σν 1960 ινηπφλ, ν Weed βειηίσζε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ αζζελψλ 

εηζάγνληαο ην πξφβιεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ (problem oriented 

medical record), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε θάζε αζζελή απνδίδεηαη έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα. Οη ζεκεηψζεηο θαηαγξάθνληαη γηα θάζε πξφβιεκα ρσξηζηά ζχκθσλα κε 

ηε δνκή SOAP πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην Τπνθείκελν (Subjective), Αληηθείκελν 

(Objective), Αμηνιφγεζε (Assessment), θαη Θεξαπεία (Plan). Πέξα απφ ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηελ πξνηππνπνίεζε θαη δηάηαμε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελή, 
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θχξηνο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ SOAP είλαη λα αλαπαξαζηήζεη θαιχηεξα ηε γξακκή 

θξίζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ζεξάπνληα. Παξφιν πνπ ην πξφβιεκα 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ έγηλε απνδεθηφ, ζηελ πξάμε παξαηεξήζεθε 

φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφβιεκα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη αξθεηέο θνξέο. 

 

1.3 Οξηζκφο Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

Ο φξνο «ηαηξηθφο θάθεινο» είλαη ιίγν πνιχ θαηαλνεηφο ζε φινπο. Γχζθνια φκσο 

θάπνηνο κπνξεί λα δψζεη έλαλ αθξηβή νξηζκφ.[6] ινη θαηαιαβαίλνπκε φηη ην 

πεξηερφκελν ελφο ηαηξηθνχ θαθέινπ αθνξά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ελφο αζζελή, φπσο: παξαπεκπηηθά εμεηάζεσλ, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, 

θαηαγξαθή ζηνηρείσλ λνζειείαο, αθηηλνγξαθίεο, θαξδηνγξαθήκαηα, ρνξεγνχκελα 

θάξκαθα,  θνθ. Κάπνπ εδψ φκσο αξρίδνπλ νη εξσηήζεηο: 

 

 Αλήθνπλ ζην πεξηερφκελν ελφο ηαηξηθνχ θαθέινπ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηπρφλ πιεξσκέο ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ νηθνλνκηθά 

ππφρξεν; 

 Αλήθνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ην αζθαιηζηηθφ πξνθίι ηνπ αζζελή; 

 Πφζν αλαιπηηθή πξέπεη λα είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ηαηξηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

θάθειν; 

 Πφζν αλαιπηηθή πξέπεη λα είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ή 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ αζζελή; 

 Τπάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν; 

 

Απαίδεπηα ζα κπνξνχζε θαλείο λα απαληήζεη: φρη, λαη, πνιχ, ειάρηζηε, δελ μέξσ. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο (θαη ζε πνιιέο παξφκνηεο 

εξσηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θάζε θνξά πνπ θάπνηνο πξνζπαζεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν), ε δηεζλήο θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα δελ έρεη δψζεη 

μεθάζαξε, θαζνιηθά απνδεθηή απάληεζε. Πνην είλαη ινηπφλ ην πξφβιεκα πνπ 

θαιείηαη λα ιχζεη ε ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ; Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή, 

πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 
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Παξαδνζηαθά ν ηαηξηθφο θάθεινο εμππεξεηεί ηνπ παξαθάησ ζθνπνχο : 

1. Απνηειεί έλα κέζν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Οδεγίεο ζεξαπείαο, δηαγλψζεηο, 

παξαπεκπηηθά κε εηδηθέο νδεγίεο, θαηαγξαθή πνξείαο λφζνπ θ.ιπ., δξνκνινγνχληαη 

ζηνπο δηαθφξνπο εκπιεθφκελνπο, πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

άκεζεο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. 

2. Καηά ηελ πεξίνδν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ηαηξηθφο θάθεινο απνηειεί 

ην ζεκείν αλαθνξάο ζην νπνίν αλαηξέρεη θάπνηνο γηα λα έρεη κηα εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. Οη εκπιεθφκελνη ζε έλα ηαηξηθφ επεηζφδην γλσξίδνπλ φηη γηα 

λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο εμέηαζεο, πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν 

ηνπ αζζελή.  

3. Αλεπίζεκα, ν ηαηξηθφο θάθεινο ρξεζηκεχεη θαη σο «ρψξνο εξγαζίαο» φπνπ 

θαηαγξάθνληαη ηδέεο θαη εληππψζεηο γηα ην πξφβιεκα ηνπ αζζελή θαη ηελ πνξεία ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ν ρψξνο φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα 

πιεξνθνξεζεί ηελ εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνχ σο κηα αθήγεζε ηξίησλ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Kay and Purves, 1996. Απηφ εμεγεί θαη ην γηαηί ν 

ηαηξηθφο θάθεινο δελ είλαη ζρεδφλ πνηέ ε «ηζηνξία ηνπ αζζελή» αιιά κηα ηζηνξία 

εηπσκέλε απφ ηνπο άιινπο (ηνπο εηδηθνχο). 

4. Με ηελ νινθιήξσζε ελφο επεηζνδίνπ, ν ηαηξηθφο θάθεινο είλαη ην κέξνο πνπ 

θπιάζζνληαη φια ηα θιηληθά δεδνκέλα γηα κειινληηθή ρξήζε, είηε απηή αθνξά 

πεξαηηέξσ ζεξαπεία ηνπ αζζελή, είηε αθνξά ηελ έξεπλα θιηληθή έξεπλα, 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη έξεπλα αγνξάο θαξκάθσλ. 

5. Μπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηνλ κεηέπεηηα έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελή, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

ππνςίαο ηαηξηθνχ ιάζνπο. 

6. Υξεζηκεχεη σο κέζν δηαζηαχξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην 

επεηζφδην. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, απαηηνχλ 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ψζηε λα απνθαλζνχλ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ 

εμεηάζεσλ, ειέγρνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο. 

7. πλεηζθέξεη ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε αληίιεςε γχξσ απφ 

ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ελφο νξγαληζκνχ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. 
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λνζνθνκείν), αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο πεξηνρήο ή ελφο 

θξάηνπο. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ν ηαηξηθφο θάθεινο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ εμππεξεηνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο αλάγθεο. Οη εξσηήζεηο φκσο παξακέλνπλ 

αλαπάληεηεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαη ε πξνζέγγηζε 

πνπ πηνζεηεί θαη ην preStandard ENV 13606 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Σππνπνίεζεο (CEN). Αληηγξάθνπκε: «Ο Ηαηξηθφο Φάθεινο είλαη ε "απνζήθε" φισλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. Απνηειεί 

επνκέλσο ηε βάζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελνχο 

αιιά θαη ηε βάζε επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ. Δπηπιένλ, παξέρεη πιεξνθνξίεο 

δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηαηηζηηθήο θχζεσο, θαζψο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ». 

 

θηαγξαθείηαη δειαδή ην φξακα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ρσξίο 

φκσο λα κπαίλεη ζε ιεπηνκέξεηεο. Γίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ρσξίο λα νξίδεη (ή 

θαλ λα πξνηείλεη) ηε ιχζε. Με άιια ιφγηα: Ο ηαηξηθφο θάθεινο αζζελή είλαη έλα 

δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν κειέηεο πνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο εηεξνγελείο 

παξάγνληεο, φπσο: 

 ηα ήζε θαη έζηκα ησλ ιαψλ, 

 ηε λνκνζεζία, 

 ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηψλ, 

 ηελ πιηθφ-ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπο, 

 ην επίπεδν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

 

Γελ κπνξνχκε, ινηπφλ, λα έρνπκε ηελ απαίηεζε ελφο απζηεξνχ νξηζκνχ πνπ ζα 

επέηξεπε ηελ ληεηεξκηληζηηθή πινπνίεζε ηνπ. 
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Οη ηαηξηθνί θάθεινη ηαμηλνκνχληαη ζε ζρέζε κε : 

1. Σο περιετόμενο: Φάθεινο ελδν-λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ, Φάθεινο εμσ-

λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ, Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ αζζελνχο. 

2. Ση δομή: Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην πξφβιεκα, Φάθεινο 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην ρξφλν, Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εξγαζία, 

Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο. 

3. Σο ζκοπό: Ννζειεπηηθφο Φάθεινο, Αθηηλνινγηθφο Φάθεινο, Φαξκαθεπηηθφο 

Φάθεινο. 

4. Σο μέζο ποσ τρηζιμοποιείηαι για ηην καηαγραθή: Υεηξφγξαθνο Φάθεινο, 

Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο, Φάθεινο Πνιπκέζσλ, Φάθεινο αζζελνχο ζε 

κηθξνθίικ. 

 

1.4 Μεηνλεθηήκαηα Κιαζζηθνχ Υεηξφγξαθνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη γηα δεθαεηίεο (γηα λα κελ πνχκε αηψλεο), ε ιχζε ηνπ 

paper-based ηαηξηθνχ θαθέινπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ζρεηηθή επηηπρία. Δίλαη κηα 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην ραξηί κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνη νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη πάλησο ζίγνπξα νη αζρνινχκελνη κε ηα ηαηξηθά 

πξάγκαηα. Πξνζζεηηθά ζηελ εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ραξηί θαη ηε γξαθή 

(πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα), κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ επθνιία 

κεηαθνξάο ηνπ θαη ην απηφλνκν ηεο κεζφδνπ (π.ρ. δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα πξίδα κε 

ξεχκα, ή ππνινγηζηήο γηα λα αλαθηήζεη θαλείο ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ).  

 

Σν ραξηί φκσο σο πιηθφ έρεη θάπνηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

 Μπνξεί λα θαηαζηξαθεί εχθνια, ελψ είλαη αξθεηά επίπνλε ε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

 Φζείξεηαη κε ηε ρξήζε ή ηνλ ρξφλν, νπφηε έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο. 

 Δίλαη δηαζέζηκν κφλν ζε έλα κέξνο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

 

Παξφια απηά, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηε ρξήζε ελφο 

ράξηηλνπ (paper-based) ηαηξηθνχ θαθέινπ δελ νθείινληαη ζην βαζηθφ 

ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ αιιά ζην ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. ηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν 

ηαηξφο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα άδεηα θφιια ραξηί, θπξηνιεθηηθά κπνξεί λα γξάςεη 
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νηηδήπνηε. Απηφ πνπ ζα γξάςεη δελ είλαη βέβαην φηη ζα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκν απφ 

απηνχο πνπ ζα ην δηαβάζνπλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, πνπ 

μεθηλνχλ απφ πηζαλφλ δπζδηάθξηην γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ 

παξάιεηςε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πηζαλφλ δελ απαζρνινχλ ηνλ ζπγγξαθέα αιιά 

απνηεινχλ θαίξηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα μέξεη ν αλαγλψζηεο. Με ιίγα ιφγηα, ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ εμαξηάηαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα απνδψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία πνπ ην 

απνηεινχλ. Βέβαηα, απηφ δελ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ράξηηλνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, αιιά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχληαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Πάλησο, 

δελ είλαη ηπραίν φηη απηφ ην θαηλφκελν ζπλαληάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ράξηηλνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο έρνπλ 

δείμεη δηάθνξεο κειέηεο πάλσ ζην ζέκα [Disk and Steen, 1991], νη ηαηξηθνί θάθεινη 

είλαη απξνζπέιαζηνη ζε πνζνζηφ 30% ηνπ ρξφλνπ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο 

(λνζνθνκεία, θ.ιπ.), ελψ ζπλήζσο ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία: γξαθεία ηαηξψλ, λνζνθνκεία, δηαγλσζηηθά θέληξα, θ.ιπ.  

 

Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε πιεζψξα ηαηξηθψλ θαθέισλ ζε έλαλ νξγαληζκφ 

κπνξεί λα είλαη κνηξαία φζν αθνξά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε απηφλ, κηα θαη ην θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηε ζσζηή απνζήθεπζε θαη 

ηαμηλφκεζε πηζαλφλ ρηιηάδσλ θαθέισλ είλαη ηεξάζηην. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ράξηηλνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηελ άκεζε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πιεζψξαο ηαηξηθψλ θαθέισλ γηα έξεπλα, κηα θαη θάηη ηέηνην 

απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (αλάγλσζε ησλ θαθέισλ, θσδηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή 

ζηνηρείσλ ηνπο θ.ιπ.) θαη ην ζεκαληηθφηεξν: ρξφλν. Σέινο, έρεη απνδεηρζεί φηη ην 

θιηληθφ πξνζσπηθφ θαη’ εμαθνινχζεζε απνηπγράλεη ζηελ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ 

απφ έλα ράξηηλν ηαηξηθφ θάθειν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο κε αζζελή: ζηε 

κειέηε 168 πεξηπηψζεσλ απνδείρζεθε φηη αλαδεηήζεθαλ θαη δελ βξέζεθαλ 

πιεξνθνξίεο ζε πνζνζηφ 81%. ην 95% απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ν ηαηξηθφο θάθεινο 

δελ ήηαλ δηαζέζηκνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Σα πνζνζηά αλά θαηεγνξία κε 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ήηαλ 36% γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο θαη πξάμεηο, 23% γηα θαξκαθεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή, 31% γηα 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη 10% γηα άιιεο πιεξνθνξίεο. 
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πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ε κειέηε δελ εμεηάδεη ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε κε 

εχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ εμέιημε θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο πνπ ηειηθά 

αθνινπζήζεθε γηα ηνπο αζζελείο απηνχο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα πάλησο είλαη φηη, παξά 

ηα κεηνλεθηήκαηα, ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηαηξψλ πνπ πξνηηκνχλ ηνλ paper-

based ηαηξηθφ θάθειν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο θιηληθή ξνπηίλα. 
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Κεθάιαην 2 – Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο 

2.1 Δηζαγσγή ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο , ζήκεξα, νη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Έρνπλ επίζεο ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε απηή 

είλαη ε Πιεξνθνξηθή. αλ απνηέιεζκα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο, νη Οξγαληζκνί Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο έπαςαλ λα αξθνχληαη 

ζηελ ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο κφλν γηα ηα ινγηζηήξηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. 

 

Έηζη, εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ "Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Αζζελή” θαη ζηελ ηήξεζε 

ησλ ηαηξηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ηαηξηθά ζηνηρεία άξρηζαλ λα απνζεθεχνληαη ζην 

Πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη εχθνιε αλάθιεζή ηνπο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή. 

 

Χζηφζν, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζψο θαη νη νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο επέβαιιαλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ "Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ 

Αζζελή" απφ έλα απιφ ζεκείν θαηαγξαθήο ηαηξηθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα 

νινθιεξσκέλν, δνκεκέλν ζχζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαζνιηθή δηαρείξηζε ησλ 

ηαηξηθψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή. Ζ ηερλνινγία ησλ Πνιπκέζσλ 

θαηέζηεζε δπλαηή ηελ εηζαγσγή ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηε δηαρείξηζε πξαγκαηηθψλ 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ φπσο απηά αλαθηψληαη απφ ηαηξηθά κεραλήκαηα. Παξάιιεια, 

ηα εμειηγκέλα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ κε εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο επειημίαο θαη επθνιίαο ζηελ δηαρείξηζε φισλ 

ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπζρεηηζκψλ ζηνηρείσλ, δηαρξνληθψλ 

δηαγξακκάησλ, έθδνζε δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο.  

 

Έηζη, ν Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Αζζελή κεηνλνκάζηεθε ζε Ζιεθηξνληθφ Φάθειν 

Τγείαο θαη άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη φρη απνζπαζκαηηθά θαηά ηε λνζειεία ηνπ 

αζζελή αιιά γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ. ήκεξα, νη ηειεπηαίεο 

ηάζεηο ζηνλ ρψξν, ππαγνξεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο 
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σο θεληξηθνχ άμνλα ζηελ δηαρείξηζε ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο αιιά θαη σο θνηλνχ 

ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ρξήζε απφ νκάδεο επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. 

 

Χζηφζν, δεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο πνιππινθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπγρξφλσλ 

παξνρψλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο άκεζεο αλάγθεο γηα πεξηνξηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, έλαο Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Αζζελή δελ αξθεί εθηφο εάλ: 

 

• δηαζέηεη εμαηξεηηθά νξγαλσκέλε δνκή ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθά πξαγκαηηθά ηαηξηθά δεδνκέλα, αλαθηψκελα απφ ηαηξηθά 

κεραλήκαηα, δηαγλψζεηο, αγσγέο αιιά θαη δηνηθεηηθά / νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

• ζπλνδεχεηαη απφ εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ, 

• πξνζθέξεη πςειή επειημία, ψζηε λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια, εγγπάηαη ηελ απφιπηε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ θαη ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ παξερνκέλσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. 

 

2.2 Παξαδείγκαηα Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ ην 

Αληηθαξθηληθφ - Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «ν Άγηνο άββαο»: 



 
 

 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 - Νοσηλευτικό ιστορικό 
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Εικόνα 5- Νοσηλευτικό ιστορικό 
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Εικόνα 6 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 
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Εικόνα 7 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 
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Εικόνα 8 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 
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Εικόνα 9 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 
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Εικόνα 10 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 

 



23 
 

 

Εικόνα 11 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 
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Εικόνα 12 - Ηλεκτρονική διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής ασθενή 



 
 

2.2 Οξηζκφο Ζιεθηξνληθνχ Φάθεινπ Τγείαο θαη ηαμηλφκεζε 

Ο Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Αζζελνχο είλαη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκα ηνπ, έλα 

ειεθηξνληθφ αλάινγν ησλ ππαξρφλησλ αξρείσλ αζζελψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

λνζνθνκεία. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε ζπιινγή ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο πγείαο ελφο αζζελνχο, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη, δηαηεξείηαη θαη 

ζπληεξείηαη απφ έλαλ ηαηξφ ή κηα Μνλάδα πγείαο ή άιινλ επαγγεικαηία θξνληίδαο 

πγείαο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πξνηππνπνίεζεο, Ιαηξηθόο Φάθεινο 

είλαη ε απνζήθε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζην ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ 

αζζελνύο, έηζη ώζηε λα απνηειεί ηε βάζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηε βάζε επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ. Επηπιένλ, 

παξέρεη πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηαηηζηηθήο θύζεσο, θαζώο θαη 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Hunter, 2002 ν Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο (ΖΗΦ) ή 

γεληθφηεξα, ν Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο (ΖΦΤ) [Electronic Medical Record 

(EMR), Electronic Health Record (HER), Computer-based Patient Record (CPR), 

Computer- based Health Record (CHR)] ελφο αζζελνχο είλαη: 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο νη ζρεηηδόκελεο κε ηε θπζηθή/ ςπρηθή πγεία ή θαηάζηαζε ελόο 

αζζελνύο ζην παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη (ςεθηαθά) ζε 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαηαιιήισο, ώζηε λα επεμεξγάδνληαη ζηνπο Ηιεθηξνληθνύο 

Υπνινγηζηέο (θαη, θπξίσο, κε ηε βνήζεηα πνιπκέζσλ) θαη λα θπθινθνξνύλ ζην 

Δηαδίθηπν, κε πξσηαξρηθό ζθνπό πάληνηε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα ηνπ 

αζζελνύο. 

 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθφξσλ θξαηψλ δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ηελ έλλνηα 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ, αθνχ απνδίδεηαη κε πνηθίιεο εξκελείεο. Γηα 

παξάδεηγκα άιινηε ζεσξείηαη αληίγξαθν ηνπ ρεηξφγξαθνπ θαθέινπ κέζσ 

δηαδηθαζηψλ ζάξσζεο (scanner) (EMR), άιινηε σο απηνκαηνπνηεκέλνο 

εξγαζηεξηαθφο (LMR) θαη άιινηε σο Ζιεθηξνληθφο θάθεινο Τγείαο (ΖΦΤ ή EHR). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε αθνχγεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν φξνο Φάκελος 

Τγείας ηοσ Πολίηη (ΦΤΠ) [Citizen Health Record (CHR)]. Ο φξνο απηφο είλαη ν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο απφ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο θαη ππνδειψλεη 

πιεξέζηεξα ην ζχγρξνλν φξακα ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
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απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ο Φάθεινο Τγείαο ηνπ Πνιίηε ππεξθαιχπηεη ηελ 

(ςεθηαθή) θαηαγξαθή θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη 

επηπιένλ αληηκεησπίδεη επηηπρψο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή θχζε ηνπ. ηελ Διιάδα εμαθνινπζεί αθφκε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ν φξνο Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο. 

 

Οη ηαηξηθνί θάθεινη ηαμηλνκνχληαη ζε ζρέζε κε : 

1. Τν πεξηερόκελν: Φάθεινο ελδν-λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ, Φάθεινο εμσ-

λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ, Φάθεινο Φξνληίδαο Τγείαο. 

2. Τε δνκή: Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην πξφβιεκα, Φάθεινο 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην ρξφλν, Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εξγαζία, 

Φάθεινο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελή. 

3. Τν ζθνπό: Ννζειεπηηθφο θάθεινο, Αθηηλνινγηθφο θάθεινο, Φαξκαθεπηηθφο 

θάθεινο. 

4. Τν κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή: Υεηξφγξαθνο θάθεινο, 

Ζιεθηξνληθφο θάθεινο, Φάθεινο Πνιπκέζσλ, Φάθεινο αζζελή ζε 

κηθξνθίικ. 

 

2.3 Δίδε Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθψλ Φαθέισλ (Medical Records Institute) , κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ πέληε επίπεδα ελφο Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Φξνληίδαο ηεο Τγείαο 

(Electronic HealthCare Record-EHCR): 

1. Ο Απηνκαηνπνηεκέλνο Ιαηξηθόο Φάθεινο(Automated Medical Record) είλαη 

έλα ρεηξφγξαθν αξρείν, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα έγγξαθα πνπ 

έρνπλ παξαρζεί απφ ππνινγηζηή. 

2. Ο Μεραλνγξαθεκέλνο Ιαηξηθόο Φάθεινο (Computerized Medical Record -

CMR) θαζηζηά ηα ζηνηρεία ηνπ Απηνκαηνπνηεκέλνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

ειεθηξνληθά δηαζέζηκα. 

3. Ο Ηιεθηξνληθόο Ιαηξηθόο Φάθεινο (Electronic Medical Record -EMR) 

αλαδνκεί θαη βειηηζηνπνηεί ηα έγγξαθα ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ, 

δηαζθαιίδνληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεθκεξίσζεο. 
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4. Ο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Αζζελνύο (Electronic Patient Record -EPR) είλαη 

έλαο βαζηζκέλνο ζηνλ αζζελή ηαηξηθφο θάθεινο, πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

απφ πνιινχο νξγαληζκνχο. 

5. Ο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο (Electronic Health Record - EHR) πξνζζέηεη 

ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Αζζελνχο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ γεληθφηεξε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη θαη 'αλάγθε κε 

κηα αζζέλεηα. 

 

2.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο απνηειεί ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ελφο πνιίηε. Γεκηνπξγείηαη, δηαηεξείηαη θαη ζπληεξείηαη 

απφ έλαλ ηαηξφ ή κηα κνλάδα πγείαο ή άιινλ επαγγεικαηία θξνληίδαο πγείαο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηαηηζηηθήο 

θχζεσο, θαζψο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί θαη εξκελείεο σο 

πξνο ηελ έλλνηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ. Ο νξγαληζκφο HIMMS παξνπζηάδεη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 

 

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο είλαη κηα δηαρξνληθή ειεθηξνληθή θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελή πνπ ζπιιέγνληαη θαηά κία ή πεξηζζφηεξεο επαθέο κε θνξείο 

παξνρήο θξνληίδαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα, δηαγλψζεηο, θαξκαθεπηηθέο 

αγσγέο, δσηηθέο παξακέηξνπο, ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, εκβνιηαζκνχο, εξγαζηεξηαθέο θαη 

απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο. Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο απηνκαηνπνηεί θαη απινπνηεί ηε 

ξνή εξγαζίαο ηνπ θιηληθνχ ηαηξνχ. Πεξηέρεη πιήξεο αξρείν ησλ θιηληθψλ επαθψλ ηνπ 

αζζελή, θαη ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 

παξνρήο θξνληίδαο, φπσο ε ηεθκεξησκέλε ππνζηήξημε απνθάζεσλ, ε δηαρείξηζε 

πνηφηεηαο, θαη ε αλαθνξά απνηειεζκάησλ. 

Ζ δηαρξνληθή θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πγείαο επηηπγράλεηαη κε ηελ δηαζχλδεζε 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πγείαο ησλ 

πνιηηψλ. Σν πεξίπινθν ζχζηεκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απνηειείηαη απφ 

αλζξψπνπο, δεδνκέλα, θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο, ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο θαη 

απνζήθεπζεο παξακέηξσλ, επηθνηλσλία θαη εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο. Οη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη: 
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 Διεγρφκελε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο κε βάζε ξφινπο ρξεζηψλ 

 Αζθαιή επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Πξφζβαζε ζε αμηφπηζηεο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο  

 Λεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο 

 Υξήζε ηππνπνηεκέλεο νξνινγίαο αλαθνξάο 

 Δηθνζηηεηξάσξε δηαζεζηκφηεηα θαη γξήγνξε απφθξηζε 

 Υακειφ θφζηνο ρξήζεο 

 πληεξεζηκφηεηα 

ε έλα θνξέα πγείαο φπσο έλα λνζνθνκείν ε ζρεηηθή κε έλα αζζελή πιεξνθνξία 

δεκηνπξγείηαη θαη ζπιιέγεηαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα φπσο ην αθηηλνινγηθφ ηα 

εξγαζηήξηα ην θαξκαθείν ην γξαθείν θίλεζεο θαζψο θαη απφ ηηο ηαηξηθέο θαη 

λνζειεπηηθέο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο θιηληθέο. Σα επηθνπξηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο Διιάδαο είλαη: 

 Γηαρείξηζεο αζζελή (γηα δηαρείξηζε ηαπηνπνίεζεο κεηξψνπ εηζηηεξίσλ 

εμηηεξίσλ κεηαθνξψλ ξαληεβνχ θιπ) 

 Δξγαζηεξηαθά (ζπλήζσο απηφλνκα δηαζπλδεδεκέλα κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

θάθειν) 

 Αθηηλνδηαγλσζηηθψλ ηκεκάησλ (γηα δηαζχλδεζε αθηηλνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

αζζελψλ θαη εηθφλσλ) 

 Φαξκαθείνπ 

 Καηαρψξεζεο ηαηξηθψλ παξαγγειηψλ (γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θάξκαθα 

θαη αθηηλνδηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο) 

 Κιηληθήο ηεθκεξίσζεο(ηαηξηθή παξαθνινχζεζε αζζελνχο ελεκεξσηηθά 

ζεκεηψκαηα ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο ηαηξηθέο βεβαηψζεηο) 

πλήζσο ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη ζε επηκέξνπο ζπζηήκαηα κε απηφλνκνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη δηαθνξεηηθά κεηξψα αζζελψλ Οη ρξήζηεο γηα λα 
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επεμεξγαζηνχλ ηελ θαηαλεκεκέλε απηή πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα έρνπλ μερσξηζηή 

πξφζβαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα. ηελ πξάμε ε πιεξνθνξία ησλ αζζελψλ 

δηαθηλείηαη ζε έγγξαθε κνξθή κεηαμχ ηκεκάησλ γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

θαζπζηεξήζεηο ειιηπή εηθφλα ηνπ αζζελνχο ή αθφκε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

απψιεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ε νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη δηαλεκεκέλεο ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε έσο 

αδχλαηε φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ελνπνηεκέλεο πξφζβαζεο ζηα θάξκαθα 

ζηηο αθηηλνγξαθίεο θαη ζηηο εμεηάζεηο ελφο αζζελνχο απφ κία κφλν επαθή. 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θιηληθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θνξέα θαζψο επίζεο θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζην πιαίζην απηνκαηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα Ζ πιεξνθνξία ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο θαη ην επίπεδν 

ιεπηνκέξεηαο αιιάδεη αλάινγα κε ηελ θιηληθή  ην ηκήκα θαη ην ξφιν ηνπ ρξήζηε. 

2.4 Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο ελαληίνλ Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο 

Τγείαο 

Δίλαη γεγνλφο πσο πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη δνπιεχνπλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο electronic medical record (EMR) and electronic health 

record (EHR) ελαιιαθηηθά ρσξίο λα δηαθξίλνπλ θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

φξσλ[1][3]. Οη επίζεκνη νξηζκνί γηα ηνλ EMR θαη ηνλ EHR φπσο δίλνληαη απφ ηνλ 

HIMSS Analytics είλαη νη εμήο: 

 

2.4.1 Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο -Electronic Medical Record (EMR) 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ εθαξκνγήο ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηελ απνζήθεπζε 

ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ηελ θιηληθή απφθαζε ζηήξημεο, ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ 

ιεμηθφ, κεραλνξγάλσζε δεδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εηζαγσγήο ησλ 

δεδνκέλσλ, θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαη ηεθκεξίσζε θιηληθψλ εθαξκνγψλ. 

Απηφ ην πεξηβάιινλ ππνζηεξίδεη ηηο ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο εγγξαθέο ησλ αζζελψλ, 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ηεθκεξηψλνπλ, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο δηα κέζσ ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ, θιηληθήο ζην νπνίν λνζειεχηεθε (care 
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delivery organization CDO). Σα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ EMR είλαη νη λφκηκεο 

θαηαγξαθέο γηα ην ηη ζπλέβε ζηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο κε ην 

CDO θαη είλαη ηδηνθηεζία ηνπ CDO. 

 

2.4.2 Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο -Electronic Health Record (EHR) 

Ο EHR, απνζεθεχεη ςεθηαθά έλα ππνζχλνιν δεδνκέλσλ ή φια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ κε ζθνπφ 

ηελ ππνζηήξημε ηεο πνηνηηθήο, πξνζβάζηκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπλέρεηαο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Έλα ζχζηεκα EHR , είλαη ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη δνπιεχεη 

ζ’ έλα ζεη απφ EHR, θαη βνεζά ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ θνηλή ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο ζε δηαπηζηεπκέλν πξνζσπηθφ θηιηθφ ηξφπν. Πξφθεηηαη 

δειαδή, γηα έλα ππνζχλνιν ηνπ EMR θάζε νξγαληζκνχ παξνρήο πεξίζαιςεο, πνπ 

είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αζζελνχο θαη πεξηέρεη ηηο εηζαγσγέο ηνπ αζζελνχο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη απηνί νη δχν φξνη εθθξάδνπλ δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, αιιά παξ’ 

φια απηά θαη νη δχν «δνπιεχνπλ» γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

εζληθψλ ζηφρσλ πνπ είλαη : 

 ε αλάπηπμε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ 

 ε αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ 

 ε ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

 

2.5 Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο (Electronic Health Record) θαη 

Ηαηξηθφο Φάθεινο Πνιίηε (Citizen Health Record) 

ηελ Δπξψπε επηθξαηεί θπξίσο ν φξνο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο (Electronic 

Health (Care) Record), ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνχγεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν 

φξνο ηαηξηθφο θάθεινο πνιίηε (Citizen Health Record ). ρεηηθά κε ην ηειεπηαίν 

κπνξνχκε λα θάλνπκε δπν παξαηεξήζεηο: 

 

1. Αληηθαηαζηάζεθε ν φξνο αζζελήο (Patient) (αζζελήο) απφ ην πνιίηεο Citizen 

(Citizen). Ζ αιιαγή απηή είλαη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή αληηθαηάζηαζε 

ιέμεο. Γίλεη ην ζηίγκα ηεο λέαο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο πγείαο: ε πξφιεςε ζα πξέπεη λα είλαη ε βάζε θάζε 
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ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Δπηπιένλ, ην ζπλερψο δεηνχκελν είλαη ε 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζψο ν πνιίηεο απφ αζζελήο γίλεηαη 

θαηαλαισηήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπλεπψο είλαη πην απαηηεηηθφο. Σέινο, δελ 

κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ αιιαγή πνπ επηθέξεη ε λέα απηή ζεψξεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ ζην πεξηερφκελφ ηνπ: Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

πνπ πηζαλφλ πξηλ, ιφγσ ηεο problem-oriented πξνζέγγηζεο, δελ είραλ ζέζε 

ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν φπσο γηα παξάδεηγκα, εκβφιηα, πξνγξακκαηηζκφο 

ξαληεβνχ. 

2. Δμαιείθζεθε ν φξνο ειεθηξνληθφο (Electronic). Απηφ βέβαηα δελ ππνλνεί ηελ 

νπηζζνρψξεζε ζηελ απφθαζε κεραλνγξάθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Σν 

αληίζεην κάιηζηα: ζήκεξα είλαη αδηαλφεην λα αλαθεξφκαζηε ζε ηαηξηθφ 

θάθειν θαη λα κελ ππνλννχκε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή. Σνλ φξν Citizen 

Health Record  πηνζεηεί θαη ε ρψξα καο, κηα θαη είλαη ν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο θαη, θπξίσο, απηφο πνπ ππνδειψλεη πιεξέζηεξα ην 

ζχγρξνλν φξακα ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο 

πγείαο. 

Πνηεο είλαη φκσο νη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ν Φάθεινο Τγείαο ηνπ 

Πνιίηε; 

Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ θαηαγξαθή θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη επηπιένλ λα αληηκεησπίδεη επηηπρψο φια ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή θχζε ηνπ, φπσο: 

1. Αζθάιεηα: πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηδησηηθφηεηα, λα πξαγκαηνπνηείηαη 

πηζηή θαηαγξαθή ησλ θιηληθψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε, 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη έιεγρνο πξφζβαζεο[6]. 

2. Δηαζπλδεζηκόηεηα: είλαη αλαγθαία ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θαη αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Απηφ επηηξέπεη φρη κφλν ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ αλζξψπνπο αιιά θαη ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ άιια ζπζηήκαηα[1][3] 

3. Επξύηεηα-πεξηεθηηθόηεηα: πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο κηαο 

επξείαο γθάκαο πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ππνζηήξημεο 

πνιιψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, ππνζηήξημεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζε δνκεκέλε 

κνξθή θαζψο θαη ζε κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ. 
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4. Μεηαθεξζηκόηεηα: ζα πξέπεη ηα ζπζηήκαηα λα είλαη κεηαθέξζηκα θαη 

ζπλελψζηκα κεηαμχ ηδξπκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ θαη 

ηελ εζληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. 

5. Εμέιημε: πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα 

καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο ζπκβαηφηεηαο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο εθδφζεηο ζπζηεκάησλ 

ινγηζκηθνχ. 

 

2.6 Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα άξγεζε θαηά πνιχ ε εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην δεκφζην ηνκέα, 

ελψ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ μεθίλεζε πεξίπνπ θαηά 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε ηελ ρξήζε πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζε θάπνηα 

ηκήκαηα θπξίσο νηθνλνκηθά. Παξάιιεια ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο δελ είρε 

ζεζκνζεηεζεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ, ελψ ζε φπνηα 

ππήξρε, είρε ειάρηζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.[15] 

 

Χζηφζν δελ ππήξρε εκθαλέο απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγηθφηεηα, αθνχ νη βαζηθέο 

αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο, πνπ νθείινληαη ζηελ λέα 

ηερλνινγία, θαηαιήγνπλ αξρηθά ζε δπζιεηηνπξγίεο. Καηά ηελ δεθαεηία 1990-2000 

κέζσ ηεο ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο αλαπηχρζεθαλ ηα ηνπηθά δίθηπα, πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ δηαζχλδεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε 

απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ 

πνπ ηζρπξνπνηνχλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ παξαγφκελε πιεξνθνξία ζε πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα, θπξίσο δηνηθεηηθά θαη θαζφινπ λνζειεπηηθά/ηαηξηθά.  

 

Αξρηθά νη βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζίκεπαλ απιά ζηελ απηνκαηνπνίεζε κηαο 

ππάξρνπζαο εξγαζίαο, ελψ νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαλ ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

ζην λέν ζχζηεκα, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, αθνχ νη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη αιγφξηζκνη ζεσξνχληαλ πνιχ δχζθνινη. Παξάιιεια δελ ππήξραλ 

εληαίεο βάζεηο δηαρεηξηζηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ζπλέπεηα θάζε λνζνθνκείν λα επηιέγεη 

εθαξκνγέο ρσξίο ζρεδηαζκφ απνθεχγνληαο ηνλ άκεζν αλαζρεδηαζκφ δεηεκάησλ 

νξγάλσζεο, θαηεπζχλνληαο ηελ λνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ζε κηα νξγαλσηηθή «καχξε 
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ηξχπα», ελψ ειάρηζηε ζεκαζία δφζεθε ζηελ ζπιινγή θαη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή 

ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ ή ζηελ έξεπλα γηα ηε δνκή ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ.  

Οη ηαηξηθνί θάθεινη ζηα πεξηζζφηεξα Γεκφζηα λνζνθνκεία αθφκα θαη ζήκεξα 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρεηξφγξαθνη, νγθψδεηο, αζαθείο, δπζεχξεηνη, δπζαλάγλσζηνη 

ελψ πνιιέο θνξέο ράλνληαη, θζείξνληαη θαη αιινηψλνληαη. Ζ αλαδήηεζε ηζηνξηθψλ 

θαη θιηληθψλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ δχζθνιε, ελψ ε εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ εληειψο αβέβαηε θαη πνιχπινθε. Αθφκα θαη ζηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αηνκηθφο ειεθηξνληθφο θάθεινο, ηα πεξηερφκελα δεδνκέλα 

δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ αθφκα θαη κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ ηδίνπ 

λνζνθνκείνπ, κε θπξηφηεξε αηηία ην φηη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο θαη ην 

πιεξνθνξηαθφ δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα δελ έρνπλ νχηε ηελ θαηάιιειε δηαζχλδεζε 

νχηε ηελ απαξαίηεηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

Πην αλαιπηηθά ε θιηληθή πιεξνθνξία γηα ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο θαηαγξάθεηαη 

ρεηξφγξαθα απφ ηνπο εθεκεξεχνληεο γηαηξνχο ζε πξάζηλεο θαξηέιεο, θαη φηαλ ν 

αζζελήο επαλεπηζθεθζεί ην λνζνθνκείν απνθηά λέα θάξηα είηε γηαηί ε πξνεγνχκελε 

ράζεθε ζε θάπνηα ξάθηα, είηε γηαηί θαηαρσξήζεθε κε δηαθνξεηηθφ φλνκα απνθηψληαο 

άιιν αξηζκφ κεηξψνπ. Αθφκα θη αλ ν αζζελήο έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γηαρεηξηζηηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνθηψληαο απηφκαηα έλαλ κνλαδηθφ Αξηζκφ Μεηξψνπ απφ 

ην Γξαθείν Κίλεζεο ή ηε Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, νη γηαηξνί ζπλερίδνπλ λα 

αλαδεηνχλ ηελ ρεηξφγξαθε θαξηέια γηα λα θαηαγξάςνπλ ηε δηάγλσζε θαη ην 

ζεξαπεπηηθφ ζρήκα, αξλνχκελνη ηελ θαηαγξαθή φρη κφλν ζην ηεξκαηηθφ ηνπο, αιιά 

αθφκα θαη ζην εθηππσκέλν έληππν λνζειείαο. Απιέο πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο 

ελψ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλεο ζην Γηαρεηξηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη 

απαηηνχλ ηελ ρσξίο πνιππινθφηεηα ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε απφ ην 

αληίζηνηρν ηαηξηθφ/λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαθνινπζνχλ λα θαηαγξάθνληαη ζηηο 

πξάζηλεο θαξηέιεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ είλαη ην ίδην αζαθήο θπξίσο σο πξνο ηε δηάγλσζε θαη ηελ πνξεία 

ηεο λφζνπ θαη ιηγφηεξν σο πξνο ηελ ζπληαγνγξάθεζε, αθνχ ζηα πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην ειεθηξνληθφ αηνκηθφ ζπληαγνιφγην θαξκάθσλ. 

 

Ζ αζάθεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηάγλσζεο ζην 

ειεθηξνληθφ εμηηήξην, ζην νπνίν νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη αληηγξάθνληαο ζηνλ ΖΤ 
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ηελ ρεηξφγξαθε δηάγλσζε εμφδνπ, αλαγθάδνληαη λα «καληέςνπλ» ην ρεηξφγξαθν 

θείκελν ή ην θείκελν απηφ είλαη πνιχ γεληθφ, κε ραξαθηεξίδνληαο κε επθξίλεηα θαη 

αμηνπηζηία ηελ δηάγλσζε. 

 

Γηα παξάδεηγκα ε ρεηξφγξαθε δηάγλσζε «νμεία βξνγρίηηο» ζε θάπνην λνζνθνκείν 

απνηειεί έλαλ γεληθφ ραξαθηεξηζκφ λφζνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θσδηθνπνίεζε 

ICD-10 κπνξεί λα ζεκαίλεη 10 δηαθνξεηηθέο κνξθέο λφζνπ (π.ρ. J20.0 νμεία βξνγρίηηο 

νθεηιφκελε ζην κπθφπιαζκα ηεο πλεπκνλίαο, J20.1 νμεία βξνγρίηηο νθεηιφκελε ζην 

αηκφθηιν ηεο ηλθινπέληδαο, J20.2 νμεία βξνγρίηηο νθεηιφκελε ζην ζηξεπηφθνθθν 

θηι). Ζ ίδηα αζάθεηα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ εγγξαθή ρξεψζηκνπ πιηθνχ, αθνχ πνιιά 

λνζνθνκεία δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή αηνκηθή ρξέσζε πγεηνλνκηθνχ 

πιηθνχ, κε απνηέιεζκα ιάζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη θαθή νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. Δίλαη ζπλεπψο αληηιεπηφ φηη νη γεληθεχζεηο ζηηο δηαγλψζεηο εηζφδνπ ή 

εμφδνπ ελφο αζζελνχο φρη κφλν εκπνδίδνπλ ηελ ζηνηρεηψδε πιεξνθνξία γηα ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο αιιά θαη δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη 

δηάρπζεο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Έηζη ν αλσηέξσ αζζελήο πνπ εηζήρζε αξγφηεξα ζε θάπνην άιιν λνζνθνκείν  

ζπλνδεπφκελνο απφ ηε γεληθή δηάγλσζε «νμεία βξνγρίηηο», ππφθεηηαη ζε πιεζψξα 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ αλίρλεπζεο πηζαλνχ ζηξεπηφθνθθνπ ή πλεπκνλίαο ή 

coxsackievirus, κε απνηέιεζκα ηελ αιφγηζηε αχμεζε ησλ δαπαλψλ. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη αθφκα θαη αλ εηζαρζεί ζην πξψην λνζνθνκείν , ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

βξεζεί ν ρεηξφγξαθνο θάθειφο ηνπ, φπνηε θαη πάιη ζα επαλαιεθζνχλ άζθνπεο 

εμεηάζεηο, ελψ παξάιιεια κεγαιψλνπλ νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ηνπ (πρ ρνξήγεζε 

θαξκάθνπ ζην νπνίν παξνπζηάδεη αιιεξγία). 

 

ηελ Διιάδα, ε πξνζπάζεηα ρξήζεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ησλ λνζνθνκείσλ άξρηζε ην 1985 κε ηελ εθαξκνγή  ησλ 

Μεζνγεηαθψλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.Π.) θαη ζπλερίζηεθε κε ηα 

έξγα ηνπ Β΄ Κ.Π.. 

Απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ήηαλ ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο, ε εθπφλεζε κειεηψλ γηα 

ηελ θσδηθνπνίεζε – ηαμηλφκεζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη  ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ 
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γηα ηνλ ζρεδηαζκφ – πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ΠΤ. Δπίζεο θαηαξηίζηεθε   ζρέδην 

γηα ηελ εθαξκνγή ηειεταηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

θαη έγηλαλ ελέξγεηεο, πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ πιεξνθνξηθή (πνζνζηφ εθπαηδεπνκέλσλ <1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα πγείαο). Σέινο δαπαλήζεθαλ θνλδχιηα γηα ηελ  αλαβάζκηζε Servers 9 

Ννζνθνκείσλ, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 14 Ννζνθνκείσλ θαη ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Δ.Κ.Α.Β. 

ήκεξα πιένλ έρεη γίλεη θνηλή πεπνίζεζε φηη ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πγεία δελ απνηειεί απιά κηα ηερλνινγηθή 

πνιπηέιεηα ή απιή δηεπθφιπλζε αιιά φηη έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ην επίπεδν 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο. 

Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ζην Ννζνθνκείνπ «Ο Άγηνο άββαο» πξνζδνθνχκε λα σθειεζεί: 

 ν πνιίηεο – αζζελήο, ν νπνίνο δηθαηνχηαη άκεζε θαη πνηνηηθή παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πιεξνθφξεζε . 

 ν ηαηξφο, γηα ηελ άκεζε θαη νξζή ιήςε απνθάζεσλ θαη έιεγρν ηεο 

πινπνίεζήο ηνπο γηα θάζε αζζελή μερσξηζηά. 

 ν λνζειεπηήο, γηα ηαρεία  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγή 

εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζθνπφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο επηινγήο ησλ 

παξεκβάζεσλ. 

 ε Γηνίθεζε  ηνπ λνζνθνκείνπ, σο πξνο ηνλ άκεζν θαη νπζηαζηηθφ 

έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε δηάζεζε αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηελ νξζφηεξε ζχληαμε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ κείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

 ηνπο ππεπζχλνπο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ πγείαο (ΤΤΚΑ – 

ΓΤΠΔ – λνζνθνκεία – θέληξα πγείαο – αγξνηηθά ηαηξεία – ΔΚΑΒ).  

 ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο πγείαο (αζθαιηζηηθά ηακεία 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, 

εθπαηδεπηηθά θέληξα επαγγεικαηηψλ πγείαο θ.ιπ.). 
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Απφ ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην λνζνθνκείν «Ο Άγηνο άββαο» 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα ζρφιηα: 

 ε έξεπλα πνπ έγηλε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο δηαπηζηψζεθε φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είρε γλψζεηο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη 

εκπεηξία εθαξκνγήο ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο 

εξγαζίαο, αθνχ εληάρζεθαλ ζε απηή απφ ηελ αξρηθή θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο (2000). ηελ παξνχζα θάζε εθπαηδεχηεθαλ θαη 

εθάξκνζαλ ηελ αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πξνζαξκφζηεθαλ 

ζηηο νξηζζείζεο δηαηνκεαθέο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή θαη 

νξζή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ.   

 Απφ ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κφλν ην 8% είρε άξηζηε γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ, 

ην 17% είρε θάπνηα επαθή κε Ζ/Τ θαη ην 75% δελ είρε θακία επαθή. 

 Απφ ην Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πεξίπνπ ην 35% είρε γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

 Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25% Ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, ηδίσο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία, αξρηθά παξνπζίαδε ηερλνθνβία θαη άξλεζε ζηελ 

ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο αιιά θαη γεληθφηεξα ζε νηηδήπνηε δηαθνξνπνηεί 

ηελ παξαδνζηαθή εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θαη Ηαηξηθήο. ηελ νκάδα απηή 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκπεξηέρνληαη ππάιιεινη  πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο 

επζχλεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγείηαη νμχ 

πξφβιεκα. 

 Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή αληίδξαζε είλαη ε δπζπηζηία γηα ηε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηελ θιηληθή πξάμε θαη ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ ηέιεζε ηνπ έξγνπ καο. Γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα επηθξαηεί ε ζεψξεζε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη πέξα θαη πάλσ 

απφ ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα θαη απαηηεί επηπιένλ πφξνπο. 

 Δπίζεο δηαθξίλεηαη έληνλε αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ πξνζσπηθή ηνπο  

επάξθεηα ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηελ επάξθεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα θαιχςεη ην επίπνλν θαη ρξνλνβφξν γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα  πνπ κέρξη ζήκεξα εθάξκνδαλ.    

 Ζ κεησκέλε ζηειέρσζε ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ην πξφγξακκα, αιιά θαη 

ζηα νξηδφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο. 
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 Ζ 24/σξε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ ηνπο 

ππαιιήινπο  ηνπ ηκήκαηνο  πιεξνθνξηθήο, δελ είλαη εθηθηή ιφγσ ηεο 

κεησκέλεο ζηειέρσζεο ηνπ. 

 Ζ έιιεηςε πξνηππνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο Ηαηξηθψλ θαη Ννζειεπηηθψλ 

πξάμεσλ θαη δηεξγαζηψλ πεξηνξίδεη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Μεηά ηελ αξρηθή εμνηθείσζε θαη ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζηελ θιηληθή 

πξάμε, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ άξρηζε  λα έρεη ζεηηθφηεξε ζηάζε θαη 

θπξίσο λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

εξγαζία θαη λα αμηνινγεί ην πξφγξακκα σο εχρξεζην θαη σθέιηκν. 

 

2.7 Κφζηνο Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ 

Σν θφζηνο είλαη έλαο θχξηνο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεη ν θαζέλαο ππ’ φςηλ ηνπ, φηαλ 

επηζπκεί λα εθαξκφζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα[7][16]. Οη αξρηθέο δαπάλεο είλαη πςειέο, 

θαη νη ακνηβέο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κπνξνχλ λα είλαη αθξηβέο. Σα εκπφδηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα γηα : 

1. ηα επίπεδα απφδνζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ, 

2. ηερληθά δεηήκαηα, 

3. έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 

Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ελφο ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 ηε κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ, 

 βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηαηξψλ , 

 ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, 

 ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη 

 ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο πνηφηεηαο ηεο πξνζνρήο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

αζζελείο. 

 ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ κέζσ 

επαλάγλσζησλ αξρείσλ 

 ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα έγγξαθεο δηαδηθαζίεο 
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 απνθπγή επαλαιήςεσλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζεκεξηλφ 

ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ 

 ε επηθνηλσλία κε ρξήζε θνηλήο γιψζζαο – επηθνηλσλίαο 

 ε εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επεμεξγαζίαο θαη 

νκαδνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

 ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαηηνχλ δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία 

 αθξηβήο νηθνλνκηθή αλάιπζε αλάιπζεο ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θάζε αζζελή 

κέζσ ησλ θαηαρσξεκέλσλ παξεκβάζεσλ – εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ – 

θαξκάθσλ – πιηθψλ 

 ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο θιηληθήο 

λνζειεπηηθήο 

 ε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ησλ δενκέλσλ θαη θαθέισλ κε ηαπηφρξνλε 

εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

 πξφζβαζε ησλ λνζειεπηψλ ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο 

 εμνηθείσζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηε δηαθίλεζε ηεο γλψζεο  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ (επθξηλείο-πεξηεθηηθέο-αμηφπηζηεο 

θαη πάληα δηαζέζηκεο)  

 Άκεζε δηάρπζε  θνηλήο πιεξνθνξίαο ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζήο ηεο 

(παξαγγειία – πξνκήζεηα – ρνξήγεζε – πινπνίεζε παξεκβάζεσλ -ρξέσζε) 

 Πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ  

 Οξηζκφο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ζε επίπεδν εξγαζηψλ ηκήκαηνο αιιά θαη 

δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο  

 Αχμεζε ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο ηνπ θνξέα ζε 

πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θαξκάθνπ – πιηθψλ – 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δηάζεζεο θάζε θαξκαθεπηηθνχ είδνπο  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ειεθηξνληθψλ θαη θπζηθψλ απνζεκάησλ θάζε ηκήκαηνο  
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 Θεηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ιφγσ κείσζεο ηεο πιαζκαηηθήο ππεξθαηαλάισζεο 

θαξκάθσλ. 

πσο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο, ε πξψηε ζεκαληηθή εθηίκεζε γηα 

ην πνην ζα είλαη ην θφζηνο, παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν γηα ην εάλ ζα παξζεί ηειηθά ε 

απφθαζε λα εθαξκνζζεί έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αξρείσλ. 

 

2.7.1 Γαπάλεο ζπζηεκάησλ (System Costs) 

Οη πξψηεο δαπάλεο πνπ αληηκεησπίδνληαη είλαη νη αξρηθέο δαπάλεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη απηά ηα ζπζηήκαηα ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ 

ηερλνινγία, ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη θαηά ηελ αγνξά 

ηνπ πιηθνχ απαξαίηεηνπ λα ζηεγάζεη απηά ηα πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ε ζπληήξεζε 

θαη ε ππνζηήξημε είλαη δαπάλεο πνπ ν ηδηνθηήηεο ζπζηεκάησλ πξέπεη λα πιεξψζεη 

γηα λα θξαηήζεη ην ζχζηεκα ελεκεξσκέλν γηα λα απνδίδεη θαηάιιεια. 

 

2.7.2 Πξνθιεζείζεο δαπάλεο (Induced Costs) 

Οη πξνθιεζείζεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απφ έλα ζχζηεκα εγγξάθνπ ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

Σν πξψην ζεκαληηθφ θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ είζνδν ησλ 

ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα. Απηφ απαηηεί κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε νπνία 

είλαη αξθεηά αθξηβή. Αθφκε, δεδνκέλνπ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ εθκάζεζε θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζχζηεκα, παξά ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαλνληθνχ ζηφρνπ, παξαηεξείηαη κηα πξνζσξηλή απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο. 

 

2.8 Πιεξνθνξία ζηελ Τγεία 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθνξία 

ζηελ Τγεία: 

 

1. Γεδνκέλν: Οπνηαδήπνηε κνλαδηθή παξαηήξεζε ή γεγνλφο. Έλα ηαηξηθφ 

δεδνκέλν γεληθά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηηκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπ (π.ρ. ελφο αζζελνχο) ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.[10] 
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2. Πιεξνθνξία: χλνιν ελλνηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα θαη ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο. Οξγαλσκέλα δεδνκέλα ή γλψζε πνπ παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο. 

 

3. Γλψζε: κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε απφζηαμε πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερηεί, ηαμηλνκεζεί, νξγαλσζεί, νινθιεξσζεί, απνκνλσζεί, θαη 

απνηηκεζεί. Ζ γλψζε βξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν πςειφηεξν απφ ην δεδνκέλν 

θαη ηελ πιεξνθνξία, ζηα νπνία βαζίδεηαη, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ παξαγσγή θαηλνχξγηαο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο κε ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο εμεηδίθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 

ην ρψξν ηεο πγείαο ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πςειήο πνιππινθφηεηαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέγνληαη δηαθηλνχληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη 

πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ επαγγεικαηηψλ (Ηαηξνί, Ννζειεπηέο, 

Φαξκαθνπνηνί, Σερλνιφγνη εξγαζηεξίσλ, Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θ.ιπ.). Οη 

ππνινγηζηέο δελ αληηθαζηζηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο, αιιά εληζρχνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ έρεη ν εγθέθαινο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

κλήκε, ηελ αθξίβεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ νπηηθνπνίεζε ζχλζεησλ δνκψλ. 

Μηα πιεξνθνξία κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ 

κνξθέο: 

 Κείκελν: αλαθνξά, επηζηνιή, ηαηξηθφο θάθεινο. 

 Ήρνο: Φσλή (δσληαλή ιήςε θαη κεηάδνζε / ερνγξαθεκέλν), Ηαηξηθφο ήρνο 

(ήρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα ππεξερνγξάθεκα). 

 Δηθφλα: Δηθφλα πνπ έρνπκε πάξεη απφ ηαηξηθά κεραλήκαηα 

(ππεξερνγξάθεκα, κηθξνζθφπην) – εηθφλα ή γξάθεκα ζήκαηνο, εηθφλα πνπ 

έρνπκε πάξεη απφ scanner, βίληεν, ςεθηαθή θάκεξα) 

 Βίληεν: δηάζθεςε κέζσ βίληεν – Σειεδηάζθεςε, ηαηξηθφ Βίληεν (δσληαλή 

ιήςε θαη κεηάδνζε / βηληενζθνπεκέλν). 
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Αθνχ εμαρζεί, ε πιεξνθνξία δηαθηλείηαη ζε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα: 

1. Παξαηήξεζε: ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, άηππν 

«πξσηφθνιιν» ζηε ζπιινγή: 

 Ηζηνξηθφ αζζελή, 

 Κιηληθή εμέηαζε, 

 Γηεθπεξαίσζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

2. Γηάγλσζε: επεμεξγαζία δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο. 

3. Θεξαπεία: επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δηάγλσζεο. 

 

2.9 Ηαηξηθή Πιεξνθνξία 

Ζ ηαηξηθή πιεξνθνξία είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε ζηα λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο ζε εθαηνληάδεο αζζελείο εκεξεζίσο, ιφγσ ηνπ φηη ν φγθνο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ηεξάζηηνο. Γηάθνξεο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο αξθεηά ηαηξηθά ζθάικαηα νθείινληαη ζηελ αδπλακία ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ζηνπο γηαηξνχο φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ. Σα ηαηξηθά 

ζθάικαηα έρνπλ φρη κφλν κνηξαία απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ αιιά 

θαη ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη 

γηα ην ζχζηεκα πγείαο. Δπίζεο πνιιέο θνξέο έρεη γίλεη ρξήζε κε ηεθκεξησκέλσλ 

παξεκβάζεσλ πγείαο γηα ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ειιηπνχο ηαηξηθήο 

πιεξνθφξεζεο[5]. 

 

Ζ θαιή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαη ην 

ζπνπδαηφηεξν απ’ φια είλαη φηη κπνξεί λα επηηξέςεη ζην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ λα δαπαλήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο αζζελείο. κσο ε θαιή 

δηαρείξηζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο δελ είλαη εχθνιν θαη απιφ ζέκα, αθνχ 

απαηηείηαη πξφζβαζε φισλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ζην θιηληθφ ηζηνξηθφ 

ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά αξρεία, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κεγάιε 

απηνδηαρείξηζε. 

 

Παξάιιεια ε δηάρπζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο είλαη αξθεηά πνιχπινθε ζε ζρέζε 

κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην 
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γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο δαπάλεο ζηα λνζνθνκεία αθνξνχλ ζηα δηαρεηξηζηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη φρη ζηα ηαηξηθά. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηνηρείν ζηελ απφθηεζε θαη δηάρπζε ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο είλαη φηη ε θαθή δηαρείξηζε ηεο κπνξεί λα θνζηίδεη αλζξψπηλεο δσέο, 

ελψ ε αμία ηεο είλαη δπλακηθή θαη κεηαβαιιφκελε αθνχ αιιάδεη εμαξηψκελε ηφζν 

απφ ην ζε πνηνπο απεπζχλεηαη, φζν θαη απφ πνηνπο παξάγεηαη. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν είλαη ν Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο. 

 

2.10 Κσδηθνπνίεζε ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο 

Σα πξφηππα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε κηαο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα είλαη είηε «ηερληθά» 

γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ (πξφηππα 

επηθνηλσλίαο), είηε «ζεκαζηνινγηθά» (πξφηππα θσδηθνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο) πνπ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ γηα παξάδεηγκα φηη «ην άζζκα» ζε έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα δελ κεηαθξάδεηαη κε «βξνγρίηηδα» ζε έλα άιιν. 

 

Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ν βαζκφο ηειεηφηεηαο θαη αθξίβεηαο ηεο θσδηθνπνίεζεο 

ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, αθνχ ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα αληαλαθιά ζε 

πξαγκαηηθέο δηαθνξέο πνηφηεηαο. Μέηξηαο πνηφηεηαο θσδηθνπνηήζεηο κπνξεί λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ εγθπξφηεηα, αθνχ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα νξζψλ 

εθηηκήζεσλ απφ ηα δηαρεηξηζηηθά δεδνκέλα. Σν πφζν έγθπξε είλαη κηα θσδηθνπνίεζε 

δελ επηδέρεηαη κηα ηφζν ζαθή απάληεζε ηεο απφιπηεο θαηάθαζεο ή απφξξηςεο. Ο 

ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο δελ ζα πξέπεη απιά λα θάλεη ηα δεδνκέλα ρξήζηκα γηα 

πεξηγξαθηθνχο ζθνπνχο, αιιά ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε 

ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θιηληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη πηζαλφ φηη νη 

λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ίδηεο ιέμεηο γηα δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ ηελ ίδηα εηδηθφηεηα. 

 

Απαηηείηαη ζπλεπψο πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη 

πεξηζζφηεξνη γηαηξνί ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ φξσλ γηα ηηο δηαγλψζεηο. 

Απαηηείηαη κηα θνηλή γιψζζα ηαηξηθήο νξνινγίαο ηφζν ζε επίπεδν θσδηθνπνίεζεο 

φζν θαη ζε επίπεδν νλνκαηνινγίαο, έηζη ψζηε λα απνδίδεηαη αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα 
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ζηελ παξαγφκελε ηαηξηθή πιεξνθνξία. Ζ αμηνπηζηία θαηά Krippendorff παξάγεηαη 

κέζσ ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηθαλφηεηαο αλαπαξαγσγήο θαη αθξίβεηαο , ελψ ε πνηφηεηα 

κε ηελ ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ζσζηή απφδνζε ησλ φξσλ έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ κε έλαλ ζπλεπή ηξφπν. 

 

Γηεζλψο ππάξρνπλ πνιιέο θσδηθνπνηήζεηο λφζσλ κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο αθφινπζεο: 

 ICD-10 International Classification of Diseases, απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο 

 WHO : Ζ θσδηθνπνίεζε ICD (έθδνζε 9 ή 10) έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο 

γιψζζεο, ρξεζηκνπνηνχκελε επηζήκσο γηα δηαγλψζεηο εηζφδνπ-εμφδνπ ζε 

εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο πνιιψλ θξαηψλ, ελψ ζηελ Διιάδα αλ θαη έρεη 

κεηαθξαζζεί δελ έρνπλ αθφκα δεκηνπξγεζεί νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρξήζε 

ηεο. 

 SNOMED Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine 

απφ ην College of American Pathologists CAP: Ζ πνιπαμνληθή θσδηθνπνίεζε 

SNOMED ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο θιηληθήο 

πιεξνθνξίαο, ππνζηεξίδνληαο πνιπγισζζηθέο εθθξάζεηο ηνπ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ, ρξεζηκνπνηνχκελε επξέσο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο Read Codes. Ζ θσδηθνπνίεζε ICP-2 έρεη κεηαθξαζηεί ζε 35 γιψζζεο, 

ρξεζηκνπνηνχκελε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ICD-10 θπξίσο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. 

 ICP-2 International Classification In Primary Care απφ ηε WONCA. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θσδηθνπνηήζεσλ, ζα πξέπεη λα 

απνηππψλεη επαξθψο θαη πιήξσο ηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία, δειαδή λα έρεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να έρεη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο. 

 Να είλαη αλαγλψζηκε θαη απιή ψζηε λα παξάγεηαη εχθνια απφ ινγηζκηθφ. 

 Να ππνζηεξίδεη επαξθψο κεγάινπ κήθνπο εθθξάζεηο. 

 Να επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο εθαξκνγέο. 

Ίζσο ν ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ θσδηθνπνηήζεσλ λα επηηξέςεη ηε ζηαηηζηηθή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ γηα φκνηα πεξηζηαηηθά, κεηαμχ κνλάδσλ 
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πγείαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα ζηελ παξνρή 

πγείαο φζν θαη ηελ θιηληθή έξεπλα. 
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Κεθάιαην 3 – Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο έλαληη 

Υεηξφγξαθνπ θαθέινπ 

 3.1 Πιενλεθηήκαηα Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Αζζελνχο ζηελ  

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο Ηαηξηθήο είλαη πνιιά, κε ζεκαληηθφηεξα ηα εμήο: 

 

 Δχθνιε εηζαγσγή, αλαδήηεζε θαη αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα 

νξζφηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Δχθνιε επηζεψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ηαηξηθψλ εηθφλσλ, ην νπνίν 

ζεκαίλεη ηειηθά ζσζηφηεξε δηάγλσζε. 

 

Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ηαηξνχο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

1. Πην εχθνιε θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ, ιφγσ ηεο χπαξμεο 

ζπζηεκάησλ θσδηθνπνίεζεο (ICD 10, GEHR, ICPC, θ. ν. θ.). 

2. Πην εχθνιε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο κέζσ ηεο 

απηφκαηεο ελζσκάησζεο πξσηνθφιισλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

3. Πην εχθνιε αλαδήηεζε δεδνκέλσλ, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ηνπηθνχ 

θαθέινπ, φζν θαη ζηελ εχξεζε δεδνκέλσλ απφ ζπζηήκαηα θαθέινπ 

αζζελψλ. 

4. Τπνβνήζεζε ζηε δηάγλσζε κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε knowledge-based 

systems. 

5. Βειηησκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή, πνπ πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, 

βηνινγηθά ζήκαηα, θιηληθά ζρέδηα, θσηνγξαθίεο. 

6. Τπνβνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ, εθφζνλ ηα ζπζηήκαηα 

θαθέινπ θαηεπζχλνπλ ηνλ ηαηξφ κε βάζε πξνζπκθσλεκέλα πξσηφθνιια 

ελζσκαησκέλα ζηα ζπζηήκαηα απηά. 

7. Μεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. 

8. Γπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο, 

κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα άιισλ ηαηξψλ, κε 

αλάινγα πεξηζηαηηθά.  
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9. Τπνβνήζεζε ζηελ εθηίκεζε, δηάγλσζε, ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ θαθέινπ ζηελ Σειεταηξηθή. 

 

Απφ ηηο βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο ηεο Σειεταηξηθήο πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ε 

ηειεδηάζθεςε. Ζ ηειεδηάζθεςε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα νπηηθναθνπζηηθή επαθή 

κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ρξεζηκνπνηψληαο θάκεξεο θαη κηθξφθσλα θαζψο 

θαη δηθηπαθφ εμνπιηζκφ. Έηζη νη ηαηξνί κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ: 

 Ηαηξηθά ζπκβνχιηα κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Γηάγλσζε ζε αζζελείο ζε άιιν λνζνθνκείν. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε κε εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο ή ζε ηαηξνχο άιιεο εηδηθφηεηαο. 

Απηφ απνθηά θαίξηα ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ θέληξσλ πγείαο, εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

 Δπίζεο νη θνηηεηέο Ηαηξηθήο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, θαζψο θαη δηαιέμεηο πνπ γίλνληαη ζε άιια ζεκεία. 

 

Δλ νιίγνηο, έλαο ηαηξφο κπνξεί κε ηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο: 

 Να θάλεη δηάγλσζε ελφο αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζε έλα απνκαθξπζκέλν ρσξηφ. 

 Να δεηήζεη ηελ γλψκε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζπλαδέιθνπ γηα ηνλ εμεηαδφκελν 

αζζελή. 

 Να έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην αξρείν αζζελψλ (patient record). 

 Να επσθειεζεί ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ δηάγλσζεο. 

 Να έρεη άκεζε πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε. 

 Να έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ κέζσ δηθηχνπ. 

 

Οθέιε απφ ηα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ έρνπλ επίζεο θαη νη 

αζζελείο. πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά ηεο Σειεταηξηθήο ζηνλ πνιίηε είλαη 

πνιχπιεπξε: 

 Έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ ηαηξφ, αθφκε θαη αλ εθείλνο βξίζθεηαη 

ρηιηφκεηξα καθξηά. 

 Έρεη άκεζε εμππεξέηεζε θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο, απνθεχγνληαο 

ηηο επαλαιήςεηο, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηα ιάζε. 

 Δλεκεξψλεηαη άκεζα γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, επηδεκίεο, πξφιεςε. 
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 Σέινο, ηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηαρχηεξν ρξφλν αλάξξσζεο, κηθξφηεξε ρξήζε κε απαξαίηεησλ θαξκάθσλ θαη 

κείσζε εμφδσλ γηα αζζελείο θαη λνζνθνκεία. 

 

3.2 Μεηνλεθηήκαηα Ζιεθηξνληθνχ Φάθεινπ Τγείαο 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φπσο είλαη 

ν Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο είλαη θαηαλνεηφ φηη ζα βξεζνχκε αληηκέησπνη θαη 

ζα πξέπεη λα πξνζπεξάζνπκε έλαλ αξηζκφ δπζθνιηψλ πνπ ζα εκθαληζηεί. ηε δηθή 

καο πεξίπησζε κεξηθά απφ ηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα ππεξπεδεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Γελ έρεη νξηζζεί πξσηφθνιιν, ην νπνίν λα δηεπθξηλίδεη ηα δεδνκέλα πνπ 

πξέπεη λα εηζαρζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ θαηαγξάθνληαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εμαξηψληαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ 

ηαηξνχ, ηελ αζζέλεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ θαζψο θαη ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν είλαη 

εηδηθεπκέλνο ν ηαηξφο. 

2. Πνιινί ηαηξφ-λνζειεπηηθνί νξγαληζκνί πηζηεχνπλ φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ηαηξηθνχ Φαθέινπ, ζα βειηίσλαλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο κεηά απφ 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά ζίγνπξα φρη άκεζα. 

3. Ο Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο είλαη αδχλαην λα εθκεδελίζεη ή λα κεηψζεη 

ηηο πηζαλφηεηεο αλζξψπηλνπ ιάζνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κία ιάζνο 

δηάγλσζε απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 

4. Με ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο, ζπρλά θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη 

ινγηθφ λα απμήζεη ηηο ψξεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο εξγαζίαο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο θάλεη ηνπο εξγαδφκελνπο 

απξφζπκνπο ζην λα δερηνχλ έλα ηέηνην ζχζηεκα. 

5. Πάληα ε εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ θαη ακεραλία 

ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ο ιφγνο είλαη φηη πνιινί απφ ηνπο ελ δπλάκεη 

ρξήζηεο δελ έρνπλ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε επαθή κε ηελ ηερλνινγία θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

6. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ ζηα θιηληθά ηδξχκαηα, είλαη ε 

δχζρξεζηε δηαπξνζσπία (user-interface) πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο πξψηεο 
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πξνζεγγίζεηο κεραλνγξάθεζεο. Απηφ πξνθάιεζε ηελ έληνλε δπζπηζηία ζε 

φζνπο έθαλαλ ρξήζε απηνχ γηα κία απνηειεζκαηηθή θαη ρξήζηκε εθαξκνγή 

ηνπ ζην κέιινλ. 

3.3 Μεηνλεθηήκαηα Φάθεινπ Τγείαο ζε έληππε κνξθή 

Γηα δεθαεηίεο, ε ιχζε ηνπ ρεηξφγξαθνπ (paper-based) ηαηξηθνχ θαθέινπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ζρεηηθή επηηπρία.  

Παξφια απηά, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηε ρξήζε ελφο 

ρεηξφγξαθνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, δελ πεγάδνπλ απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ, αιιά 

ζην ηη απηφ κπνξεί λα επηθέξεη :  

 Ζ πιεζψξα ηαηξηθψλ θαθέισλ ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη κνηξαία 

φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ, κηα θαη 

ην θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηε ζσζηή απνζήθεπζε θαη ηαμηλφκεζε 

πηζαλφλ ρηιηάδσλ θαθέισλ είλαη ηεξάζηην,  

 Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πιεζψξαο 

ηαηξηθψλ θαθέισλ γηα έξεπλα, κηα θαη θάηη ηέηνην απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα (αλάγλσζε ησλ θαθέισλ, θσδηθνπνηεκέλε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ 

ηνπο θ.ιπ.) θαη ην ζεκαληηθφηεξν: ρξφλν. Γηάθνξεο ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη, νη ρεηξφγξαθνη ηαηξηθνί θάθεινη είλαη απξνζπέιαζηνη ζε πνζνζηφ 

30% ηνπ ρξφλνπ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο (λνζνθνκεία, θ.ιπ.), ελψ ζπλήζσο 

ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη δηαζθνξπηζκέλν ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία: γξαθεία 

ηαηξψλ, λνζνθνκεία, δηαγλσζηηθά θέληξα, θ.ιπ. (Disk θαη Steen 1991, 

Delpierre 2004, Lovis et al. 2000). 

 Σέινο, έρεη απνδεηρζεί φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη’ εμαθνινχζεζε 

απνηπγράλεη ζηελ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ απφ έλα ρεηξφγξαθν ηαηξηθφ 

θάθειν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο κε αζζελή. ηε κειέηε 168 

πεξηπηψζεσλ απνδείρζεθε φηη αλαδεηήζεθαλ θαη δελ βξέζεθαλ πιεξνθνξίεο 

ζε πνζνζηφ 81%. ην 95% απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ν ηαηξηθφο θάθεινο δελ 

ήηαλ δηαζέζηκνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Σα πνζνζηά αλά θαηεγνξία 

κε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ήηαλ 36% γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη πξάμεηο, 23% γηα θαξκαθεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή 

αγσγή, 31% γηα ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη 10% γηα άιιεο πιεξνθνξίεο (Tang et al. 

1994). 
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 3.4 Ζ δνκή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο ζε ζρέζε 

κε κε ειεθηξνληθφ θάθειν 

Ζ δηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ 

απηήλ ζε έλα κε ειεθηξνληθφ (paper-based record).  

Σα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ρεηξφγξαθνπ θαθέινπ είλαη ηα εμήο: 

 Δχθνια κεηαθέξεηαη θαη εχθνια ςάρλεηαη 

 Υακειφ θφζηνο, ειεχζεξν format 

 Γξήγνξε πξνζζήθε ζηνηρείσλ 

 Δίλαη πξνζπειάζηκνο ζε κία κφλν ζέζε 

ε αληίζεζε, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ 

Τγείαο είλαη: 

 Δίλαη πξνζπειάζηκνο απφ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαη απφ πεξηζζφηεξα άηνκα 

 Δχθνια αλαδεηνχληαη θαη δηαβάδνληαη νη πιεξνθνξίεο 

 Απνηειεί θαιή βάζε γηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ 

 Δίλαη ζπλεπήο θαη ελεκεξψλεηαη δηαξθψο 

 Απαηηεί εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

 Ζ εηζαγσγή ζηνηρείσλ απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν 

 Έρεη πςειφηεξν θφζηνο 

Γηα έλα ζχζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο πνπ ζεσξείηαη ζην πιαίζην ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: 

 Τπάξρεη αλεμαξηεζία απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

 Μηα βάζε δεδνκέλσλ φπσο ν Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο απνκνλψλεη ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα αξρείσλ 

 Φξνληίδεη γηα φιεο ηηο κεηαθνξέο πξνο θαη απφ ηε βάζε δηαηεξψληαο φκσο 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αιιεινπρίαο ηεο βάζεο 

 Γηα θάζε αίηεκα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο γηα λα θάλεη ηελ επηθείκελε/αηηνχκελε ελέξγεηα 

 

Έλαο ηχπνο δεδνκέλσλ κε ζπνπδαία ζεκαζία ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο είλαη 

ην «γεληθφ πιαίζην / ζχλνιν πεξηζηάζεσλ» (context) ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Κάζε 

είδνο γλψζεο ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν παίξλεη έλλνηα κέζα απφ ηα ζπκθξαδφκελα 

ηνπ ρξφλνπ, ηνπνζεζίαο, θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θιηληθψλ θαη ησλ αζζελψλ θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο. Γειαδή, πξέπεη γηα θάζε δεδνκέλν λα ππάξρνπλ ηδηφηεηεο 

φπσο π.ρ. πνηνο/ηη/πφηε/πνχ/γηαηί. 

χλζεηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κέζα ζε έλαλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν 

είλαη: 

 Παξαγγειίεο εμεηάζεσλ/παξαπεκπηηθά θαη παζνινγία: νη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί 

ζέινπλ λα δνπλ έλα αίηεκα γηα ηεζη, θαη ηα απνηειέζκαηα λα πεγαίλνπλ 

θαηεπζείαλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο. Με ην ρξφλν ηα δεδνκέλα 

γίλνληαη ηεξάζηηα θαη δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θάπνην ρξήζηκν ζθνπφ. 

 Εσηηθά ζήκαηα (Vital signs): δηαγλσζηηθέο ζεηξέο 

 Σνκνγξαθίεο, ειεθηξνθπζηνινγηθά θαη άιια πνιπκεζηθά δεδνκέλα. 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 Οδεγίεο/θιηληθά πξσηφθνιια: θιηληθέο νδεγίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ εηδηθά 

ζπζηήκαηα, αιιά θάπνηα απφ απηά κφλν ζα ρξεηάδεηαη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ΖΦΤ. 

 ε έλα ζχζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο απαηηείηαη θαη θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ησλ εηζφδσλ θαζψο απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ αξθεηέο 

πεγέο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ/αληηθεηκέλσλ, φπσο: 

 Κιηληθνί (παξαηεξήζεηο, πεξηιήςεηο, πιάλα θξνληίδαο) 

 Άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο.) 

 Δηζεξρφκελα δεδνκέλα απφ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ (test results) 

 Αζζελείο 

 

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ γεληθά ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο: 

1. Ηαηξνθεληξηθνί (Doctor oriented) 

2. Αζζελνθεληξηθνί (Patient oriented) 

3. Πξνβιεκαηνθεληξηθνί (Problem oriented) 

 

ε θαηαλεκεκέλα βέβαηα ζπζηήκαηα ε έλλνηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο 

απνθηά κηα λέα δηάζηαζε: δελ έρεη λφεκα ην πξφβιεκα ηνπ ηη πεξηέρεηαη ζε έλα 

θάθειν θαη ηη φρη, αθνχ «νηηδήπνηε ππάξρεη θάπνπ» ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. Έηζη πνιινί αζζελείο έρνπλ πιεξνθνξίεο θαθέισλ ζε πνιιαπιά ζεκεία (π.ρ. 
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ΚΤ, ΠΗ, Ννζνθνκεία θηι). Δπίζεο ηκήκαηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο 

κπνξεί λα ρξεηάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο. 

Πάλησο νη σο ηψξα εκπεηξίεο έρνπλ σο εμήο: 

 Ο ράξηηλνο θάθεινο δελ έπαςε λα ππάξρεη 

 Ζ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα γίλεηαη έπεηηα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

ράξηηλεο θαξηέιαο 

 Ζ αλαδήηεζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζε ΖΦΤ επηηπγράλεηαη ζηνλ ειάρηζην 

δπλαηφ ρξφλν 

 Αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηεο θιηληθήο γίλεηαη 

πιένλ ζε εκεξήζην επίπεδν 

Παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ θαη ηνπ 

Υεηξφγξαθνπ θαθέινπ, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζην Ννζνθνκείν  «ν Άγηνο άββαο»
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Κεθάιαην 4 – Σερλνινγίεο 

4.1 Έμππλεο Κάξηεο 

Οη έμππλεο θάξηεο είλαη πιαζηηθέο θάξηεο, ζε κέγεζνο πηζησηηθψλ θαξηψλ, νη νπνίεο 

έρνπλ ελζσκαησκέλν κηθξνεπεμεξγαζηή. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ έμππλσλ θαξηψλ, ζην 

πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο, είλαη λα πξαγκαηνπνηνχλ επαίζζεηεο, απφ 

άπνςε αζθάιεηαο, θξππηνγξαθηθέο ιεηηνπξγίεο (δεκηνπξγία δεχγνπο θιεηδηψλ, 

απνζήθεπζε θαη ειεγρφκελε πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ δεχγνπο), ζην 

πξνζηαηεπφκελν εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηδησηηθφ θιεηδί 

δελ απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε ή ζε δίζθν ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δειαδή ζε 

πεξηνρή, απφ φπνπ νη πηζαλφηεηεο δηαξξνήο ηνπ είλαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο.  

 

Μεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ έμππλσλ θαξηψλ ζπγθαηαιέγνληαη 

ην κηθξφ κέγεζνο, ε νινέλα απμαλφκελε κλήκε θαη ππνινγηζηηθή ηζρχο, ε νπνία γηα 

παξάδεηγκα, επηηξέπεη πιένλ ηε δεκηνπξγία RSA θιεηδηψλ κεγάινπ κήθνπο απφ ηνλ 

επεμεξγαζηή ηεο θάξηαο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (10 - 20 δεπηεξφιεπηα)[21]. Σν 

θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε απαίηεζε γηα ηελ χπαξμε ζπζθεπήο 

αλάγλσζεο (smart card reader) ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε θάξηα. 

Μέρξη ζήκεξα ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ππνινγηζηψλ δελ πεξηιακβάλεη 

ζπζθεπέο αλάγλσζεο ζηηο βαζηθέο ζπλζέζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξφιν πνπ ην 

θφζηνο ησλ ζπζθεπψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Λχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα θαίλεηαη 

λα δίλεη ε ηερλνινγία ησλ USB tokens, δειαδή έμππλσλ θαξηψλ ζε κέγεζνο 

θιεηδνζήθεο , πνπ ζπλδένληαη ζε ππνινγηζηή κέζσ ηεο ζχξαο USB. 

 

4.2 Σερλνινγία έμππλσλ θαξηψλ  

Οη έμππλεο θάξηεο είλαη αζθαιείο, εχρξεζηεο θαη κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ πνηθίια 

δεδνκέλα. Παξά ην γεγνλφο φηη δε δηαζέηνπλ νζφλε θαη πιεθηξνιφγην, νη έμππλεο 

θάξηεο ζεσξνχληαη εηδηθήο θαηεγνξίαο ππνινγηζηέο ηθαλέο λα επεμεξγάδνληαη, λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ρηιηάδεο byte δεδνκέλσλ[18]. Παξφκνηεο ζην 

κέγεζνο κε ηηο πιαζηηθέο πηζησηηθέο θάξηεο, νη έμππλεο θάξηεο κε ειεθηξηθέο επαθέο 

δηαζέηνπλ έλα ιεπηφ κεηαιιηθφ πηάην, ηνπνζεηεκέλν ζηε κία ηνπο πιεπξά, αθξηβψο 

πάλσ απφ ηελ θεληξηθή γξακκή. Κάησ απφ ην κεηαιιηθφ απηφ πηάην ππάξρεη έλα 
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νινθιεξσκέλν θχθισκα πνπ πεξηέρεη έλα ηζηπ, ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, ε 

κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RAM) θαη κηα ζηαζεξή απνζήθε δεδνκέλσλ. Σα 

δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην κηθξνηζίπ ηεο έμππλεο θάξηαο είλαη 

πξνζεγγίζηκα κφλν κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ηζηπ (chip operating 

system, COS), παξέρνληαο πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αζθάιεηα 

έρεη ηε κνξθή ζπλζεκαηηθψλ (passwords) πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε ηελ πξφζβαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο κλήκεο ηεο θάξηαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο/απνθξππηνγξάθεζεο έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

αθεξαηφηεηα θαη ε κπζηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.   

 

4.3 Πξφηππα έμππλσλ θαξηψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα  

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ (International Standards Organization, ISO) έρεη 

αλαπηχμεη έλα πξφηππν (ISO 7816) γηα θάξηεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ κε 

ειεθηξηθέο επαθέο. Απηφ ην πξφηππν θαζνξίδεη ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ησλ έμππλσλ 

θαξηψλ θαη ηελ αληίζηαζή ηνπο ζην ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ, ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία θαη ηηο δπλάκεηο θχξησζεο. πγρσλεχεη θαη άιια ISO πξφηππα πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ηνπνζεζία, σο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο 

ηεο θάξηαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ, αλάγιπθσλ δεδνκέλσλ.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο έμππλεο θάξηεο έρνπλ νρηψ ειεθηξηθέο επαθέο, αιιά κφλν πέληε απφ 

απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην πξφηππν ISO 7816 θαη πξέπεη λα είλαη ελεξγέο. Σν 

πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηάζεο θαη ξεχκαηνο, ελψ επηηξέπεη ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα απφ ηα δχν πξσηφθνιια κεηαθνξάο: ην 

Σ=1, αζχγρξνλε εκη-δηκεξή κεηάδνζε παθέησλ θαη ην Σ=0, αζχγρξνλε εκη-δηκεξή 

κεηάδνζε ραξαθηήξσλ. Κάπνηνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ αλαπηχμεη έμππλεο θάξηεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θπζηθέο θαη ειεθηξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ISO 7816 αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηδησηηθά ζρεδηαζκέλν πξσηφθνιιν κεηάδνζεο Σ=14 (ην Σ=14 δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν απιά ππνδεηθλχεη αθξηβψο 

απηήλ ηε κε πξνηππνπνίεζε). Σν ISO 7816 θαζνξίδεη, επίζεο, εληνιέο γηα δηάβαζκα, 

γξάςηκν θαη ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ, νη νπνίεο φκσο δε ρξεζηκνπνηνχληαη θαζνιηθά 

απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Τπάξρνπλ, ηέινο, κέζνδνη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ.  



55 
 

Μηα ηππηθή έμππλε θάξηα πεξηέρεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ην νινθιεξσκέλν 

θχθισκα (COS), έλαλ θαηάινγν δνκήο αξρείσλ θαη κηα “κάζθα” απφ πξν-

πξνγξακκαηηζηηθέο νδεγίεο. Απηά πνηθίινπλ απφ ηνλ έλαλ θαηαζθεπαζηή ζηνλ άιινλ 

θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηε κηα θάξηα ζηελ άιιε, αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ζεηξά 

πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφηππν COS γηα ηηο έμππλεο θάξηεο 

θαη ηηο ζπζθεπέο γηα δηάβαζκα ή γξάςηκν. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη κηα εθαξκνγή ζα 

ιεηηνπξγεί ζε πξντφληα δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ, έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ 

πξέπεη λα κεηαθξάδεη ηηο εληνιέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εθαξκνγψλ ζε γιψζζα 

εηδηθή γηα θάζε θάξηα θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ ηεο ζχζηεκα. Απηφ ην πξφγξακκα πνπ 

ινγηθά ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ηζηπ, 

νλνκάδεηαη δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθαξκνγήο (Application Programming 

Interface, API).  

 

4.4 Κξππηνγξαθία  

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απφξξεησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν είδε 

θξππηνγξάθεζεο, ε ζπκκεηξηθή θαη ε αζχκκεηξε θξππηνγξαθία. Καη ζηηο δχν 

ρξεζηκνπνηνχληαη θιεηδηά κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε θξππηνγξάθεζε θαη 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ. ηε ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θιεηδί ηφζν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, φζν θαη γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ελφο κελχκαηνο. πλεπψο ην θιεηδί απηφ πξέπεη λα είλαη γλσζηφ 

ηφζν ζηνλ απνζηνιέα φζν θαη ζηνλ παξαιήπηε. Ο πην γλσζηφο αιγφξηζκνο 

ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο είλαη ν Data Encryption Standard (DES), ν νπνίνο 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ IBM θαη έπεηηα πηνζεηήζεθε ην 1977 απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ 

Ζ.Π.Α. σο ην επίζεκν πξφηππν θξππηνγξάθεζεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Πξφθεηηαη φκσο γηα αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κήθνο 

θιεηδηνχ 56 bits θαη έηζη είλαη εθηθηφ λα παξαβηαζηεί ε αζθάιεηα ηνπ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ AES (Advanced Encryption 

Standard).[24] Ο αιγφξηζκνο AES πεξηγξάθεη κηα ζπκκεηξηθή κπινθ δηαδηθαζία 

θξππηνγξάθεζεο κπζηηθνχ θιεηδηνχ. Τπνζηεξίδεη ηελ ρξήζε θιεηδηψλ κήθνπο 128, 

192 θαη 256 bits. Αλάινγα κε ην πνην κήθνο θιεηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληφκεπζε AES-128, AES-192 θαη AES-256 αληίζηνηρα. Ζ 

δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο είλαη επαλαιεπηηθή.  ηελ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θιεηδηά, ην έλα γηα θξππηνγξάθεζε θαη ην άιιν γηα 
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απνθξππηνγξάθεζε. Τπάξρεη κφλν έλα αληίγξαθν ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ πνπ ην έρεη 

ν παξαιήπηεο γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο ελψ ην δεκφζην θιεηδί 

είλαη δηαζέζηκν ζε νπνηνλδήπνηε. Ο πην γλσζηφο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη ν RSA. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο βαζίδεηαη ζηελ 

δπζθνιία παξαγνληνπνίεζεο κεγάισλ αξηζκψλ (ζήκεξα, ζπλήζσο ηεο ηάμεο ησλ 

1024 κε 2048 κπηηο). Υξεζηκνπνηνχληαη δπν θιεηδηά, έλα δεκφζην θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θξππηνγξάθεζεο θαη έλα θξπθφ γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε. Πξφθεηηαη γηα 

αζθαιή αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο θαζψο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί κέζνδνο 

πνπ λα κπνξεί λα «ζπάζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ».  

 

4.5 Πξφηππν Ηαηξηθψλ Φαθέισλ HEALTH LEVEL 7  

Σα δεδνκέλα ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ βαζίδνληαη ζην δηεζλέο πξφηππν Health Level 

7[19]. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ αλνηρηά πξφηππα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ πγείαο (health information systems) φπσο ηα αθφινπζα.  

 

 Hospital Information Systems (HIS)  

 Laboratory Information Systems (US)  

 Radiology Information Systems (RIS)  

 In-patient Clinical Patient Repositories (CDR)  

 Out-patient Electronic Medical Records (EMR)  

 

κοπός  

θνπφο ηνπ HL7 είλαη λα παξέρεη έλα πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή, δηαρείξηζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη 

ζηνλ αζζελή. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ παξάγνληαη απφ πνιινχο 

γηαηξνχο, πνιιά λνζνθνκεία θαη δηαθνξεηηθέο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο. Δπίζεο ζηα 

λνζνθνκεία νη εμεηάζεηο πξνέξρνληαη απφ μερσξηζηέο κνλάδεο, πνιιαπινχο ηξφπνπο 

ζπγγξαθήο θαη απνζεθεχνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηνλ ππνινγηζηή. Έηζη ε 

αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε ηαηξηθή πιεξνθνξία λα απνζεθεχεηαη ζχκθσλα κε 

θάπνην πξφηππν, έηζη ψζηε ε κεηαθνξά ηεο θαη ε αλάθηεζε ηεο απφ δηαθνξεηηθφ 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα είλαη γξήγνξε, εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή.  
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4.6 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  

Ζ αξρηηεθηνληθή δεδνκέλσλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ ηνπ πξνο πινπνίεζε 

ζπζηήκαηνο ζηεξίδνληαη ζηα αλνηθηά πξφηππα Γηαδηθηχνπ. ια ηα έγγξαθα 

απνζεθεχνληαη σο αξρεία PHP θαη εκκέλνπλ ζε έλα νκνηφκνξθν χθνο πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ηε ρξήζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο γηα λα εμαζθαιίζεη ζαθή θαη 

γξήγνξε πινήγεζε ζηα ηαηξηθά δεδνκέλα έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ εκπηζηνζχλε 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβάδνπλ. Ο εηθνληθφο server πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν 

IIS (Internet Information Services). Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε Microsoft γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ server έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα δηαβαζηνχλ 

PHP αξρεία, φπσο θαη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί νκαιά ν MYSQL Server. Ζ 

εθδφζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο είλαη PHP 4.4.6 

θαη MYSQL 5.0.37. Έηζη επηηπγράλνπκε ηελ δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο 

ην νπνίν αιιειεπηδξά γξήγνξα θαη κε αζθαιή ηξφπν κε ηα ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ 

είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 

Οη ρξήζηεο γηα λα απνθηήζνπλ πηζηνπνίεζε ζηελ εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία ησλ έμππλσλ θαξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εηθνληθφο server έρεη 

παξακεηξνπνηεζεί λα ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο SSL 

(Secure Sockets Layer).[22] Σν πξσηφθνιιν SSL ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο 

θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θαη ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ. Κάζε ζχλδεζε SSL μεθηλά 

πάληα κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ απφ ηνλ server θαη ηνλ client κέρξη λα επηηεπρζεί 

ε αζθαιήο ζχλδεζε, πξάγκα πνπ νλνκάδεηαη ρεηξαςία (handshake). Ζ ρεηξαςία 

επηηξέπεη ζηνλ server λα απνδείμεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηνλ client ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα επηηξέπεη ζηνλ client 

θαη ηνλ server λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ γξήγνξε θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο .  

 

4.7 Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά  

Οη ρξήζηεο ζα απζεληηθνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα κέζσ «strong authentication». Με 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχκε έλα ζχζηεκα αμηφπηζην ην νπνίν κπνξεί λα 
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αληαπνθξηζεί ζε νπνηνλδήπνηε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο απνθπγήο θηλδχλσλ είλαη ε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

(digital certificates).[2]Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πηζηνπνηήζνπλ φηη ην άηνκν πνπ ζέιεη λα απζεληηθνπνηεζεί ζηελ εθαξκνγή είλαη 

πξαγκαηηθά απηφ πνπ δειψλεη φηη είλαη. Σα πηζηνπνηεηηθά ηνπνζεηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία 

απφθξπςεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνλαδηθφ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε 

ρξήζηε. Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά είλαη αξθεηά αζθαιή επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ 

παλίζρπξε ηερλνινγία απφθξπςεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην αζθαιή αθφκε θαη 

απφ ηηο ππνγξαθέο. ηελ πξαγκαηηθή δσή κία ππνγξαθή κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί. 

Αληηζέησο, ζην Internet δελ κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη έλαληη ρξεψζεσο απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ 

νλνκάδνληαη Digital Authorities.[4] Μία ηέηνηα εηαηξία είλαη ε πνιχ γλσζηή VeriSign. 

Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο φπσο ην φλνκα ηνπ 

ρξήζηε, ην φλνκα ηεο εηαηξίαο πνπ ην εθδίδεη, έλαλ ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη άιιεο 

παξφκνηεο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κ' έλαλ ηξφπν πνπ ηηο 

θάλεη κνλαδηθέο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. Σν επίζεκν πξφηππν πνπ επηθξαηεί ζηα 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά είλαη ην X509.  

 

Με ηελ ιήςε ελφο κελχκαηνο κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ν παξαιήπηεο 

επαιεζεχνληαο ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή βεβαηψλεηαη φηη ην κήλπκα είλαη αθέξαην. 

Ο παξαιήπηεο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ρξεζηκνπνηεί ην 

δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα. Απηφ φκσο πνπ δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ν παξαιήπηεο 

κε βεβαηφηεηα, είλαη αλ ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο είλαη φλησο απηφο πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη είλαη. Θεσξψληαο φηη ν θάηνρνο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ είλαη πξάγκαηη 

απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη (θαη ε κπζηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ δελ έρεη 

παξαβηαζηεί) ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο πνπ ππέγξαςε, δελ κπνξεί λα αξλεζεί ην 

πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο πνπ έζηεηιε (κε απνπνίεζε).  

 

Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν δηθαηνχρνο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ, 

θαη κφλνλ απηφο, δεκηνχξγεζε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη φηη ην δεκφζην θιεηδί 

ηνπ απνζηνιέα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν παξαιήπηεο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο 

είλαη φλησο ηνπ απνζηνιέα. Απαηηείηαη δειαδή, ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ηέηνηνπ, 

ψζηε ν παξαιήπηεο λα κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ κε 
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ην δεκφζην θιεηδί. Ο κεραληζκφο απηφο ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη απφ κία νληφηεηα 

πνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη πνπ εγγπάηαη φηη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

αληηζηνηρεί ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην θιεηδί. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο 

είλαη ε νληφηεηα πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία εθείλε κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε 

ζρέζε ελφο πξνζψπνπ κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη απηφ, 

είλαη κε ηελ έθδνζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ (έλα ειεθηξνληθφ αξρείν) ζην νπνίν ν 

Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ην 

δεκφζην θιεηδί ηνπ. Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηχπνπο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ δεκνζίνπ θιεηδηνχ (public key certificate). Ο ζηφρνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ηαπηνπνίεζεο 

κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αλαθέξεη ην 

δεκφζην θιεηδί (ην νπνίν θαη είλαη ην αληηθείκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) θαη 

επηβεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ είλαη 

ν δηθαηνχρνο ηνπ αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. Έηζη ν παξαιήπηεο πνπ ιακβάλεη 

έλα κήλπκα κε ςεθηαθή ππνγξαθή, κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην κήλπκα έρεη 

ζηαιεί απφ ην πξφζσπν πνπ ην ππνγξάθεη. Ζ ζπζρέηηζε ελφο δεκνζίνπ θιεηδηνχ κε 

ηνλ δηθαηνχρν ηνπ γίλεηαη κε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ Παξφρνπ. 

 

4.8 Πηζηνπνηεηηθφ X 509  

Ζ ITU-T (International Telecommunications Union) έρεη ζεζπίζεη έλα πξφηππν γηα ηα 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, ην Recommendation X.509. Πεξηέρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 Version 

Ζ έθδνζε ηνπ X.509. Αλάινγα κε απηή, θαζνξίδεηαη ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ζα 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ. Τπάξρνπλ ηξεηο 

εθδφζεηο ηνπ.  

 Serial Number 

Ζ νληφηεηα πνπ δεκηνχξγεζε ην πηζηνπνηεηηθφ δίλεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ 

ζην θάζε πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεη.  

 Signature Algorithm Identifier 

Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Αξρή έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (CA) 

γηα λα ην ππνγξάςεη.  

 Issuer Name 
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Σν φλνκα (γξακκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν X.500) ηεο νληφηεηαο πνπ 

ππέγξαςε ην πηζηνπνηεηηθφ, δειαδή ηεο CA. (Σν πξφηππν X.500 εμαζθαιίδεη 

ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ νλφκαηνο ζην Internet).  

 Validity Period 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία ην πηζηνπνηεηηθφ ζεσξείηαη έγθπξν. Ζ 

δηάξθεηά ηεο κπνξεί λα πνηθίιεη απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα κέρξη ζρεδφλ έλαλ 

αηψλα θαη εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην πφζν αζθαιέο 

ζεσξείηαη ην ηδησηηθφ θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ή ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θάπνηνο ζα θαηαβάιεη γηα ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

 Subject (User) Name 

Σν φλνκα (ζχκθσλα πάληα κε ην X.509) ηεο νληφηεηαο ηεο νπνίαο ην δεκφζην 

θιεηδί αλαγλσξίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ.  

 Subject Public Key Information 

Αλαγλσξηζηηθά γηα ην δεκφζην θιεηδί, ηνλ αιγφξηζκν ηνπ θιεηδηνχ θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο.  

 Issuer unique identifier 

Αλαγλσξηζηηθφ ηεο Αξρήο πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ.  

 Subject unique identifier 

Αλαγλσξηζηηθφ ηεο νληφηεηαο ηεο νπνίαο ην δεκφζην θιεηδί αλαγλσξίδεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

 Extensions 

Δπηπιένλ αλαγλσξηζηηθά πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη ν ρξήζηεο. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά είλαη: KeyUsage (πεξηνξίδεη ηελ ρξήζε 

ηνπ θιεηδηνχ κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο), AlternativeNames 

(ελαιιαθηηθά νλφκαηα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε απηφ ην δεκφζην θιεηδί, 

φπσο email, δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ). Απηά ηα extensions κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο θξίζηκα (critical) έηζη ψζηε λα ειέγρνληαη θαη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα αλ ην KeyUsage ραξαθηεξηζηεί 

σο θξίζηκν θαη έρεη ηελ ηηκή “keyCertSign” ηφηε εάλ επηρεηξεζεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζε κηα επηθνηλσλία κε SSL, ζα 

απνξξηθζεί, αθνχ ε ηηκή ηνπ ππνδειψλεη φηη ην ηδησηηθφ θιεηδί πξέπεη λα 
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ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ ππνγξαθή πηζηνπνηεηηθψλ θαη φρη γηα ρξήζε κε 

SSL.  

 Σέινο ππνγξαθή γηα φια ηα παξαπάλσ πεδία. 

 

4.9 Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο θαη Άξζε Απνξξήηνπ 

Αο αλαιχζνπκε φκσο κία ζπγθεθξηκέλε, πνιχ ελδηαθέξνπζα ππφζεζε ζηελ νπνία 

εμεηάδεηαη ε άξζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, κε ηελ νπνία αζρνιήζεθε ε ΑΠΓΠΥ θαη 

επί ηεο νπνίαο εμέδσζε ηελ ππ’ αξηζκφλ 40/2009 απφθαζή ηεο. 

Με ζρεηηθή αίηεζή ηεο πξνο ηελ αξρή, ε αηηνχζα ηδησηηθή καηεπηηθή – γπλαηθνινγηθή 

θιηληθή δεηεί λα ηεο δνζεί άδεηα: 

1. γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν λνζειείαο 

αζζελνχο, πξνο αληίθξνπζε αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε βάξνο ηεο γηα 

ζνβαξά ηαηξηθά ζθάικαηα θαηά ηε λνζειεία ηνπ θαη 

2. γηα λα ρνξεγήζεη ζηνπο επίζεο θαζ’ σλ ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

ζπλεξγάηεο ηεο ηαηξνχο αληίγξαθα ηνπ παξαπάλσ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

λνζειείαο ζηελ θιηληθή, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνχζνπλ ηνπο ζε βάξνο ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Ζ Αξρή έθξηλε ελ πξνθεηκέλσ φηη ε άξζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ επηηξέπεηαη θαη’ 

άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Ν. 3418/2005 (πξβι. θαη άξζ. 20 επ., 371 παξ. 4 ΠΚ), φηαλ: 

1. ν ηαηξφο απνβιέπεη ζηελ εθπιήξσζε λνκηθνχ θαζήθνληνο, 

2. ν ηαηξφο απνβιέπεη ζηε δηαθχιαμε ελλφκνπ ή άιινπ δηθαηνινγεκέλνπ, 

νπζηψδνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ζπκθέξνληνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηαηξνχ ή 

θάπνηνπ άιινπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά, 

3. ζπληξέρεη θαηάζηαζε αλάγθεο ή άκπλαο. 

Δπίζεο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηαηξηθνχ απνξξήηνπ αίξεηαη θαη’ άξζξν 13 παξ. 4 ηνπ 

σο άλσ λφκνπ, αλ ζπλαηλεί ζε απηφ εθείλνο, ζηνλ νπνίν αθνξά. Ζ ζπλαίλεζε ηνπ 

πξνζψπνπ κπνξεί λα ζπλάγεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Καη’ άξζξν 4 παξ. 1β’ ηνπ Ν. 2472/1997, θάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πξέπεη λα ππαθνχεη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο δειαδή ηα δεδνκέλα 

λα είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα θαη αλαγθαία. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζ’ ηνπ Ν. 2472/1997, πξέπεη λα 

ζηνηρεηνζεηνχλ φηη ηα ζηνηρεία, γηα ηελ επεμεξγαζία νπνίσλ δεηνχλ ηελ άδεηα ηεο 

Αξρήο, είλαη αλαγθαία θαη πξφζθνξα γηα ηελ αλαγλψξηζε, άζθεζε ή ππεξάζπηζε 
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δηθαηψκαηφο ηνπο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 γ’ ηνπ Ν. 

2472/1997 εθαξκφδεηαη ζηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, αιιά θαηά κείδνλα 

ιφγν θαη ζηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα, ρσξίο σζηφζν ηφηε λα αηηείηαη άδεηα ηεο 

Αξρήο, Καη’ άξζξν 11 παξ. 3 ηνπ Ν. 2472/1997, αλ ηα δεδνκέλα αλαθνηλψλνληαη ζε 

ηξίηνπο, ην ππνθείκελν ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αλαθνίλσζε πξηλ απφ απηνχο. 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ επίκαρνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ηεξεί ε θιηληθή, ηα γλσξίδνπλ νη 

ζεξάπνληεο ηαηξνί θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο απηνί δηελήξγεζαλ ηηο 

ζρεηηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξείραλ ζηνλ 

αζζελή, γηα ηηο πιεκκέιεηεο ηεο νπνίαο θαη ελάγνληαη. Ζ ρνξήγεζε ζηελ πεξίπησζε 

απηή ηνπ επίκαρνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ηεξεί ε θιηληθή ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο 

θαη παξέρνληεο ππεξεζίεο πγείαο, πνπ επίζεο ελάγνληαη, δελ απνθαιχπηεη ζε απηνχο 

λέα δεδνκέλα, ηνπο είλαη σζηφζν αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε δηθαηψκαηφο ηνπο 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ. Γεδνκέλνπ πεξαηηέξσ, φηη ν αζζελήο κε ηελ αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο θιηληθήο, ησλ ηαηξψλ ζπλεξγαηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο απνθαιχπηεη ν ίδηνο θαη ελ ηνηο πξάγκαζη ζπλαηλεί ζηε δηθαζηηθή 

ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ, αίξεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο απνξξήηνπ. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία ηνπ επίκαρνπ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο δίθεο, θαζψο αθνξνχλ 

ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ελ γέλεη παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο θαηά ηε λνζειεία ηνπ 

αζζελνχο, γηα ηηο νπνίεο ν αζζελήο κέκθεηαη ηνπο αηηνχληεο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παξαπάλσ θαζ’ σλ ε αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξνο αληίθξνπζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο. 

πλεπψο, ε Αξρή νθείιεη λα ρνξεγήζεη ηελ αηηνχκελε άδεηα ζηελ πξνζθεχγνπζα 

θιηληθή γηα δηθαζηηθή ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ εθ κέξνπο ηεο θαη ρνξήγεζε 

αληηγξάθσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ζηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

ηαηξνχο ζπλεξγάηεο ηεο. 

 

4.10 Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία Ηαηξηθψλ Γεδνκέλσλ 

ε κηα πεξίνδν φπνπ ηα ηαηξηθά δεδνκέλα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ςεθηνπνίεζεο 

ηνπο (ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο, big data, θιπ) έρεη πξνθχςεη ην δήηεκα ηεο 

αζθάιεηαο ηνπο. 
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4.10.1 Αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο 

Ο θάζε θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Πξνηνχ 

μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

πξνβεί ζε κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο: 

1. πζθεπέο θαη ινγηζκηθφ: Applications, πξνγξάκκαηα, θηλεηέο ζπζθεπέο, 

ππνινγηζηέο, backup server, ην router γηα ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ 

θσδηθφ ηεο αζχξκαηεο ζχλδεζεο. 

2. Γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξσηφθνιια αζθαιείαο θαη δηαδηθαζίεο: Γελ έρνπλ 

αμία νη ζπλερείο αιιαγέο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα εάλ ην 

πξνζσπηθφ ζπρλά μερλάεη λα απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα ησλ ινγαξηαζκψλ 

ή αλ αθήλνπλ ηηο ζπζθεπέο “κφλεο” ηνπο. 

3. Δπηθνηλσλία θαη ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο: Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ηαηξείνπ ζην λα απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, αιιά θαη ην 

φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπο δελ παξαβηάδνληαη. 

4.10.2 Σξία είδε κέηξσλ αζθάιεηαο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο ζα αλαδείμνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν 

θνξέαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ. Σξία είλαη ηα είδε ησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ: 

 Γηαρεηξηζηηθά 

Οινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε 

ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο θαθέινπο θαη ζρέδηα γηα έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Φπζηθά 

Παξαθνινχζεζε ησλ ππνινγηζηψλ, θιείδσκα ησλ εμνπιηζκψλ θαη 

πεξηνξηζκφο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο φπνπ βξίζθνληαη ηα ζπζηήκαηα κε ηα 

δεδνκέλα. 

 Σερληθά 

Πεξηνξηζκφο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθά δεδνκέλα, παξαθνινχζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέηξα αζθαιείαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ θνξέα. 
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4.10.3 Σα νθέιε 

Τπελζπκίδεηαη φηη δελ είλαη ιίγα ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ, αιιά θαη ησλ εθαξκνγψλ 

πγείαο ησλ Smartphone (apps). Ζ θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ γηαηξψλ 

(πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ άδεηα λα ρεηξίδνληαη ην ζχζηεκα) κπνξεί λα 

επηηαρχλεη ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή θαη λα ηελ θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή 

ζηνλ ίδην. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ tablets ή θαη άιισλ ζπζθεπψλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε εθπαίδεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ζέκαηα πγείαο, θαζψο θαη 

λα εληζρχζεη ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία γηαηξνχ-αζζελή. Αθφκε, ε αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ είλαη κάιινλ κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην ραξηί. Οη 

θσδηθνί, ηα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο κπνξνχλ λα 

εκπνδίζνπλ ηελ αλεπηζχκεηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Δίλαη επθνιφηεξν ην λα 

δηαξξήμεηο έλα ληνπιάπη γηα παξάδεηγκα κε ηα αξρεία, παξά λα “ζπάζεηο” έλα 

ζχζηεκα αζθαιείαο. 

Σνπιάρηζηνλ ζηηο ΖΠΑ, ηα επφκελα ρξφληα πεξηζζφηεξνη απφ ην 50% ησλ γηαηξψλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ tablet ζπζθεπέο θαη θηλεηά, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

δεδνκέλα ησλ αζζελψλ, ηαηξηθέο εθαξκνγέο (apps) θαη θιηληθέο πιεξνθνξίεο. 
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Κεθάιαην 5- Δκπεηξηθά δεδνκέλα  

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα κε ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ην 

Αληηθαξθηληθφ – Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν «ν Άγηνο άββαο». Σα έηε ηα νπνία 

εμεηάζηεθαλ είλαη απφ ην 2011 έσο θαη ην 2015. εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη 

ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε ην 2000.  Ο Άγηνο άββαο απφ ην 2011 

δηαζέηεη έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, ε βάζε ηνπ νπνίνπ είλαη ν 

Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Αζζελή. Χο εθ ηνχηνπ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη  κέζσ 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Αζζελή γηα ην δηάζηεκα απφ ην 2011 έσο θαη ην 2015 

απνηεινχλ κηα αμηφπηζηε πεγή δεδνκέλσλ.  

5.1 Αλάιπζε δείγκαηνο  

Ζ πξψηε νκάδα ζηνηρείσλ πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξά ηηο αλαιψζεηο θαξκάθσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ννζνθνκείν θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Οη θιηληθέο νη 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα είλαη νη εμήο :  

 ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ 

 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 

 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΑΘΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 

 Α ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Α ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 

 Α' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 Α.Μ.Μ.Ο 

 ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΚΛΗΝ.ΠΑΡΑΡΣΖΜ. 

 Β ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Β ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 

 Β' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 Γ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Γ' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 
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 ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΓΝΑΘΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 Γ' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (ΜΑΣΟΤ) 

 Γ'ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΘΧΡΑΚΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΟΝΟΤ 

 ΜΔΘ 

 ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ 

 ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ  ΚΛΗΝΗΚΖ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ 

 ΥΔΗΡ/ΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΜΑΣΟΤ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 Χ.Ρ.Λ 

 SYNTAGOL 

 ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΜΖΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

 ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ 

 ΥΔΗΡ/ΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ 

ηα θάξκαθα ηνπ δείγκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

 Κπηηαξνζηαηηθά Πξσηφηππα 

 Κπηηαξνζηαηηθά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο  

 Αληηβηνηηθά Πξσηφηππα 

 Αληηβηνηηθά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 

 Ρεπκαηνινγηθά Πξσηφηππα 

 Ρεπκαηνινγηθά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 
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 Καξδηνινγηθά Πξσηφηππα 

 Καξδηνινγηθά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 

 Δξπζξνπνηεηίλεο Πξσηφηππα 

 Δξπζξνπνηεηίλεο Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 

 Αληηθαηαζιηπηηθά Πξσηφηππα 

 Αληηθαηαζιηπηηθά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 

 Αληηξξεηξνηθά Πξσηφηππα 

 Αληηξξεηξνηθά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 

 Λνηπά Πξσηφηππα 

 Λνηπά Γελφζεκα - Δθηφο παηέληαο 

Ζ επφκελε νκάδα δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ηηο εηζαγσγέο ησλ αζζελψλ 

γηα ηα 5 αλαθεξφκελα έηε. Οη θιηληθέο ηνπ ελ ιφγσ δείγκαηνο είλαη νη εμήο: 

 ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ 

 Β' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 

 Γ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Γ' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (ΜΑΣΟΤ) 

 Β ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

 Γ' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΜΔΘ 

 Χ.Ρ.Λ 

 ΓΝΑΘΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 ΥΔΗΡ/ΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΜΑΣΟΤ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

 Α' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 Α ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Α.Μ.Μ.Ο 

 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ  ΚΛΗΝΗΚΖ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 
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 Β ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Α ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΘΧΡΑΚΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΟΝΟΤ 

 Γ'ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ 

 ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΚΛΗΝ.ΠΑΡΑΡΣΖΜ. 

 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ (Ν/Α) 

 ΜΖΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ 

 ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

 ΥΔΗΡ/ΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ 

Ζ ηξίηε νκάδα δείγκαηνο αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα σο άλσ αλαθεξφκελα έηε. Οη θιηληθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Α ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Α ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 

 Α' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

 ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ 

 Β ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 

 Β ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ 

 Β' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 Γ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ 
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 Γ' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΓΝΑΘΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΓΤΝΑΗΚΟΛΓΗΚΖ 

 Γ' ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (ΜΑΣΟΤ) 

 ΘΧΡΑΚΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΜΔΘ 

 ΜΖΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ 

 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ 

 ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 

 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ 

 ΥΔΗΡ/ΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΜΑΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 

 ΥΔΗΡ/ΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ 

 Χ.Ρ.Λ. 

Σέινο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη θαηαζηάζεηο 

νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Αληηθαξθηληθνχ – Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Αζελψλ «ν Άγηνο άββαο» γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

5.2 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ  

Βάζεη ζηνηρείσλ απφ ην Ζιεθηξνληθφ Φάθειν αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ν Άγηνο 

άββαο, παξαζέηνπκε ηα θαησηέξσ απνηειέζκαηα : 

Ζ πιεξνθνξία βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν αζζελή ν νπνίνο 

ζπληζηά ηε βάζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, εθφζνλ απηή 

ζρεηίδεηαη κε εληαία ζρήκαηα θσδηθνπνηήζεσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζηαζεξφηεηα, αμηνπηζηία, αθξίβεηα θαη επειημία θαη πινπνηνχληαη θάησ απφ δηεζλή 

πξφηππα. 

  



70 
 

πγθεθξηκέλα νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Πξνυπνινγηζκφο  

 Έζνδα - Έμνδα 

 Πξνκήζεηεο  

 Γηαρείξηζε εμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ 

 Γξαθείν θίλεζεο 

 Απνζήθεο – Φαξκαθείν 

 Δληάικαηα 

 Δξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο 

 Πάγηα 

 Λνγηζηηθή 

 Ηζνινγηζκφο
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Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε Λεηηνπξγηθά Έζνδα – Έμνδα – Κφζηνο Αλαισζίκσλ θαη Αλαιψζεσλ Φαξκάθσλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-29.055 

-29.433 

-26.285 

-16.827 

-26.137 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΗΙΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΕΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 
ΕΟΔΑ 

(σε χιλιάδες) 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

(σε χιλιάδες) 
 

ΚΟΣΟ 
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 
(σε χιλιάδες) 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΑΝΑΛΩΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
(σε χιλιάδες) 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΙ 
ΑΝΑΛΩΕΙ 

2011 40.780 -40.888 -28.946 -29.055 20.868  

2012 43.166 -43.855 -28.743 -29.433 19.897 1,00% 

2013 35.872 -36.191 -25.967 -26.285 16.583 -4,65% 

2014 40.448 -34.627 -22.648 -16.827 13.198 -16,66% 

2015 30.561 -35.967 -20.731 -26.137 11.191 -20,41% 
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Παξαηεξείηαη βειηίσζε απνηειεζκάησλ ην 2013 θαη ην 2014. Σν 2015 παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηα έμνδα αλαιψζηκσλ, κείσζε ζηηο αλαιψζεηο, 

αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηα ρεηξνπξγεία αιιά κείσζε ησλ εζφδσλ. Καηά ηα έηε 2014 θαη 2015 έρνπκε ζρεδφλ ίδηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη 

φπσο θαίλεηαη θαησηέξσ θαη ζρεδφλ ίδην αξηζκφ εηζαγσγήο αζζελψλ. Σν 2015 ην θφζηνο αλαισζίκσλ έρεη κεησζεί αιιά φπσο πξναλαθέξακε 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε εζφδσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα νηθνλνκηθφ έιιεηκκα χςνπο 9.996.748,07€ ζηα έζνδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πνπ δελ έρεη εηζπξαρζεί  απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ. Γεδνκέλνπ ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελή θαηαγξάθνληαη επαθξηβψο φιεο νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Φνξέα. 

40.780 43.166 35.872 40.448 
30.561 

-40.888 -43.855 -36.191 -34.627 -35.967 

-28.946 -28.743 
-25.967 -22.648 -20.731 

2011 2012 2013 2014 2015

ΑΝΑΛΤΗ ΕΣΗΙΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ  
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5.1 ΑΝΑΛΧΔΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ – ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΘΔΝΧΝ 

Παξαηεξείηαη κείσζε ζηηο αλαιψζεηο θαξκάθσλ, ζπλεπψο έρνπκε κηα δηαρξνληθή εμπγίαλζε. 

Παξαηεξείηαη πσο νη αλαιψζεηο θαξκάθσλ εμπγηαίλνληαη θαζψο κεηψλνληαη κε κεγαιχηεξν 

ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο αζζελψλ. 

 

Απνηειέζκαηα εηζαγσγήο αζζελψλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο αλάισζεο θαξκάθσλ 

ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ 

2011 31.897 

2012 31.476 

2013 29.870 

2014 28.194 

2015 29.234 

20.868 
19.897 

16.583 

13.198 
11.191 

-4,7% -16,7% -20,4% -15,2% 
-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2011 2012 2013 2014 2015

ΑΝΑΛΩΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΑΝΑΛΩΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΙ ΑΝΑΛΩΕΙ 

31.897 
31.476 

29.870 

28.194 

29.234 

-1,3% -5,1% -5,6% 3,7% 
0

0

0

0

1

1

1

1

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

2011 2012 2013 2014 2015

ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ 

ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΙ ΕΙΑΓΩΓΕ 
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20.868 
19.897 

16.583 

13.198 
11.191 

31.897 31.476 
29.870 

28.194 
29.234 

ΦΑΡΜΑΚΑ & ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΩΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ 
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Οη 10 Κιηληθέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο αζζελψλ & νη 10 Κιηληθέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαιψζεηο θαξκάθσλ: 

 ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ    ΑΝΑΛΩΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

2011 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 6.741  2011 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9.650 

2011 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 10.598  2011 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 4.374 

2012 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 7.903  2012 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 10.501 

2012 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 11.879  2012 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 5.020 

2013 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 8.034  2013 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 7.978 

2013 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 10.978  2013 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 4.767 

2014 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 8.715  2014 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 6.004 

2014 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9.652  2014 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 4.004 

2015 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9.481  2015 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 4.874 

2015 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9.218  2015 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3.253 
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TOP 10 ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΣΗ 2011-2015 
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Αξρηθά παξαηεξείηαη φηη ην Α θαη Β παζνινγηθφ είλαη νη δπν θιηληθέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο αζζελψλ θαη αλαιψζεηο θαξκάθσλ γηα ηα 

έηε 2011 – 2015. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζεκαληηθφ ζα ήηαλ ζε απηέο ηηο δπν θιηληθέο λα δίδεηαη ε πξέπνπζα πξνζνρή  γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

ρψξσλ, ηελ εμέιημε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ επάλδξσζε κε επαξθή αξηζκφ πξνζσπηθνχ. 

Παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε ζηα θάξκαθα θαη ζηηο εηζαγσγέο αζζελψλ. Οη αλαιψζεηο θάξκαθσλ είλαη ζε αξκφληα κε ηελ εηζαγσγή αζζελψλ 

δειαδή θηλνχληαη αλάινγα. Ζ ζεηηθή ζρέζε πνπ έρνπλ  δείρλεη φηη δελ ζπαηαινχληαη θάξκαθα ρσξίο λα ππάξρνπλ εηζαγσγέο αζζελψλ. 

Δπνκέλσο ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ απνδίδεη θαη θαζηζηά ηε ζρέζε ησλ 2 απηψλ κεηαβιεηψλ εμαξηεκέλε.
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TOP 10 ΑΝΑΛΩΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΣΗ 2011-2015 
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Απνηειέζκαηα Υεηξνπξγείσλ 

Απφ ην 2012 έσο ην 2015 θαηαγξάθεηαη έλαο ζηαζεξφο αξηζκφο ρεηξνπξγείσλ. Μέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θαηαγξάθνληαη νη ρξνληθέο δηάξθεηεο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ησλ 

λνζειεηψλ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ.  

 

 

 

 

 

 

Μέζε Αλάισζε Φαξκάθσλ 

Αθνινπζνχλ πίηεο κε ηελ θαηαγξαθή, κέζσ ηνπ θαθέινπ αζζελψλ, αλάισζεο γελνζήκσλ 

θαη πξσηφηππσλ θαξκάθσλ. 

 

 

 

ΕΣΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ 

2011 4.643 

2012 5.299 

2013 5.571 

2014 5.433 

2015 5.447 
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Αλαιψζεηο Φαξκάθσλ επί ηηο 100 (%): 
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5.2 Κιηληθέο αλάισζεο γελφζεκσλ 

Απφ ηηο πίηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηηο θιηληθέο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε αλάισζε 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

2011 

Γηα ην 2011 νη 10 θιηληθέο θαιχπηνπλ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλάισζεο γελφζεκσλ: 

 

 

930 

10 119 13 13 

672 

28 
178 

87 
39 

10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
ΑΝΑΛΩΕΙς Ε '000 

2012 
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

Α' ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ 
ΚΛΙΝ.ΠΑΡΑΡΣΗΜ. 
Β ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ 

Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

Γ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ 

ΜΕΘ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΑΘΕΝΕΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 

43% 

0% 6% 1% 1% 

31% 

1% 8% 

4% 
2% 

10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
% ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 

2012 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

Α' ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ 
ΚΛΙΝ.ΠΑΡΑΡΣΗΜ. 
Β ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ 

Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

Γ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ 

ΜΕΘ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΑΘΕΝΕΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 
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2012 

Γηα ην 2012 νη 10 θιηληθέο θαιχπηνπλ ην 97% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλάισζεο γελφζεκσλ: 
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10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
ΑΝΑΛΩΕΙς Ε '000 
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Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

Α' ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 

43% 

0% 6% 1% 1% 
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1% 8% 

4% 
2% 

10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
% ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
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2013 

Γηα ην 2013 νη 10 θιηληθέο θαιχπηνπλ ην 91% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλάισζεο γελφζεκσλ: 
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10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
ΑΝΑΛΩΕΙς Ε '000 

2013 
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

Α' ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
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ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΛΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

29% 

2% 
5% 

24% 

2% 

7% 

1% 2% 

14% 4% 

10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
% ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
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2014 

Γηα ην 2014 νη 10 θιηληθέο θαιχπηνπλ ην 89% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλάισζεο γελφζεκσλ: 
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10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
ΑΝΑΛΩΕΙς Ε '000 
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ΧΕΙΡ/ΚΗ ΟΓΚΟΛ. 

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

29% 

7% 

2% 
23% 

10% 

2% 

2% 3% 

10% 3% 

10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
% ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
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Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 
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Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΕΘ 

ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΧΕΙΡ/ΚΗ ΟΓΚΟΛ. 

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 
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2015 

Γηα ην 2015 νη 10 θιηληθέο θαιχπηνπλ ην 93% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλάισζεο γελφζεκσλ: 
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424 
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31 
99 

198 
40 

10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
ΑΝΑΛΩΕΙς Ε '000 

2015 
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΕΘ 

ΠΛΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΧΕΙΡ/ΚΗ ΟΓΚΟΛ. 

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 
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2% 5% 
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10 ΕΠΙΚΡΑΣΕΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 
% ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΩΗ ΓΕΝΟΗΜΩΝ 

2015 
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΕΘ 

ΠΛΑΣΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
ΧΕΙΡ/ΚΗ ΟΓΚΟΛ. 

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 
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Κεθάιαην 6 - πκπεξάζκαηα  

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε κεραλνγξάθεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

αζζελή έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζήκεξα. Σα γλσζηά 

ζε φινπο καο πξαθηηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ θιαζηθνχ ράξηηλνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη 

ηα εκθαλή πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θη αξρεηνζέηεζεο νδεγνχλ 

πιένλ ζηελ αιιαγή ηνπ ζθεληθνχ. ε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο έρεη θαζηεξσζεί ν 

ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο, κε ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ ηειεδηαζθέςεσλ γηα ηε 

δηάγλσζε θαη ηε ιήςε ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ γηα εηδηθά ζέκαηα θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ θη επηδεκηνινγηθψλ 

εξεπλψλ, γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη ζρεδφλ απηνλφεηα. Οη Έιιελεο ηαηξνί πξέπεη λα 

επηδείμνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κέζνδν απηή , ελψ νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

λα επηδηψμνπλ άκεζα ηελ εθαξκνγή ηεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ειάηησζε ηνπ θφζηνπο 

θαη θαιχηεξε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ αζζελή, παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηκεκάησλ θαη δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

Με φηη έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ, ην πεξηερφκελν ελφο ηαηξηθνχ θαθέινπ 

πεξηιακβάλεη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο 

αζζελή (ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ 

εμεηάζεσλ, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, θαηαγξαθή ζηνηρείσλ λνζειείαο). Παξαδνζηαθά 

ν ηαηξηθφο θάθεινο εμππεξεηεί ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: 

1. Απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ αζζελή. Σν αηνκηθφ αλακλεζηηθφ, ε 

παξνχζα λφζνο, ηα θάξκαθα, νη αιιεξγίεο, πξνεγνχκελεο λνζειείεο θαη 

επεκβάζεηο, θαζψο θη εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ 

πξνζθνκίδεη ν αζζελήο θη εθείλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λνζειείαο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. 

2. Λεηηνπξγεί σο κέζνλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ αζζελή.. Οδεγίεο ζεξαπείαο, 

δηαγλψζεηο, παξαπεκπηηθά κε εηδηθέο νδεγίεο είλαη κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθίλεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. 

3. Υξεζηκεχεη σο ζεκείν θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο λφζνπ ηνπ αζζελή θαη ησλ 

δηαηππσκέλσλ πξνθνξηθά απφςεσλ φζνλ αθνξά ζηε δηαθνξηθή 
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δηάγλσζε , ηε ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία. Καηαγξάθνληαη ηδέεο θη εληππψζεηο γηα ην 

πξφβιεκα ηνπ αζζελή θαη ηελ πνξεία ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηφο 

ηνπ. 

4. Μεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν θπιάζζνληαη φια ηα 

θιηληθά δεδνκέλα γηα κειινληηθή ρξήζε. Ο άξηηα δηακνξθσκέλνο ηαηξηθφο 

θάθεινο δηεπθνιχλεη ηε πξφζβαζε ζην κέιινλ νπνηνπδήπνηε ηαηξνχ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή. 

Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ηελ θιηληθή έξεπλα θαη ηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο απφ 

ηνλ εξεπλεηή θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο. Δπηπξφζζεηα, πνιχ ζεκαληηθή είλαη 

ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ λνκηθφ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

αζζελή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ππνςίαο ηαηξηθνχ ιάζνπο. 

5. Δπίζεο, ν ηαηξηθφο θάθεινο ηνπ αζζελή εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ηα 

ήζε θαη έζηκα ησλ ιαψλ, ε λνκνζεζία, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ θξαηψλ , ε πιηθφ-ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπο θαη ην επίπεδν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο είλαη κηα εμειηζζφκελε ηδέα πξνζδηνξηδφκελε σο κηα 

καθξνπξφζεζκε ειεθηξνληθή δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο θαη ηε θξνληίδα πγείαο ελφο αηφκνπ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο ζηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο, 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπληειεί ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ θαη ζηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ 

πγείαο. Ζ απηνκαηνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε ιήςε θξίζηκσλ γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο απνθάζεσλ, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αζθάιεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα, ε 

αμηνπηζηία, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ην 

δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο ζηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ. Δίλαη μεθάζαξν φηη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο γηα δηαζθάιηζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα ππνβηβαζζεί 
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εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο. Ο θαζνξηζκφο εζηθψλ θαη 

λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ φζν αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αζζελψλ ζε 

πηζαλνχο ρξήζηεο δεδνκέλσλ πγείαο είλαη απαξαίηεηνο, αθνχ ηπρφλ απνθάιπςή ηνπο 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζρέζε ηφζν ηαηξνχ ή λνζειεπηή – αζζελή, φζν θαη ησλ κειψλ 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο αθνχ είλαη πηζαλφ απφ ηνλ θφβν απνθάιπςεο ηνπο, ν 

αζζελήο λα κελ εκπηζηεπζεί θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζηελ πγεία 

ηνπ αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

πσο παξαηεξείηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα 

ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Αληηθαξθηληθνχ – Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Αζελψλ «ν Άγηνο άββαο», ν ειεθηξνληθφο θάθεινο αζζελή ζαλ αξρηθή βαζηθή 

πιεξνθνξία νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο πγηνχο λνζνθνκεηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν θαηαιήγεη: 

1. ηελ νξζή θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

2. ηελ εμπγίαλζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ εηήζησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ 

3. ηελ δηαθίλεζε ηεο ζσζηήο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο 

4. ηελ ζσζηή θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη πιηθψλ 

 

6.1 Διιηπήο πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

Κφθθηλε θάξηα βγάδεη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο φζνλ αθνξά ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηα 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία πγείαο ησλ αζζελψλ. 

Όζηεξα απφ ειέγρνπο πνπ δηελήξγεζε ζε 10 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ 

είλαη γεληθά αλεπαξθέο, θπξίσο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Αίζζεζε πξνθαιεί ε 

δηαπίζησζε φηη ε ειιηπήο πξνζηαζία νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηψλ, παξά ζε ακηγψο ηερληθέο ειιείςεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ πνπ ειέγρζεθαλ 

δηαζέηνπλ δπλαηφηεηεο αζθαιείαο, αιιά απηέο δελ είραλ ελεξγνπνηεζεί επαξθψο. 
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πσο αλαθέξεη ε Αξρή, ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ δείρλεη φηη νη πνιηηηθέο θαη ηα 

ζρέδηα αζθαιείαο είλαη αλχπαξθηα ή αλεπαξθή, ελψ ππάξρνπλ ειιείςεηο θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αγαζψλ, ησλ ρξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ. 

6.1.1 Ζιεθηξνληθά δίθηπα 

Σα λνζνθνκεία ειέγρζεθαλ θπξίσο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηεξνχλ ην ηαηξηθφ 

απφξξεην θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη 

ηη δηαδηθαζίεο αθνινπζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ θαη επηθνηλσληψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πγείαο ησλ αζζελψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ. Θπκίδνπκε φηη ν ζρεηηθφο λφκνο (2472/97) νξίδεη φηη ηα 

λνζνθνκεία νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε 

θαηαζηξνθή, απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε. 

Ζ Αξρή απεχζπλε ζπζηάζεηο ζηα λνζνθνκεία γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ αλεπαξθή πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο θαη πξνγξακκαηίδεη 

ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθψλ επηηφπησλ ειέγρσλ γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ απηά 

ζπκκνξθψζεθαλ ή φρη. Παξάιιεια αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνρσξήζεη ζε έιεγρν θαη 

άιισλ λνζνθνκείσλ. 

Σέινο ζέηνληαο σο γλψκνλα ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη εθπαίδεπζεο ζε νιφθιεξν 

πιένλ ην Ννζνθνκεηαθφ χζηεκα ζηελ Διιάδα, βάζεη εξεπλψλ θαη κειεηψλ, 

πξνηείλεηαη ε πιήξεο ζεκειίσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελή θαη θαη 

επέθηαζε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιν ην Ννζνθνκεηαθφ 

χζηεκα ηεο ρψξαο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη :  

 Σελ ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη  ηεθκεξίσζε ησλ λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ 

κέζσ επαλάγλσζησλ αξρείσλ. 

 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα έγγξαθεο δηαδηθαζίεο. 

 Σελ απνθπγή επαλαιήςεσλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

θαζεκεξηλφ ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ. 

 Σελ επηθνηλσλία κε ρξήζε θνηλήο γιψζζαο – νξνινγίαο. 
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 Σελ εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επεμεξγαζίαο θαη 

νκαδνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Σαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη δηεθπεξαίσζε 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία.  

 Αθξηβήο νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο  θάζε αζζελή κέζσ ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ παξεκβάζεσλ - εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ -  θαξκάθσλ - 

πιηθψλ.   

 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη  αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο θιηληθήο 

λνζειεπηηθήο. 

 Σε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο δεδνκέλσλ θαη θαθέισλ κε ηαπηφρξνλε 

εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 
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