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 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θ. Υνλδξνθνχθε Γξεγφξην 

γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε ηφζν ζηα καζήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ζηε πνξεία ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ 

ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη εμαηξεηηθά σθέιηκε.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε φια απηά ηα ρξφληα ηεο αθαδεκατθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο 

(θίινπο, ζπγγελείο, θαζεγεηέο, ζπκθνηηεηέο θ.ιπ), είηε νηθνλνκηθά, είηε κε ηελ 

πξνζθνξά γλψζεσλ είηε κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο πξνο ην πξφζσπφ κνπ θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο κνπ.  

Σέινο, ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνπο 

γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη ςπρνινγηθά φια απηά ηα 

ρξφληα, θαη θπξίσο ηνλ παηέξα κνπ, ν νπνίνο «έθπγε» απν ηε δσή πξφζθαηα.   
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1.Γιοίκηζη ΤπηπεζιώνΤγείαρ 

 

Διζαγυγή 

Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρνπλ δηακνξθψζεη 

ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη βαζίδεηαη 

ζε γλψζεηο θαη εκπεηξία απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ ηαηξηθή θαη ηε θξνληίδα πγείαο. Ζ 

ηαηξηθή πιεξνθνξηθή εληάζζεηαη πιένλ ζε έλα επηζηεκνληθφ πεδίν, ηελ πιεξνθνξηθή 

πγείαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη είλαη ε 

επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ηεο επεμεξγαζίαο επξχηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζην ηνκέα ηεο 

πγείαο.  

Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο πγείαο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εηζαγσγή 

πιεξνθνξηαθψλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο. 

Οη ζηφρνη ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο είλαη: 

1.  Ζ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο θαη ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ,  

2. Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλδπάδεηαη κε ηηο 

ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, δηακνξθψλνληαο έλα λέν ηνκέα ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ν νπνίνο ηνκέαο 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ πξφζβαζεο  

κε εθηεηακέλε εθαξκνγή κεζφδσλ ηειεπηθνηλσληψλ, δηθηχσζεο θαη ρξήζεο ηνπ 

internet. ην ζπγθεθξηκκέλν ηνκέα εληάζζεηαη ε ηειεταηξηθή θαη ε ηειε-πγεία 

γεληθφηεξα κε πνιιέο εθαξκνγέο ζηε πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε. Όιεο νη παξαπάλσ εμειίμεηο θαζηζηνχλ ην ξφιν ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηελ πγεία απφ ππνζηεξηθηηθφ ζε ζηξαηεγηθφ. 

1.1 Μοπθέρ ζςζηημάηυν ςγείαρ 

 Κάζε ζχζηεκα πγείαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Σα ζπζηήκαηα πγείαο εμειίζζνληαη θαη 

αιιάδνπλ, άιινηε κε βάζε ηηο επηινγέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαοκ θαη 
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άιινηε θάησ απφ ηελ επίδξαζε θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη δηεξγαζηψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ-επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ. Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επνρή αιιά θαη κε ηηο ηδαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο. 

 Ζ εθάζηνηε κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο πξνζδηνξίδεηαη απφ 

δηάθνξα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ην είδνο ησλ 

ππεξεζηψλ, ν βαζκφο ηζνηηκίαο, ε έθηαζε ηεο θάιπςεο, ε ζρέζε δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ε ειεπζεξία επηινγψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Με βάζε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη αθνινχζσο ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο κνξθέο 

ζπζηεκάησλ πγείαο: 

1. Σν θξαηηθφ ή δεκφζην, 

2. Σν ηδησηηθφ, 

3. Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Σν θξαηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

θπξίσο κέζσ ηεο άκεζεο θαη ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηζφηηκε 

θαη δσξεάλ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ κε θνηλφ θάζκα 

παξνρψλ. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο αλήθνπλ θπξίσο ζην θξάηνο θαη νη γηαηξνί είλαη, 

θαηά θαλφλα, έκκηζζνη ππάιιεινη ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηδησηηθή ηαηξηθή δελ είλαη 

απαγνξεπκέλε, αιιά αζθείηαη πεξηζσξηαθά. Σα θξαηηθά ζπζηήκαηα ππνδηαηξνχληαη 

ζε απηά πνπ εθαξκφζηεθαλ κε πην νινθιεξσηηθφ ηξφπν ζηηο ρψξεο κε 

θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα θαη ζε φζα δηακνξθψζεθαλ κε ηε κνξθή ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο ζε ρψξεο ηεο δπη.Δπξψπεο, αιιά θαη ζε κεζνγεηαθέο ρψξεο 

(Ηζπαλία, Διιάδα, Ηηαιία). Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ηα θξαηηθά ζπζηήκαηα 

πιενλεθηνχλ σο πξνο ηελ ηζφηηκε θαη θαζνιηθή θάιπςε, ηελ χπαξμε θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχθαη πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη ηελ έκθαζε ζηε 

δεκφζηα πγεία θαη πξφιεςε. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε, ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ε χπαξμε 

παξανηθνλνκίαο, ε ππνβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηαηξνχ αζζελνχο, θαζψο θαη ε ζρεηηθά 

ρακειή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.  

Σν ηδησηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο 

πγείαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, θαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ άκεζεο ηδησηηθέο πιεξσκέο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
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ιεηηπνξγεί ζε αληηζηνηρία κε ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη κε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε 

θξαηηθή παξέκβαζε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ειεπζεξία 

γηαηξψλ θαη αζζελψλ, νη νπνίνη δξνπλ ζαλ παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο ηαηξηθψλ 

πξντφλησλ αληίζηνηρα, ελψ ε αζθάιηζε πγείαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν ζχζηεκα 

εμαζθαιίδεη, ζεσξεηηθά, ζηνλ θαηαλαισηή ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ 

γηαηξνχ θαη ζηνλ γηαηξφ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ. Οη ππεξεζίεο πγείαο αλήθνπλ, ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο, ζε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή ή θνηλσθειή 

δξαζηεξηφηεηα. Σαπηφρξνλα, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη θπξίσο κε βάζε ηνπο λφκνπο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην ηδησηηθφ ζχζηεκα 

θπξηαξρείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο 

ηδηψηεο γηαηξνχο, φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα, γεγνλφο πνπ έρεη πεξηνξίζεη 

ζεκαληηθά ηελ ειεπζεξία επηινγήο ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ γηαηξψλ. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ ηελ ειεπζεξία 

ηνπ αζζελή θαη ηνπ γηαηξνχ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο κέζσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

χπαξμε ζεκαηηθψλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε απμεκέλε πξνζθνξά θαη δήηεζε 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη κεγάιεο δαπάλεο πγείαο. 

Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, πνπ ζπλήζσο ζπγθξνηνχληαη κε βάζε νκνεηδείο θνηλσληθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα ηακεία ρξεκαηνδνηνχλ ην ζχζηεκα, 

κέζσ εηζθνξψλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ην ζχζηεκα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε θαη ζπλαθφινπζα απφ ηηο αξρέο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο, ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πεξηνξίδεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηε θξαηηθή παξέκβαζε θαη 

δηαθνξνπνηεί ην εχξνο ησλ παξνρψλ. Οη ππεξεζίεο είλαη θπξίσο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο, 

θεξδνζθνπηθέο θαη κε θαη νη γηαηξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σα κνληέια απηά 

ζπλαληψληαη ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη αληίζηνηρα κε εθείλα 

ησλ θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ, κφλν πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κε πην ήπηα κνξθή. Σα 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ππεξέρνπλ ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ 

θπξίσο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπκβάζεσλ. 
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ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο επξσπατθέο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

ηείλνπλ πξνο ελδηάκεζεο κνξθέο ζπζηεκάησλ κεηθηήο νξγάλσζεο. Ο δεκφζηνο 

ηνκέαο, είηε σο εζληθφ ζχζηεκα είηε σο θνηλσληθή αζθάιηζε, ζπλππάξρεη κε ηνλ 

ηδησηηθφ, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Ζ ζπλχπαξμε απηή νδεγεί ζηε ηαπηφρξνλε παξνπζία ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ δπν θαηεγνξηψλ. ε ρψξεο φπνπ 

έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε ζχδεπμε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ, φπσο ε 

Μεγ.Βξεηαλία θαη νη θαλδηαλβηθέο Υψξεο, επηθξαηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηεο Διιάδαο, φπνπ ζπλππάξρεη ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο κεηθηήο 

νξγάλσζεο είλαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλή απφ ηα πιενλεθηήκαηα.    

 Σα ζπζηήκαηα πγείαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη κε άιια θξηηήξηα, 

φπσο ζπλδπάδνληαο ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ 

πξνκεζεπηψλ. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε απηή, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν ΟΟΑ, ε 

ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα γίλεη εζεινληηθά απφ ηνπο αλαζθάιηζηνπο ή εθείλνπο πνπ 

έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε ή ππνρξεσηηθά απφ ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Ο ηξφπνο πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα γίλεηαη: 

 Απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, 

 Απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα απνδεκησζεί απφ 

ηελ αζθάιηζή ηνπ, 

 Έκκεζα απφ ηνλ θνξέα αζθάιηζεο, κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη 

ππνγξάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο,  

 Έκκεζα απφ ηνλ θνξέα αζθάιηζεο, κέζσ ησλ εηήζησλ 

πξνυπνινγηζκψλ πνπ εληάζζνληαη ζε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ππεξεζηψλ πγείαο. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δπν ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ηνπο ηέζζεξηο 

ηξφπνπο ακνηβήο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνθχπηνπλ νθηψ δηαθνξεηηθά κνληέια 

ζπζηεκάησλ πγείαο. ηε πξάμε φκσο ιεηηνπξγνχλ κφλν ηα επηά, αθνχ είλαη 

αλεθάξκνζηνο ν ζπλδπαζκφο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαη πιεξσκήο ησλ 

πξνκεζεπηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο.  

 Σν εζεινληηθφ κνληέιν κε πιεξσκή απφ ηνλ αζζελή, ην απινχζηεξν 

θαη παιαηφηεξν κνληέιν, ην νπνίν έρεη απνθηήζεη δεπηεξεχνληα ξφιν εμαηηίαο ηεο 

επέθηαζεο ηεο αζθάιηζεο. 
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 Σν εζεινληηθφ κνληέιν κε απνδεκίσζε ηνπ αζζελή βαζίδεηαη ζηελ 

ηδησηηθή αζθάιηζε, ε νπνία θαιχπηεη νιηθά ή κεξηθά ηνλ αζθαιηζκέλν. 

 Σν δεκφζην κνληέιν κε απνδεκίσζε ηνπ αζζελή εμαζθαιίδεη 

θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε θαη παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ην εηζφδεκα 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ (Γεξκαλία, Γαιιία).  

 Σν εζεινληηθφ κνληέιν κε ζπκβάζεηο βαζίδεηαη επίζεο ζηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε, ε νπνία ζπκβάιιεηαη κε ππεξεζίεο πγείαο, λνζνθνκεία, γηαηξνχο θηι., 

παξ‟ερνληαο πιήξε ή κεξηθή θάιπςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο έλαληη εηήζηνπ ή 

κεληαίνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ. 

 Σν δεκφζην κνληέιν κε ζπκβάζεηο ιεηηπνξγεί κε βάζε ην 

πξναλαθεξζέλ κνληέιν, αιιά, αληί γηα ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ηηο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηηο ππνγξάθνπλ ηα θνηλσληθά ηακεία 

αζθάιηζεο.  

 Σν εζεινληηθφ νινθιεξσκέλν κνληέιν κνηάδεη κε ην εζεινληηθφ 

κνληέιν κε ζπκβάζεηο, κε ηε δηαθνξά φηη νη ππεξεζίεο πγείαο αλήθνπλ ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη νη γηαηξνί είλαη, θαηά θαλφλα, έκκηζζνη ππάιιεινη ηνπ 

ηαηξηθναζθαιηζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο. 

 Σν δεκφζην νινθιεξσκέλν κνληέιν είλαη εθείλν ζην νπνίν ν δεκφζηνο 

ηνκέαο είλαη ν βαζηθφο πξνκεζεπηήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη αληίζηνηρα θαη ζηε ρψξα καο (Δ..Τ, Η.Κ.Α).  

Δθηφο απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ πγείαο, αλαπηχζζνληαη 

θαη θάπνηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα εδψ θαη ιίγεο δεθαεηίεο, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, κε ηε 

κνξθή ηεο νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο., πξνθεηκέλνπ λα αθεζεί απνηειεζκαηηθφο 

έιεγρνο ζηηο ξαγδαία απμαλφκελεο δαπάλεο πγείαο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ φγθνπ 

ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ Οξγαλσκέλε θξνληίδα 

πγείαο απνηειεί νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη 

πξναγσγήο πγείαο, πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (ΠΦΤ), λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο, βάζε ζπκβνιαίσλ 

κε πξνπιεξσκέο. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε νκάδεο αζθαιηζκέλσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζηε πξνθαηαβνιή κεληαίαο ή εηήζηαο ζπλδξνκήο. Σα 

ηαηξναζθαιηζηηθά απηά ζπκπιέγκαηα δηαζέηνπλ ζπλήζσο δηθέο ηνπο ηαηξηθέο 

κνλάδεο, αιιά κπνξεί λα ζπκβάιινληαη θαη κε άιιεο. Οη βαζηθέο κνξθέο ησλ 

ζπζηεκάησλ νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο είλαη δχν: 
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1. Οη Οξγαληζκνί Γηαηήξεζεο Τγείαο (Health Maintenance Organization, 

HMO) θαη 

2. Οη Οξγαληζκνί Πξνηηκψκελνπ Φνξέα (Preferred Provider 

Organization, PPO) 

Σα ΖΜΟ απνηεινχλ εληαίν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ εγγεγξακκέλν πιεζπζκφ έλαληη πξνπιεξσκέλεο ακνηβήο. Σα 

λνζνθνκεία θαη νη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο αλήθνπλ ζε απηή ηε κνξθή ζπζηήκαηνο 

νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο. Σα ΖΜΟ διηνλπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο φπσο ε λνζειεία ζν ζπίηη, 

ηα θέβηξα απνθαηάζηαζεο, ηα πξσηφθνιια πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θ.ά, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη γηαηξνί 

είλαη θπξίσο έκκηζζνη ππάιιεινη, κε θίλεηξα φκσο παξαγσγηθφηεηαο.Τπάξρνπλ θαη 

ΖΜΟ, φπνπ νη γηαηξνί ζπκβάιινληαη κε ηνλ νξγαληζκφ, ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ 

επίπεδν. πλήζσο, πξφθεηηαη γηα ελψζεηο αλεμάξηεησλ ηαηξίσλ πνπ δηαζέηνπλ 

ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη γηαηξνί κπνξεί λα πιεξψλνληαη 

κε κηζζφ ή θαηά θεθαιήλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ππεξεζηψλ θαη εθηφο ηνπ ΖΜΟ, αιιά κε ζεκαληηθή ννηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Σα ΡΡΟ δηαθέξνπλ απφ ηα ΖΜΟ ζε δχν βαζηθά ζεκεία. ε απηιε ηε 

πεξίπησζε, νη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο 

ηεο επηινγήο ηνπο, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε. Οη γηαηξνί είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε 

ηα ΡΡΟ, δηαηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απηνλνκία, πιεξψλνληαη θαηά πξάμε θαη 

δελ αλαιακβάλνπλ θαλέλα νηθνλνκηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν θαη ην θφζηνο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, αλ θαη ππφθεηληαη ζε ζπρλνχο ειέγρνπο. Ζ 

δεχηεξε δηαθνξά αθνξά ην γεγνλφο φηη νη λνζνθνκεηαθέο θαη εμσλνζνθνκεηαθέο 

ππνδνκέο δελ αλήθνπλ ζηα ΡΡΟ, αιιά ζπκβάιινληαη κε απηά. Καη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ΡΡΟ, νη αζθαιηζκέλνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο εθηφο, κε 

νηθνλνκηθή ηπνο φκσο επηβάξπλζε.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ  ΖΜΟ θαη ΡΡΟ έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο θαηά 30% πεξίπνπ. Ζ κείσζεαπηή νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο πνπ πξνθαιεί ζπλήζσο ε ακνηβή θαηά πξάμε, ζηε κείσζε ηεο 

πξνιήςηκεο λνζεξφηεηαο, θαζψο θαη ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο ζ‟έλα 

εληαίν πιέγκα πξνζηαζίαο θαη πεξίζαιςεο, κε πςεινχο δείθηεο πνηφηεηαο. ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ πξφιεςε θαη 
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ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη πςειέο 

λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, ελψ ζηα κεηνλεθηήκαηα ε ηάζε γηα ππνθαηαλάισζε 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ νπνία νδεγεί ζπρλά ε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ. 

Δθηφο απφ ηηο δπν απηέο βαζηθέο κνξθέο ζπζηεκάησλ νξγαζλσκέλεο 

θξνληίδαο πγείαο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νξγαληζκνί απνθιεηζηηθνχ θνξέα (Exclusive 

Provider Organization). Οη νξγαληζκνί απηνί δηαθέξνπλ απφ ηα ΡΡΟ ζην φηη δε 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεα θάιπςεο ζε κε ζπκβεβιεκέλεο ππεξεζίεο. Κπξίαξρε είλαη ε 

ηάζε δεκηνπξγίαο κεηθηψλ ζπζηεκάησλ νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηε θηινζνθία θαη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ΖΜΟ, παξέρνλη;αο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη ππεξεζηψλ εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 

νξηζκέλα φκσο αληηθίλεηξα θαη πάληα ππφ ηνλ έιεγρν ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ. 

Δπίζεο, νη ζρέζεηο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο γηαηξνχο γίλνληαη πην πνηθίιεο, 

επηηξέπνληαο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζε πνιχθαιή πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή, πνπ έρεη άμνλα ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν, γηα ηνλ νπνίν ζα 

αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηε ζπλέρεηα. Ο ηαηξηθφο θάθεινο ζπλνδεχεη ηνλ 

εγγεγξακκέλν ζε θάζε επαθή ηνπ κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, επηηξέπνληαο ηε 

ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηε ηαηξηθή ηνπ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

δηαρείξηζε. Δπίζεο,ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο 

ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιια θαη νδεγίεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, αχμεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ πιεζπζκνχ θαη ηήξεζεο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγίαο.  

Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρεη πξνηηκεζεί έλα 

δηαθνξεηηθφ κνληέιν Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Τγείαο (Integrated Health 

System, HIS), ην νπνίν απνηειεί νξγαληζκφ ή δίθηπν νξγαληζκψλ, πνπ παξέρεη 

ζπληνληζκέλν θάζκα ππεξεζηψλ πγείαο ζε πξνζδηνξηζκέλν πιεζπζκφ θαη έρεη ηελ 

επζχλε, ηφζν θιηληθή φζν θαη νηθνλνκηθή, γηα ηα πνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη. Σα 

ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ αλάπηπμε αλαπηπγκέλσλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεκαηηθήο. Αλαθνξηθά κε ηα HIS, ζα 

ππάξμεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ζε επφκελν θεθάιαην.   
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1.2 Δλληνικά Νοζοκομεία 

 Σα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, απφ ηελ θαζηέξσζή ηνπ, απνηεινχζαλ 

θπξίσο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ). Με ηνλ λφκν 2889/2001 είραλ 

κεηαηξαπέη ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ ΠεΤΠ, ρσξίο δηθφ ηνπο λνκηθφ 

θαζεζηψο. Ο ίδηνο λφκνο πξνέβιεπε θαη ηε ζέζπηζε ηνπ δηνηθεηή-manager. Δλ 

ζπλερεία, κε ηνλ λ.3329/2005, κεηαηξέπνληαη μαλά ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ δηνηθεηή ηεο 

αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Με ηνλ ίδην λφκν, ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 

δηαθξίλνληαη ζε γεληθά, ηα νπνία παξέρνπλ λνζειεία ζε αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο, θαη ζε εηδηθά, ηα νπνία παξέρνπλ 

λνζειεία ζε αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα κφλν ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία.  

 Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ είλαη ην δηνηθεηηθ΄πν 

ζπκβνχιην θαη ν δηνηθεηήο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη επηακειέο γηα λνζνθνκεία 

κέρξη 399 νξγαληθά θξεβάηηα θαη ελληακειέο γηα λνζνθνκεία κε 400 θαη πεξηζζφηεξα 

νξγαληθά θξεβάηηα. Ο δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, ειέγρνπ θαη εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 ε λνζνθνκεία κε 400 θαη πεξηζζφηεξεο νξγαληθέο θιίλεο ζπκκεηέρεη 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ν αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ επίζεο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο ηνπ λνζθνκείνπ, 

παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεξηκλά γηα 

ηε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. ε θάζε λνζνθνκείν 

ιεηηνπξγεί ελλεακειέο επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην, ελψ απφ παιαηφηεξεο λνκνζεζίεο ηα 

λνζνθνκεία πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

 Ηαηξηθή 

 Ννζειεπηηθή  

 Γηνηθεηηθή-Οηθνλνκηθή 

 Σερληθή 

1.3 Μειονεκηήμαηα ΔΤ 

Σα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία, σο ΝΠΓΓ, ζα έπξεπε λα είλαη νξγαληζκνί 

απηφλνκνη θαη απηνδηνηθνχκελνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, δελ είλαη ηίπνηα πφ ηα 

δχν. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ είλαη ρακειφο, ελψ ππάξρνπλ πνιιέο 

θαηαζηάζεηο ζχγρπζεο αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εθάζηνηε 
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δηνηθήζεσλ. Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη 

πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο πξνέβιεπαλ νη δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

δελ θαηαξηίζηεθαλ ζσζηά κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ηα 

θαζήθνληα  θαη ηηο ππνρξεψζεηο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη πάληα ε 

θαιχηεξε. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη παιαησκέλεο θαη 

παξνπζηάδνλπ ειιείςεηο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ε πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν εμνπιηζκφο, δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφο, 

κε απνηέιεζκα ηα λνζνθνκεία λα βξίθζνληαη ζε αδπλακία θάιπςεο ησλ ζχγρξνλσλ 

απαηηήζεσλ γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Ζ άληζε θαηαλνκή ηνπ βηνταηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πεξηνξίδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ είλαη επίζεο 

αλαπνηειεζκαηηθή. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηα ειιεληθά λνζνθνκεία 

είλαη αξηζκεηηθά αλεπαξθέο θαη άληζα θαηαλεκεκέλν, ελψ ππάξρνπλ κεγάιεο 

ειιίςεηο λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Μηα άιιε θαηεγνξία δεκφζησλ λνζνθνκείσλ είλαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΗΓ). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα λνζνθνκεία Χλάζεην, 

Δξξίθνο Νηπλάλ, θαη ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο ην θαζέλα. Σέινο, 

δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη ηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, ηα ζηξαηησηηθά θαη ηα 

λνζνθνκεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία είλαη ζπλήζσο αλψλπκεο εηαηξείεο, κε κεηφρνπο ηφζν 

γηαηξνχο φζν θαη επηρεηξεκαηίεο. Έρνπλ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν δηνηθεί ηελ 

εηαηξεία θαζνξίδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ηνλ γεληθφ 

δηεπζπληή πνπ ζπλήζσο είλαη επαγγεικαηίαο manager. 

 

1.4 Σαξινόμηζη Νοζοκομείυν 

1. Πηζηνπνίεζε: χκθσλα κε ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ζηνπο θαλφλεο 

πηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

πγείαο, ηα λνζνθνκεία δηαθξίλνληαη ζε πηζηνπνηεκέλα θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλα. Οη 

θαλφλεο απηνί εθδίδνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Joint Commission. Σα 

πηζηνπνηεκέλα δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσλ απφ ηε θπβέξλεζε, φπσο επίζεο θαη ηελ 

ίδξπζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ επηζεψξεζε γίλεηαη 
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θάζε 3 ρξφληα θαη αλ θάπνην λνζνθνκείν δε πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, πθίζηαηαη 

θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη απφ ρξεκαηηθέο κέρξη θαη απφζπξζε ηεο πηζηνπνίεζεο. 

2. Δθπαίδεπζε: Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

πνπ πξνζθέξεη έλα λνζνθνκείν, ρσξίδεηαη ζε κεγάιν ή ζε κηθξφ εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα. Αλ ππάξρεη θαη αλάκεημε θάπνηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηφηε απηφ νλνκάδεηαη παλεπηζηεκηαθφ. 

3. Πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ: Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε, 

ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε θνηλνηηθά θαη κε θνηλνηηθά. Σα θνηλνηηθά 

είλαη εθείλα ζηα νπνία ε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ είλαη ειεχζεξε, ελψ ηα κε θνηλνηηθά 

εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηα πιαίζηα ηδξπκάησλ, φπσο θπιαθέο θαη ςπρηαηξεία, θαζψο 

θαη εθείλα πνπ ζεξαπεχνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ρξφληεο παζήζεηο φπσο θαη 

άηνκα εμαξηεκέλα απφ λαξθσηηθά θαη αιθνφι.  

4. Γηάξθεηα παξακνλήο ησλ αζζελψλ: Σα λνζνθνκεία επίζεο ρσξίδνληαη 

ζε βξαρείαο ή καθξάο λνζειείαο, κε κέζν φξν λνζειείαο κηθξφηεξν θαη κεγαιχηεξν 

απφ 30 εκέξεο. 

5. Βαζκφο Δμεηδίθεπζεο: Σα λνζνθνκεία δηαθξίλνληαη επίζεο ζε 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. Σα πξσηνβάζκηα λνζνθνκεία είλαη 

εθείλα ηα νπνία έρνπλ ζηειερσζεί θαη εμνπιηζηεί έηζη ψζηε λα κπνξνχλ πξνζθέξνπλ 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε εμσλνζνθνκεηαθή βάζε. Γεπηεξνβάζκηα νλνκάδνληαη 

εθείλα πνπ ν αζζελήο κπνξεί λα λνζειεπηεί έζησ θαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα, ελψ 

απνηεινχληαη απφ πην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απφ φηη ηα πξσηνβάζκηα θαη ζε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα γεληθά λνζνθνκεία επείγνπζαο θξνληίδαο θαη ηα ρεηξνπξγηθά 

θέληξα. Σα ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία είλαη κεγάια λνζνθνκεία θαη απαηηνχλ αξθεηά 

κεγάιν αξηζκφ πφξσλ ζε ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ζε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

(π.ρ παλεπηζηεκηαθά). 

 

1.5 Η Γομή ηηρ Οπγάνυζηρ ηος Νοζοκομείος 

 Ζ δνκή ηνπ παξαδνζηαθνχ απηφλνκνπ λνζνθνκείνπ έρεη ηε κνξθή 

ππξακηδηθνχ ή ηεξαξρηθνχ νξγαλσηηθνχ κνληέινπ. Απηφ ην κνληέιν είλαη 

ζπλεζηζκέλν, επίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε απηή ηε δνκή, δηάθνξεο ππαιιειηθέο ζέζεηο κέζα ζε θάζε 

ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε έλαλ ηεξαξρηθφ ηξφπν. Σα άηνκα ζηε 
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θνξπθή ηεο ππξακίδαο (π.ρ πξντζηακέλνη ηκεκάησλ) έρνπλ θαζνξηζκέλν πεδίν 

εμνπζίαο θαη ε εμνπζία απηή κεηαθέξεηαη πξνο ηα θάησ, πξνο ηνπο ππαιιήινπο ζηα 

θαηψηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο, δεκηνπξγψληαο ηελ αξρή ηεο αιπζίδαο ησλ 

εληνιψλ. Έηζη, ε εμνπζία δηαζθνξπίδεηαη ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Σα λνζνθνκεία 

ελζαξξχλνπλ απηή ηε δνκή ηεο ππξακίδαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηα δηάθνξα 

επίπεδα νξγάλσζεο, θαζψο κπνξεί έλαο πξντζηάκελνο λα εμνπζηνδνηήζεη δχν 

επνπηεχνληεο θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα εμνπζηνδνηήζνπλ δχν πεξηζζφηεξνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ θάπνηα 

άηνκα πην θάησ ζηελ ππξακίδα. Οη νξγαληζκνί πνπ αθνινπζνχλ ην ππξακηδηθφ 

κνληέιν έρνπλ ηε ηάζε λα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο γξαθεηνθξαηείαο.  

 Μεξηθέο απφ ηηο αξρέο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά είλαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ην ζχζηεκα θαλφλσλ, 

ε ελφηεηα ζηε δηνίθεζε, ην εχξνο ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε αλάζεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ, ν ζπληνληζκφο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ πξντζηακέλσλ κε ην 

πξνζσπηθφ. 

 Ξεθηλψληαο απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηα λνζνθνκεία έρνπλ 

εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα πνπ ρξεηάδνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο έθαλε επθνιφηεξε 

ηε πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ. Σα ππνρξεσηηθά εξγαιεία γηα ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο είλαη νη γξαπηέο πεξηγξαθέο εξγαζηψλ θαη νη θαηάινγνη 

θαζεθφλησλ θαη παξέρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα ζηνλ δηεπζπληή αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζε έλα λνζνθνκείν, θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη 

λα γλσξίζεη ηα αθξηβή φξηά ηνπ θαη ηε ζθαίξα ηεο επηξξνήο ηνπ πξνθεηκέλνπ ην 

λνζνθνκείν λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά.  

 Έλα ζχγρξνλν λνζνθνκείν δελ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ρσξίο ιεπηνκεξείο νξγαλσηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ζχζηεκα 

θαλφλσλ. Σα λνζνθνκεία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα φξηα ησλ πξάμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ηδξχκαηνο. 

Οη πνιηηηθέο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ πεξηγξάθνληαη ζε εγρεηξίδην πνπ 

δηαλέκεηαη ζηνπο ππαιιήινπο. Οη γξαπηέο δηαδηθαζίεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα παξέρεηαη θξνληίδα ζηνπο αζζελείο απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ελφο λνζνθνκείνπ. Οη 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

18 

θαλνληζκνί απηνί βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζε βνεζεηηθά ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (ζπληήξεζε, δηαηξνθή, θαζαξηφηεηα). 

 Ζ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ελφηεηαο ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο αληηπξνζσπεχεη παξαβίαζε ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ 

ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεηζαξρηθή πνηλή. Γηα λα ππάξρεη ελφηεηα ζηε 

δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ζα πξέπεη θάζε ππάιιεινο λα 

ινγνδνηεί έλαληη ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ. ε έλα λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα φκσο, πνπ 

αλαπηχζζνληαη ηφζν επηρεηξεζηαθέο φζν θαη θιηληθέο ιεηηνπξγίεο, θάπνηνο 

ππάιιεινο κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα αθεληηθά. Ζ χπαξμε πνιιψλ 

αθεληηθψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζχγρπζε θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ιήςε απνθάζεσλ. Ζ παξαδνζηαθά 

απηή πξνζέγγηζε ακθηζβεηείηαη φκσο απφ ηελ νκαδηθή νξγάλσζε (Matrix), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ηα κέιε πεξηζζνηέξσλ απφ έλα ηκεκάησλ νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο κε 

ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ πνπ απαηηνχλ ηε ζχλζεζε 

κηαο ζεηξάο ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, ε χπαξμε κηαο πνιχ ηππνπνηεκέλεο ελφηεηαο ζηε 

δηνίθεζε εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο απνζάξξπλζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ ππαιιήινπ. 

 χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο νξγαλσηηθέο αξρέο, θάζε πξντζηάκελνο 

κπνξεί λα δηεπζχλεη κφλν έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πθηζηακέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Ο 

αθξηβήο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη ην εχξνο ειέγρνπ πνπ έλαο πξντζηάκελνο κπνξεί λα 

δηαρεηξηζζεί ηθαλνπνηεηηθά είλαη δεηήκαηα αξθεηά ακθηιεγφκελα θαη εμαξηψληαη απφ 

ην επίπεδν θαη ηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ δηεπζπληή κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ο 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη ηφζν επξείεο επζχλεο θαη ιεηηνπξγίεο, 

ψζηε ε αλαθνξά ηεζζάξσλ ή πέληε πθηζηακέλσλ ζε απηφλ λα είλαη ε θαηαιιειφηεξε, 

ελψ νη δηεπζπληέο ζηα θαηψηεξα επίπεδα κπνξνχλ λα έρνπλ επζχλε γηα δηπιάζην 

αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ. χκθσλα κε ηηο θιαζζηθέο νξγαλσηηθέο ζεσξίεο, νη πην 

απνηειεζκαηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ κηθξφηεξν εχξνο ειέγρνπ. 

 ρεηηθά κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, είλαη θαιχηεξν γηα έλα 

λνζνθνκείν λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν, θάηη ην 

νπνίν είλαη ινγηθφ θαη ζπλεπέο κε ηε θαιή δηνίθεζε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ιακβάλνληαη αθφκα θαη νη απινχζηεξεο απνθάζεηο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ε 

νπνία έρεη ζπγθεθξηκκέλα θαζήθνληα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη 
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λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο θαηψηεξνπο θαη, φηαλ απηφ ελδείθλπηαη, ε αλψηεξε 

δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεσο απνθάζεσλ ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ κεηαβίβαζε φκσο ηεο εμνπζίαο ζε πθηζηακέλνπο δελ 

απαιάζζεη ηα αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο απφ ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ κεηαβηβάζεη. 

 Ζ εμνπζία ησλ πξντζηακέλσλ ππνδειψλεη ηελ άκεζε επνπηεία ησλ 

πθηζηακέλσλ. ε έλα λνζνθνκείν, φκσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλνδεχεηαη 

επίζεο θαη κε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη 

πξνζσπηθνχ είλαη νξαηή ζην ηκήκα ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ην ζπγθεθξηκκέλν ηκήκα, ε εμνπζί αηεο επνπηείαο δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο πνπ έρνπλ ηε ζέζε ησλ δηεπζπληψλ-λνζνθφκσλ, 

πξντζηακέλσλ-λνζνθφκσλ θαη επνπηψλ-λνζνθφκσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ ή ησλ επηκνξθσηψλ. Απηνί 

πξνζθέξνπλ ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο.  

 ε έλα ζχγρξνλν λνζνθνκείν, ην νπνίν ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο, ππάξρεη έληνλε αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπο. Μέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ εμαζθαιίδεηαη φηη νη δηαθνξεηηθέο 

εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην λνζνθνκείν είλαη 

ζπγρξνληζκέλεο θαη φηη ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά. Σν κέζν δηνηθεηηθφ επηηειείν είλαη 

εθείλν πνπ έρεη ζπλήζσο ηελ επζχλε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ δελ είλαη 

πάληα ζπληνληζκέλεο θαη έλα απφ ηα θχξηα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ είλαη ε θαή επηθνηλσλία. Αλ επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, είλαη επθνιφηεξν θαη πηζαλφηεξν 

λα επηηεπρζεί θη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ.    

 ην αλψηαην επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο βξίζθεηαη ην θπβεξλφλ 

ζψκα. Σν θπβεξλφλ ζψκα ελφο λνζνθνκείνπ απνθαιείηαη σο ζπκβνχιην επηηξφπσλ, 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ζπκβνχιην ππεχζπλσλ δηαθπβέξλεζεο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θπβεξλψληνο ζψκαηνο είλαη λα θαζνδεγεί, λα πξνζηαηεχεη θαη φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαβάιιεη ην ζθνπφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Απηφ είλαη ην νξγαλσηηθφ ζψκα κε ηελ ηειηθή επζχλε γηα φιεο ηηο 

απνθάζεηο κέζα ζην λνζνθνκείν θαη ιεηηνπξγεί σο ηδηνθηήηεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 
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Δπίζεο, είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ηαηξηθνχ επηηειείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξφζιεςε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη επίηξνπνη 

αλαιακβάλνπλ ηε ηειηθή επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο. Με ηε πξάμε ηνπο απηή δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε αμηνπνίεζεο ησλ πηζηψζεσλ. Σν 

θπβεξλφλ ζψκα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην 

λνζνθνκείν. Δπνκέλσο, ηα κέιε πνπ ην ζπληζηνχλ έρνπλ ζεκαληηθή επζχλε.  

 Οη επίηξνπνη ήηαλ ηα πεξαζκέλα ρξφληα ζπλήζσο ηδηψηεο πνιίηεο πνπ 

είραλ θίλεηξν λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο. ηε ζχζγρξνλε επνρή, ηα ζπκβνχιηα ησλ 

λνζνθνκείσλ ζπλήζσο δηνξίδνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη κε ηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην λνζνθνκείν (ινγηζηηθέο γλψζεηο, επηρεηξεκαηηθή 

θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε). 

 

1.6 Δπιλογή & Αξιολόγηζη ηος CEO (Chief Executive Officer) 

 Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ην ζπκβνχιην επηηξφπσλ ζε ν,ηη αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ, νη ίδηνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζιάβνπλ έλαλ 

ηθαλφ δηνηθεηή, ν νπνίνο ζα επνπηεχεη ηε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε έξεπλα, ε επαλεμέηαζε 

θαη ε επηινγή ηνπ CEO. Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, νη επίηξνπνη ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ έρνπλ ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

έιεγρν, θαζψο θαη απνδεδεηγκέλεο αξρεγηθέο ηθαλφηεηεο. Όηαλ επηιέμεη ηνλ δηνηθεηή, 

κεηαβηβάδεη πξνο απηφλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ δηαηεξεί ηαπηφρξνλα ηε ηειηθή επζχλε γηα θάζε ηη 

πνπ ζπκβαίλεη ζην λνζνθνκείν. Δπνκέλσο, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηνηθεηή θαη ηνπ 

ζπκβνπιίνπ είλαη πξσηαξρηθά ε ζρέζε κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε, αιιά φρη 

κε ηε ζπλήζε έλλνηα ηνπ φξνπ. Δπεηδή ην λνζνθνκείν είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο 

νξγαληζκνχ, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ CEO θαη ηνπ θπβεξλψληνο ζψκαηνο είλαη παξφκνηα 

κε κηα ζπλεξγαζία. Έηζη, φπσο είλαη επζχλε ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ ε πξφζιεςε ηνπ 

CEO, είλαη επίζεο επζχλε ηνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ. 
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1.7 Λειηοςπγίερ Γιοίκηζηρ Νοζοκομείος 

 Δπεηδή ηα λνζνθνκεία πθίζηαληαη γηα ηελ επίηεπμε θάπνηαο 

απνζηνιήο ή ζθνπνχ, φπσο άιιεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί, θάπνηνο πξέπεη λα 

θαζνξίζεη απηφλ ην ζθνπφ θαη ηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπ. Ο δηνηθεηήο πνπ 

επηιέγεηαη γηα λα δηεπζχλεη ην λνζνθνκείν εθπιεξψλεη απηφλ ηνλ ξφιν. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ, ηε 

θαζηέξσζε κηαο γεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη 

ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηεθξηθήο ηεξάξρεζεο ζρεδίσλ γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ελφο νξγαληζκνχ. Όιεο απηέο νη θηλήζεηο ηεο δηνίθεζεο έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, ην πνηνο ζα ηα εθηειέζεη, 

ην πσο ζα νκαδνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ην επίπεδν ζην νπνίν ζα ιεθζνχλ νη απνθάζεηο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Κάζε λνζνθνκείν δηαζέηεη πξνζσπηθφ θαη εξγαδνκέλνπο, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα ζπληνληζζνχλ απνηειεζκαηηθά. Απηή ε 

ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη θαζνδήγεζε. 

 Όηαλ νη δηεπζπληέο παξέρνπλ θίλεηξα ζηνπο ππαιιήινπο, 

θαηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ, επηιέγνπλ ην πην απνηειεζκαηηθφ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο ή επηιχνπλ αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, αζρνινχληαη κε ηε 

θαζνδήγεζε. Ζ ηειηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο πνπ εθηεινχλ νη δηνηθεηηθνί είλαη ν 

έιεγρνο. Αθφκα θαη κεηά ηε ηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ, ηε δηαηχπσζε ησλ ζρεδίσλ, ηε 

πεξηγξαθή ησλ δηαξζξσηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε παξνρή θηλήηξσλ, θάηη κπνξεί λα πάεη ζηξαβά. Γηα απηφ ινηπφλ ε δηνίθεζε 

πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη 

επηινγέο ηεο. Ζ πξαγκαηηθή απφδνζε πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο. ηε πεξίπησζε απνθιίζεσλ, απνηειεί επζχλε ηεο δηνίθεζεο ε απαινηθή ησλ 

αηηηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο δηφξζσζεο 

ζπληζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ. 

1.8 Ρόλοι Γιοικηηή Νοζοκομείος  

 Ο δηνηθεηήο ελφο λνζθνκείνπ επηηειεί 10 δηαθνξεηηθνχο, αιιά ζηελά 

αιιειέλδεηνπο ξφινπο. Οη 10 απηνί ξφινη νκαδνπνηνχληαη ζε 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

1. Σηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

2. Σε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο 
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3. Σε ιήςε απνθάζεσλ. 

Όινη νη δηεπζπληέο νθείινπλ λα εθηεινχλ θαζήθνληα πνπ είλαη εζηκνηππηθά 

θαη ζπκβνιηθά ζηε θχζε ηνπο. Όηαλ ν πξφεδξνο ηνπ λνζνθνκείνπ κνηξάδεη 

δηπιψκαηα ζηελ έλαξμε ηεο καζεηείαο ησλ λνζειεπηψλ ή έλαο πξντζηάκελνο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο μελαγεί ζην λνζνθνκείν κηα νκάδα καζεηψλ, απηνί 

ελεξγνχλ σο δηαθνζκεηηθά πξφζσπα. Απφ ηελ άιιε, φινη νη δηεπζπληέο έρνπλ έλαλ 

εγεηηθφ ξφιν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε πξφζιεςε, ηελ εθπαίδεπζε, ηε παξνρή 

θηλήηξσλ θαη ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο ζηνπο ππαιιήινπο. Μέζα ζηε δηαπξνζσπηθή 

νκαδνπνίεζε ππάξρεη θαη ν ζπλδεηηθφο ξφινο, ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ηελ επηθνηλσλία 

κε εμσηεξηθέο πεγέο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ δηεπζπληή. Οη πεγέο απηέο είλαη 

άηνκα ή νκάδεο έμσ απφ ηελ κνλάδα ηνπ δηεπζπληή θαη κπνξνχλ λα είλαη κέζα ή έμσ 

απφ ην νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ν δηεπζπληήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ 

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα ζην 

λνζνθνκείν, αλαπηχζζεη κηα ζρέζε εζσηεξηθνχ ζπλδέζκνπ. Αλ ν ίδηνο δηεπζπληήο 

έρεη επαθέο κε άιια ζηειέρε ηνπ marketing, κέζσ ελφο εκπνξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

marketing ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, αλαπηχζζεη κηα ζρέζε εμσηεξηθνχ 

ζπλδέζκνπ.  

Όινη νη δηεπζπληέο, ζε κεξηθφ βαζκφ, ιακβάλνπλ θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 

απφ νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα εθηφο ησλ δηθψλ ηνπο. Σππηθά, ην θάλνπλ απηφ 

δηαβάδνληαο πεξηνδηθά θαη επηζηεκνληθά βηβιία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

αιιά θαη ζπδεηψληαο κε άιινπο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο αιιαγέο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη κε πξνζσπηθνχ, αιιά θαη γηα ηα ζρέδηα ησλ ππνινίπσλ 

λνζνθνκείσλ. Απηφο απνθαιείηαη ειεγθηηθφο ξφινο. Οη δηεπζπληέο επίζεο, δξνπλ ζαλ 

έλαο αγσγφο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ πξνο ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

αλαικβάλνπλ έλα ξφιν ππεπζχλνπ δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ. Όηαλ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ πξνο ηα έμσ, νη δηεπζπληέο δηαδξακαηίδνπλ θαη ην ξφιν ηνπ 

εθπξνζψπνπ. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί ηέζζεξηο ξφινη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήρε ησλ 

απνθάζεσλ. Χο επηρεηξεκαηίεο, νη δηεπζπληέο εγθαηληάδνπλ θαη επηβιέπνπλ λέα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπο. αλ 

δηαρεηξηζηέο πξνβιεκάησλ, νη ίδηνη πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο πξάμεηο θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ πξνβιεκάησλ. Δλεξγνχλ επίζεο θαη σο θαηαλεκεηέο ησλ 

αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ ελεξγνχλ θαη 
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σο δηαπξαγκαηεπηέο, θαζψο ζπδεηνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε νξγαληζκνχο 

δηαηήξεζεο ηεο πγείαο, γηα λα απνθνκίζνπλ ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα.  

2. Γιοίκηζη Αποθεμάηυν 
 Ο ζπλήζεο νξηζκφο ηεο δηνίθεζεο απνζεκάησλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο θαη γεληθφηεξα ζηηο κνλάδεο πγείαο είλαη ν εμήο: «Ζ δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο 

ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ απφ ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο ηνπο απφ 

πξνκεζεπηέο έσο ηε ζηηγκή ηεο δηάζεζεο ή ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.» Ο ζπγθεθξηκκέλνο 

νξηζκφο νπζηαζηηθά ελλνεί φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεληξνπνηεκέλεο νη ιεηηνπξγίεο 

αγνξάο, παξαιαβήο, απνζήθεπζεο, παξνρήο θαη δηαλνκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

 εκαληηθφ ξφιν ζηε δηνίθεζε ησλ απνζεκάησλ δηαδξακαηίδεη ν 

έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο αγνξάο θαη δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Δπεηδή ζπλήζσο ην 30-50% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηίδεηαη κε πιηθά, εμνπιηζκφ, θαη αγνξά 

ππεξεζηψλ θαη ην 50% απηνχ ηνπ πνζνχ πξνθχπηεη απφ ην άκεζν θφζηνο απφθηεζεο 

πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ην ππφινηπν κηζφ απφ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπο κεηά ηελ 

απφθηεζεο ηνπο, ε ιεηηνπξγία ειέγρνπ θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Σα 3 πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ζε έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο πιηθψλ 

είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Μηα εηαηξηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ηα πιηθά αγνξάδνληαη 

ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, 

2. Μηα ζρεηηδφκελε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ηα απνζέκαηα θαη 

ην θφζηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη δπλακηθά θαη 

3. Ζ δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ. 

2.1 Σμήμα Πποέλεςζηρ ηηρ Ανάγκηρ 

 Ζ απφθαζε γηα ηελ απφθηεζε αλαισζίκσλ πιηθψλθαη εμνπιηζκνχ 

ιακβάλεηαη πάληνηε απφ κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ 

ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Παξφια απηά, ν ππεχζπλνο 

πιηθψλ/πφξσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο πξνέιεπζεο κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο, φπσο βνεζψληαο λα γίλεη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ αλαγθψλ γηα ην 

επφκελν έηνο ή παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο πξνκήζεηαο ησλ 
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αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά, ή 

πξαγκαηνπνηψληαο δηαπξαγκαηεχζεηο κε πξνκεζεπηέο. Ο ππεχζπλνο πιηθψλ/πφξσλ 

απνηειεί πνιχηηκν πφξν γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα αλαιψζηκα πιηθά, ν εμνπιηζκφο 

θαη νη αγνξαζζείζεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βάζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκκέλνο 

ππεχζπλνο έρεη ζπλήζσο άκεζε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ζπγθεληξνπνηεκέλεο αγνξάο, παξαιαβήο, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαζψο θαη γηα ηελ 

θεληξηθή επαλεπεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο, ελψ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο 

πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηκήκαηνο. Παξφια απηά, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

ππάξρνπλ αλνηθηέο γξακκέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ, ηεο αγνξάο θαη ηεο παξαιαβήο. Σα ζπγθεθξηκκέλα ηκήκαηα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγάδνληαη ηνλ πςειφ φγθν 

ζπλαιιαγψλ αγνξάο/παξαιαβήο/πιεξσκήο/ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θάζε κέξα.  

 Δπεηδή ζπλήζσο δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ζα 

πξέπεη λα δειψλεηαη εμαξρήο, ζε εηαηξηθφ επίπεδν, ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί 

αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο πιηθψλ. Ο ππεχζπλνο 

πιηθψλ/πφξσλ ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη κηα ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κε φια ηα ηκήκαηα 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη αθνινπζνχληαη νη 

θαηάιιειεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πιηθψλ.  

 Όζν ηα λνζνθνκεία ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ηα ηκήκαηα πξνέιεπζεο ηεο αλάγθεο 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πην θξίζηκν ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο 

δηαδείξηζεο ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνκεζεπηέο κπνξεί λα 

παξαδψζνπλ παξαγγειίεο θαηεπζείαλ ζηα ηκήκαηα πνπ ηηο δήηεζαλ. Μηα άιιε 

παξαιαγή είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ζε επίπεδν PAR απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πξνκεζεπηή ζην ηκήκα πξνέιεπζεο ηεο αλάγθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξάδνζε ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαηεπζείαλ ζην ηκήκα. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ην 

ηκήκα πνπ παξαιακβάλεη κπνξεί λα κελ ειέγρεη ηελ πξαγκαηηθή παξαιαβή ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη 

ηελ αλάγθε θάπνησλ πιηθψλ λα εμζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα έρνπλ παξαδνζεί ζηε 

πξάμε ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο θαη φηη έρνπλ αλαθεξζεί ζσζηά ζηνπο πιεξσηένπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ηκήκαηνο. Τπάξρεη ν θίλδπλνο φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 
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πνπ ρξεηάδεηαη ηα πιηθά δε ζα δψζεη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαηά ηε παξαιαβή 

θαη ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εγγξάθσλ. Ο ππέπζπλνο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ 

πξέπεη λα παξίζηαηαη θαηα ηνλ έιεγρν ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

2.2 Σμήμα Αγοπών     

  Ζ βαζηθή ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ είλαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σα δχν βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε αληαγσληζηηθή πξνζθνξά θαη ε 

απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε. Δθηφο απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ρακειφηεξεο ηηκέο, ην 

ηκήκα αγνξψλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη επλντθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο 

άιινη δηεπζπληέο εθηφο ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ δε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ηε ζηηγκή 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Μεξηθέο θνξέο είλαη πηζαλφ λα εμαζθαιηζηνχλ 

ρακειφηεξεο ηηκέο θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηππηθέο 

ζπκθσλίεο νκαδηθψλ αγνξψλ. Σέηνηεο νκάδεο ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ δχλακε θαη 

ηδηάδνπζα ζεκαζία ζηα πιαίζηα ηεο πγεηνλνκηθψλ θαη λνζνθνκεηαθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Μπνξεί λα είλαη νκάδεο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνπηθέο 

λνζνθνκεηαθέο ελψζεηο κέρξη ηεξάζηηεο εζληθέο νκάδεο κε εθαηνληάδεο 

ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ νκαδηθψλ αγνξψλ 

είλαη ε εθηελήο λνκηθή επηζεψξεζε ζπκβνιαίσλ, ε πξναγσγή ηεο ηππνπνίεζεο, νη 

ζπκθσλίεο κε ηνπο πην γλσζηνχο πξνκεζεπηέο θαη ε απνδέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ απφ ηε θαζεκεξηλή ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα πξντφληα. 

 Όινη απηνί νη νξγαληζκνί έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο βάζεη ηνπ πςεινχ φγθνπ αγνξψλ. 

 Έλα απνηειεζκαηηθφ ηκήκα αγνξψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν 

ελφο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο πιηθψλ. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

επηηπρίαο έγθεηληαη: 

A. ηε δεκηνπξγία θαινζρεδηαζκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή 

επεμεξγαζία κεγάιεο πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, 

B. ηελ θαζηέξσζε ιεηηνπξγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ εζηηάδνπλ ζε 

εθείλα ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ.  
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Οη ηξεηο ζθνπνί ηνπ ηκήκαηνο αγνξάο είλαη: 

1. Ζ ππνζηήξημε φισλ ησλ ηκεκάησλ ζηελ απφθηεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαηάιιειεο πνηφηεηαο απφ αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο κε θαιή θήκε, κε ην 

ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

2. Ζ δηαζθάιηζε φηη εθαξκφδνληαη νη θαηάιιειεο θαη εζηθέο 

επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

3. Να απνηειεί πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ην ππφινηπν ηνπ νξγαληζκνχ, 

αλαθνξηθά κε ηα δηαζέζηκα πξντφληα, ηηο πεγέο πξνκήζεηαο, ηηο ηξέρνπζεο θαη 

αλακελφκελεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

αγνξαζηηθψλ ηερληθψλ. 

Σν πξψην βήκα γηα ηε θαζηέξσζε ελφο ηζρπξνχ πξνγξάκκαηνο αγνξψλ είλαη ε 

εμαζθάιηζε κηαο γξαπηήο δήισζεο ππνζηήξημεο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν (CEO) ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηάδνζε απηήο ηεο δήισζεο ζε φιεο ηηο 

νληφηεηεο θαη ηα ηκήκαηα, καδί κε κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

ιιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα αγνξψλ, ζα θαηαζηήζεη μεθάζαξν ζε φινπο φηη φιεο νη 

αγνξαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ ηεο θεληξηθήο 

δηαδηθαζίαο αγνξψλ. Ζ θαιχηεξε κέζνδνο ελίζρπζεο απηήο ηεο πξνυπφζεζεο είλαη ε 

θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο αξίκζεζε ησλ παξαγγειηψλ αγνξάο θαη ε απφξξηςε 

παξάδνζεο νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ πνπ δε ζα θαιχπηεηαη απφ έλαλ ηέηνην 

αξηζκφ.  

Με ηε ζεηξά ηνπ, ν ππεχζπλνο αγνξψλ πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα 

πξνζεισζεί ζε έλα ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα πνπ εζηηάδεη ζηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επίπησζε. Ζ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ABC βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκκέλε ηερληθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεζέζηεξα ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, δηαδηθαζία ηελ 

νπνία ζα αλαιχζνπκε αξγφηεξα, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αλάιπζε αγνξψλ. Αξρηθά, φιεο νη δαπάλεο ηαμηλνκνχληαη ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο. ηε 

ζπλέρεηα, ην θάζε αληηθείκελν θάζε θαηεγνξίαο βαζκνινγείηαη βάζεη κηαο 

ρξεκαηηθήο αμίαο. Πεξίπνπ ην 80% ησλ πνζψλ πνπ δαπαλψληαη πξνέξρεηαη απφ ην 

20% πεξίπνπ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνθηψληαη. Οξηζκέλα αληηθείκελα, φπσο 

κεξηθέο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κεγάιν κεξίδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νη αγνξέο ηνπο απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Θα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απφθηεζεο 
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θεθαιαίσλ, αλαισζίκσλ πιηθψλ θαζψο θαη γηα ηηο αγνξέο ππεξεζηψλ. Όζν 

πεξηζζφηεξα κεκνλσκέλα λνζνθνκεία γίλνληαη κέιε κεγαιχηεξσλ εηαηξηθψλ 

νξγαληζκψλ, ηφζν νη νκάδεο αγνξάο ζα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ νινέλα απμαλφκελν 

ζεκαληηθφ ξφιν. 

2.3 Ππομηθεςηέρ  

 Παξφιν πνπ νη πξνκεζεπηέο δε βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ άκεζν 

έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ πιηθνχ/πφξσλ θαη νη ζπλεηζθνξέο ηνπο ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο απνηεινχλ νπζηαζηηθά πξνεθηάζεηο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ αγνξαζηηθψλ 

θνξέσλ, νη ίδηνη δηαζέηνπλ ηε δχλακε λα πξνζθέξνπλ ζην λνζνθνκείν επθαηξίεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο, φπσο ρακειφηεξεο ηηκέο, επλντθνχο φξνπο πιεξσκήο, ηνπνηθέο 

απνζήθεο, ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε επί ησλ ππεξεζηψλ. Ο 

ππεχζπλνο πιηθψλ/πφξσλ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαζηέξσζεο 

ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα λνζνθνκεία λα 

απνιακβάλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα νθέιε. Σν λνζνθνκείν επελδχεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηε ζρέζε κε ηνλ πξνκεζεπηή θαη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ επελδχεη ζε νθέιε θαη ππεξεζίεο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε ηηκή πψιεζεο.  

 χκθσλα κε ηελ ηάζε κεηαθίλεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο 

πιηθψλπξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, πνιιά λνζνθνκεία ή ζπζηήκαηα νξγαλσκέλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο βαζίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηάιιειεο ρξνληθήο 

ζηηγκήο γηα ηελ παξάδνζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. Απαηηείηαη έλαο αθξηβήο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο, καδί κε κηα ζαθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή. 

Οπζηαζηηθά, ν πξνκεζεπηήο πξαγκαηνπνηεί πην ζπρλέο παξαδφζεηο κηθξφηεξσλ 

πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ην ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη ηα 

απαξαίηεηα πιηθά ηε θαηάιιειε ζηηγκή, έηνηκα πξνο ρξήζε. Απηφ κεηψλεη ηε 

δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, απνδεζκεχνληαο έηζη 

θνλδχιηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Μεξηθνί εηδηθνί ζηηο λνζνθνκεηαθέο επηρεηξήζεηο ππνζηεξίδνπλ απηή ηε 

πξνζέγγηζε θαη πηζηεχνπλ φηη ηα λνζνθνκεία θαη ηα ζπζηήκαηα νξγαλσκέλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δε ζα έπξεπε λα αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ πιηθψλ. Οη πξνκεζεπηέο φκσο δε ζα παξείραλ απηέο ηηο ππεξεζίεο, αλ απηέο δε 

πξνζέζεηαλ ζηα θέξδε ηνπο. Οη δηαρεηξηζηέο θαη νη ππεχζπλνη πιηθψλ/πφξσλ ζα 
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πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηη πξέπεη λα γίλεηαη ε βαζηθή εξγαζία. Θέκαηα 

φπσο ην θφζηνο εξγαζίαο, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ε πξφζβαζε ζηε ηερλνινγία 

πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ν νξγαληζκφο πνπ ειέγρεη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εξγαζίαο ζπλήζσο ειέγρεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δπνκέλσο, αλ ην σνζνθνθκείν εθρσξεί πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή, δηαθηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Οη εηδηθέο πξνκεζεπηηθέο ππεξεζίεο αμίδνπλ ηδηαίηεξα φηαλ νη πξνκεζεπηέο 

ζέινπλ λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ην λνζνθνκεία γηα ηε δφκεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

ζπγθεθξηκκέλα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ζχλεζεο ζπζηαηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ ζχγρξνλνπ λνζνθνκείνπ, αιιά, φπσο ζπκβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηνκέα ηεο δηνίθεζεο, ε κέηξεζε θη ν έιεγρνο απνηεινχλ ηα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο.  

2.4 Σμήμα Παπαλαβών 

 Ζ δηαζθάιηζε φηη ηα ζσζηά αληηθείκελα, ζηελ θαηάιιειε θαηάζηαζε, 

παξαδίνδληαη επίζεκα ζηνλ νξγαληζκφ, απνηειεί επζχλε ηνπ ηκήκαηνο παξαιαβψλ. 

Ο εληνπηζκφο ιαζψλ ηνπ πξνκεζεπηή θαηα ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο, ν 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ πξντφλησλ θαη ε έγθαηξε 

ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηε παξαιαβή, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηνχλ φιεο νη δπλαηέο εθπηψζεηο, νδεγνχλ ζε εμνηθνλνκήζεηο θφζηνπο. Ζ 

ζπλεηζθνξά απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζην ηειηθφ ζηφρν ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη αληίθηππν 

ζε δχν ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο: 1) ζηε δηαζηαχξσζε ηηκνινγίσλ θαη 2) ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ρξφλνπ πιεξσκήο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

αθξηβήο δηαζηαχξσζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή κε ηα έγγξαθα πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζην λνζνθνκείν. Αλ δελ ηεξείηαη απηή ε 

δηαδηθαζία, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο πιεξσκήο πξντφλησλ ηα νπνία ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ παξαιεθζεί. Όηαλ ηα πξντφληα πξνζπεξλνχλ ην ρψξν 

παξαιαβήο θαη θαηεπζχλνληαη ζηα ηκήκαηα πνπ ηα έρνπλ παξαγγείιεη, ε πξφθιεζε 

γηα ηνλ παξαιακβάλνληα πξντζηάκελν είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα έρνπλ 

επηηεξεζεί θαηαιιήισο αιιά θαη θαηαγξαθεί ζην ηηκνιφγην θαη ζηα αξρεία 

πιεξσκψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. ε πνιιά λνζνθνκεία, ε επηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ησλ πξντφλησλ απνηειεί επζχλε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ηα έρεη παξαγγείιεη. Σππηθά, ην 
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κφλν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είλαη λα ελεκεξψλνπλ γηα ηα ιάζε πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε 

ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 

2.5 Σμήμαηα Απογπαθήρ & Γιανομήρ     

 Ζ δηνίθεζε ησλ απνζεκάησλ ζηα λνζνθνκεία ή ζηα ζπζηήκαηα 

νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Σα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απνδέζκεπζε ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο, ηελ 

απνθπγή ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο λέσλ ρψξσλ, ηηο ιηγφηεξεο δαπάλεο σο 

απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο απαμίσζεο., ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ απσιεηψλ ιφγσ 

θινπήο. Δπίζεο, απαηηείηαη ιηγφηεξν πξνζσπηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεησκέλσλ 

πνζνηήησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. Με άιια ιφγηα, ην θφζηνο επθαηξίαο απφ ηε ρξήζε 

ρξεκάησλ γηα πην απνδνηηθνχο ζθνπνχο. Σα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία αθηεξψλνπλ 

αθφκα ην βαζηθφ κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο ζηνλ έιεγρν ησλ επίζεκσλ 

απνζεκάησλ, ηα νπνία ζπλήζσο απαληψληαη ζην θεληξηθφ ρψξν απνζήθεπζεο, αιιά 

ππάξρνπλ θαη λνζνθνκεία πνπ εζηηάδνπλ ζηα αλεπίζεκα απνζέκαηα. Οξηζκέλα έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ εηδηθψλ πξνκεζεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζεκείν λα 

έρνπλ εμαιείςεη ηηο θεληξηθέο ηνπο απνγξαθέο. Αλεπίζεκα απνζέκαηα είλαη ηα 

απνζέκαηα ησλ αλαισζίκσλ πιηθψληα νπνία έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί σο δαπάλε 

ζηα ινγηζηηθά αξρεία. Θα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη σο απνζέκαηα κε ηε ινγηθή φηη 

έρνπλ απνζεθεπζεί θαη αλακέλεηαη ε αλάισζή ηνπο. Τπάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

ελεδερφκελν κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζηα ηκήκαηα ζηα ηκήκαηα εληάζεσο αλαισζίκσλ 

πιηθψλ, φπσο ηα ρεηξνπξγεία. Ζ επηινγή ησλ κεζφδσλ γηα ηε δηαλνκή ησλ πιηθψλ ζην 

ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί επίζεο λα επηδξά ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγηψλ, 

ηδηαίηεξα ζηα ζπζηήκαηα παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σα πην απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα είλαη εθείλα πνπ αλαλεψλνπλ ηα αλαιψζηκα πιηθά ηπνο ζε 

πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα, βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαηχπσζε 

θάπνηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Σέηνηα ζπζηήκαηα απηφκαηνπ 

αλεθνδηαζκνχ κεηψλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη απφ ζρεηηθά 

θαινπιεξσκέλνπο, θιηληθά εθπαηδεπκέλνπο ππαιιήινπο γηα ηε παξαγγειία θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. πλδένπλ επίζεο κε κεγαιχεξε αθξίβεηα ηελ 

έθδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ κε πξαγκαηηθά ππνδείγκαηα θαηαλάισζεο κέζσ ηνπ bar 

coding. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα επίπεδα ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ λα ηείλνπλ 
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λα κεησζνχλ, κε ηηο παξεπφκελεο εμνηθνλνκήζεηο. Ζ χπαξμε θαη ε δηαηήξεζε ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ε νπνία εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνγξαθψλ.  

2.6 Τποζηήπιξη Η/Τ 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

δηαρείξηζεο πιηθψλ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

ελφο λνζνθνκείνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη εληζρχζεηο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πιηθψλ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαλ σο κεησκέλεο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ κεγάιε θαη ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ κίλη θαη κίθξν-ππνινγηζηψλ έρεη θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ απφθηεζε 

εμεηδημεπκέλσλ παθέησλ hardware/software γηα ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ 

δηαρείξηζεο πιηθψλ, κε έλα ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη πην 

επέιηθηα θαη πην απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απηφλνκα ζπζηήκαηα ή κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα 

πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ, κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ελφο ζπγθεληξνπνηεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο πιηθψλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε χπαξμε ιεπηνκεξψλ θαη 

επαθξηβψ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην κεγάιν αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε κέξα. Σα κεγαιχηεξα 

λνζνθνκεία θαη ζπζηήκαηα νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεσπίδνπλ ηνλ πςειφ φγθν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο. ηε 

πεξίπησζε χπαξμεο θαιά ζρεδηαζκέλσλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο πιηθψλ, ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ππνζηήξημεο ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ Ζ/Τ αληηζηαζκίδνπλ θαηά 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ην θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ Ζ/Τ. 

2.7 Έλεγσορ αποθεμάηυν 

Ο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ απνζεκάησλ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ κηθξφηεξνπ 

δπλαηνχ αξηζκνχ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δε παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο 

ζε θξίζηκα αληηθείκελα. Χο απφζεκα ππνινγίδεηαη κφλν ην πιηθφ πνπ είλαη 

ανζεθεπκέλν ζηελ επίζεκε απνζήθε θαη αληηκεησπίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζαλ ινγηζηηθά αξρεία. Οξζφηεξν φκσο είλαη λα ηαμηλνκνχληαη σο 

απφζεκα εθείλα ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηα δηαθνξα 

ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, αλ θη έρνπλ ρξεσζεί σο δαπάλε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
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ηκήκαηνο. Σα απνζέκαηα απηά, επνλνκαδφκελα θαη σο αλεπίζεκα, κπνξεί λα αμίδνπλ 

έσο ηξεηο θνξέο παξαπάλσ απφ ηα επίζεκα. Με απηφ ην ηξφπν πξνζθέξνπλ κηα 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

Σν πξψην βήκα γηα ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

θπζηθήο κέηξεζεο ζε θάζε ηκήκα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δε ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα ζπλερέο απνγξαθηθφ ζχζηεκα,ζχκθσλα κε ην νπνίν ηεξείηαη έλα αλνηθηφ αξρείν 

αμηψλ απνζεκάησλ, θαζψο πξνζηίζεληαη θαη αθαηξνχληαη αλαιψζηκα πιηθά απφ ηελ 

απνζήθε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη δπζθνιφηεξνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο 

ησλ απνζεκάησλ δηφηη, πέξα απφ ηελ εμεχξεζε θαη αξίζκεζε θάζε αληηθεηκέλνπ, είλαη 

αλαγθαίνο ν έιεγρνο ησλ πξφζθαησλ ηηκψλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο γηα θάζε ηνπνζεζία απνζήθεπζεο. Δλ ζπλερεία, ηα λνχκεξα ζα 

πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ αμία ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ ρξεψζεθε ζηα 

ηκήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  

Έλαο δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ παξαθάησ 

ηχπν:  

Κχθινο Δξγαζηψλ = Δηήζηα ρξεκαηηθή αμία αληηθεηκέλσλ / Μέζε αμία 

απνζεκάησλ 

Οξηζκέλα ηκεκαηηθά απνζέκαηα εκθαλίδνπλ ρακεινχο ξπζκνχο, ελψ θάπνηα 

άιια πην γξήγνξνπο, εμαηηίαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο ηνπο. Καηά κέζν φξν, ν 

ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 12 θνξέο ην ρξφλν.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αξρηθέο αμίεο απνζεκάησλ θαη νη δείθηεο θχθινπ 

εξγαζηψλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηφρνη γηα θάζε ηκήκα. Ο 

πξντζηάκελνο ηκήκαηνο θαη ν ππεχζπλνο πιηθψλ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Μεηά απφ ηε θαζηέξσζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηα 

πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ.  

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη:  

1. Σνλ πξνζδηνξζκφ απαμησκέλσλ, ιεγκέλσλ ή αληηθεηκέλσλ κε ρακειή 

δήηεζε θαζψο θαη ηξφπσλ απαιιαγήο απφ απηψλ θαη 

2. Σνλ εληνπηζκφ ηεο ππεξβνιηθήο πξνκήζεηαο αληηθεηκέλσλ κε θαλνληθή 

θίλεζε θαζψο θαη ηξφπσλ δηαηήξεζεο ησλ επηπέδσλ απνζεκάησλ ζηα θαηάιιειε 

επίπεδα. Σα απαμησκέλα θαη κε κηθξή θίλεζε αλαιψζηκα πιηθά κπνξνχλ λα 

απνδεζκεχνληαη κέζσ ησλ παξαθάησ ηξφπσλ: 
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 Πψιεζε ή αληαιιαγή κε άιινπο νξγαληζκνχο  

 Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή γηα πίζησζε  

 Δμεχξεζε θάπνηνπ άιινπ ρξήζηε ζηνλ νξγαληζκφ  

 Πψιεζε ηνπο ζε έλαλ έκπνξν πνπ δξα σο ζαλίδα ζσηεξίαο 

 Φηιαλζξσπηθέο δσξεέο 

Σα αληηθείκελα κε θπζηνινγηθή θίλεζε πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ απφζεκα 

κπνξεί λα κεησζνχλ επηζηξέθνληαο ηελ πιενλάδνπζα πνζφηεηα ζην θεληξηθφ 

απφζεκα, βξίζθνληαο θάπνην ρξήζηε ζε άιιν ζεκείν ηνπ νξγαληζκνχ, ή 

επηζηξέθνληαο ηλ ζηνλ πξνκεζεπηή γηα πίζησζε. Ζ ηειεπηαία επηινγή ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ πθίζηαηαη κηα ζεκαληηθε ππεξβάιινπζα πνζφηεηα πνπ δε 

ζα αλαισζεί γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θη εάλ ππάξρεη κηθξή ή θακηά ρξέσζε 

γηα αλαπιήξσζε ηνπ επηπιένλ απνζέκαηνο. Δπίζεο, απηά ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα 

επαλέιζνπλ ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο κέζσ κε επαλαιεπηηθψλ παξαγγειηψλ, κέρξη λα 

επηηεπρζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ ζεκείνπ φπνπ απαηηείηαη κηα λέα παξαγγειία (Re-Order 

point), έλα ηππηθφ ζεκείν ην νπνίν κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

 

ROP (Re-Order Point)= Ζκεξήζηα ρξήζε * Απαηηνχκελνο Υξφλνο (ζε εκέξεο) 

+ Παξάγνληαο αζθαιείαο 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θαζνξηζηνχλ ηα ζεκεία επαλαιεπηηθήο εληνιήο γηα 

αληηθείκελα θαη πιηθά, είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ πνπ πξεπεη 

λα παξαγγειζνχλ. Μηα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηεο 

θάζε παξαγγειίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο είλαη ε ρξήζε ηεο θφξκνπιαο 

πνζφηεηαο νηθνλνκηθήο παξαγγειίαο (EOQ: Economic Order Quantity), ε  νπνία 

καζεκαηηθά εμηζζνξνπεί ην θφζηνο παξαγγειίαο θαη δηαηήξεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο πνζφηεηαο πνπ νδεγεί ζην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο: 

 

Πνζφηεηα Οηθνλνκηθήο = √Δηήζηα ρξήζε * 2 * Κφζηνο Παξαγγειίαο  

         Παξαγγειίαο           Κφζηνο κνλάδαο * Κφζηνο δηαηήξεζεο (%100) 
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Σα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο θφξκνπιαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Κόζηορ παπαγγελίαρ: Γεληθά ην θφζηνο ππνβνιήο κηαο παξαγγειίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη εξγαζία, αλαιψζηκα πιηθά θαη πα΄γηα ζηα ηκήκαηα αγνξάο,παξαιαβήο 

θαη πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ 

 Κόζηορ Γιαηήπηζηρ: Σν θφζηνο δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ην θφζηνο επθαηξίαο, εξγαζίαο, αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη παγίσλ 

ζηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ. 

 Κόζηορ Μονάδαρ: Σν θφζηνο κηαο κνλάδαο ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ν EOQ. 

Ο ηχπνο απηφο νξηζκέλεο θνξέο νδεγεί ζε πνζφηεηεο κε πξαθηηθέο, δηφηη ν 

απαξαίηεηνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο δελ είλαη δηαζέζηκνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ε πξαγκαηηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

λνζνθνκείσλ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, δηφηη ν ππνινγηζκφο είλαη δχζθνινο εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ζχζηεκα Ζ/Τ. Ο ηχπνο φκσο απηφο 

βνεζάεη θαη πάιη ζηε θαηαλφεζε θαη ρξήζε σο έλα ζχζηεκα ειέγρνπ θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ πνζνηήησλ. 

χκθσλα κε κηα άιιε πξνζέγγηζε, ν ππεχζπλνο απνζεκάησλ κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηε πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο: 

1. Απνθαζίδνληαο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη 

λα θξαηά ζε εηνηκφηεηα ή, ελαιιαθηηθά, κε ηνλ επηζπκεηφ δείθηε θπθινπ εξγαζηψλ, 

2. Πξνζζέηνληαο ην απαηηνχκελν απφζεκα αζθαιείαο θαη 

3. Τπνινγίδνληαο ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα παξαγγειίαο βάζεη ηνπ 

αλαγθαίνπ ρξφλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. 

Δπνκέλσο, κηα νξζή ζηξαηεγηθή κείσζεο θαη απνηειεζκαηθήο δηαρείξηζεο 

απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα:  

 Πξαγκαηνπνίεζε θπζηθψλ απνγξαθψλ ζε θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

 Καζηέξσζε ζηφρσλ γηα δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ γηα θάζε αληηθείκελν ζε 

θάζε αληηθείκελν ζε θάζε ρψξν.  

 Τπνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ θχθινπ εξγαζηψλ γηα θάζε ρψξν. 

 Τπνινγηζκφο ζεκείσλ λέαο παξαγειίαο θαη EOQ γηα θάζε αληηθείκελν  

 Πξνζαξκνγή ζηφρσλ, ζεκείσλ λέσλ παξαγγειηψλ θαη EOQ, φπσο 

απαηηείηαη βάζεη αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Πξαγκαηνπνίεζε πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο θπζηθψλ απνζεκάησλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο. 

3. Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα ςγείαρ 
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη σο έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα απφ 

αλζξψπνπο, κεραλέο θαη δηάθνξα άιια κέζα, κε θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη πάληα 

απνηειείηαη απφ 3 ηκήκαηα: ηελ είζνδν, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ έμνδν. Απνηειεί έλα 

ζχλνιν απφ αιιειεπηδξψζεο ζπληζηψζεο πνπ απφ θνηλνχ ζπιιέγνπλ, 

επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξία, κε ηειηθφ ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο θαη ρξήζηκεο ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα 

εθηειέζεηο ην ζθνπφ ηνπ. Δπνκέλσο, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ηξνθνδνηείηαη κε 

δεδνκέλα (data) σο εηζξνέο, ηα επεμεξγάδεηαη (processing) θαη ηα κεηαηξέπεη ζε 

πιεξνθνξίεο (information) σο εθξνέο.  

Δηδηθφηεξα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο (Π..Τ), εθαξκφδνληαη ζηε 

δηνίθεζε- δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ πγείαο, ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε δηαγλσζηηθψλ 

θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο φια ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλα ζην δηαδίθηπν. Αλ ππάξρνπλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε κεηάβαζε πξνο κηα πιαηθφξκα 

αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία ζα εμππεξεηεί εθαξκνγέο ζηα δηαγλσζηηθά, ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επθπΐα, ηε ξνκπνηηθή, ηε βηνληθή, ηηο έμππλεο θάξηεο θαη ηελ 

ηειε-πγεία. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ παξέρεη ην πιαίζην γηα ηελ 

αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο. Σν κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ πνιιά κέξε, 

φπσο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηηο εηζνξέο, ηελ επεμεξγαζία, ηηο εθξνέο, θαζψο θαη 

πνιιά επίπεδα ζπιινγήο θη επεμεξγαζίαο. Δλ νιίγνηο, αλνηθηφ ζχζηεκα είλαη απηφ 

πνπ αιιειεπηδξά ελεξγά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε 

εθηελέζηεξα ζηε θηινζνθία ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ πιένλ πξφζθαηε εθαξκνγή ησλ εμειίμεσλ απηψλ αθνξά ην θαηαλεκεκέλν 

πεξηβάιινλ πγείαο (Distributed Healthcare Environment, DHE) πνπ έρεη ηα εμήο 
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ραξαθηεξηζηηθά: θηιηθφ πεξηβάιινλ, δηθηπαθή δηαζχλδεζε, αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, παξακεηξηθφηεηα, επεθηαζηκφηεηα, ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε, 

δηαζεζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ, εκπηζηεπηηθφηεηα, ηαρεία αλάπηπμε λέσλ 

εθαξκνγψλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηα άκεζεο βνήζεηαο.  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ DHE είλαη ε εηζαγσγή ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ, ην 

νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλεμαξηεζίαο απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εθαξκνγέο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε δηαινγηθφηεηα κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ. Σν ελδηάκεζν 

επίπεδν είλαη, δειαδή, έλα επίπεδν ινγηζκηθνχ ην νπνίν επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή 

ζηνηρείσλ απφ λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν. 

Σα Π..Τ ζα δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο νη Ζ/Τ 

θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ζα ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνληαη, κε απμαλφκελε 

έκθαζε ζηε δηθηχσζε ησλ ππνινγηζηψλ, ηε ζχλδεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ 

πνιιαιπνχο πσιεηέο θαη ηελ αλάπηπμε απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

Σα απνηειεζκαηηθά ΠΤ, γηα λα επηηπγράλνπλ δηάρπζε ηεο γλψζεο, ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε ηερλνινγία 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ κε βάζε ηα κνληέια ή ηε γλψζε, θαζψο θαη πξνρσξεκέλε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσληαθή ηερλνινγία. 

Σν πνιπδηάζηαην ΠΤ ζα κπνξεί λα παξάγεη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ινγαξηαζκψλ, απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα γηα ην ζθαλάξηζκα εγγξαθψλ, 

ζην πιαίζην δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο ρσξίο έληππα, κε ηερλνινγία 

πνιπκέζσλ, πνπ ζα ελζσκαηψλεη ήρν, εηθφλεο θαη δεδνκέλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη γηα δηαγλψζεηο εμ‟απνζηάζεσο, 

αλαγλψξηζε θσλήο, ρεηξνπξγηθή ξνκπνηηθή θαη ελεκεξσηηθά πεξίπηεξα γηα ην θνηλφ 

θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Πνιιά κειινληηθά ΠΤ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε 

ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο, ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ηε δηθηπαθή 

ηερλνινγία. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ΠΤ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκκέλε 

κεζνδνινγία, φπσο ε SSADM (Structured Systems Analysis and design method), ε 

νπνία πεξηιακβάλεη 6 ζηάδηα. Σα ζηάδηα 1-3 απνηεινχλ ηε θάζε ηεο αλάιπζεο θαη ηα 

ζηάδηα 4-6 ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ αλάιπζε ηεο SSADM ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα. 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο αλακέλεηαη λα 

δηπιαζηαζηνχλ νη ηξέρνπζεο δαπάλεο ησλ ΠΤ απφ 4-5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
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κνλάδσλ ηνπο ζε 8-10%. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο απφ ζηαηηθή θαη 

ηεξαξρεκέλε, ζε νξγαληζκφ νκαδηθφ, καζεζηαθφ, έμππλν θαη παξαγσγηθφ. 

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

(ΟΠΤ), ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα ΠΤ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ internet κε δεθάδεο 

επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα. 

 

3.1 Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα νοζοκομείυν 

 Χο πνιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λνζνθνκείνπ (ΠΝ) νξίδεηαη ην 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ επηθνηλσλία 

ηεο εμσηεξηθήο  θαη ηεο εζσηεξηθήο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα λνζνθνκείν, 

θαζψο θαη ηνλ θνηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ζηηο εθαξκνγέο ή ηα ινγηζκηθά πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηα λνζνθνκεία. Έλα ΠΝ ζπλίζηαηαη απφ: 

 Ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Η.Π.), 

 Γηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα αζζελψλ, 

 Γηνηθεηηθά-νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. 

Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα πεξηικβάλεη δηάθνξα επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Η.Π. πνπ απαξηίδνληαη απφ ηα ηα 

ππνζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηαηξηθήο έξεπλαο (Medical Research System), ηα 

ππνζπζηήκαηα ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο (Medical Education), ηα ππνζπζηήκαηα 

ηαηξηθήο ππνζηήξημεο (Medical Support System), ππνζπζηήκαηα ηαηξηθήο 

ηεθκεξίσζεο (Medical Documentation System), θαζψο θαη ηα ππνζπζηήκαηα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Virtual Reality), ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία 

πνιπκέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη δηαζέζηκε ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ αλαηνκία). 

Σα ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνυπνζέηνπλ αζθάιεηα, αμηνπηζηία, 

επειημία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα, επεηδή εθαξκφδνληαη ζε έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ θαη λεπξαιγηθφ ηνκέα φπσο είλαη απηφο ηεο πγείαο. ηεξίδνληαη ζε βάζεηο 

Γεδνκέλσλ θαη, εμαηηίαο ηεο έληαμεο ησλ κνλάδσλ πγείαο ζε επξχηεξα ζπζηήκαηα 

ππεξεζηψλ πγείαο, εληάζζνληαη ζε ελζσκαησκέλα δίθηπα πιεξνθνξηθήο  (Integrated 

Health Information Systems). 
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Οη ηελνινγηθέο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρνπλ 

επηηξέςεη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ΠΝ κε πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηελ επέθηαζή ηνπο 

πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο, νδεγψληαο ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λνζνθνκείσλ (Integrated Health Information Systems, 

IHIS). Σα IHIS έρνπλ σο ζηφρν: 

 Σελ  ηαρχηαηε δηεθπεξαίσζε, 

 Σελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

 Σελ απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

 Σελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε, ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ 

πειαηψλ, 

 Σελ παξνρή νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή. 

Σα IHIS δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηα απηφλνκα λνζνθνκεηαθά 

ζπζηήκαηα ζηα δηαζπλδεφκελα πεξηθεξεηαθά ή εζληθά ζπζηήκαηα. ηεξίδνληαη 

επίζεο ζε νξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή 

(server), δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαη software, θη έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηά πνπ έρεη ην θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ. 

ην IHIS ηεξνχληαη θσδηθνπνηεκέλεο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ αζζελή (εμεηάζεηο, δηαγλψζεηο, πνξίζκαηα), θαη παξέρνληαη απηφκαηα ζε άιιεο 

ιεηηνπξγίεο (πιεξσκή λνζειίσλ). ην πεξηβάιινλ ηνπ IHIS ηα δεδνκέλα πξέπη λα 

εηζάγνληαη κηα θνξά θαη λα κπνξνιπλ λα δηαηίζεληαη φπνηε δεηεζνχλ απφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, λα κελ ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο ρσξίο λα 

δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, λα ππάξρεη θνηλφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε ζε 

φιεο ηηο εθαξκνγέο, θη φιεο νη εθαξκνγέο λα έρνπλ θνηλή κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη 

ηεθκεξίσζεο. Σν IHIS πεξηιακβάλεη δχν κεγάια ππνζπζηήκαηα: 

1. Σν ππνζχζηεκα ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ θαη  

2. Σν ππνζχζηεκα δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

εθαξκνγψλ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα ππνζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη ζε παξφκνηεο 

δηαδηθαζίεο, ελψ θάζε ππνζχζηεκα εκπεξηέρεη πνιιαπιέο εηδηθέο εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο εμππεξεηνχλ επηκέξνπο ηαηξηθέο ή δηνηθεηηθέο ή νηθνλνκηθέο δξάζεηο, πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ζην λνζνθνκείν. Οη πην βαζηθέο ηαηξηθέο εθαξκνγέο είλαη ηα 

εξγαζηεξηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα ςεθηαθήο 

αξρεηνζέηεζεο, κεηάδνζεο θαη επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ εηθφλσλ.  
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Όζνλ αθνξά ην εξγαζηεξηαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (LIS-Laboratory 

Information System), παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο αλαιπηψλ, νξγάλσζεο 

πξνζσπηθνχ, θαη δηαδηθαζηψλ, δηαηήξεζεο ηζηνξηθνχ θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο ησλ LIS είλαη αδηακθηζβήηεηε δηφηη, εμαηηίαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πάξερεηαη ε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ηεο αθ΄ξηβεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαη ε ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εμεηάζεσλ, ελψ επηηξέπνπλ ηε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ. Δπέξρεηαη επνκέλσο κείσζε θφζηνπο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη ηεο 

πνζφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.  

Σα πην θεκηζκέλα παγθνζκίσο ζηζηήκαηα ςεθηαθήο αξρεηνζέηεζεο, 

κεηάδνζεο θαη επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ εηθφλσλ είλαη ην PACS (Picture Archiving 

& Communication System), πνπ είλαη online, θαη ην ISACS ( Image Save & Carry 

System), ην νπνίν είλαη offline ζχζηεκα.  

ην  PACS κπνξεί λα αξρεηνζεηεζεί θαη νπνηαδήπνηε αθηηλνινγηθή εηθφλα, 

αθνχ πξψηα ςεθηνπνηεζεί. Φεθηνπνίεζε νλνκάδεηαη ε κεηαηξνπή ησλ ησλ 

αλαινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθά δεδνκέλα, θαηάιιεια γηα είζνδν ζηνλ Ζ/Τ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο απνηεινχλ μερσξηζηφ 

ππνζχζηεκα (RIS, Radiology Information System). Δθηφο απφ ηηο αθηηλνινγηθέο 

εηθφλεο, νη ηαηξηθέο εηθφλεο πεξηέρνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνκνγξαθία, ηνπο ππεξήρνπο, 

θαη ηε καγλεηηθή αληήρεζε. 

Σα IHIS πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (MIS-

Management Information System), ην νπνίν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ εζσηεξηθνχ θφζηνπο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, κε 

παξάιιειε δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο θξνληίδαο ζηνλ 

ρξήζηε. ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη δηαρειηξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζπκβάιινπλ θαη 

άιιεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο, ζρεηηθέο κε ηελ απνζήθε, ηε κηζζνδνζία, ην 

ινγηζηήξην θ.ά. Ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθφ ηνκέα απνηειεί ε δηαθίλεζε ησλ αζζελψλ, 

κε ηε θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή κεραλνξγάλσζε ηεο ππνδνρήο, ηνπ γξαθείνπ 

θίλεζεο, ησλ επηζθέςεσλ ζηνπο γηαηξνχο θαη ηεο έθδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο 

θη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο (Ζ.Η.Φ), γηα ηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά 

παξαθάησ. 
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3.2 Η Τποδομή Πληποθοπικών ςζηημάηυν Τγείαρ (HCIS) ενόρ 

ζςζηήμαηορ οπγανυμένηρ παποσήρ ςπηπεζιών  

 ηε ζχγρξνλε επνρή πξαγκαηνπνηνχληαη ηεξάζηηεο δαπάλεο ζηε 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο, δαπάλεο νη νπνίεο ζα απμάλνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηα επφκελα ρξφληα εμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο, αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Δπνκέλσο, ππφ ηελ 

νπηηθή γσλία ελφο πξνκεζεπηή, νη νξγαληζκνί δηαηήξεζεο ηεο πγείαο, πνπ απέθηεζαλ 

εθαηνκκχξηα αζζελψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιχζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ην θφζηνο δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη 

θαηλνηνκίεο πνηθίιινπλ απφ ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ζην πεξηβάιινλ 

ησλ λνζνθνκείσλ σο ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ θιηληθψλ απνθάζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε κηα εμειηγκέλε ηερλεηή λνεκνζχλε. Σαπηφρξνλα, ζηε ζεκεξηλή 

θνηλσλία έληνλεο δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ, νη θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ πγείαο 

ζέινπλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλνη αλαθνξηθά κε ηηο 

επηινγέο ηνπο, απαηηψληαο εχθνιε πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πγείαο. ε 

απηή ηε πιεξνθφξεζε ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακηίδεη ην Internet. Ζ πξφθιεζε 

βξίζθεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο πνηθίισλ κνξθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψλνληαη, απνζεθεχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη πγεηνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο ηε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη απνδνηηθά, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιήςε απνθάζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδνζθνπηθψλ θαη κε 

θεξδνζθνπηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ησλ πξνκεζεπηψλ (φπσο ηα 

λνζνθνκεία), ησλ πιεξσηψλ, ησλ εξγνδνηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ 

ζηειερψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

πξφθιεζε ηνπ ρεηξηζκνχ απηψλ ησλ λέσλ πξνζδνθηψλ. 

 Καηά ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ ζε έλα νξγαλσηηθφ 

πεξηβάιινλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, νη ζεκεξηλνί πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο 

κπνξεί λα ζεσξήζνπλ ηελ έλλνηα κηαο νινθιεξσκέλεο νξγαλσηηθήο ππνδνκήο ηεο 

πιεξνθνξηθήο σο ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζνχλ θαη λα θαζνδεγεζνχλ νη 

κειινληηθέο εμειίμεηο ζηα HCIS.  
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3.3 Σο επίηεςγμα μιαρ Ολοκληπυμένηρ Τποδομήρ HCIS  

 Ζ θίλεζε πξνο κηα νινθιεξσκέλε ππνδνκή HCIS πνιιαπιψλ 

πξνκεζεπηψλ απηαηεί φρη κφλν ηε βαζηθή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπζηεκηθά 

αξρηηεθηνληθά ηππνπνηεκέλα ππνδείγκαηα, αιιά επίζεο ηελ ελεξγή θαιιηέξγεηα ηεο 

ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο θαη ησλ αξρψλ ηεο ακνηβαίαο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο 

ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ.Μηα ηέηνηα νξγαλσηηθή 

ππνδνκή ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληνληζζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ κεκνλσκέλεο κνλάδεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

νξγαλνζκνχ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο δηαηεξεί 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο γηα καθξνρξφληεο 

πεξηφδνπο. 

 Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο ππνδνκήο ζεκαίλεη ηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο θαη δηαδηθαζίαο πνπ αγθαιηάδεηηελ έλλνηα ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ηππνπνηεκέλσλ ππνδεηγκάησλ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο  ζε 

φιν ην εχξνο ηνπ νξγαληζκνχ (ζε φιν ην εχξνο ηνπ ζπζηήκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα 

θμαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηερλνινγίεο, δεδνκέλα, 

επηθνηλσλίεο, εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Υσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνδεηγκάησλ Information Technology, ηα ζπζηήκαηα ζε φιν ην 

εχξνο ηνπ νξγαληζκνχ θαζίζηαληαη πξφζζηεο λεζίδεο απηνκαηνπνίεζεο, παξφκνηα κε 

πθηζηάκελεο ιχζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ηκεκάησλ, κε ην ζθεπηηθφ φηη είλαη ρξήζηκα 

κφλν ζε έλα πεξηνξηζκέλν θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Δπνκέλσο, ηα αξρηηεθηνληθά ηππνπνηεκέλα ππνδείγκαηα θαζίζηαληαη 

νη αθξνγσληαίνη ιίζνη κηαο ππνδνκήο HCIS πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νινθιήξσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ζπζρέηηζε θαη δέζηκν δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ ζην 

ζχζηεκα παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη λα εμαιεηθζεί ην πιεφλαζκα, ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε επηθάιπςε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ, κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζεκαληηθά. Ζ επίηεπμε ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζηα 

πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ απαηηεί επίζεο κηα λέα 

θαη ζχγρξνλε δηνηθεηηθή θνπιηνχξα θαη δηαδηθαζία. ηε βάζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ βξίζθεηαη ε αλάγθε γηα ζπλερή αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απαηηήζεσλ 
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ζην ηνκέα ηεο πγείαο απφ ηε πιεπξά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ-πξνκεζεπηή (απμεκέλε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πγείαο) 

πξνθεηκέλνπ απηέο λα δξάζνπλ σο εηζξνέο ζην νινθιεξσκέλν HCIS θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηζηνίρσλ εθξνψλ ηνπο (π.ρ ζρεδηαζκφο θαζνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

αξρείσλ αζζελψλ) γηα λα ππάξμεη κηα ακθίδξνκε παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. 

 Σν θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

αλάπηπμε κηαο νξγαλσηηθήο ππνδνκήο γηα ηε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Σα βαζηθά ππφ-ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο ππνδνκήο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ κέζσ ηεο νπνίαο φινη νη ηχπνη δεδνκέλσλ 

ζπιιέγνληαη απφ πνηθίιεο πεγέο, ελνπνηνχληαη θη νξγαλψλνληαη βάζεη κηαο 

ηππνπνηεκέλεο ινγηθήο γηα εχθνιε θαη αθξηβή επεμεξγαζία, 

 Γηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ην ζηξαηεγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ έιεγρν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε δηαθφξσλ κνξθψλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, 

 Γηαρείξηζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, πνπ θνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ ρξήζηε, έλα θαηλφκελν ην νπνίν απμάλεηαη 

ιφγσ ηεο απνθέληξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη δεμηνηήησλ 

Ζ/Τ ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

 Γηαρείξηζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαζεθφλησλ, γεγνλφο πνπ εζηηάδεη ζηηο 

νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζχλνιν ηεο 

νξγαλσηηθήο ηεξαξρίαο, ζπκπεξνιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ηαθηηθψλ επηπέδσλ. 

  Ζ πξφθιεζε θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο 

ππνδνκήο πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ IT αθνξά ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζπλνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη κηαο ζηξαηεγηθήο δηαζχλδεζεο θαη ζπκβηβαζκνχ ησλ 

εμειηζζφκελσλ πξννπηηθψλ ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ. Απηή ε ηερληθή ππνδνκή ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ γηα θάπνηνλ νξγαληζκφ είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηα ηκήκαηα HCIS πξνκεζεχνληαο ηελ εηαξεία κε κηα 

ρξήζηκε ππνδνκή. 

 Ζ νινθιεξσκέλε ππνδνκή ηνπ HCIS επηηξέπεη ζε ηέηνηα ππν-

ζπζηήκαηα φπσο ηα εξγαζηήξηα, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο λα ιακβάλνπλ εηζξνέο (π.ρ πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, λέεο παξαγγειίεο γηα θάξκαθα) απφ ην 

HCIS θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο εθξνέο (π.ρ απνηειέζκαηα 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, λέεο πιεξνθνξίεο γηα θάξκαθα) ζην HCIS, αθνχ 

επεμεξγαζζνχλ ηηο εηζξνέο θαη ηηο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο, ην 

νινθιεξσκέλν HCIS ελφο ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ κνηάδεη κε ηνλ 

εγθέθαιν ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζε φξνπο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ιήςεσο 

απνθάζεσλ θαη ειεγρφκελεο δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ.  

 Οη εμειίμεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ επθαηξίεο αιιά θαη λα επηβάιινπλ εμαλαγθαζκνχο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ππνδνκήο. Τθίζηαληαη επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία 

ζχκθσλα κε ηξφπνπο λένπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ, φπσο ε άκεζε ππνθαηάζηαζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ δηαδηθαζηψλ απφ λέεο (ε 

αληηθαηάζηαζε πιηθψλ απφ ξνκπφη παξά απφ αλζξψπηλα ρέξηα), ε επηβνιή 

δηαδηθαζηψλ θαη λέσλ ηθαλνηήησλ. Ζ επηβνιή δηαδηθαζηψλ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε 

δηαδηθαζηηθή αλακφξθσζε γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην παξειζφλ, φπσο ε 

πηζηνπνίεζε δεδνκέλσλ αγνξαπσιεζίαο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, κέζσ 

ηεο αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηε θαηαρψξηζε ησλ παξαγγειηψλ, 

παξά θαηά ηε παξάδνζε. Μέζα απφ κηα ηερλνινγηθή κεηάβαζε απνξξένπλ λέεο 

ηθαλφηεηεο, φπσο ε ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

ζην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ηνπ δίθηπν αληί ηεο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπο ζε ηξίηνπο.  

 Οξηζκέλεο πηπρέο ηεο πθηζηάκελεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

πεξηνξίδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα θαηλνηνκία θαη επνκέλσο απνηξέπνπλ επθαηξηαθέο 

αιιαγέο ζην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηε πεξίπησζε ζηελ 

νπνία έλαο νξγαληζκφο πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζπλεηαηξηζζεί κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν θνξέα πνπ έρεη κφλν ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο δηθηπαθέο 

ηθαλφηεηεο. ε απηή ηε πεξίπησζε ζα είλαη δχζθνιν γηα ηνλ θνξέα λα πξνζαξκνζηεί 
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θαη λα αληαπνθξηζεί ζε κηα μαθληθή αιιαγή ζηηο δηθηπαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (δηαθνξεηηθά πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη δηθηπαθά πξσηφθνιια). 

 Σειηθά, ν ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο απνθαζίδεη γηα ηελ αλάγθε θαη ηε 

θαηαιιειφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ππνδνκήο ηνπ HCIS. Δπνκέλσο, ε θαηλνηνκία 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ HCIS, αιιά επίζεο ζηα ρέξηα ησλ 

ρξεζηψλ. Οη ζπγθξνχζεηο μεθηλνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φηαλ νη ρξήζηεο 

πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηνπο ζε βάξνο ηεο 

ζεκαληηθήο καθξνρξφληαο αλάπηπμεο ηνπ HCIS. Καηά ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο πξνο 

ρξήζηεο πνπ είλαη πνιιαπινί πξνκεζεπηέο ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξείλα 

ππάξμεη κηα απψιεηα αληαγσληζηηθήο επηξξνήο. Δπνκέλσο, ην ηκήκα  HCIS έρεη ην 

θαζήθνλ θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα εμζθαιίζεη φηη φιεο νη κεγάιεο επελδχζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ HCIS, είλαη ζπλεπείο κε ηελ νπηηθή γσλία θάπνηνπ πνιιαπινχ πξνκεζεπηή. 

3.4 Δμθάνιζη & Δύπορ ηεσνολογιών HCIS πολλαπλών ππομηθεςηών 

 ε έλα απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, ε 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο, γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο, ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε δηνηθεηηθφ θαη ηαηξηθφ επίπεδν, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ ζρεδηαζκψλ θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε, αλαθνξηθά κε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ζα θαηαζηεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε. ηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ, πνιιαπιψλ 

πξνκεζεπηψλ, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ αξρείσλ αζζελψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε Ζ/Τ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο είλαη επξέσο γλσζηή. 

Σν ίδην ζεκαληηθέο είλαη θη νη ηερλνινγίεο HCIS φπσο ηα εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα θη 

νη ηερλνινγίεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ 

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ππνινγηζκψλ 

εμ‟απνζηάζεσο. Οη ηερλνινγίεο απηέο ζα επηηξέςνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ 

φρη κφλν λα βειηηψζεη ηηο επηθνηλσλίεο, αιιά επίζεο λα επεθηείλεη ηε γλσζηηθή ηνπ 

θαηαλφεζε θαη ηελ νξγαλσηηθή ηνπ εθκάζεζε, πέξα απφ γεσγξαθηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά ζχλνξα, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ πξφζιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

έμππλνπ νξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 
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3.5 Η Ανάπηςξη Σεσνολογιών HCIS ζηα πλαίζια ενόρ έξςπνος 

οπγανιζμού παποσήρ ςπηπεζιών ςγείαρ.    

 Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο έμππλνπ νξγαληζκνχ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο είλαη φηη δηαξθψο πξνάγεη κηα θνπιηνχξα ελίζρπζεο ηεο γλψζεο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ ππεξεζηψλ πγείαο 

πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, απηνί νη εξγαδφκελνη θπκαίλνληαη απφ ηα αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε έσο ηα δηάθνξα θιηληθά κέιε, ην δηνηθεηηθφ θαη ην θαηψηεξν 

πξνζσπηθφ πνηθίισλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ. ηε πεξίπησζε ησλ νξγαληζκψλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε εμεηδηθεπκέλε θιηληθή γλψζε είλαη έλα θξίζηκν 

ζπζηαηηθφ απνηειεζκαηηθήο θιηληθήο δηαρείξηζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

νξγαληζκψλ, ε δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη νξγαληθή παξά κεραληζηηθή. ε 

φξνπο ηερλνινγηψλ HCIS, έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ επειημία ησλ 

ζπζηεκάησλ, κηα ζπζηεκαηηθή πξνζήισζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ζηε θαιιηέξγεηα ηεο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Έλαο έμππλνο νξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα απνδερζεί λέεο θαη αλαπηπζζφκελεο κνξθέο ηερλνινγίαο 

σο ην κέζν γηα αιιαγή θαη εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ πνιιαπιψλ 

πξνκεζεπηψλ, νη ηερλνινγίεο HCIS δηαθένξπλ ζε δπν ζεκειηψδε ζεκεία απφ ηηο 

εθαξκνγέο παξαδνζηαθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάηα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο: 

1. Οη ηερλνινγίεο πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο ζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο θαη ζε πεξηζζφηεξεο ηνπνζεζίεο, δηφηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξηέο είλαη ζπρλά 

θαηαρσξεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη πξέπεη λα αλαζπξζνχλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο. πρλά, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηνρεηεπζνχλ κέζσ LAN, WAN ή κέζσ 

θάπνησλ άιισλ αμηφπηζησλ θαη αζθαιψλ ηξφπσλ (Intranets & Extranets). 

2. Οη νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα 

δηαζρίδνπλ ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο θαη πνιιαπιά νξγαλσηηθά ζηξψκαηα. ε αληίζεζε 

κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πγεηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηηο κεκνλσκέλεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο, ηα HCIS 

ησλ νξγαληζκψλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζην ζχλνιν ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο. ηε ζεκεξηλή επνρή ηα HCIS πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ πξέπεη 

λα αθνξνχλ έλα ζπλδπαζκφ ηερλνινγίαο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, κνληέισλ θαη γλψζεσλ, θαζψο θαη ηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
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   Αλαιφγσο, ηα HCIS πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο ζην ζχλνιν ησλ δηάθνξσλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ θαη 

κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ θιηληθψλ ή άιισλ νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ λέα ηερλνινγηθή 

πξνζαξκνγή  ηα λέα πξνζφληα, ε λέα θνπιηνχξα δηνίθεζεο θη νη λέεο νξγαλσηηθέο 

ζπκθσλίεο πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ κπνξεί λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

εκπιεθφκελνη επηθνηλσλνχλ, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αιιειεμαξηψληαη. Δπίζεο, 

κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ ππνδνκή ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

αιάδνληαο ηα θαλάιηα ησλ αξκνδηνηήησλ. Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα βξεζνχλ λένη 

ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο ππεξεζίεο πγείαο πνπ είλαη ζπλεπείο κε απηέο 

ηηο λέεο ζρέζεηο. 

 Έλα ζχζηεκα νκαδηθήο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ είλαη έλα παξάδεηγκα 

ελφο αλαπηπζζφκελνπ δηθηχνπ ηερλνινγίαο HCIS πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη ρξήζηκν 

ζε έλα νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη 

έλα αιιειεμαξηψκελν, βαζηζκέλν ζε Ζ/Τ, ζχζηεκα πνπ βνεζάεη φζνπο ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θη εξγάδνληαη σο νκάδα γηα λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο ζε κε δνκεκέλα ή 

εκηδνκεκέλα πξνβιήκαηα. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ εμεχξεζε θη εθαξκνγή ηδεψλ απφ αξθεηνχο πνπ απνθαζίδνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηηξνπέο, ζπλαληήζεηο ζπκβνπιίσλ θαη ηηο ππφινηπεο κνλάδεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζην ζχλνιν ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ελφο ζπζηήκαηνο ππνδηήξημεο νκαδηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Έλαλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή, 

 Μηα θεληξηθή νζφλε, 

 Αηνκηθέο νζφλεο, 

 Έλα ζχζηεκα δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ή ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, 

 πζθεπέο εηζφδνπ/εμφδνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ηεξκαηηθφ), 

 Γηαρείξηζε ηνπ δηαιφγνπ κε πξφζβαζε ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο, ηε 

βάζε ελφο κνληέινπ κε δπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, 

 Μηα ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ, σο απνζήθε δεδνκέλσλ. 

Σα ζπζηήκαηα νκαδηθήο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελφο ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, είλαη ηδαληθά γηα 

ηελ εθκαίεπζε ηδεψλ απφ ηνπο ρξήζηεο HCIS, γηα πξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ηε 
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δηαρείξηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε πνιχπινθα 

δηνηθεηηθά θαη θιηληθά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγηθή αξρηηεθηνληθή ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη ζχκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή. Έλα 

ηνπηθφ δίθηπν απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη 

δηεζπαξκέλνη ζε κηα πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη ππεχζπλνη ιήςεσο 

απνθάζεσλ ζε απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο κπνξεί λα απαηηνχλ ηειε-

ζπκβνχιηα ή βίληεν-ζπκβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ιήςε απνθάζεσλ 

απφ απφζηαζε.   

3.6 Σεσνολογίερ Τποζηήπιξηρ Αποθάζευν & Οπγανυηικήρ Γιοίκηζηρ 

για ςζηήμαηα Οπγανυμένηρ Παποσήρ Τπηπεζιών 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αλάπηπμε HCIS πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ πξέπεη λα 

κεηαβνχλ απφ ηελ απιή επεμεξγαζία ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ πξνο αλαιπηηθά 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο νκαδηθψλ απνθάζεσλ θαη πξνο άιιεο κνξθέο ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Απηέο νη ηερλνινγίεο ζα 

ζπλδπάζνπλ ηθαλφηεηεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη εμειηγκέλεο ηθαλφηεηεο 

κνληεινπνίεζεο γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε πνιχπινθα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα 

(ζχγθξηζε θφζηνπο δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ).  

Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ απνθάζεσλ ησλ εηδηθψλ, πνπ ζπλδπάδνπλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ, κνληέισλ θαη γλψζεσλ γηα ηε παξνπζίαζε πξνο ηνπο θιηληθνχο 

ρξήζηεο ησλ ζρεηηθψλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηε θαηάιιειε ζηηγκή, κπνξεί λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ επεξεάδεη ηε ζπλέρηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ. Σα 

ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ έμππλε, αθίδξνκε πιεξνθφξεζε θαη δεκηνπξγνχλ έλα 

πιαίζην εγξήγνξζεο είλαη ήδε επηηπρεκέλα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ. 

Απηέο νη ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηε γλψζε ησλ 

θιηληθψλ εηδηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηππηθψλ κνηέισλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ «απηνκαηνπνηεκέλε λνεκνζχλε» πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ππνιείπνληαη ζε γλψζεηο ησλ εηδηθψλ.  

Σα παξαδνζηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο 

αζρνινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε απνθάζεσλ 

θαη δε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πξνβιήκαηα πνπ είλαη θαιά 

δνκεκέλα. Γε πξνζθέξνπλ επίζεο ηα είδε ησλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ιεθζνχλ πνηνηηθέο απνθάζεηο, ηηο νπνίεο απαηηνχλ ηφζν νη 
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πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη νη αζζελείο. Ζ ιχζε βξίζθεηαη ζηελ εμέιημε 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο νκαδηθψλ απνθάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ππνζηήξημεο 

ιήςεσο πγεηνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ηαηξηάδνπλ 

απφιπηα κε ηε δνκή IT ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θξίζηκεο 

πιεξνθνξίεο, λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ 

πξνγξάκκαηα πςειήο πνηφηεηαο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ νξγαληζκφ λα αληηκεησπίδεη ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλάγθεο. 

Τπφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη 

πξνζπάζεηεο νινθιήξσζεο ηαηξηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ζπζηεκάησλ απνθάζεσλ, ζα απνηειέζνπλ ην πεξηβάιινλ γηα ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή HCIS ζε επίπεδν νκάδσλ θαη ζπζηεκάησλ. Οη 

βαζηθέο πηζαλέο εθαξκνγέο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο 

βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ λνζειεπηέο, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, απεηθνλίζεηο, ην 

θαξκαθείν, ην ρεηξνπξγείν, θαζψο θαη ηηο επείγνπζεο λνζνθνκεηαθέο θαη 

εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη επη΄ζεο 

ρξήζηκεο θαηάηε θαηάξηηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνθάζεσλ, θαηά ηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ηνπνζεζία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. ην 

ηνκέα ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξφκνηεο εθαξκνγέο αθνξνχλ ην ζηξαηεγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ην marketing, ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο.Μέζσ ηεο επηηπρεκέλεο θαηλνηνκίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ HCIS, ε επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή, εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

3.7 Απομακπςζμένα Γίκηςα Η/Τ(ηηλε-ςγεία) 

 Μηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ εληζρπκέλσλ ηερλνινγηψλ HCIS γηα ηα 

ζπζηήκαηα νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη ε αλάπηπμε δπλαηνηήησλ 

απνκαθξπζκέλσλ ππνινγηζηψλ. Σέηνηεο δπλαηφηεηεο κεγαιψλνπλ ην βειελεθέο ησλ 

δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ απφ ην 

ζπίηη ηνπο, παξακέλνληαο ζπλδεδεκέλνη κε ην γξαθείν ηνπο. Σν θιεηδί ζε απηήλ ηε 

λέα πξφζβαζε είλαη ε ειεθηξνληθή θαη δνξπθνξηθή επηθνηλσλία. Παιαηφηεξα, ην 
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θαιψδην θαη ηα φξηα ηνπ θπθιψκαηνο πεξηφξηδαλ ηε ξνή ηνπο, ηψξα νη Ζ/Τ γξαθείνπ, 

θαζψο θαη νη θνξεηνί επηθνηλσλνχλ κέζσ κηαο πνηθηιίαο ηξφπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ θηλεηψλ, 

ησλ γξακκψλ ISDN, θαζψο αθφκα θαη επηθννηλσλίαο κέζσ laser. Σα ζπζηήκαηα 

νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεηάδνληαη έλα θεληξηθφ δίθηπν πςειήο 

ηαρχηεηαο κε LAN θαη WAN ηθαλά λα ρεηξηζζνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά δηθηπαθά 

πξσηφθνιια. Σν θεληξηθφ απηφ δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη 

δεδνκέλα, ήρν, γξαθηθά θαη κεηάδνζε κέζσ βίληεν. Άξα, ε δηθηχσζε θαη ε 

νινθιήξσζε ζα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ HCIS. 

Οη επηδξάζεηο ηνπ Internet ζηε ηαηξηθή θαη θιηληθή γλψζε είλαη 

αδηακθηζβήηεηεο. Οη ππεξεζίεο Internet πεξηιακβάλνπλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

πξσηφθνιια κεηαθνξάο θαθέισλ, νκάδεο εηδήζεσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο 

θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Σν Internet επίζεο πξνζθέξεη πγεηνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο, ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο θαη κε κεγάιε επθνιία. 

Δθηφο απφ ην Internet, ππάξρνπλ ηα intranets θαη ηα extranets. Σν πξψην είλαη 

έλα ηδησηηθφ δίθηπν Ζ/Τ  βαζηζκέλν ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ Internet. Υξεζηκνπνηεί ηα 

ίδηα κέζα αλαδήηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ππάξμεη πξφζβαζε ζηηο 

ηζηνζειίδεο θαη ηελ ίδηα δέζκε πξσηνθφιισλ θαη ηππνπνηεκέλσλ ππνδεηγκάησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο Ζ/Τ θαη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα λα αιιειεπηδξάζνπλ. 

ε αληίζεζε κε ην Internet, ην intranet είλαη έλα θιεηζηφ δίθηπν ζην νπνίν κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ έρεη πξφζβαζε. Παξνκνίσο, ην extranet παξαρσξεί ηα 

πξνλφκηα πξφζβαζεο ζην δίθηπν κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηαίξνπο, δεκηνπξγψληαο 

κε απηφ ην ηξφπν έλα αζθαιέο ή πξνκεζεπηηθφ δίθηπν. Παξάδεηγκα extranet είλαη έλα 

νξγαλσηηθφ δίθηπν πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο 

λα ζπλδένληαη απφ ηα γξαθεία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν.  

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Intranets, πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα θαηνρήο 

ησλ ηερλνινγηψλ LAN & WAN, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα «επαλάζηαζε» αλαθνξηθά κε 

ην ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ,αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα, θαη κνηξάδνληαη ηε γλψζε νη 

άλζξσπνη ζε έλαλ νξγαληζκφ. Αξρηθά, ε δηκηνπξγία ηνπ LAN επέηξεπε ζηνπο Ζ/Τ 

ηνπ ίδηνπ γξαθείνπ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη πφξνπο. Δλ 

ζπλερεία, αθνινχζεζε ην WAN, ην νπνίν θαηάθεξε λα ζπλδέεη ηνπο Ζ/Τ πνπ 

βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη κφλν νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην νηθνλνκηθφ 
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θφζηνο ησλ WAN, θαζψο απαηηνχλ δαπαλεξφ hardware θαη αθξηβά ηδησηηθά δίθηπα 

ζπγθεθξηκέλσλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα 

κεηαμχ Ζ/Τ.  

Σν ζηάδην ηνπ Intranet ζηα πιαίζηα ηεο «επαλάζηαζεο» ζηα δίθηπα Ζ/Τ 

ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο LAN & WAN, κε εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ην Internet. 

Σα intranets εθκεηαιιεχνληαη ην ίδην hardware θαη software πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ, λα δηαρεηξηζζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηζηνζειίδεο. ε 

αληίζεζε κε ηηο ηζηνζειίδεο φκσο, απηέο νη πξνζνκνηψζεηο ηδησηηθψλ δηθηχσλ 

πξνζηαηεχνληαη κε αζθαιή software (firewall) πνπ θξαηάλε ηνπο αλζξψπνπο καθξηά 

απφ ην δίθηπν, γηα λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Δπεηδή ηα δίθηπα απηά 

ρξεζηκνπνηνχ ηηο ίδηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα WWW, 

πξνζθέξνπλ φια ηα πξνλφκηα ελφο WAN, ρσξίο ην ππεξβνιηθφ θφζηνο απηψλ. Έηζη, 

έλα intranet κπνξεί λα ζπλδπάδεη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα πειάηε-server  ηεο 

αλάπηπμεο HCIS κε ηε ιακπξφηεξε απφ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Internet γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο Ζ/Τ πνπ θηίδεηαη, δηαηεξείηαη, αιιάδεη, καζαίλεηαη 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη εχθνια γηα λα ζπλδέζεη θαη λα αληαιιάμεη πιεξνθνξίεο 

εμ‟απνζηάζεσο. Δπίζεο, ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο ηεο νηθνδφκεζεο θαη δηαηήξεζεο 

ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ απαληψληαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε νηθνδφκεζε ηνπ 

intranet ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα ζε φξνπο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ intranets είλαη ε απιφηεηα θαη ε επειημία ηνπο. 

Δίλαη αλαγθαίν λα πθίζηαηαη κφλν έαλο ε πεξηζζφηεξνη servers, πνπ κπνξεί λα είλαη 

νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο Ζ/Τ, ψζηε λα νξγαλψλνληαη, λα δηαρηξίδνληαη θαη λα 

απνζεθεχνληαη πιενξνθνξίεο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ νξγαλσηηθνχ intranet θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ desktops πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, νη servers κπνξεί λα είλαη 

αθνζησκέλνη ζε κηα ππεξεζία ή κπνξνχλ λα επηηεινχλ κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ. 

Απαηηείηαη θάπνηα κνξθή ζχλδεζεο δηθηχνπ γηα λα ζπλδεζνχλ νη desktop Ζ/Τ κε ηνπο 

δηάθνξνπο servers, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ. Παξνκνίσο, ην software 

πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν θαηά ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ 

ππεξεζηψλ (ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ).     
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3.8 ΓΑΚΜ (Γομημένη Ανάλςζη ςζηημάηυν & Μέθοδορ 

ζσεδιαζμού) για ηον ζσεδιαζμό & ηην ανάπηςξη Πληποθοπικών 

ςζηημάηυν Τγείαρ (HCIS) 

 Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πεξηζζνηέξσλ πξνγξακκάησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο, απαηηνχληαη νδεγίεο θαη θαζνδήγεζε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Μηα ηέηνηα κεζνδνινγία αλάπηπμεο είλαη ε 

ΓΑΚΜ (Γνκεκέλε Αλάιπζε πζηεκάησλ & Μέζνδνο ζρεδηαζκνχ), ε νπνία έρεη 

αξθεηά αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πεξηεθηηθφηεηα,  

 Τπνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ ηερληθψλ, 

 Αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ζε δηαθεθξηκέλα, δνκεκέλα βήκαηα, 

 Καηαιιειφηεηα γηα έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ, 

 Δπειημία πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνηθίιεο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Οξηζκφο ηεο ΓΑΚΜ 

 Γεληθά, ε ΓΑΚΜ είλαη κηα πεξηεθηηθή κεζνδνινγία πνπ 

ππνζηεξίδεη ηηο θάζεηο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο (HCIS), ελψ ζπγρξφλσο παξέρεη απνηειέζκαηα πνπ είλαη ε βάζε 

γηα θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ζηνηρεία ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο. Δίλαη κηα δπλαηή, δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζην θαζνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα εθαξκνγέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. 

 Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ΓΑΚΜ πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ, 

 Λνγηθέο δνκέο δεδνκέλσλ, 

 Αζθάιεηα & Έιεγρν,  

 Δπηινγέο ρξήζηε, 

 Ηζηνξία δσήο ηεο νληφηεηαο, 

 Λνγηθφ ζρεδηαζκφ δηαιφγσλ,  

 Αλάιπζε ζπζρεηηζκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

 χλζεην ινγηθφ ζρεδηαζκφ δεδνκέλσλ, 

 Πεξηγξαθέο δηαδηθαζηψλ, 

 ρεδηαζκφ πξφηππσλ δεδνκέλσλ, 
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 Καζνξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

 Φπζηθφ έιεγρν δεδνκέλσλ. 

Απηέο νη ηερληθέο νδεγνχλ ηνλ ζρεδηαζηή θαη αλαιπηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΓΑΚΜ, ε νπνία επεηδή εμεηάδεη φιεο ηηο 

πηζαλέο απαηηήζεηο θαηά ηε θάζε αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ, ε θαηαγξαθή ηεο κπνξεί 

λα κελ είλαη εχθνιε θαη λα απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν. 

 

ηάδηα ηεο ΓΑΚΜ         

 Ζ ΓΑΚΜ απνηειείηαη απφ έμη ζηάδηα. Σα ηξία πξψηα αθνξνχλ ηε θάζε ηεο 

αλάιπζεο θαη ηα ππφινηπα ηξία ηε θάζε ηνπ  ζρεδηαζκνχ. Ζ θάζε ηεο αλάιπζεο 

εζηηάδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ππνζηήξηδνληαη (βάζε θάζε ειεθηξνληθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο), ηε ζηαηηθή δνκή ησλ δεδνκέλσλ φπσο απηά νξίδνληαη 

ζην κνληέιν, ηε δπλακηθή ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε θαηαιιειφηεηα ησλ επηινγψλ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θάζκαηνο ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηερληθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

κεηέπεηηα θάζε ζρεδηαζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην πξψην ζηάδην είλαη ε αλάιπζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ. Σν δεχηεξν 

ζηάδην απνηειεί κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζηαδίνπ, κέζσ ηνπ νξηζκνχ επηιπένλ απαηηήζεσλ  ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ, 

ηνπ θαζνξηζκνχ ιχζεσλ γηα ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη ησλ θαηάιιεισλ επηινγψλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν ηξίην ζηάδην επηθεληξψλεηαη ζηελ επηινγή ηνπ 

ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ (κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ) ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. Ο πξνθαηαξθηηθφο  ζρεδηαζκφο δηαιφγσλ θαη ε αλάιπζε ηεο 

ηζηνξίαο δσήο ηεο νληφηεηαο πξέπεη επίζεο λα μεθηλήζνπλ θαηά ηε θάζε ηεο 

αλάιπζεο. 

 Ζ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ππνζηεξηρζνχλ νη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε έρεη δπν κέξε: 

1.  ηα ζηάδηα 4 θαη 5 θαζνξίδνπλ πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαιφγσλ 

θαη ηηο ηζηνξίεο δσήο ηεο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. 

2.   ην ζηάδην 6, ν ινγηθφο ζρεδηαζκφο γίλεηαη πιηθφο (θπζηθφο) ζρεδηαζκφο 

(ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα θαη βάζε δεδνκέλσλ), καδί κε ην ζρεδηαζκφ ηεο 

εθαξκνγήο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ην επηιεγκέλν πιαίζην 

κεραλεκάησλ/ινγηζκηθνχ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 
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βειηηζηνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα, αλ είλαη αλαγθαίν, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

ζηφρνπο απφδνζεο πνπ αξρηθά νξίζζεθαλ ζην ζηάδην 3 θαη έγηλαλ ιεπηνκεξέζηεξνη 

ζην ζηάδην 6.  

Ζ ΓΑΚΜ είλαη κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία, πνπ απαηηεί απφ ηελ 

νκάδα αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ λα δνπιεχεη ζπληνληζκέλα ζε φια ηα ζηάδηα, 

βήκαηα θη εξγαζίεο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ηξεηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ ζέινπλ λα βξαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία θαη, επνκέλσο, λα κεηψζνπλ 

νπζηαζηηθά ην θφζηνο αλάπηπμεο: 

1. Υξήζε βνεζεκάησλ ινγηζκηθνχ, 

2. Γξεγνξφηεξν πέξαζκα ησλ ζηαδίσλ, βεκάησλ θη εξγαζηψλ, 

3. Παξάιεηςε ή ζπληφκεπζε θάπνησλ βεκάησλ, φπσο ε πξνθαηαξθηηθή 

θάζε. 

 

Πξνθαηαξθηηθή Φάζε: Μειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο 

 Ζ κειέηε πεξίπησζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ΓΑΚΜ, αιιά 

ζπζηήλεηαη σο ην πξψην βήκα. Ο ζθνπφο είλαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα κπνξείλα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο αλάγθεο. Οη κειέηεο δπλαηφηεηαο 

πξαγκαηνπνίεζεο είλαη επζχλε ηεο νκάδαο επίβιεςεο, πνπ πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ 

ζα δεζκεχζεη ηνπο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. Οη κειέηεο 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 2 ζηάδηα κε ηε ρξήζε ησλ ηεληθψλ ησλ δηαγξακκάησλ 

ξνήο δεδνκέλσλ θαη ησλ ινγηθψλ δνκψλ δεδνκέλσλ.   

ηάδην 1α: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζαθήο θαηαλφεζε ησλ θπξίσλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη έλα 

πξφγξκκα αλάπηπμεο θάπνηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

νξγαληζκφο πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα πξνβιεκαηίδεηαη 

ζρεηηθά κε ηε ηαρχηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο κεηάδηζεο κεγάισλ πνζνηήησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ/ζπλεηαίξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπίζεο, κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ λέεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά αλ ν νξγαληζκφο είλαη 

θαηάιιεια δηθηπσκέλνο θαη έρεη επαξθείο ηθαλφηεηεο intranet θαη extranet. 
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ηάδην 1β: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ-Πξνγξάκκαηνο. 

 ηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη θαη λα αμηνινγήζεη 

πεξαηηέξσ ην πξνζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ 

είλαη ε αλαθνξά ηεο δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεη ηηο επηινγέο πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ηελ επηινγή ησλ ρξεζηψλ θαη κηα παξνπζίαζε ή αλαζεψξεζε ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο ζε απηφ ην ζηάδην 

εθηίκεζε θαη αλαθνξά ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

αλάπηπμεο ελφο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ γηα έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πγείαο, αιιά θαη 

ζεκειίσζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ην παξφλ ζχζηεκα είλαη αθαηάιιειν. 

Σέινο,είλαη αλαγθαία  ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα 

λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Φάζε Αλάιπζεο: ζηάδηα 1 έσο 3 

 Σν ζηάδην, φπσο πξναλαθέξακε,  θάλεη ιφγν γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή 

θάζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ κειεηψλ δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ πιενξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

δηνίθεζε θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σν ζηάδην 2 αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ. Σα αξρηθά βήκαηα 

ηνπ ζηαδίνπ 2 είλαη ε παξαγσγή κηαο ινγηθήα άπνςεο ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο, κε 

δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ 

αζθάιεηαο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα θαηαξηηζηεί κηα αξρηθή ιίζηα 

απαηηήζεσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηάξηηζε ηεο ιίζηαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξέπη λα εμαιεηθζνχλ θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνλαηη απφ ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. ε απηφ ην ζηάδην, ν αλάιπηήο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη 

λα εμεηάζεη πιήξσο κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο, φπσο ηα δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ, νη 

ινγηθέο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ε ηζηνξία δσήο ηεο νληφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

αλαιπηήο πνπ αλαπηχζζεη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πγείαο γηα έλα ζχζηεκα 

νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη, φηαλ επηιέγεη έλαδείγκα αξρείσλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

κεηαδνζνχλ, λα δείμεη πσο ζα δηαζθαιηζζεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ο 

αλαιπηήο πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάςεη ηηο απαηηνχκελεο δνκέο δεδνκέλσλ. Ζ 

θαηαγξαθή ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο επηηξέπνπλ ζηνλ 
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αλαιπηή λα θαηαλνήζεη πψο νη δηάθνξεο πεγέο δεδνκέλσλ ζα κεηαθηλνχληαη απφ ην 

έλα κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ ζην άιιν. 

Σν ζηάδην 3 αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ ηερληθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θη 

επηινγψλ θαη ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξα βήκαηα: 

1. Γεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ επηινγψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο γηα ηελ παξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ ζηνπο ρξήζηεο θαη παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα αμηνινγεζήο ηνπο απφ απηνχο. 

3. Παξνρή ησλ βάζεσλ γηα ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, κε ελζσκάησζε 

ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο πηζαλέο επηινγέο ζηα απαηηνχκελα πξντφληα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4. Καζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεοζηα νπνία πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ην εθαξκνζκέλν ζχζηεκα γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απφνδζεο γηα 

ην ζηάδην ηνπ θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ. Μηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ ην 

ζηάδην είλαη ν θπζηθφο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ. 

ηε πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ν 

αλαιπηήο πξέπεη λα εμεηάζεη δηάθνξεο ηερληθέο επηινγέο γηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο εζβηεξηθνχ 

επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ηελ αλάζεζε φισλ ή κέξνπο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηνπο servers ζηνπο ηξίηνπο, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία 

κε εμσηεξηθνχο θνξείο. Εεηείηαη ηαπηφρξνλα θαη γλψκε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά κε απηέο ηηο επηινγέο θαη παξέρνληαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο. ηε ζπλέρεηα, ν αλαιπηήο 

θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα απφδνζεο, φπσο ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο.  

Παξφιν πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα ζηάδηα ζηε θάζε 

ηεο αλάιπζεο πξηλ απφ ηα ζηάδηα 4 θαη 5, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη απηφ πξηλ απφ ην 

ζηάδην 6, πνπ είλαη ν θπζηθφο ζρεδηαζκφο. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα εξγάδεηαη ζε θάζε 

βήκα καδί κε ηνλ ζρεδηαζηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο ΓΑΚΜ. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ίδηα νκάδα εξγάδεηαη ζηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο, 

παξά ην γεγνλφο φηη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε θάζε ηεο αλάιπζεο κπνξείλα 

δηαθέξνπλ αξθεηά απφ απηά ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
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Φάζε ζρεδηαζκνχ: ηάδηα 4 έσο 6 

 ηάδην 4: ρεδηαζκφο Γεδνκέλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 4, φιεο νη 

πεγέο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ξνή δεδνκέλσλ, ππάξρνπζεο δνκέο εγγξαθψλ θαη 

αξρείσλ) αλαιχνληαη θαη επαλεμεηάδνληαη πιήξσο κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο 

ζπζρεηηζκέλεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, δειαδή, ηεο δηαδηθαζίαο νκαινπνίεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ζπλδπάδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή καηηά ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ινγηθψλ δνκψλ ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλζεζε ελφο ινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ.  

ην παξάδεηγκα ησλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο 

αλαζεσξνχληαη θαη ζπκππθλψλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζρεηηζκέλνη πίλαθεο γηα ηε θαηαγξαθή ησλ 

δηαθνξσλ πεγψλ δεδνκέλσλ, ησλ εγγξάθσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ 

αξρείσλ θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο, 

θαζνξίδεηαη ν νινθιεξσκέλνο ινγηθφο ζρεδηαζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα ηξέρνπζα 

εθδνρή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη θαιχηεξα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κεηέπεηηα 

επέθηαζε, ελζσκαηψλνληαο άιιεο, ελδερνκέλσο ζεκαληηθέο, νληφηεηεο δεδνκέλσλ 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δλαιιαθηηθά, απηέονη κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

κειινληηθά ζηνλ νξγαληζκφ. 

 ηάδην 5: ρεδηαζκφο επεμεξγαζίαο Γηαδηθαζηψλ. Σν ζηάδην απηφ 

πεξηιακβάλεη 3 βήκαηα: 

1. ρεδηαζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ αλαδήηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ αλαγθαίσλ πεξηγξαθψλ εηζνξψλ/εθξνψλ  θαη ησλ 

ινγηθψλ δηαιφγσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ειέγρνπ ηνπο, 

2. Οξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ινγηθήο ελεκέξσζεο, φπσο ε ινγηθή 

πεξηγξαθή ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζπλδέηαη κε θάζε γεγνφο ηνπ ζπζηήκαηνο,  

3. Δπηθχξσζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηθνχ κνληέινπ, κε ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκνχ δεδνκέλσλ. 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξία 

δσήο ηεο νληφηεηαο, ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, ην ινγηθφ ζρεδηαζκφ δηαιφγσλ, 

θαζψο θαη ηε ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δεδνκέλσλ.  
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ην παξάδεηγκα ησλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, ην ζηάδην 5, ην ζηάδην ηνπ 

ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ, κπνξεί λα εθηειείηαη ζπγρξφλσο κε ην ζηάδην 

4, ην ζηάδην ηνπ ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε, νη 

θχξηεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζην θαζνξηζκφ, ζηε θαηαγξαθή θαη ζηελ επηθχξσζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

φιεο νη πηζαλέο αλαδεηήζεηο ηνπ πειάηε αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια. 

ε φ,ηη αθνξά ηα εζσηεξηθά δίθηπα ή ηηο δηθηπαθέο εθαξκνγέο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ν φξνο έθδνζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά εμαηηίαο ηεο θχζεο απηνχ ηνπ 

είδνπο ηειε-επεμεξγαζίαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δήηεζε. Ο πειάηεο 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην Internet φηαλ ηνπ είλαη εχθνιν. Ο ζρεδηαζκφο γηα απηέο 

ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο δηαθέξεη αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 

ζηαηηθψλ αλαθνξψλ (ν server παξάγεη αλαθνξέο θαηά απαίηεζε) γηα έθδνζε 

αλαδεηήζεσλ (ν server αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ πειάηε) ή γηα έθδνζε 

εθαξκνγψλ (ν server ππνζηεξίδεη ηελ επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ θαη ελεκέξσζεο). 

ηηο δπν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο, ν ζρεδηαζηήο ρξεηάδεηαη φρη κφλν λα θαζνξίζεη ηνπο 

δηαιφγνπο γηα ηηο δηάθνξεο αλαδεηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο, αιιά θαη λα δηαζηαπξψζεη 

ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη απαληήζεηο ζα είλαη νη 

θαηάιιειεο.  

ηάδην 6: Τιηθφο (Φπζηθφο) ρεδηαζκφο. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ινγηθνχ κνληέινπ 

ησλ ζηαδίσλ 4 θαη 5 ζε θπζηθφ κνληέιν ζην ζηάδην 6 πεξηιακβάλεη 9 δηαθνξεηηθά 

βήκαηα. ην παξάδεηγκα ησλ πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, νη πξνζπάζεηεο ζε απηφ ην 

ζηάδην εζηηάδνληαη ζηη θπζηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο 

εθαξκνγήο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο βαζηζκέλεο ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

ινγηθέο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζίαο αξρείσλ. ε απηφ ην ζηάδην 

επηιέγεηαη ην ινγηζκηθφ θαη γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ ηα ηα θξηηήξηα απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ειεγρζεί ε εθαξκνγή, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κε ηα πξφηππα απφδνζεο.   

3.9 «Ανοικηά ζςζηήμαηα» 

 ηηο αιιαγέο ησλ αλαγθψλ ησλ δηνηθεηψλ ησλ νξγαλσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ε αξρή ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο παξέρεη 

έλα πιαίζην αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο. Πξάγκαηη, απηή ε θηινζνθία 

είλαη ηθαλή λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

ππνδνκήο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο κέζα ζ‟έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην. 
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Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ 

ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ πνιιά κέξε, φπσο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, νη εηζξνέο, 

ε επεμεξγαζία, νη εθξνέο θαη πνιιά επίπεδα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, 

έλα αλνηθηφ ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ αιιειεπηδξά ελεξγά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ επδνθηκνχλ ζ‟έλα πνιχ 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ, κε πςειέο απαηηήζεηο ζε πιεξνθφξεζε θαη εμαξηψκελν απφ 

ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. Ζ ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο 

βνεζά ηα άηνκα ή ηηο νκάδεο λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί 

(νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, θνηλσληθνί) πνπ ππαγνξεχνπλ ηα δεδνκέλα, ηα κνληέια 

θαη ηε γλψζε (εηζξνέο) πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο απαηηεί ηηο πην θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

επεμεξγαζίαο, κεζφδνπο ή ηερληθέο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (επεμεξγαζία). 

Δπνκέλσο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ππνδνκήο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ είλαη φηη δηεπθνιχλεη 

ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηε ζπιινγή θαη ζηελ έμππλε επεμεξγαζία 

ησλ εηζξνψλ.  

Σν κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο, εθηφο απφ ηεο εηζξνέο θαη ηελ 

επεμεξγαζία, πεξηιακβάλεη εθξνέο θαζψο θαη κηα ζεηξά αλαθπθιψζεσλ. Απηέο νη 

εθξνέο απνηεινχληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ θαη ηηο εμεγήζεηο πνπ 

δηθαηνινγνχλ απηά ηα απνηειέζκαηα, άζρεηα κε ην επίπεδν ζην νπνίν ιακβάλνληαη νη 

απνθάζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ 

κνληέινπ ηνπ αλνηηνχ ζπζηήκαηνο. Μέζσ ησλ κεραληζκψλ αλαθχθισζεο, ε εθξνή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ξπζκίζεη ηηο εηζξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα-

ρξήζηεο. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε βξεζεί θαηά ηε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο εθξνήο 

κε θάπνην πξφηππν αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ή ξπζκηζηηθψλ εξγαζηψλ. Με ηελ αλαθχθισζε, ε φιε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ αλαθχθισζεο ππνδεηθλχεη ηα ειαηηψκαηα θαη ηηο 

ειιείςεηο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα-ρξήζηεο, φπσο νη 

απνηπρίεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Κάζε θνξά πνπ κηα λέα εξγαζία παξάγεη κηα λέα ιχζε, ιακβάλεη ρψξα κηα 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο, είηε κεηαβάιινληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα είηε ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε εθκάζεζε επηηξέπεη ζηνπο 

ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

θαη ηε βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ππνδεηθλχεη ηελ ελδερφκελε αλάγθε γηα 

επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη επειημίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, εηδηθά ζ‟έλα πνιχ 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην κνληέιν ηνπ αλνηθηνχ 

ζπζηήκαηνο κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηηο αηνκηθέο, απνκνλσκέλεο θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλεο εθαξκνγέο ζε κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε, κε βάζε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη ζπλεξγαζίεο θαη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ.   

4. Πποζηαζία και Αζθάλεια Πληποθοπιακών ζςζηημάηυν 

Τγείαρ και Αζθάλεια Πποζυπικών δεδομένυν ζηιρ Μονάδερ 

Τγείαρ 
 ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πξαγκαηνπνηείηαη κηα επαλάζηαζε κε 

ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ λα δηαδξακαηίδεη έλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο. Γηα ζρεδφλ ηξείο δεθαεηίεο ηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί θη έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πεξηνρή ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ηε ζχγρξνλε επνρή νη πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο εξεπλνχλ ηηο επθαηξίεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο κε ζθνπφ ηε κεησζε 

ησλ γεληθψλ δαπαλψλ ηεο παξαδνζηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, βειηηψλνληαο ηελ 

πνηφηεηα ηνπο.  

 Πνιιά λνζνθνκεία ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζπλδπαζκνχο θεληξηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ πνπ καδί δεκηνπξγνχλ 

κεγάια δηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα 

ζπληνλίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, θαλέλα 

απφ ηα νπνία δελ είλαη πξαγκαηηθά αζθαιέο. Δθηφο απηνχ, απηά ηα ηνπηθά 

δηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα ζπλδένληαη θαη κε άιια επηζθαιή ζπζηήκαηα κέζσ ησλ 

δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο, φπσο είλαη ην δηαδίθηπν.  

 Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ ε αζθάιεηα θαη ε έιιεηςε ιαζψλ, έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ρξεζηκνπνηεί ηα 

παξαδνζηαθά αξρεία αζζελψλ ζε έληππε κνξθή, ηαπηφρξνλα κε απηά ζε ειεθηξνληθή 
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κνξθή. Δπεηδή πνιιέο θνξέο ηα ζπκβαηηθά αξρεία ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνπλ 

δηάθνξεο αλεπάξθεηεο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή αξρείσλ αζζελψλ. Βέβαηα, 

πξέπεη λα ηνληζζεί φηη κε ηα αξρεία ζε έληππε κνξθή, ν θίλδπλνο αζθαιείαο είλαη 

θάπσο πεξηνξηζκέλνο, θαζψο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ηα αξρεία αιιά ε  

ππνθθινπή ησλ αξρείσλ είλαη θαά έλα κεγάιν κέξνο κε εθηθηή.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. 

Ο  εληνπηζκφο θαη ε αληηγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ είλαη ζπλήζσο πνιχ 

γξεγνξφηεξε απφ φηη κε ην έγγξαθν, ελψ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνπδήπνηε, φρη 

κφλν απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην αξρείν. Δπίζεο, είλαη αξθεηά εθηθηφ ηα αξρεία 

απηά λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία, ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ιφγνπο 

έξεπλαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πφξσλ, αιιά ε ηθαλφηεηα απηή είλαη επίζεο 

αλνηθηή θαη ζε κε δφθηκεο ρξήζεηο. 

Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ φρη κφλν δεηνχληαη 

απφ ηνλ αζζελή, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο, 

απαηηνχληαη θαη απφ ηνλ λφκν, γεγνλνο ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, θαζψο 

ηα ζηνηρεία πγείαο ησλ αζζελψλ ζπγθαηαιέγνληαη αλακεζα ζηα πν επαίζζεηα 

πξνζσπηθα ζηνηρεία. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε 

αθεξαηφηεηα ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρείσλ, πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο 

πνπ έρνπλ αλαξκφδηα πξφζβαζε θαζψο θαη απφ απηνχο πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο 

πξφζβαζεο. Δπνκέλσο, ηφζν ε πηπρή ηεο αζθάιεηαο ζηνηρείσλ φζν θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εμεηάδεη ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ, 

εηδηθά θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ειεθξνληθνχ αξρείνπ αζζελνχο 

πξνζηηνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηάθνξνη λνκηθνί θαλνληζκνί πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο λνκηθέο πηπρέο. Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ ξπζκηζκέλεο κε βάζε ηελ επξσπατθή 

νδεγία ηνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ (EUR 

95/46/EC, 1995). Ζ αζθαιήο αληαιιαγή ζηνηρείσλ είλαη ξπζκηζκέλε κε βάζε ηελ 

επξσπατθή νδεγία ηνπ 1999 γηα έλα θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο (EUR 99/93/EC, 1999).     
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4.1 Ιαηπικό Απόππηηο & Ιαηπική Γεονηολογία 

 Σν ηαηξηθφ απφξξεην ζπλδέεηαη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο 

ηνπ ηαηξθνχ αξρείνπ ησλ αζζελψλ, ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία κπνξεί λα θαηαλλνεζεί αλ 

εμεηάζνπκε ην πεξηερφκελν ελφο ηέηνηνπ αξρείνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο κε ειεγρφκελεο πξφζβαζήο ηνπ.  

 Σν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ είλαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έλαο αζζελήο 

παξέρεη ζηνλ νπνηνδήπνηε ηαηξφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν εθάζηνηε 

ηαηξφο κπνξεί λα ιάβεη απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή (εμεηάζεηο, επηζηνιέο 

ζπλαδέιθσλ). Απνηειείηαη θπξίσο απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Κπξία Πάζεζε 

 Ηζηνξηθφ ηεο παξνχζαο αζζέλεηαο  

 Αιιεξγίεο θαη θάξκαθα 

 Ηαηξηθφ Ηζηνξηθφ 

 Πξνεγνχκελν ρεηξνπξγηθφ ηζηνξηθφ 

 χλνςε νξγαληζκνχ ηνπ αζζελνχο 

 Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ(γνλείο, παηδηά) 

 Κνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη εμνπαιηθφ  

 Γάκνο θαη παηδηά (αξηζκφο γάκσλ & παηδηψλ, εθβάζεηο) 

 Υξήζε νπζηψλ 

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη έλα ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ πεξηιακβάλεη 

αξθεηέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ 

έρεη δχν ρξήζεηο: 

1. Δθηφο απφ ηε παξνρή ησλ ελδείμεσλ γηα ηε δηάγλσζε ησλ ηξερφλησλ 

δεηεκάησλ, νη ςπρνθνηλσληθέο πηπρέο ηνπ αξρείνπ είλαη αλεθηίκεηεο ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ επεμεξγαζία, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη απνηειεζκαηηθέο επεκβάζεηο 

απαηηνχλ ηε θαηαλφεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ αζζελή.  

2. Ζ γλψζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν δσήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ επηινγή ελφο ζρεδίνπ 

ζεξαπείαο ψζηε ν αζζελήο λα είλαη πξφζπκνο λα ηε δερζεί θαη λα ηελ αθνινπζήζεη. 

Σν λα γλσξίδεη έλαο ζεξάπσλ ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ελφο πξνζψπνπ, δειαδή ηηο 

αζζέλεηεο, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ πεξίζαιςε πνπ έρεη ιάβεη, είλαη θξίζηκν γηα ηε 

δηάγλσζε θαη ηελ αζθαιή απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απφ 

ηηο πην επαίζζεηεο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ζε άιιν. 
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Ζ αμία ησλ αξρείσλ απηψλ πεγαίλεη αξθεηά πέξα απφ ηε ζεξαπεία ησλ 

αηφκσλ. Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ρξήζεηο είλαη νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ε ηαηξηθή έξεπλα, ε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν 

θνηλσληθφ ζρεδηαζκφο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη 

απφ ηε ρξήζε ησλ αξρείσλ απφ ηξίηνπο, φπσο πηζαλνί εξγνδφηεο ή αζθαιηζηέο, νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ «πςεινχ θηλδχλνπ». 

Τπάξρεη εθηελήο λνκηθή έξεπλα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα δεδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο. Ζ ζρεηηθή κε ην ηαηξηθφ απφξξεην 

Ννκνζεζία ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρεη εληαρζεί ζε δηαθνξεηθά γεληθφηεξα πιαίζηα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα πεξί 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ 

ησλ Ηαηξθψλ ζηνηρείσλ ζπλδέεηαη κφλν κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ην Βέιγην 

εληάζζεηαη ζηελ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηπρψλ ηεο ηδησηηθήο δσήο φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Ηαηξηθά δεδνκέλα.  

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη κηα ζπλνιηθή ζεζκηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα 

απνξξήηνπ Ηαηξηθνχ δεδνκέλσλ. Μφλν κηα αλαθνξά κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηα 

παξαθάησ: 

 Ν.1565/1939, άπθπο 23. “Κψδηθαο Άζθεζεο ηνπ Ηαηξηθνχ 

Δπαγγέικαηνο”. Δδψ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ν ηαηξφο νθείιεη λα ηεξεί απφιπηε 

ερεκχζεηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ ηνλ αζζελή ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 Ν.3310/1955, άπθπο 110. Δδψ αλαθέξεηαη φηη ν ηαηξφο νθείιεη λα κελ 

αλαθέξνληαη ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ βηβιία θαζψο θαη ζηηο επηζηεκνληθέο ηνπ 

δεκνζηεχζεηο ζηνηρεία πνπ παξαβηάδνπλ ην Ηαηξθφ απφξξεην. 

 Ν.1599/1986, “ρέζεηο Κξάηνπο-Πνιίηε, Καζηέξσζε λένπ ηχπνπ 

δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Ν.805/1988, άπθπο 3. Δδψ αλαθέξεηαη φηη φπνηνο αζέκηηα αληηγξάθεη, 

απνηππψλεη, απνθαιχπηεη ζε ηξίηνλ ή νπνηνζδήπνηε παξαβηάδεη ζηνηρεία ή 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ ηα νπνία ζπληζηνχλ θξαηηθά, επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά 

απφξξεηα ή απφξξεηα επηρείξεζεο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνπ ηνκέα, ηηκσξείηαη. 

 σέδιο νόμος (1989), γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε απφ ηελ 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ» 
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 Άπθπο 371 Ποινικού Κώδικα, Δδψ αλαθέξεηαη φηη Ηαηξνί ή βνεζνί 

ηνπο, ζηνπο νπνίνπο ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο ήξζαλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηδησηηθά 

απφξξεηα, ηηκσξνχληαη αλ ηα απνθαιχςνπλ. 

 Κείμενο Απσήρ Πποζηαζίαρ Γεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα- 

Δηήζηα Έθζεζε 1999. 

 Ν.2472/97  «Πποζηαζία ηος αηόμος ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ 

δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα» 

 Π.Γ 150/2001 «Η σπήζη ηυν ηλεκηπονικών ςπογπαθών» 

Όπνπ δελ έρνπκε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο πγείαο ην 

Ηαηξηθφ απφξξεην πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ Ηαηξηθή εζηθή θαη δενληνινγία. 

ηελ Μ.Βξεηαλία έρνπκε ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο γηα ην ηαηξηθφ 

επάγγεικα: 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα πξφζσπν ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη φηη ηεξνχληαη κφλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, δειαδή ηελ ζπλερή 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ αζζελή. 

 Ζ πξφζβαζε ζηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ θαζψο θαη ζην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

πγεία ηνπ αζζελή. Πξφζβαζε ζε άιια πξφζσπα γίλεηαη δπλαηή κφλν κεηά απν 

ζρεηηθή άδεηα ηνπ δηεπζπληή ηεο θιηληθήο. 

 Έλα άηνκν δελ κπνξεί λα γίλεη επψλπκν απφ δεδνκέλα πνπ 

παξαζρέζεθαλ γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 

 Καλέλαο Ηαηξφο δε πξέπεη λα ηεξεί Ηαηξηθά δεδνκέλα ζε Ζ/Τ αλ δε 

πξνζηαηεχνληαη απηά, σο πξνο ην απφξξεην ηνπο.    

  

4.2 Σο Ππόβλημα ηηρ αζθάλειαρ ηυν ιαηπικών δεδομένυν 

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιένλ φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ απνζήθεπζε επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζε 

νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηνπο θνξείο θαη έηζη πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξφπνη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ αζθάιεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη κηα πνιχ επξεία 

πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο:  
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 Ννκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα πξνζπέιαζεο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Κάπνηεο απν απηέο κπνξεί λα ζεσξνχληαη 

πξνζσπηθέο θαη δε κπνξνχλ λα πξνζπειαζνχλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  

 Θέκαηα Πνιηηηθήο ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν νξγαληζκνχ, ε 

ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ζε φηη αθνξά ηα είδε πιεξνθνξηψλ πνπ δε πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα δεκφζηα φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία πηζηνιειηηθήο ηθαλφηεηαο, ηαηξηθνί 

θάθεινη θιπ. 

 Ζ αλάγθε ζε θάπνηνπο νξγαληζκνχο λα πξνζδηνξίζνπλ πνιιαπιά 

επίπεδα αζθάιεηαο θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηνπο ρξήζηεο κε βάζε απηέο 

ηηο θαηεγνξίεο (άθξσο απφξξεηα, αδηαβάζκεηα θαη εκπηζηεπηηθά). Πξέπεη λα 

δηαηππσζεί ε πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζηνδφηεζε 

πξνζπέιαζεο ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ. 

 Θέκαηα ζρεηηθά κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο ζηα επίπεδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηα νπνία πξέπεη λα πινπνηεζνχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο ηφζν 

ζε επίπεδν πιηθνχ θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

 ‟έλα ζχζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ πνιιψλ ρξεζηψλ, ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πξέπεη λα παξέρεη ηερληθέο πνπ λα επηηξέπνπλ ζε 

νξηζκέλνπο ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ λα πξνζπειαχλνπλ επηιεγκέλα ηκήκαηα ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ρσξίο λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ ππφινηπε βάζε δεδνκέλσλ. 

Απηφ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ κηα κεγάιε ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο νη κηζζνί εξγαδνκέλσλ 

πξέπεη λα θξαηνχληαη απφξξεηεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο βάζεσο δεδνκέλσλ.  

Ζ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Information 

System Security), είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε πέληε βαζηθέο έλλνηεο: 

1) Σελ εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality) ησλ πιεξνθνξηψλ, φηαλ ε 

πιεξνθνξία δηαηίζεηαη κφλν ζηνπο ρξήζηεο εθείλνπο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή. 

2) Σελ αθεξαηφηεηα (integrity) ησλ πιεξνθνξηψλ, φπνπ ε ηξνπνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ (δηαγξαθέο, κεηαβνιέο, πξνζζήθεο θιπ.) γίλεηαη κφλν απφ ρξήζηεο 

πνπ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα (εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο). 
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3) Σελ Γηαζεζηκφηεηα (availability) ησλ πιεξνθνξηψλ, φπνπ ε 

πιεξνθνξία είλαη άκεζα δηαζέζηκε φηαλ δεηείηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

4) Σελ επηθχξσζε: ε επηβεβαίσζε φηη έλα πξφζσπν είλαη απηφ πνπ 

ηζρπξίδεηαη πσο είλαη. 

5) Τπεπζπλφηεηα: Όηαλ νη ελέξγεηεο ελφο πξνζψπνπ, εηδηθά νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθηειεί ζηα ζηνηρεία πνπ απνζεθεχνληαη, κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ. 

Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη αληαιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 

πγείαο αζζελψλ, φινη απηνί νη ζεκειηψδεηο ζηφρνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ην 

επίηεπγκα ηνπο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία. 

Οη ηξείο βαζηθνί ζηφρνη-έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε 

αθεξαηφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα, κπνξνχλ, κεξηθέο θνξέο λα επηηπγράλνληαη 

ηαπηφρξνλα. Άιιεο θνξέο ε επίηεπμε ελφο απφ απηνχο απνθιείεη ηελ επίηεπμε 

θάπνηνπ απφ ηνπο άιινπο. 

Σν πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

 Ση θςζική αζθάλεια (physical security), αληηθείκελν ηεο νπνίαο 

είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

πιεξνθνξηθήο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο θινπή, θσηηά, πιεκκχξεο, 

βαλδαιηζκνχο, κε εμνπζηνδνηεκέλε πξνζπέιαζε θιπ. 

 Σην αζθάλεια ηος ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ (computer security), 

αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ππνινγηζηή πνπ 

δηαρεηξίδεηαη άκεζα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (αξρεία δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ 

εθαξκνγψλ). πλήζσο επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηηηθά εθείλα ηνπ ιεηηνπξγθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ θαζνξίδνπλ ην πνηνο θαη πσο ζα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ θπιάζζνληαη ζε απηφ.  

 Σην αζθάλεια ηυν βάζευν δεδομένυν (database security), 

αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθαξκφζεη κηα 

πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (security policy), πνπ αθνξά 

ηελ δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή 

δηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  
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 Σην αζθάλεια ηυν δικηύυν επικοινυνιών ηος ζςζηήμαηορ 

(network security), αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηελ κεηάδνζε ηνπο κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, πνπ 

απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα γηα ηελ αζθάιεηα νιφθιεξνπ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλάδα πγείαο.  

4.3 Αζθάλεια ςζηημάηυν Βάζευν Γεδομένυν  

Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο ησλ πζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

Οη βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ απαηηήζεσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

είλαη: 

 Φπζηθή αθεξαηφηεηα ηεο βάζεο (physical database integrity) 

Σα δεδνκέλα ηεο βάζεο πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θπζηθά 

πξνβιήκαηα (πηψζε ηάζεο ξεχκαηνο) 

 Λνγηθή αθεξαηφηεηα ηεο βάζεο (logical database integrity) 

Ζ δηαηήξεζε ινγηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο βάζεο εγγπάηαη φηη ε κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο ελφο απφ ηα πεδία ηεο βάζεο δε επεξεάδεη ηηο ηηκέοησλ άιισλ πεδίσλ, παξά 

κφλνλ εθφζνλ θάηη ηέηνην έρεη πξνβιεθζεί. 

 Πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ (user authentication)  

Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο εγγπάηαη φηη ν θάζε ρξήζηεο ηεο βάζεο 

πηζηνπνηείηαη απφ ηελ βάζε, πξηλ ηελ αξρηθή ηνπ πξνζπέιαζε ζε απηήλ. 

 Έιεγρνο Πξνζπέιαζεο (access control)  

Δγγπάηαη φηη νη δηάθνξνη ηχπνη ρξεζηψλ κπνξεί έηζη λα πεξηνξηζηνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Αθεξαηφtεηα ησλ πεδίσλ ηεο βάζεο (element integrity) 

Δγγπάηαη φηη νη ηηκέο ησλ επί κέξνπο πεδίσλ ηεο είλαη αθξηβείο. 

 Γηαζεζηκφηεηα (availability) 

Δγγπάηαη φηη νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ γεληθά λα πξνζπειάζνπλ 

άκεζα ηε βάζε, πξηλ ηελ αξρηθή ηνπ πξνζπέιαζε ζε απηήλ. 
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4.4 Πολιηικέρ αζθάλειαρ ζςζηημάηυν βάζευν δεδομένυν 

Οη βαζηθέο πνιηηηθέο αζθάιεηαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ - γηα ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο απαηηήζεηο έγθξηζεο γηα ην ζχζηεκα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ - πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη ηξείο: 

1. Η πολιηική αζθάλειαρ πολλαπλών επιπέδυν (multilevel daabase 

security policy). 

Ζ αλάγθε γηα κηα ηέηνηα πνιηηηθή πξνθχπηεη φηαλ ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο εκπηζηεπηηθφηεηαο (security classification 

levels), φπσο “εκπηζηεπηηθφ”, “πνιχ εκπηζηεπηηθφ”, “απφξξεην”. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή αζθάιεηαο πεξηνξίδεη ηελ πξνζπέιαζε ζηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο 

βάζεο κφλν ζηνπο αληίζηνηρα εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη εμαζθαιίδεη φηη ηα 

εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη φρη κφλν απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε άκεζε, 

αιιά θαη έκκεζε πξνζπέιαζε. 

Σν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο απηήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί  ζπλνπηηθά 

κε ηε βνήζεηα ησλ δχν παξαθάησ θαλφλσλ: 

 Κανόναρ -1 : (πποζηαζία ηυν δεδομένυν από μη εξοςζιοδοηημένη 

πποζπέλαζη) 

“ Έλαο ρξήζηεο κε βαζκφ εμνπζηνδφηεζεο Υ δε κπνξεί λα δηαβάζεη δεδνκέλα 

ηεο βάζεο κε βαζκφ εκπηζηεπηηθφηεηαο Δ, παξά κφλν αλ ηζρχεη Υ>=Δ”.  

 Κανόναρ -2 : (πποζηαζία ηηρ ακεπαιόηηηαρ ηυν δεδομένυν ηηρ 

βάζηρ) 

“ Έλαο ρξήζηεο κε βαζκφ εμνπζηνδφηεζεο Υ δε κπνξεί λα γξάςεη ζηε βάζε 

δεδνκέλα κε βαζκφ εκπηζηεπηηθφηεηαο Δ, παξά κφλν εάλ ηζρχεη: Υ<=Δ”. 

 

2. Η “διακπιηική” πολιηική αζθάλειαρ (discretional, or commercial 

database security policy) 

 Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ παξαδνζηαθή εκπνξηθή πξαθηηθή. Βαζίδεηαη δε 

ζηα αθφινπζα δνκηθά ζηνηρεία: ππάξρεη έλαο αξηζκφο ρξεζηψλ (users), έλα ζχλνιν 

απφ δεδνκέλα (constraint data items) θαη έλαο αξηζκφο παξαζηαηηθψλ πξνο εθηέιεζε 

(well informed transactions). 

 Οη πεξηνξηζκνί πξνζπέιαζεο (discretional access controls) 

ζρεδηάδνληαη ζηε πεξίπησζε απηή γηα λα δηαζθαιίζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

αζθαιείαο, δειαδή πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θάησ απφ ηνπο 
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νπνίνπο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζπέιαζε ζηε βάζε. Οη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε πξνζπέιαζε ησλ ρξεζηψλ φηαλ εθαξκφδεηαη ε πνιηηηθή απηή είλαη 

ζπλήζσο αξθεηά εχθνια πινπνηήζηκνη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή. 

Ζ πνιηηηθή απηή αζθαιείαο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ πξνζπέιαζεο “Graham- Denning”. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηελ εμήο 

κέζνδν: “Οξίδνπκε έλαλ πίλαθα πξνζπέιαζεο ζηνλ νπνίν νη γξακκέο παξηζηνχλ 

ππνθείκελα (π.ρ ρξήζηεο, δηαδηθαζίεο), νη ζηήιεο παξηζηνχλ αληηθείκελα (π.ρ αξρεία, 

πξνγξάκκαηα) θαη ε ηνκή ησλ γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ πεξηέρεη ηνλ επηηξεπφκελν 

ηξφπν πξνζπέιαζεο ζηε βάζε. Έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο εθαξκνγψλ, 

κέζα ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηαηξηθέο, απαηηνχλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ discretional ηξφπνπ-ειέγρνπ ηεο πξνζπέιαζεο ζηε βάζε λα γίλεηαη κε 

βάζε ηνπο ξφινπο ησλ ρξεζηψλ κέζα ζηελ κνλάδα πγείαο. Οη ξφινη απηνί είλαη 

δηαθνξεηηθνί γηα θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ (π.ρ πξνγξακκαηηζηέο, δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, ηαηξνί, λνζειεπηέο) θαη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ αλάγθε γηα 

πιεξνθφξεζε, φπσο απηή πξνθχπηεη γηα θαζεκηά θαηεγνξία ρξεζηψλ. Οη δηαθξηηηθέο 

πνιηηηθέο εληνχηνηο  δελ αζρνινχληαη κφλν κε ην εξψηεκα σο πξνο ην πνηνη κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε θαη ζε πνηα αληηθείκελα ζηελ ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ, 

αιιά θαη κε ην ζέκα ηεο ρνξήγεζεο, ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο άξλεζεο ηεο έγθξηζεο 

ζηνπο ρξήζηεο θαη ηηο νκάδεο.  

3. Η πποζυπικήρ - γνώζηρ πολιηική αζθάλειαρ: Ο θχξηνο ζηφρνο 

απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη λα ππνζηεξηρζεί ε κπζηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ αζζελψλ 

πάλσ απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηφρν ζρεδηαζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε πξνζσπηθήο - γλψζεο 

πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηε γλψζε (πιεξνθνξίεο αζζελψλ) κε νξηζκέλνπο γηαηξνχο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ραξηνγξαθεζεί απηή ε γλψζε επάλσ ζηηο θαηάιιειεο έλλνηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Καλέλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη κέρξη ζήκεξα δελ 

απνηειεί ηε ηέιεηα ιχζε, αιιά είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί έλα απνδεθηφ επίπεδν 

αζθαιείαο κε ην ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο κεζφδνπο. Όια ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πεξλνχλ απφ κηα ζπλερή 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία.  
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4.5 Μέθοδοι Ανάπηςξηρ Αζθαλών ςζηημάηυν Βάζευν Γεδομένυν 

Τπάξρνπλ ηξείο βαζηθέο κέζνδνη, ε θαηαιιειφηεηα φκσο θαζεκηάο εμαξηάηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ ζπγθεθξηκκέλνπ 

ζπζηήκαηνο. 

1. Αξιοποίηζη ηυν ςθιζηάμενυν μησανιζμών ηος .Γ.Β.Γ 

(ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Βάζευν Γεδομένυν)  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί έλα γεληθφ παθέην δηαρείξηζεο ηεο 

βάζεο πνπ ζπλήζσο δίλεη πξναηξεηηθά θάπνηεο βαζηθέο δπλαηφηεηεο αζθαιείαο φπσο 

είλαη γηα παξάδεζγκα ε πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, ν έιεγρνο πξνζπέιαζεο, auditing, 

θιπ. Δπνκέλσο, ηα ζηειέρε ζα κπνξνχζαλ λα αμηπνηήζνπλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο κε ην 

λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θξίζηκεο απφ άπνςε αζθαιείαο. ε απηή ηε πεξίπησζε ην πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο πινπνίεζεο ελφο αζθαινχο ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ, αλάγεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηκφ ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ αζθαιείαο ζε θάζε κία εθαξκνγή θαη ζην 

ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο 

πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

2. Βεληίυζη ηυν ςθιζηάμενυν μησανιζμών αζθαλείαρ ηος .Γ.Β.Γ  

 Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε θαη 

λα εληζρχζνπκε ην βαζκφ αζθαιείαο πνπ παξέρνπλ ηα δηαζέζηκα γεληθήο ρξήζεο 

.Γ.Β.Γ. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ 

αζθιαείαο, κε ηε βνήζεηα πξφζζεηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ή αθφκα θαη πιηθνχ εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο καο.  

3. Υπήζη αζθαλών .Γ.Β.Γ 

Αζθαιέο νλνκάδεηαη έλα .Γ.Β.Γ φηαλ ζε θάζε δηαδηθαζία πξνζπέιαζεο ζηα 

δεδνκέλα ηεο βάζεο ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα νη θαηάιιεινη κεραληζκνί 

αζθαιείαο. Οη κεραληζκνί απηνί πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά αξθεηά ζχλζεηνπο ειέγρνπο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ κε ηνλ νπνίν έξρεηαη αληηκέησπν ην 

ζχζηεκα. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ζαλ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη κηα πνιηηηθή 

αζθαιείαο (database security policy) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζα 

έρεη πεξηγξαθεί κε ηε βνήζεηα ελφο κνληέινπ αζθαιείαο ηεο βάζεο (database security 

model). Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ, πνπ εζηηάδεηαη ζπλήζσο ζε θάπνην 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

69 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αζθάιεηζαο ηεο βάζεο, φπσο ζηνλ έιεγρν ή ζηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο βάζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα 

ηέηνην κνληέιν πξνζδηνξίδεη ηηο νκάδεο ησκ νληνηήησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο βάζεο θαη πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αμησκάησλ πνπ 

εθθξάδνπλ ηε πνιηηηθή αζθαιείαο ηεο βάζεο.  

 

4.6 Απσέρ Λειηοςπγίαρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν ζηιρ Μονάδερ 

Τγείαρ 

 Πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε χπαξμε ησλ αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη. 

 Πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη γηα έλα άηνκν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

κηα απνδεθηή ρξήζε δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιε ρξήζε παξά κφλν 

έπεηηα απφ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο, θνηλά απνδεθηήο, δηαδηθαζίαο. 

 Τπάξρεη δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί ηη δεδνκέλα ηεξνχληαη θαη πνην είλαη ην γεληθφ πιαίζην επεμεξγαζίαο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ 

αλ δελ είλαη αθξηβείο. 

 Κάζε ππεξεζία πνπ ηεξεί δεδνκέλα ππεξεζηψλ πγείαο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο νη πην 

παξαπάλσ αξρέο. 

5. ςζηήμαηα Κυδικοποίηζηρ & Ιαηπικά Πληποθοπιακά 

ςζηήμαηα 

5.1 Οπιζμόρ κυδικοποίηζηρ 

 Παξά ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ηεο θπζηθήο γιψζζαο, ν κεγάινο βαζκφο 

αζάθεηαο, ε δεκηνπξγία πιενλαζκψλ, νη κηθξέο δπλαηφηεηεο ζπγθέληξσζεο θαη 

απηφκαηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ην πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ε 

αδπλακία δεκηνπξγίαο ινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ, ηελ θαζηζηνχλ 

αθαηάιιειε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ηαηξηθήο 

γλψζεο. Ζ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα θιηληθά δεδνκέλα (θσδηθνπνηήζεηο). Μηα θσδηθνπνίεζε είλαη 

ν νξηζκφο ελφο θσδηθνχ ζε κηα νληφηεηα. ε θάζε έλλνηα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο 
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απνδίδεηαη έλαο κνλαδηθφο θσδηθφο, κηα βαζηθή-επηθξαηνχζα νξνινγία-φλνκα πνπ 

ηελ πεξηγξάθεη θαη ζπλήζσο έλα ζχλνιν απφ ζπλαθείο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ίδηαο έλλνηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε έλλνηα πξνζδηνξίδεηαη 

κνλνζήκαληα θαη κε ζαθήλεηα θαη δηαρσξίδεηαη ε έλλνηα απφ ηε πεξηγξαθή ηεο. Με 

απηφ ην ηξφπν απνηξέπεηαη ε ζχγρπζε κηαο έλλνηαο κε άιιεο ζπλαθείο έλλνηεο θαη 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε απηφκαηε επεμεξγαζία θαη ε δεκηνπξγία ινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ 

ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο.  

 Δπηπξφζζεηα, νη θσδηθνπνηήζεηο απνηεινχλ κηα θνηλή γιψζζα πεξηγξαθήο θαη 

εξκελείαο ηεο πιεξνθνξίαο (δεδνκέλσλ) κε εληαίν ηξφπν δεκηνπξγψληαο ηελ βάζε 

γηα επίηεπμε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δειαδή ηε δπλαηφηεηα δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ λα κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία ε νπνία έρεη 

αληαιιαρζεί. Υσξίο απηέο, αλ θαη ζα ήηαλ δπλαηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, σζηφζν απηά δε ζα ήηαλ άκεζα εξκελεχζηκα, εμαηηίαο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο πνπ γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηά. 

Άιισζηε, ε κεηαηξνπή-αληηζηνίρηζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ζηνλ άιιν ζα ζπλεπαγφηαλ κεγάιν ρξφλν, θφζηνο θαη πςειφ 

πνζνζηφ ζθαικάησλ. Σέινο, νη θσδηθνπνηήζεηο θάλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί άκεζα ζπγθξίζηκα, θαζηζηψληαο κε απηφ ην 

ηξφπν εθηθηή ηελ παξαγσγή δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά 

θαη ζηαηηζηηθψλ.  

 Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ θσδηθνπνηήζεηο, αιιά δχν απφ απηέο είλαη νη 

επηθξαηέζηεξεο: 

1. Σαμηλνκήζεηο (classifications): Απνηεινχλ ινγηθέο νκαδνπνηήζεηο 

νκνεηδψλ-ζπλαθψλ φξσλ κε βάζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα. Παξάδεηγκα 

ηαμηλφκεζεο απνηειεί ε θσδηθνπνίεζε ICD  

2. Ολνκαηνινγίεο (nomenclatures): Δίλαη έλα ζχλνιν θαηάιιεισλ-

απνδεθηψλ νλνκάησλ. Δπνκέλσο, κηα νλνκαηνινγία αζζελεηψλ απνηειείηαη απφ κηα 

ζπιινγή θαηάιιεισλ νλνκάησλ αζζελεηψλ. Παξαδείγκαηα νλνκαηνινγίαο απνηειεί 

ε θσδηθνπνίεζε SNOMED.  

Άιιεο έλλνηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη νη ζεζαπξνί ιέμεσλ (thesaurus), νη 

ηαμηλνκίεο (taxonomies) θαη νη επίζεκεο νξνινγίεο (formal terminologies). Δλ 

ζπλερεία, ζα αλαιχζνπκε ηηο πην γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο θσδηθνπνηήζεηο δηεζλψο.  
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Ζ ρξήζε θσδηθνπνηήζεσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Τγείαο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ζπζηεκαηηθή, ηππνπνηεκέλε θαη αμηνπνηήζηκε θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπεη ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε θαη ηήξεζε ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ, ηελ ππνζηήξημε ηεο δηάγλσζεο θαη ηε γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή θαη ζηνλ 

ζηαηηζηηθνιφγν λα πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπγθξίζεηο δεδνκέλσλ κε 

ζηφρν ηελ ηήξεζε νπζηαζηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία ελφο θξάηνπο. Δπίζεο, ε ρξήζε θσδηθνπνηήζεσλ 

επηηξέπεη ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ λα πεηχρνπλ 

ην βέιηηζην επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο (αλά ηαηξηθή πξάμε), ελψ επηηξέπεη ην ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ψζηε 

λα επηηεπρζνχλ νη απαηηνχκελνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη. Δπηπξφζζεηα, νη θσδηθνπνηήζεηο 

επηηξέπνπλ ηελ νξζή ηεθκεξίσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζληθή 

πνιηηηθή πγείαο, αιιά θαη δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ Δλαξκφληζε κε ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα θαη νδεγίεο.  

ε θιηληθφ επίπεδν ε ρξήζε δνκεκέλσλ θσδηθνπνηήζεσλ επηηξέπεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δηαγλψζεσλ, ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπ πνιίηε 

θαηά ηε παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηνπ ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ. 

ηελ πξάμε νη θσδηθνπνηήζεηο δηεπθνιχλνπλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηε 

δηάδνζε ηεο ηαηξηθήο γλψζεο, ελψ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

επηηπρνχο πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά δπζκελψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε βιάβεο ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ. Οη ιαλζαζκέλεο ρνξεγήζεηο θαξκάθσλ είλαη ππεχζπλεο γηα έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζζηφ ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απεηιή ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ. Καηά ζπλέπεηα, έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηά ηε θάζε ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ, φπσο ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (e-prescribing), ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο 

(computer based patient order entry), ρξήζε εθαξκνγψλ γξακκσηνχ θψδηθα θαη 

άιισλ, έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ.  
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Ζ ρξήζε θσδηθνπνηήζεσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε απηά λα δηαιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, λα αληαιάζζνπλ δεδνκέλα 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζην κέιινλ ηνλ Οινθιεξσκέλν Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο 

ηνπ Πνιίηε, ζπλδπάδνληαο ηα αλαγθαία θαη ρξήζηκα δεδνκέλα απφ φια ηα 

πεξηζηαηηθά επαθήο ελφο αζζελή κε ην εθάζηνηε ζχζηεκα πγείαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

παξφκνηνπ θαθέινπ δελ είλαη εθηθηφο ρσξίο ηε ρξήζε θσδηθνπνηήζεσλ νη νπνίεο 

είλαη θαηαλνεηέο θαη αμηνπνηήζηκεο απφ φινπο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο  αλαγλψζηεο 

ηνπ θαθέινπ απηνχ. Οη θσδηθνπνηήζεηο δειαδή δεκηνπξγνχλ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

5.2 Οι κυδικοποιήζειρ έναρ από ηοςρ πςλώνερ ηηρ ηλεκηπονικήρ ςγείαρ 

 Οη ξνέο πιεξνθνξηψλ ζηελ πγεία θαη πξφλνηα ρσξίδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο 

ξνέο εληφο ησλ κνλάδσλ πγείαο (πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο, πιεξνθφξεζε 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, δηαρείξηζε θαζεκεξηλήο εξγαζίαο) θαη ζηηο εμσηεξηθέο ξνέο 

(δηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ, εθθαζαξίζεηο ινγαξηαζκψλ αζζελψλ κε ηα δεκφζηα ηακεία 

θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο). Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν νη παξαπάλσ βαζηθέο ξνέο πιεξνθνξίαο, απαηηνχληαη ηξεηο 

βαζηθέο δξάζεηο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ (top-down): 

1) Ζ αλάπηπμε δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο (performance 

management) θαη δεηθηψλ πγείαο ηνπ ζπζηήκαηνο (επεμεξγαζκέλε πιεξνθνξία). Ζ 

δεκηνπξγία θνηλψλ δεηθηψλ πγείαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ζηνλ Δπξχηεξν Δπξσπατθφ 

ρψξν.  

2) Ζ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο βαζηζκέλν ζε δηζλψο 

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα φπσο ην HL7. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ δηαιεηνπξγηθφηεηαο απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3) Ζ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε εληαίσλ θσδηθνπνηήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. Ζ ρξήζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πγείαο φζν θαη γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.   
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5.3 Γιαδικαζία επιλογήρ, δημιοςπγίαρ και ενημέπυζηρ ηυν 

κυδικοποιήζευν 

Οη ζπλερείο αιιαγέο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ νληνηήησλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ. πλήζσο ζε παγθφζκην επίπεδν ην ξφιν απηφ 

ιακβάλνπλ δηεζλείο νξγαλψζεηο φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. ε εληθφ 

επίπεδν δεκηνπξγνχληαη Αξρέο Πξνηχπσλ Τγείαο, νη νπνίεο είηε ινγνδνηνχλ 

απεπζείαο ζην Κξάηνο, είηε είλαη κε θξαηηθνχ ραξαθηήξα νξγαλψζεηο Αλάπηπμεο 

Πξνηχπσλ (SDOs-Standards Developing Organizations), φπσο νη θνξείο HL7 θαη 

Standards Australia, νη νπνίνη απνθηνχλ δηεζλή αλαγλψξηζε θαη θξαηηθή ππνζηήξημε 

γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο ιφγσ ηεο επξχηαηεο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο ηνπο απφ ηηο 

θνηλφηεηεο ρξεζηψλ.  

Δπίζεο, ελψ ε επηινγή νξηζκέλσλ θσδηθνπνηήζεσλ κπνξεί λα θαίλεηαη σο κηα 

ηεηξηκκέλε εξγαζία, ε απνδνρή ηνπο θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπο απνηειεί σζηφζν 

καθξνρξφλην έξγν κε πνιπεηή ζρεδηαζκφ, αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο ή άιιεο πηέζεηο. 

Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ απαηηείηαη θαη ε ελεξγή 

εκπινθή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ( ηαηξνί, λνζειεπηέο, δηνηθεηηθνί). Καηά ζπλέπεηα ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ επηηπρή εηζαγσγή θαη ρξήζε 

θσδηθνπνηήζεσλ. Γεληθά, γηα ηελ επηηπρή ρξήζε θσδηθνπνηήζεσλ απαηηείηαη: 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ Ηαηξψλ ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο αν απηνχο 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο ηνπ ηαηξηθνχ έξγνπ. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπζηεκαηηθή πξνβνιή ησλ νθειεηψλ απφ ηε 

ρξήζε θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ. 

 Ζ θνηλή απνδνρή ησλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εξγαιείσλ 

δηαρείξηζήο ηνπο.  

 Ζ δεκηνπξγία θαζεθνληνινγίνπ αλά ζέζε εξγαζίαο (job description) 

πνπ λα αλαθέξεη ξεηά ηε ρξήζε θσδηθνπνηήζεσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ε ζπλερήο 

δηαβνχιεπζε. 

 Αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. 

 Ζ παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, 

φπσο πηζηνπνηεκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη αλαγλψξηζε. 
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Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά κεξηθψλ απφ ηηο 

πην δεκνθηιείο θαη επξέσο απνδεθηέο θσδηθνπνηήζεηο δηεζλψο, μεθηλψληαο κε ην 

ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο SNOMED.  

 

5.4 ύζηημα SNOMED 

           Γεληθά 

 Ζ θσδηθνπνίεζε SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) 

απνηειεί κηα γεληθνχ ζθνπνχ, επεμεξγάζηκε κέζσ Ζ/Τ νλνκαηνινγία ε νπνία ζηελ 

ηειεπηαία έθδνζε ηεο (SNOMED CT) απνζθνπεί λα θαιχςεη φια ηα ζηνηρεία πνζ 

είλαη ζρεηηδφκελα κε ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο ηνπ αζζελή. Ζ ζπγθεθξηκ΄λε 

θσδηθνπνίεζε αθνινχζεζε κηα καθξά εμειηθηηθή πνξεία, κε ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εθδφζεσλ 

ηεο (SNOMED ΗΗΗ, SNOMED RT, SNOMED CT). Γεδνκέλσλ ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ, νη εθδφζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά. 

 

5.4.1 SNOMED ΙΙΙ 

 Ζ SNOMED ΗΗΗ ρξεζηκνπνηεί κηα ηεξαξρηθή δνκή θσδηθνπνίεζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη φξνη ρσξίδνληαη κε βάζε ηνπο παξαθάησ 11 άμνλεο ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Σ Αλαηνκηθνί φξνη 

Μ Αιιαγέο ζε θχηηαξα, ηζηνχο θαη φξγαλα 

L Βαθηήξηα &  ηνί 

C Ναξθσηηθά 

F Δλδείμεηο θαη ζπκπηψκαηα 

J Οξνινγία επαγγεικάησλ 

D Γηαγλσζηηθνί φξνη 

P Γηνηθεηηθέο, δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο 

A Δλέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα 

S Κνηλσληθά ζέκαηα 

G πληαθηηθνί φξνη θαη πξνζδηνξηζηέο 
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Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ φξσλ ζην SNOMED ΗΗΗ γίλεηαη βάζεη θσδηθψλ 5 ή 6 

ςεθίσλ εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην αλαθέξεηαη ζηνλ άμνλα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν φξνο, 

ελψ ηα ππφινηπα ςεθία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηαο. 

Γειαδή, ε ηεξάξρεζε ησλ ελλνηψλ είλαη βαζηζκέλε ζηνπο θσδηθνχο (code-based 

hierarchy). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θπκαηίσζε απνδίδεηαη ν θσδηθφο D-E-14800 ν 

νπνίνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 D: Αζζέλεηεο (ν άμνλαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ν φξνο)  

 Δ: Μνιπζκαηηθέο παξαζηηηθέο αζζέλεηεο (ν ηχπνο ηεο αζζέλεηαο)  

 1: Βαθηεξηαθέο Αζζέλεηεο (ν ηχπνο ηεο κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο) 

 4: Φπκαηίσζε  

Ζ πξνζέγηζε απηή φκσο εκθαλίδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Καηαξρήλ, κηα 

έλλνηα. Καηαξρήλ, κηα έλλνηα δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία, ρσξίο ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ., 

νδεγψληαο ζηελ χπαξμε πεξηζζφηξσλ ηνπ ελφο θσδηθψλ γηα ηελ ίδηα έλλνηα. Ζ ρξήζε 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θσδηθψλ γηα ηελ ίδηα έλλνηα νδεγεί ζπρλά ζε ζθάικαηα θαηά 

ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θπκαηψδεο 

κεληγγίηηδα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηηο κνιπζκαηηθέο θαη παξαζηηηθέο αζζέλεηεο. 

Χζηφζν, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επίζεο θαη ζηηο αζζέλεηεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ.  

Δπίζεο, ε ηεξάξρεζε ελλνηψλ κέζσ ησλ θσδηθψλ επηηξέπεη ηελ χπαξμε κφλν 6 

ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ (έλα επίπεδν γηα θάζε ςεθίν ηνπ θσδηθνχ). Γηα παξάδεηγκα, ε 

ππνδεξκαηηθή καζηεθηνκή βξίζθεηαη ζην πέκπην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. Όκσο ε 

θσδηθνπνίεζε ηεο ππνδεξκαηηθήο καζηεθηνκήο δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί σο 

ππνθαηεγνξία ηεο πξνεγνχκελεο, αθνχ ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο έρνπλ εμαληιεζεί. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηεο σο ζπγγελή ζην πέκπην επίπεδν νδεγεί ζε κηα αζαθή ηεξαξρία. 

ηελ SNOMED ΗΗΗ, νξηζκέλεο δηαγλψζεηο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ αλαθνξέο ζε 

άιινπ φξνπο, πεξηέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θπκαηίσζε (DE-14800) κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ηελ αθνινπζία φξσλ: 

Πλεχκνλαο (Σ-28000) + Κνθθνεηδήο (Μ-44000) + Βαθηεξηδηαθή Φπκαηίσζε (L-

21801) + Ππξεηφο (F-03003). Ζ αθνινπζία απηή ησλ φξσλ απνηειεί ην πεδίν 

αλαθνξάο (cross reference field) ηεο θπκαηίσζεο. Καηά ζπλέπεηα, απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ζπζρεηηζκφ πξνθχπηεη φηη ε θπκαηίσζε απνηειεί κηα αζζέλεηα ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πλεχκνλα, έρεη θνθθνεηδή κνξθή, αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 
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βαθηεξηαθψλ θπκαηηψζεσλ θαη εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ππξεηνχ. Σα παξαπάλσ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Άμνλαο Σ +Μ +L +F =D 

Όξνο Πλεχκνλαο +Κνθθνεηδήο +Βαθηεξηδηαθή 

Φπκαηίσζε 

+Ππξεηφο =Φπκαηίσζε 

Κσδηθφο Σ-28000 +Μ-44000 +L-21801 +F-03003 =DE-14800 

     

Δπηπιένλ, ε SNOMED ΗΗΗ επηηξέπεη ηελ έθθξαζε ζχλζεησλ ελλνηψλ, 

ζπλδπάδνληαο απινχζηεξεο. Καηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη γηα ηελ 

έθθξαζε ηεο ίδηαο έλλνηαο. Δμαηηίαο φκσο ηεο απνπζίαο ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ γηα 

ηνπο επηηξεπηνχο ζπλδπαζκνχο θσδηθψλ είλαη δπλαηή θαη ε δεκηνπξγία θσδηθψλ 

ρσξίο λφεκα. Ζ SNOMED ΗΗΗ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 130000 φξνπο λψ πξηέρεη θαη 

φινπο ηνπο δηαγλσζηηθνχο φξνπο ηεο ICD-10 ζηνλ άμνλά ηεο. Σα πξνβιήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θσδηθνπνίεζεο αληηκεηψπηζε ε SNOMED RT, γηα ηελ νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

5.4.2 SNOMED RT (Reference Termiology) 

 Ζ SNOMED RT αλαπηχρζθε ην 2000 κε ζθνπφ αθελφο ηελ ππνζηήξηε ηεο 

ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο θαη αλάιπζεο ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ θαη 

αθεηέξνπ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο SNOMED ΗΗΗ. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, κέζσ Ζ/Τ, ε ηζνδπλακία δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δφκεζεο ηεο ίδηαο έλλνηαο (ζπλσλπκίεο) θαη λα βξεζνχλ 

πεξηηηνί πιενλαζκνί, ε SNOMED RT εηζήγαγε κηα ινγηθή πεξηγξαθήο. Γηα 

παξάδεηγκα ε έλλνηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο νηζνθαγίηηδαο (DS-30150) απαξηίδεηαη απφ 

ηηο έλλνηεο: Σ-56000 Οηζνθάγνο, Μ-40000 Μφιπλζε θαη F-06030 Μεηεγρεηξεηηθή 

θαηάζηαζε. 

Ο ηεξαξρηθφο παηέξαο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο νηζνθαγίηηδαο είλαη ε νηζνθαγίηηδα  DS-

30100. ηελ SNOMED RT ηα αλσηέξσ θσδηθνπνηνχληαη σο: 

D5-30150= D5-30100 & ζρεηηδφκελε ηνπνινγία Σ-56000 & ζρεηηδφκελε κνξθνινγία 

Μ-40000 & ζρεηηδφκελε αηηηνινγία F-06030. 

Σέινο, ζηελ SNOMED RT νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ εθθξάδνληαη κέζσ 

πηλάθσλ ηεξαξρίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ γίλνληαη 

αλεμάξηεηεο θσδηθψλ, επηηξέπνληαη πνιιαπιά ηεξαξρηθά επίπεδα θαη πνιιαπινί 

ηχπνη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (Part-of).  
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πκπεξαζκαηηθά, ε SNOMED RT κέζσ ηεο εηζαγσγήο ινγηθήο πεξηγξαθήο 

θαη ρξήζεο ηεξαξρηθψλ πηλάθσλ επέιπζε ηα πξνβιήκαηα ηεο SNOMED ΗΗΗ. 

 

5.4.3 SNOMED CT (Clinical Terms) 

 Ζ SNOMED CT απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο ελνπνίεζεο ηεο SNOMED RT 

θαη ηεο ηξίηεο έθδνζεο ησλ Read codes, ζηνρεχνληαο λα απνηειέζεη ηελ επηθξαηνχζα 

δηεζλψο νλνκαηνινγία ηνπ ηνκέα πγείαο, θαηάιιειε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζλελνχο θαη ησλ ζπηεκάησλ ζηήξημεο ησλ ηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ. Σν ζχζηεκα SNOMED CT απνηειείηαη απφ έλλνηεο, πεξηγξαθέο θαη 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη έλλνηεο ζηελ SNOMED CT ρσξίδνληαη ζε 15 άμνλεο: 

Γιαδικαζία/Παπέμβαζη: Οη δηαδηθαζίεο θαηά ηε παξνρή θξνληίδαο πγείαο 

Δςπήμαηα /διαηαπασέρ 

Μεηπήζιμερ/Παπαηηπήζιμερ ονηόηηηερ: Μεηξήζηκεο πνζφηεηεο φπσο ην επίπεδν 

ζαθράξνπ θαη παξαηεξήζηκεο ιεηηνπξγίεο φπσο ε φξαζε. 

Κοινυνικέρ διοικηηικέρ έννοιερ. 

Γομή ζώμαηορ: Αλαηνκηθέο έλλνηεο θαη κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο. 

Οπγανιζμοί: Όινπο ηνπο νξγαληζκνχο ζπκπξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

θαη ησλ θνξεσλ κνιχλζεσλ 

Οςζίερ: Υεκηθά, Φάξκαθα θ.ιπ. 

Φςζικά ανηικείμενα: Τιηθά, αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ άλζξσπν 

Φςζικέρ Γςνάμειρ: Οη θπζηθέο δπλάκεηο σο αηηία ηξαπκαηηζκνχ. 

Γεγονόηα: γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε ηξαπκαηηζκφ. 

Πεπιβάλλον / Γευγπαθική ηοποθεζία: ηχπνη πεξηβάιινληνο θαη γεσγξαθηθέο 

ηνπνζεζίεο. 

Γείγμαηα: Σκήκαηα ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα εμέηαζε. 

Καηηγοπία βαζιζμένη ζηο πεπιβάλλον: Έλλνηεο νη νπνίεο αιιάδνπλ ην λφεκα ησλ 

πξαγκάησλ κε ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη. 

Υαπακηηπιζηικά: ηα νπνία πξνζζέηνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζε κία έλλνηα. 

Πποζδιοπιζηέρ: πεξηιακβάλεη ελαπνκείλαληεο έλλνηεο. 

    

 Κάζε έλλνηα κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη πεξαηηέξσ κέρξη 10 ηεξαξρηθά επίπεδα. 

Κάζε έλλνηα θπιάζζεηαη ζε έλα ζρεηηθφ αξρείν ελλνηψλ θαη πεξηγξάθεηαη κέζσ ελφο 
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ε πεξηζζφηεξσλ φξσλ. Αληηζηξφθσο, έλαο φξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή πξηζζνηέξσλ ηεο κηαο ελλνηψλ. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ελλνηψλ θαη φξσλ 

θπιάζζνληαη ζε έλα αξρείν πεξηγξαθψλ. 

 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ελλνηψλ θπιάζζνληαη ζε έλα αξρείν 

ζρέζεσλ. Μεηαμχ δχν ελλνηψλ ηνπ SNOMED CT είλαη δχν δπλαηνί ηχπνη ζρέζεσλ: 

1. Οη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο («Ηs a»). Π.ρ ε αξζξίηηδα είλαη αξζξνπάζεηα. 

2. Οη κε ηεξαξρηθέο ζρέζεηο ή ζρέζεηο ραξαθεξηζηηθνχ (attribute relationships), 

φπνπ νη δχν έλλνηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ. Π.ρ, ε 

ζθσιεθνεηδίηηδα έρεη σο ζρεηηδφκελε κνξθνινγία ηελ θιεγκνλή. ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα, νη έλλνηεο είλαη ε ζθσιεθνεηδίηηδα θαη ε θιεγκνλή ελψ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηεο ζπλδέεη είλαη ε ζρεηηδφκελε κνξθνινγία.  

Ζ SNOMED CT πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 300000 έλλνηεο θαη πάλσ 

απφ 1000000 ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. ηελ SNOMED CT πεξηιακβάλνληαη 

ηφζν νη έλλνηεο ηεο 3
εο

 έθδνζεο ησλ Read Codes φζν θαη απηέο ηεο SNOMED RT. 

Δπηπιένλ, παξέρνληαη αληηζηνηρίζεηο ζηνπο θσδηθνχο ηνπ ICD-10. 

 

5.4.4 ύζηημα Mesh 

 Σν αθξσλχκην MeSH απνηειεί ηα αξρηθά ηνπ Medical Subject Heading. To 

MeSH ζπκπεξηιακβάλεη ην ειεγρφκελν ιεμηιφγην ηνπ NLM ζαλ επξεηήξην άξζξσλ, 

γηα θαηαινγνπνίεζε βηβιίσλ θαη αιισλ πιεξνθνξηψλ θαη άιιεο βάζεηο έξεπλαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαηξηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νξνινγία παξέρεη έλα 

δηαξθή ηξφπν γηα αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή νξνινγία 

γηα ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Ο MeSH θπιινκεηξεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

πεξηγξαθέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηγξαθέο  πνπ ππάξρνπλ. 

Απηή ε βνήζεηα έξεπλαο ζην ιεμηιφγην είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα εληνπίζεη 

γξήγνξα ηηο πεξηγξαθέο πηζαλνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα ηηο δείμεη ηεξαξρηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εθείλεο παξνπζηάδνληαη. Ο θπιινκεηξεηήο εθζέηεη πξαγκαηηθά 

νινθιεξσκέλα αξρεία ηνπ Mesh, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζθαηξηθψλ ζεκεηψζεσλ, 

ιεμηινγίσλ εηζφδνπ, ζρνιίσλ, ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεσλ, επηηξεπφκελσλ πξνζφλησλ 

θ.ιπ.  

 Σν ιεμηιφγην Mesh αλαλεψλεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζπλερψο απφ εηδηθνχο 

ζεκαηνιφγνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Κάζε ρξφλν εθαηνληάδεο λέα ζπκεπξάζκαηα 

πξνζηίζεληαη θαη γίλνληαη ρηιηάδεο ηξνπνπνηήζεηο. Σν Mesh πεξηιακβάλεη 
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πεξηζζφηεξεο απφ 19000 επηθεθαιίδεο, 110000 ζπκπεξαζκαηθνχο θαθέινπο θαη έλα 

ιεμηιφγην ησλ 300000 πεξίπνπ φξσλ. 

 

5.4.5 ύζηημα CANDO  

 Σν αθξσλχκην CANDO απνηειεί ηα αξρηθά ηνπ Computer Assisted Natural 

Disaster Operation θαη είλαη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο θαηαζηάζεσλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηέο. Απνηειείηαη απφ αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θείκελα, ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά, ε δνκή ησλ νπνίσλ είλαη 

έλαο ζπλδπαζκφο δχν παξαγφλησλ. Ο έλαο παξάγνληαο εληνπίδεηαη ζε κηα ζεκαηηθή 

ελφηεηα θαη δίλεη ζηνηρεία γηα θαηαζηάζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ πξνζσξηλά. Σν έλα 

κέξνο απνηειείηαη απφ εηζαγφκελα πιηθά θαη ην άιιν κέξνο πεξηέρεη 

ρξνληθνβηνινγηθέο αλαθνξέο, ηα αθξηβή ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο κε ρξήζηεο θαη 

άηνκα. Ο δεχηεξνο απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ζηελ παξνπζίαζε θαη θαηαζθεπή ελφο 

ζεκαηηθνχ ζπκβφινπ απνηεινχκελνπ απφ έλα δεχγνο φξσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ έγθεηηαη 

ζην φηη απνηειεί ηαηξηθφ ιεμηιφγην κε ηεξαξρηθή δνκήζε φια ηνπ ηα κνληέια 

θαηαγξαθήο. 

 

5.4.6 ύζηημα ICD-10  

Γεληθά 

 H ICD (International Classification of Diseases-ICD) ηαμηλφκεζε 

αλαπηχρζεθε θαη ζπληεξείηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, κε ζθνπφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ κε εληαίν ηξφπν ζε νιεο ηηο ρψξεο, έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλζηή ε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ζηνηρείσλ 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη έρεη πηνζεηεζεί 

παγθνζκίσο απφ πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Δπίζεο, άιιεο 

ηαηξηθέο θσδηθνπνηήζεηο θαηά ηελ αλαθνξά ηνπο ζε αζζέλεηεο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ICD-10, ε νπνία εμειίρζεθε σο πξαθηηθή θαη φρη εληειψο ζεσξεηηθή ηαμηλνκεζε, 

ζηελ νπνία έρνπλ γίλεη νξηζκέλνη ζπκβηλαζκνί κεηαμχ ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αηηηνινγία, ηελ αλαηνκηθή εληφπηζε, ηηο ζπλζήθεο έλαξμεο ηεο 

λφζνπ θ.ιπ. Έρνπλ γίλεη επίζεο πξνζαξκνγέο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πνηθίιεο 

ζηαηηζηηθέο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε ICD, φπσο ζλεζηκφηεηα, 
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λνζεξφηεηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη άιιεο ζηαηηζηηθέο κειέηεο ζπλαθείο κε ηελ 

πγεία.  

 

Βαζηθή δνκή θαη αξρέο ηαμηλφκεζεο ηνπ ICD 10 

 Γηα ηελ νλνκαζία ησλ αζζελεηψλ ε ICD ρξεζηκνπνηεί ηελ νλνκαηνινγία IΝD 

( International Nomenclature of Diseases). Οη αζζέλεηεο ζηελ ICD θσδηθνπνηνχληαη 

κε 3 ςεθία (1 γξάκκα, 2 αξηζκνί), απφ ην Α00 έσο ην Ε99 (εμαηξνχληαη νη θσδηθνί κε 

U νη νπνίνη είλαη δεζκεπκέλνη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη γηα αζζέλεηεο κε 

πξνζδηνξηζκέλεο αηηίαο). Οη θσδηθνί ησλ αζζελεηψλ ρσξίδνληαη ζε 21 θεθάιαηα, 

φπσο απηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

  

Κεθάιαην  Κσδηθνί Πεξηγξαθή 

Η A00-B99  Μνιπζκαηηθέο & Παξαζηηηθέο Αζζέλεηεο  

ΗΗ C00-D48 Νενπιαζίεο 

ΗΗΗ D50-D89 Αζζέλεηεο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

δηαηαξαρέο πνπ επεξεάδνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

ΗV E00-E90 Αζζέλεηεο ελδνθξηλνινγηθέο, δηαηξνθηθέο, κεηαβνιηζκνχ 

V F00-F99 Γηαηαξαρέο δηαλνεηηθέο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

VI G00-G99 Αζζέλεηεο λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

VII H00-H59 Αζζέλεηεο νθζαικνχ  

VIII H60-H95 Αζζέλεηεο απηηνχ θαη καζηνχ 

IX I00-I99 Αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

X J00-J99 Αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

XI K00-K93 Αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

XII L00-L99 Αζζέλεηεο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδεξκαηηθνχ ηζηνχ 

XIII M00-M99 Αζζέλεηεο κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

XIV N00-N99 Αζζέλεηεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

XV O00-O99 Δγθπκνζχλε, παηδί, ινρία 

XVI P00-P96 Καηαζηάζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ πεξίνδν 

XVII Q00-Q99 Παξακνξθψζεηο θαη ρξσκνζσκαηηθέο αλσκαιίεο 

XVIII R00-R99 πκπηψκαηα, ελδείμεηο θαη κε θπζηνινγηθά θιηληθά θαη 

εξαζηεξηαθά επξήκαηα 
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XIX S00-T88 Σξαπκαηηζκνί, δειεηεξηάζεηο 

XX V01-Y98 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο   

XXI Z00-Z99 Άιινη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο πγείαο 

 

 Ο ρσξηζκφο ησλ αζζελεηψλ ζε θεθάιαηα γίλεηαη κε θξηηήξηα ην πξνζβιεζέλ 

φξγαλν-ζχζηεκα νξγαληζκνχ, ηελ αηηηνινγία ηεο αζζέλεηαο ή άιια θξηηήξηα. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή αθνινπζήζεθε ψζηε λα θαιχςεη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ. Π.ρ, έλαο νξζνπεδηθφο ελδηαθέξεηαη 

θπξίσο γηα κηα ηαμηλφκεζε ησλ αζζελεηψλ κε βάζε ην πξνζβιεζέλ φξγαλν, ελψ έλαο 

παζνιφγνο κε βάζε ηελ αηηία.  

 Κάζε θεθάιαην πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ θσδηθψλ ζρεηηθψλ αζζελεηψλ. Σν 

θεθάιαην Η πεξηιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο αζζελεηψλ απφ ην Α00-Β99. Δπηπξφζζεηα, νη 

θσδηθνί αζζελεηψλ θάζε θεθαιαίνπ ρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε ζπλαθείο νκάδεο 

αζζελεηψλ βάζεη θξηηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη αζζέλεηεο ηνπ θεθαιαίνπ Η 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξηα ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο θαη ην 

θνκκάηη ηνπ κνιπζζέληνο νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ζε πεξπηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα κηα αζζέλεηα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη θη έλα 

δεθαδηθφ ςεθίν (Π.ρ ν ηπθνεηδήο ππξεηφο Α01 πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη πεξαηηέξσ ζε 

Α01.0, Α01.1, Α01.2, Α01.3, Α01.4). 

  

πγγελείο ηεο ICD-10 θσδηθνπνηήζεηο 

 Πξνθεηκέλνπ  λα θαιπθζνχλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο, ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο αλέπηπμε κηα νηθνγέλεηα ζπγγελψλ θσδηθνπνηήζεσλ κε βάζε ηελ 

ICD. Ζ νηθνγέλεηα απηή πεξηιακβάλεη αθελφο παξάγσγεο ηαμηλνκήζεηο (derived 

classifications), νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηε δνκή θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο ICD, 

παξέρνληαο φκσο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο (π.ρ ε ICD-10-ΝΑ γηα ηελ λεπξνινγία) 

θαη αθεηέξνπ ζρεηηδφκελεο ηαμηλνκήζεηο (related classifications), νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ κεξηθψο ή ζε κεξηθά ηκήκαηα κφλν ε δνκή θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο ICD-

10 (π.ρ ε ICPC γηα ηελ πξσηνβάζκηα πγεία). Ζ ICD-10 απνηειεί ηελ βάζε αλάπηπμεο 

ηεο ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ. 
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 Δπηπιένλ, κηα παξαιιαγή ηεο ICD ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηζηξνθήο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο, απνηειεί ε ICD-CM. 

  

5.4.7 ύζηημα ICPC-2 

 Ζ ηαμηλφκεζε ICPC-2 ( International Classification of Primary Care) 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ WONCA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Ζ ICPC-2 

επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε θαη θσδηθνπνίεζε 3 βαζηθψλ παξακέηξσλ ελφο επεηζνδίνπ 

πγείαο: ηεο αηηίαο παξαπνκπήο, ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θξνληίδαο. Ζ 

ICPC-2 πεξηιακβάλεη αληηζηνηρήζεηο ζε άιιεο ηαμηλνκήζεηο φπσο π.ρ ε ICD-10, έηζη 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζεησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Ζ ICPC-2 ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ θσδηθνπνίεζε κηα δνκή δχν αμφλσλ. Ο πξψηνο άμνλαο απνηειείηαη απφ 17 

θεθαιαία. Σα 15 απφ ηα 17 θεθαιαία αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο, έλα 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε ςπρνινγηθά θαη έλα ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Κάζε 

θεθάιαην θσδηθνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ελφο γξάκκαηνο (Α έσο Ε).  

  Ο δεχηεξνο άμνλαο απνηειείηαη 7 ηκήκαηα. Κάζε έλα απφ ηα 7 ηκήκαηα 

ρξεζηκνπνηεί έλα εχξνο δηςήθησλ θσδηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα δηάθνξα 

ζπκπηψκαηα-ελνριήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην πξψην ηκήκα θαη θσδηθνπνηνχληαη κε 

ηνπο θσδηθνχο απφ 01 έσο 29. Σα ηκήκαηα ηεο ICPC-2 θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα.    

 

Σμήμα Κυδικοί 

1.πκπηψκαηα-Δλνριήζεηο 01-29 

2. Γηαγλσζηηθέο-πξφιεςεο δηαδηθαζίεο 30-49 

3. Θεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο/θαξκαθεηηθή αγσγή 50-59 

4.Απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ 60-61 

5.Γηνηθεηηθή πιεξνθνξία 62 

6.Παξαπνκπή-άιιεο δηαδηθαζίεο  63-69 

7.Γηαγλψζεηο θαη αζζέλεηεο  70-99 

 

Οη θσδηθνί ζηελ ICPC είλαη ηξηςήθηνη (1 γξάκκα, 2 αξηζκνί) θαη 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ γξάκκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ δηςήθηνπ 

θσδηθνχ ηνπ ηκήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηάγλσζε πλεπκνλίαο ζηελ ICPC 
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θσδηθνπνηείηαη σο R81 (Σν R αληηζηνηρεί ζην θεθάιαην ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ην 81 

αληηζηνηρεί ζηε δηάγλσζε πλεπκνλίαο). 

Ζ θηινζνθία θσδηθνπνίεζεο ηεο ICPC δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε απηήλ 

ηεο ICD, αθνχ ζηε ηειεπηαία ηα θεθάιαηα εθθξάδνπλ δηαθξεηηθά θξηηήξηα 

ηαμηλφκεζεο (ηκήκα ζψκαηνο, αηηηνινγία θαη άιια), ελψ αληηζέησο ζηελ ICPC 

αθνξνχλ κφλν ην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο. 

Μέζσ κηαο αθνινπζίαο ICPC θσδηθψλ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή φιεο ηεο 

απαξαίηεηεο γηα έλα επεηζφδην πγείαο πιεξνθνξίαο, δειαδή ηεο αηηίαο παξαπνκπήο, 

ηεο δηάγλσζεο θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ θξνληίδσλ πγείαο. Πξνθαλψο έλα επεηζφδην 

πγείαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο αηηίεο παξαπνκπήο ή 

δηαγλψζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αηηίεο παξαπνκπήο κπνξνχλ λα δίλνληαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, ηζρπξνπνηψληαο έηζη ηελ ζέζε ηνπ. 

 

5.4.8 Diagnostic Related Groups (DRG’s) 

 Σν ζχζηεκα ησλ ομοιογενών διαγνυζηικών καηηγοπιών δεκηνπξγήζεθε κε 

ζθνπφ ηνλ ζπζρεηηζκφ θάζε πεξίπησζεο αζζέλεηαο κε ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο 

ζεξαπείαο ηεο. Αλαπηχρζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α απφ ηνλ νξγαληζκφ HCFA (Health Care 

Finance Administration), κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο, πνπ δίλεηαη 

απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, γηα ηηο παξερφκελεο απφ ην Medicare θξνληίδεο 

πγείαο.  

 Οη δηάθνξεο δηαγλψζεηο αζζελεηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ απηέο 

αληηκεησπίδνληαη, νκαδνπνηνχληαη ζε νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Κάζε 

κηα απφ απηέο ζπλδέεηαη κε έλα ηππηθφ θφζηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα εηδηθή θφξκνπια ππνινγηζκνχ θφζηνπο, θαζνξίδεηαη ην πνζφ ρξεκάησλ πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη έλαο νξγαληζκφο γηα ηελ ζεξαπεία ελφο αζζελή ν νπνίνο αλήθεη ζηελ 

νκνηνγελή δηαγλσζηηθή απηή θαηεγνξία. Γειαδή, ην ηππηθφ απηφ θφζηνο απνηειεί ηε 

δαπάλε γηα ηε παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ παθέηνπ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ ηεο νκνηνγελνχο δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο. 

 Οη νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δηάξζξσζεο ησλ αζζελεηψλ, ηνπ απνθαινχκελνπ case-mix ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Ο δείθηεο «δηάξζξσζεο αζζελεηψλ» επηηξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν 

ηχπνο ησλ αζζελεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη έλα λνζνθνκείν θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ 

αζζελεηψλ ηνπο έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηεί αλαιφγσο ην πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ 
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πνπ ιακβάλεη ην λνζνθνκείν απφ ην θξάηνο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. Γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε, θάζε αζζελήο ιακβάλεη αξρηθψο έλαλ θσδηθφ αζζελείαο ζχκθσλα 

κε ην ζχζηεκα ICD-9 CM ή κε ην ICD-10 CM (ηα δπν ηειεπηαία ζπζηήκαηα 

απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ICD-9 θαη ICD-10 αληηζηνίρσο, κε ζθνπφ 

ηε ρξήζε ηνπο γηα ππνινγηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ). Οη δηαγλψζεηο αζζελεηψλ 

ρσξίδνληαη ζε 23 θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηα φξγαλα, ηα ζπζηήκαηα 

ηνπ ζψκαηνο ή ηηο αζζέλεηεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε νκαδνπνίεζε 

θσδηθψλ ζε ζπλαθείο θαηεγνξίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ παξφκνηα ρξήζε πφξσλ. 

Οη θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη πεξαηηέξσ κε βάζε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε παξνπζία επηπινθψλ, ε ειηθία ηνπ αζζελνχο, νη εκέξεο 

παξακνλήο ηνπ ζην Ννζνθνκείν θ.ιπ, έηζη ψζηε ηειηθψο λα πξνθχςνπλ νη 

νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο.  

 

5.4.9 ATC 

 To ATC (Anatomic Therapeutic Chemical ) απνηειεί έλα ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο ησλ θαξκάθσλ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 1969 απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο. ήκεξα, απνηειεί ηελ επηθξαηέζηεξε δηεζλψο θσδηθνπνίεζε ζην 

ρψξν ηνπ θαξκάθνπ, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ). ην ζχζηεκα ATC ηα θάξκαθα ηαμηλνκνχληαη κε 

βάζε ην φξγαλν ή ην ζχζηεκα ζην νπνίν επηδξνχλ θαη ηηο ρεκηθέο, θαξκαθνινγηθέο 

θαη ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θάζε θαξκάθνπ γίλεηαη ζε 5 

επίπεδα. Σν 1
ν
 επίπεδν αθνξά ηελ βαζθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην θάξκαθν, 

αλαιφγσο ζε πνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο επηδξά. Σν 2
ν
 επίπεδν αθνξά ηελ 

θαξκαθνινγηθή/ ζεξαπεπηηθή νκάδα ηνπ θαξκάθνπ. Σν 3
ν
 θαη 4

ν
 επίπεδν αθνξνχλ ηε 

ρεκηθή/θαξκαθνινγηθή ζεξαπεπηηθή ππννκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην θάξκαθν θαη 

ηέινο ην 5
ν
 ηελ βαζηθή ρεκηθή νπζία ηνπ θαξκάθνπ.  

Π.ρ ε θσδηθνπνίεζε ηεο κεηθνξκίλεο ζην ATC 

1
ν
  επίπεδν ( Κχξηα Αλαηνκηθή Καηεγνξία): Α (Γαζηξ/θφ & Μεηαβνιηζκφο) 

2
ν
 επίπεδν (Θεξαπεπηηθή/ Φαξκαθεπηηθή νκάδα): Α10 (Φάξκαθα γηα ηνλ δηαβήηε) 

3
ν
 επίπεδν (Φαξκαθνινγηθή ππννκάδα): Α10Β (Φάξκαθα κείσζεο ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο ζην αίκα) 

4
ν
 επίπεδν (Υεκηθή Τπννκάδα): Α10ΒΑ (Βηγνπαλίδηα)  

5
ν
 επίπεδν (Υεκηθή Οπζία): Α10ΒΑ2 (Μεηθνξκίλε) 
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 Έηζη ζην ζχζηεκα φια ηα θάξκαθα ηα νπνία έρνπλ ζαλ βάζε ηελ κεηθνξκίλε 

έρνπλ ηνλ παξαπάλσ θσδηθφ (Α10ΒΑ2). ην 5
ν
 επίπεδν ε θσδηθνπνίεζε παξέρεη 

επίζεο πιεξνθνξία γηα ηελ θαζνξηζκέλε εκεξήζηα δφζε, θαζψο θαη ηελ κνλάδα 

κέηξεζεο ηεο.  

 

5.4.10 LOINC  

 To LOINC (Logical Obervation Identifiers and Codes) απνηειεί έλα ζχζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. ηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε πεξηειάκβαλε 

θσδηθνχο γηα 6000 ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ελψ ζήκεξα πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 34000 

θσδηθνχο εμεηάζεσλ. Σν LOINC δελ απνζθνπεί ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κε 

κηα εμέηαζε πιεξνθνξίαο αιιά ζηε ηαπηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο εμέηαζεο.  

 Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θσδηθφο θαη κηα νλνκαζία θαηά 

LOINC ηεο εμέηαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 5 ηκήκαηα:  

 Component: ή νληφηεηα πνπ κεηξηέηαη (ζπλνιηθή πίεζε αίκαηνο) 

 Kind of property: ε ηδηφηεηα ηεο νληφηεηαο ε νπνία κεηξηέηαη (κάδα, 

ζεξκνθξαζία) 

 Time aspect: Δάλ ε κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κηαπγθεθξηκέλε ξνληθή 

ζηηγκή ή ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

 System: Σν είδνο ηνπ δείγκαηνο ή ηνπ νξγάλνπ πνπ εμεηάδεηαη 

 Type of scale: Ο ηχπνο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο  

 Method: Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε. Απνηειεί ηε κφλε 

πξναηξεηηθή δηάζηαζε. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε θσδηθνπνίεζε θαηά LOINC ηεο ιήςεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο 

ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη 8332-9 BODY TEMPERATURE: 

TEMP:PT:RECTUM:QN: 

To 8332-9 απνηειεί ηνλ θσδηθφ, ελψ ην ππφινηπν θνκκάηη απνηειεί ηελ νλνκαζία 

θαηά LOINC ηεο εμέηαζεο. 

AXIS VALUE 

Component Body Temperature 

Property Temp (Temperature) 

Timing PT (Point in time) 
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System Rectum 

Scale Qn (Quantitative) 

Method None 

  

 Οη θσδηθνπνηήζεηο ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θπιάζζνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ LOINC. Κάζε εγγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

θσδηθνπνίεζε κηα εμέηαζεο θαηά LOINC (θσδηθφ θαη φλνκα), έλαλ αξηζκφ κε ςεθίν 

ειέγρνπ, ηελ εζξχηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε εμέηαζε (π.ρ ξαδηνινγία), 

άιιεο ζρεηηθέο νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ίδηα εμέηαζε θαζψο θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εμεηάζεηο ε βάζε δεδνκέλσλ 

δηαηεξεί θαη κηα κηθξνχ κήθνπο νλνκαζία (<30 ραξαθηήξσλ). Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

LOINC πεξηιακβάλεη επίζεο θαη θσδηθνχο γηα νξηζκέλα παθέηα εμεηάζεσλ. 

  

5.4.11 DSM  

Σν DSM (Diagnostic & Statistical Manual for mental disorders) απνηειεί κηα 

ηαμηλφκεζε ςπηθψλ δηαηαξαρψλ, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ Έλσζε Ακεξηθαλψλ 

Φπρηάηξσλ. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ DSM πξαγκαηνπνηείηαη 

βάζεη 5 αμφλσλ: 

1. Κιηληθά χλδξνκα (π.ρ θαηάζιηςε) 

2. Γηαηαξαρέο Πξνζσπηθφηεηαο θαη εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Οη 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο είλαη θιηληθά ζχλδξνκα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ αζζελή. ηηο εηδηθέο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνληαη ν απηηζκφο θαη ε πλεπκαηηθή 

θαζπζηέξεζε, δηαηαξαρέο νη νπνίεο παξαηεξνχληαη αξρηθψο ζηελ παηδηθή ειηθία.  

3. ρεηηδφκελεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία ή επηβάξπλζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

4. νβαξφηεηα ςπρνθνηλλσληθήο επηβάξπλζεο. ηνλ άμνλα απηφ 

πεξηιακβάλνληαη γεγνλφηα ηα νπνία κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ζε έλα άηνκν, νδεγψληαο ζηελ δεκηνπξγία ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ. 

5. πλνιηθή ςπρηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Αλ θαη αξρηθψο ην DSM 

αλαπηχρζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ ζην πεδίν ηεο δηάγλσζεο θαη 
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ζεξαπείαο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, σζηφζν ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ηφζν απφ 

ηαηξνχο φζν θαη απφ αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

6. Ιαηπικόρ Φάκελορ 

6.1 Γενικά    

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ελφο αζζελνχο ή πγηνχο ρξήζηε απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ηελ λέαο αληίιεςεο νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε επίθεληξν ηνλ 

αζζελή θαη γεληθφηεξα ηνλ ρξήζηε. Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο έρεη απμεζεί θαηά πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ 

ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε απμεκέλνπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ 

θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο Ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ αζζελψλ. Σα ινγηζκηθά 

Ζιεθηξνληθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ (ΖΗΦ), απνηεινχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ 

θαθέισλ πνπ βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

Ο Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο ελφο αζζελνχο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη κνξθνπνηήζεηο. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη ην 

ηζηνξηθφ, ε θιηληθή εμέηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

βξίζθνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ελδνζθνπηθψλ εμεηάζεσλ ζε 

κνξθή βίληεν, ην ερνθαξδηνγξάθεκα ζε κνξθή ήρνπ θαη νη απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο 

φπσο αθηηλνγξαθίεο, ηνκνγξαθίεο θαη ππέξερνη βξίζθνληαη ζε κνξθή εηθφλσλ. Ζ 

ζπλήζεο ηαθηηθή είλαη λα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάθειν ηνπ αζελνχο νη αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο, ζηελ κνξθή κε ηελ νπνία παξάγνληαη απφ ην Δξγαζηήξην. Δπνκέλσο, ν 

Ηαηξηθφο Φάθεινο είλαη ε απνζήθε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. Απνηειεί επνκέλσο ηελ βάζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηελ βάζε επηδεκηνινγηθψλ 

εξεπλψλ θαη πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο, ελψ πεξηέρεη 

θαη πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, θαζψο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ απηψλ, ν ΖΦΤ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: 

 Πξνζπειαζηκφηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο 

 Δληνπηζκφ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ  

 Αλαδήηεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο πεγέο  

 Αμηνπηζηία θαη ηαρχηεηα δηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζε πιενξνθνξηψλ 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ 
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 Αλαγλψξηζε απηνχ πνπ αλαδεηά ηηο πιεξνθνξίεο  

 Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 Γηεπθφιπλζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ππνζηήξημε εθαξκνγψλ 

ηειεταηξηθήο 

Δπίζεο, θάζε ζχζηεκα ΖΦΤ ζα πξεέπη λα εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

ρξεζηηθφηεηα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επθνιία εθάζεζεο, ηαρχηεηα εθηέιεζεο ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ, κηθξή ζπρλφηεηα ιαζψλ ησλ ρξεζηψλ, ππνθεηκεληθή 

ηθαλνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο. Ζ ρξεζηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο ρξήζηε- 

ππνινγηζηή θαη κε ηελ αληίδξαζε ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα απηφ. Γη‟απηφ θαη ζα 

πξέπεη λα δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο, φπσο είλαη: 

 Ηθαλφηεηα εθκάζεζεο: Πξνβιεςηκφηεηα, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, 

εμνηθείσζε, ηθαλφηεηα γελίθεπζεο, ζπλέπεηα. 

 Δπειημία: Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δηαθνξεηηθψλ αιιεινπρηψλ, 

έλαξμε δηαιφγνπ, κεηάβαζε κεηαμχ ζηνηρείσλ, ηθαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηηκψλ, 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.  

 Δπξσζηία: Γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηθαλφηεηα 

επαλφξζσζεο, δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο, ηθαλφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

 Αζθάιεηα: πλδπαζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

αθη ηεο αθεξαηφηεηαο, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ηπραία 

ή πξνθιεηή, ζε πξνγξάκκαηα ε δεδνκέλα.  

εκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο είλαη ε θπζηθφηεηα. Οη ηειηθνί ρξήζηεο πξέπεη λα 

εξγάδνληαη ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη επεθηάζηκν θαη πξνζθέξεη 

δηαηζζεηηθφ ηξφπν γηα ηαρεία πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία θαη ηηο ππεξεζίεο. 

 

6.2 Δπίπεδα Αςηομαηοποίηζηρ Ιαηπικού Φακέλος  

 Οη φξνη «Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο θάθεινο» θαη «Ηαηξηθφο Φάθεινο 

βαζηζκέλνο ζε Ζ/Τ» ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο γηα λα αλαθεξζνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα απηνκαηνπνίεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε 

φηη ππάξρνπλ πέληε δηαθξηηά επίπεδα απηνκαηνπνίεζεο ζε έλα ηαηξηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Κάζε έλα απφ απηά αληαλαθιά θαη έλα επίπεδν ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη 

απνδνρήο πξνηχπσλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα επίπεδα 1,2 θαη 3 
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έρνπλ ήδε πινπνηεζεί, ελψ ηα επίπεδα 4 έσο 5 δελ είλαη πιήξσο δηαζέζηκα αθφκε. Σα 

επίπεδα απηνκαηνπνίεζεο αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Δπίπεδο 1: Αςηομαηοποιημένοι Ιαηπικοί Φάκελοι (Automated Medical Records) 

 Σν επίπεδν απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ κεξηθή εμάξηεζή ηνπ απφ 

ηνπο ρεηξνγξάθνπο Ηαηξηθνχο Φαθέινπο, παξφιν πνπ ην 50% ησλ πιεξνθνξηψλ 

επεμεξγάδεηαη ειεθηξνληθά θαη απνζεθεχεηαη κέζα ζηνλ θάθειν.  

ην πεξηβάιινλ ελφο λνζνθνκείνπ νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο γίλνληαη 

απηνκαηνπνηεκέλα, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θαηά θαλφλα ρεηξφγξαθν ζχζηεκα 

ηήξεζεο ηαηξηθψλ θαθέισλ: 

 πζηήκαηα ADT ( Δηζφδνπ/Δμφδνπ/ Μεηαθνξάο) 

 Καιχηεξε πνηφηεηα ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

Φεθηαθήο δηάγλσζεο 

 Αλάιπζε / Έθζεζε / Λνγαξηαζκνί Αζζελνχο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

θιηληθέο πιεξνθνξίεο 

 πζηήκαηα αλά ηκήκα φπσο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εξγαζηεξίνπ, 

θαξκαθείνπ θ.ιπ  

Δπίπεδο 2: Τπολογιζηικό ζύζηημα Ιαηπικών θακέλυν (Computerized Medical 

Record System) 

 ε απηφ ην ζηάδην έρνπκε κεηαηξνπή ησλ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ ζε ζχζηεκα 

αξρείσλ εηθφλσλ κέζσ ζάξσζεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ην 

ρεηξφγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπκε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα Ηαηξηθψλ 

θαθέισλ. Ζ εηθνλνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία νπηηθήο 

απνζήθεπζεο θαη ε επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαίλεηαη απφ ην 1993 θαη κεηά. 

 ην επίπεδν απηφ έρνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ ζε εηθφλεο. Έηζη, 

ζχγρξνλεο κέζνδνη φπσο ε νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (Optical Character 

Recognition) ή ε επθπήο αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (Intelligent Character 

Recognition) δελ γίλνληαη απνδεθηέο ζην επίπεδν 2, αιιά πηνζεηνχληαη ζην ακέζσο 

επίπεδν.  

Δπίπεδο 3: O Ηλεκηπονικόρ Ιαηπικόρ Φακελορ (Electronic Medical Records) 

 Πξφθεηηαη γηα κηα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ επηπέδνπ 2. ε απηή ηε πεξίπησζε, 

φιε ε δνκή ηνπ εγγξάθνπ, κε ηελ λνκηθή ηνπ δηάζηαζε, φπσο είλαη ε εκεξνκελία θαη 

ε ππνγξαθή κεηαθέξνληαη απφ ην ραξηί ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ δνκή απηή δελ 

αθνινπζεί ηελ ηεξάξρεζε ηνπ ρεηξφγξαθνπ αιιά δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο, βαζηζκέλε 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

90 

ζηηο αλάγθεο ηνπο ζπζηήκαηνο. Μέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην ε κνλάδα πγείαο 

ζρεδηάδεη έλα ζχζηεκα φπνπ ν ρνξεγψλ ηελ αγσγή ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή γηα 

λα βξεη ή λα θαηαγξάςεη κηα πιεξνθνξία. Τπάξρνπλ αξθεηά θξηηήξηα γηα ηε 

θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ε ηερληθή ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνχ, 

ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε θαη ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζ‟απηφλ αλάινγα κε ην 

επίπεδν ηνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

επηπέδνπ απηνχ είλαη ην πέξαζκα απφ ηελ παζεηηθή ρεηξφγξαθε απνζήθεπζε ησλ 

θαθέισλ, ζε έλα αιιεινεπηδξψλ ζχζηεκα.  

 Ο Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο θάθεινο έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 χζηεκα πνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηε κνλάδα πγείαο 

 Οη πιεξνθνξίεο είλαη πξνζηηέο ζε φινπο ηνπο ρνξεγνχο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

 Γηακφξθσζε ελφο θνηλνχ πεξηβάιινληνο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ (ινγηζκηθφ, δνκή θαη εκθάληζε), κε ζθνπφ ηελ 

ελζάξξπλζε φισλ ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχ ηνλ ππνινγηζηή γηα φιεο ηηο 

εξγαζίεο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Απηφ ζεκαίλεη ζπκπαγή κέηξα γηα ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα πεξηέρεη: 

 Έιεγρν πξφζβαζεο. Γίλεηαη κε εηδηθά ζπλζεκαηηθά θαη δηαβαζκίδεη 

ηνπο ρξήζηεο ζχκθσλα κε ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκκέλεο 

ιεηηνπξγίεο. 

 Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή. χζηεκα πνπ επηηξέπεη κφλν ζηνλ 

δεκηνπξγφ ηεο λα ηελ ηξνπνπνηεί θαζψο θαη λα ειέγρεη αλ απηή 

έρεη αιινησζεί. 

 Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ θαηαρψξεζε, θακηά 

πιεξνθνξία δε κπνξεί λα δηαγξαθεί ή λα ηξνπνπνηεζεί, παξά κφλν 

κε εηδηθή δηαδηθαζία 

 Auditing. Καηαγξαθή ζε αξρείν ηνπ ρξήζηε πνπ έθαλε θάπνηα 

ηξνπνπνίεζεθαζψο θαη ην είδνο θαη ε ψξα πνπ έγηλε απηή 

 Γηαζεζηκφηεηα. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα 

είλαη δηαζέζηκν φιε κέξα, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.  
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Δπίπεδο 4: Ηλεκηπονικό ύζηημα Φακέλυν αζθενών (Electronic Patient Record 

Systems) 

 O Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Αζζελψλ έρεη έλα επξχηεξν ζθνπφ απφ ηνλ Ηαηξηθφ 

Φάθειν. Πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκκέλν άηνκν. Σν Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Φαθέισλ 

Αζζελψλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα 

ιεηηνπξγνχο ηεο πγείαο πάληα κε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκκέλν αζζελή. 

πκπεξηιακβάλεη επνκέλσο αξθεηνχο Ζιεθηξνληθνχο Ηαηξηθνχο Φαθέινπο πνπ 

αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκκέλν αζζελή ελψ ηαπηφρξνλα δηαζπλδέεη έλα Φάθειν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ αζζελή θαη αθνξά φιε ηε πεξίνδν δηαηήξεζεο. 

 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαθέισλ αζζελψλ πξνυπνζέηεη ηα παξαθάησ:  

1. Αλάπηπμε εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ησλ αζζελψλ νη νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη 

παγθφζκηα. Απηφ αθνξά έλα ζχζηεκα φπνπ ελνπνηεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ή 

νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζπιιέγνπλ, απνζεθεχνπλ, 

δηαζθαιίδνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ. 

2. Σελ χπαξμε ελφο ελδηακέζνπ επηπέδνπ επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

αζζελψλ πνπ έξρνληαη απφ νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Φαθέισλ αζζελψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο. 

3. Δθηεηακέλε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη γλψζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ζηελ ρξήζε ηεο 

ηειεταηξηθήο. 

4. Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο (εζληθνχ ή δηεζλνχο) κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε 

θνηλήο νξνινγίαο.  

5. Γεκηνπξγία δηεζλνχο ζπλαίλεζεο ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηα νπνία ζα 

επηηξέπνπλ ζηνο ζχζηεκα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Άζζελή λα ιεηηνπξγεί 

ζε έλα επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ αθνξά φια ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην επίπεδν 4. 

 

Δπίπεδο 5: Ο Ηλεκηπονικόρ Φάκελορ Τγείαρ (Electronic Health Record) 

 Πεξηιακβάλεη απεξηφξηζην αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία. 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαζψο θαη άιιεο πνπ 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

92 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Μπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα θάπνηεο ζπλήζεηεο φπσο θάπληζκα, 

πνηφ, γπκλαζηηθή, δίαηηα θιπ. 

ε φ,ηη αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ επηπέδσλ, ηα 

επίπεδα 1,2 θαη 3 έρνπλ πινπνηεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ δηεζλψο. Σν 4
ν
 θαη ην 5

ν
 

επίπεδν πινπνηήζεθε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο κέρξη ηψξα. 

Ηλζηηηνχην Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

Δηζαγσγή  

 Σν Ηλζηηηνχην Ηηξηθνχ Φαθέινπ (Medical Records Institute- MRI) παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηαηξηθά επηηεχγκαηα θαη πξνζπάζεηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη 

πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν. Δίλαη ίδξπκα πνπ απνειεί πεγή γηα ηελ παγθφζκηα ηαηξηθή 

θνηλσλία θαη βιέπεη ηνλ αζζελή ζαλ ηελ θαξδηά ελφο αλζξσπνθεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Ηαηξηθψλ Φαθέισλ. 

Απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ (MRI) 

 Ζ απνζηνιή ηνπ MRI είλαη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνδνρή ηνπ 

ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Ηαηξηθψλ Φαθέισλ. Σν MRI επηδηψθεη ηελ απνζηνιή 

απηή ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν δξζηεξηνπνηνχκελν ψο εμήο: 

1. Λεηηνπξγεί ζαλ έλα ίδξπκα ην νπνίν κνηξάδεηαη ηελ γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη 

ηηο ιχζεηο κε ηνπο πξσηνπφξνπο ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ζην πεξηβ΄΄αινλ 

ηεο πγείαο.  

2. Γηεμάγεη κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ επηιεγκέλα ζέκαηα πγείαο. 

3. πκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο πςειψλ ηερλνινγηθά 

πξνδηαγξαθψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

6.3 Γπαζηηπιόηηηερ Ινζηιηούηος Ιαηπικού Φακέλος (MRI)  

 Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη φηη ρξεκαηνδνηεί ζπλέδξηα ζηελ Δπξψπε 

γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο θαθέινπο θαη ηελ πγεία. θνπφο ησλ ζπλεδξίσλ 

απηψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ζέκαηα ζηξαηεγηθήο 

θαη λα βξνχλ θνηλά ελδηαθέξνληα κε άιια άηνκα πνπ απαζρνινχληαη κε ηνπο 

Ζιεθηξνληθνχο Ηαηξηθνχο Φαθέινπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρσξίο 

φξνπο επεμεξγαζία ηνπο. Οη ιπιεξνθνξίεο απηέο απνηεινχλ θπξίσο αληηθείκελν 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, έξεπλαο θαη κειέηεο. 
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Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ 

 Μηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ έρεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ αζζελή θαη ηα  ηαηξηθά δεδνκέλα εηζάγνληαη ζηελ 

εθαξκνγή κφλν κηα θνξά θαη κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ γηα εκθάληζε, 

δηφξζσζε ή δηαγξαθή, νπνηεδήπνηε απαηηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ελφο ηαηξνχ ή δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ, ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 

κηαο κνλάδαο πγείαο. 

 Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή 

ζπλδεδεκέλν ζην εζσηεξηθφ δίθηπν κηαο κνλάδαο πγείαο. 

 

Οη δχν γεληθνί ηχπνη ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν, είλαη ηα δεδνκέλα ζε θπζηθή γιψζζα θαη ηα 

θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. 

 Σα δεδνκέλα ζε θπζηθή γιψζζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηαηξηθέο ζεκεηψζεηο, ηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελή ζην λνζνθνκείν θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

δηάθνξσλ θθιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα είλαη 

απφιπηα θαηαλνεηά απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ. 

Οη θσδηθνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δνκεζνχλ ηα δεδνκέλα κε ηξφπν 

πνπ λα αλαπαξηζηνχλ ηαηξηθέο έλλνηεο. 

Οη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ θαηά ηε θάζε επεμεξγαζίαο ηνπο 

λα παξάγνπλ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ηηκέο θιηληθψλ δεηθηψλ. Βηνινγηθά ζήκαηα θαη βηνινγηθέο εηθφλεο κπνξνχλ επίζεο λα 

θσδηθνπνηεζνχλ. Ζ θάζε θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπλέρεηα ζηελ αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ ησλ θσδηθνπνηήζεσλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ. Σα θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θνηλφ ιεμηθφ επηθνηλσλίαο γηα ηελ δφκεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ γξήγνξε θαη ζσζηή εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ 
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ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σα θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη πνηνηηθά 

(π.ρ. θχιν, νκάδα αίκαηνο) ε πνζνηηθά (βάξνο, χςνο) 

 

7. Πποκλήζειρ & Πποοπηικέρ ζηα πληποθοπιακά ζςζηήμαηα 

ςγείαρ 

7.1 Γενικά  

 Ζ πξφθιεζε γηα ηελ αλάπηπμε πην απνδνηηθψλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ 

ηξφπσλ ζπλεξγαζίαο αλζξψπσλ θαη ππνινγηζηψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο 

γηα δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζία γλψζεσλ, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

αιιαγήο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή client-server. Ηζρπξνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθφ 

απφ κφλνη ηνπο δελ είλαη αξθεηνί. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο. Δπνκέλσο, πξέπεη ε δηνίθεζε θαη νη δηάθνξεο νκάδεο 

ρξεζηψλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο θαη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα λα είλαη απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πγείαο.  

 Οη νξγαληζκνί ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα ππεξβνχλ δχν ηχπνπο εκπνδίσλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο: 

1. Σα εκπφδηα πνπ νθείινληαη ζε ζέκαηα κεραλεκάησλ/ ινγηζκηθνχ θαη  

2. Σα εκπφδηα πνπ νθείινληαη ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη δηνίθεζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ηα πξψηα εκπφδηα, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο φια ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλα ζε δίθηπν. 

Όζνλ αθνξά ζηα εκπφδηα ζηξαηεγηθήο θαη δηνίθεζεο, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ επηπέδσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιαγή ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ, κε ηε βνήζεηα ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ κεγάιεο 

ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη ζαθή γλψζε ησλ 

ζεκεξηλψλ πιαηζίσλ πγείαο θαη πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη 

ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο.  
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7.2 Πποκλήζειρ  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξαηεζνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ εθαξκνγέο 

ζην πεξηβάιινλ πγείαο, ελψ ζαλ θεθηξηθφ ζεκείν ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ ζα 

ρξεζηκνπνεζεί ην πεξηβάιινλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηα λνζνθνκεία είλαη επηθεληξσκέλεο ζηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

1. Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ (ΟΠΝ) 

2. Γεκηνπξγία δηεζλψλ πξνηχπσλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο. 

3. Δπεμεξγαζία βηνζεκάησλ θαη βηνινγηθψλ εηθφλσλ 

4. χλδεζε κε ζπζηήκαηα Σειεταηξηθήο, Σειεθπαίδεπζε, Δπηθνηλσλία, 

Μεηάδνζε θαη δηαρείξηζε Ηαηξηθψλ Δηθφλσλ. 

5. πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Δκπεηξνγλψκνλα. 

Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο έρεη ζαλ βαζηθέο απαηηήζεηο: 

 Να είλαη πιήξσο ειιεληθφ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ λνκνζεζία θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ Διιεληθψλ Ννζνθνκείσλ.  

 Να πξνζθέξεη απφιπηε αμηνπηζηία, δειαδή εθρψξεζε δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, θαη αζθάιεηα γηα εμαζθάιηζε αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο.  

 Να δηαζέηεη Φηιηθφ Παξακεηξνπνηήζηκν Πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ηνλ 

Υξήζηε, γηα λα επηηξέπεη γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία θνξκψλ εηζαγσγήο 

θαη εθηππψζεσλ. 

 Να είλαη χκθσλν κε ηα δηεζλή Πξφηππα Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο.  

 Να δηαζέηεη κεγάιε επεθηαζηκφηεηα. 

 Να είλαη αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκα. 

Οη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο είλαη: 

 Αλνηθηή αξρηηεθηνληθή κε δνκή Client/Server. 

 Αξζξσηή δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Λεηηνπξγία ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά πζηήκαηα. 

 Άκεζε επεμεξγαζία πλαιιαγψλ. 

ε επίπεδν αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο επηζπκνχκε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο, ηελ ελζσκάησζε 

δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο, πξνζσκνίσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ κνληέινπ 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεξαξρεκέλε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ θηιηθφηεηα θαη ε 
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ιεηηνπξγηθφηεηα εμαζθαιίδεηαη κε ην ORLT( on line real time), ηνλ παξακεηξηθφ 

έιεγρν θαη νξηζκφ ιεηηνπξγηψλ, ην εληαίν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνζπζηεκάησλ, ην on line help θαη ηέινο ην εληζρπκέλν ζχζηεκα αλάθηεζεο 

ζηνηρείσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ επεθηαζηκφηεηα, νη λαζηθέο απαηηήζεηο είλαη ε απηφκαηε 

ζχλδεζε κε εξγαιεία θαηαζθεπήο Reports & Business Graphics, επηθνηλσλία κε 

δεκνθηιή παθέηα (Microsoft Office, SPSS), ε ιεηηνπξγία ζην Γηαδίθηπν κέζσ WEB 

Enabler, ε δηαζχλδεζε κε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δξγαζηεξίσλ (L.I.S) θαη 

απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ (R.I.S).  

Ο δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο έρεη ζαλ απαίηεζε ηελ εηζαγσγή δηεζλψλ 

πξνηχπσλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο: 

 Πξφηππα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Τγείαο HL7, CEN/TC 251.  

 πκβαηφηεηα κε ηα πξφηππα CORBA θαη DICOM. 

 Κσδηθνπνίεζε αζζελεηψλ θαηά ICD 9/10, θαξκάθσλ θαηά ΔΟΦ. 

 Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πηζηνπνηεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε θαηά IDEF0 θαη 

IDEF1X 

Γηα ηνλ ηξίην άμνλα ηεο επεμεξγαζίαο βηνζεκάησλ θαη βηνινγηθψλ εηθφλσλ 

έρνπκε δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 

1. Τπνζηήξημε πξνζάξηεζεο πνιιαπιψλ δεδνκέλσλ, ηφζν θεηκέλσλ φζν 

θαη εθφλσλ. 

2. Δπεμεξγαζία βηνζεκάησλ θαη βηνινγηθψλ εηθφλσλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

Γηα λα γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα 

νινθιεξσκέλε ιχζε γηα απηνκαηηζκφ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαγλσζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εμαζθαιίδεηαη κέζσ: 

 Σεο δπλαηφηεηαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ειέγρσλ ζηα απνηειέζκαηα κε 

νξζνινγηθνχο βηνινγηθνχο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε. 

 Σνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελή ην νπνίν κπνξείλα αλαπαξαζηαζεί κε 

γξαθηθφ ηξφπν. 

 Σεο δπλαηφηεηαο έξεπλαο, ζηαηηζηηθήο θαη επηδεκηνινγηθήο αλάιπζεο 

ζηα δεδνκέλα. 
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 Σνπ ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ραξαθηεηξηζηηθψλ 

θάζε αζζελή, ηνλίδνληαο κε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη αζπκθσλίεο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηππηθέο ηηκέο γηα ην άηνκν. 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο είλαη απηφο ηεο ηειεταηξηθήο. Δδψ ζέινπκε λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ κεηάδνζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηαηξηθψλ εηθφλσλ. Οη ζηφρνη ηεο 

είλαη ε ηειεδηάγλσζε θαη ε ηειεθπαίδεπζε. Οη πεγέο εηθφλαο είλαη έμνδνο απφ βίληεν 

ηαηξηθήο ζπζθεπήο, θάκεξα ζε ρεηξνπξγείν, θάκεξα ελζσκαησκέλε ζε ηαηξηθφ 

φξγαλν θαη θάκεξα πνπ ζηνρεχεη ζε ηππσκέλε ηαηξηθή εηθφλα. Δπηπξφζζεηα, ε 

κεηαθνξά θαη ε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζην ζηαζκφ 

απεηθφληζεο, θαζψο θαη κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζε ελδερφκελν βίληεν 

εμππεξεηεηή (server). Μηα γεληθή παξάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο ηέηνηνπ 

κνληέινπ πεξηιακβάλεη ηελ θάκεξα ή ηελ ηαηξηθή ζπζθεπή, ηνλ θσδηθνπνηεηή θαη 

ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ δηθηχνπ, ηνλ απνθσδηθνπνηεηή θαη ηελ 

πξνβνιή ηνπ. ηνλ πέκπην ζεκαηηθφ άμνλα έρνπκε ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ θαη ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα.  

7.3 Πποοπηικέρ 

 Σα επθπή λνζνθνκεηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηελ πιένλ 

ζχγρξνλε εμέιημε ζην ρψξν ηεο πγείαο. Έλα απφ απηά είλαη ην νινθιεξσκέλν, 

Καηαλεκεκέλν Πεξηβάιινλ πγείαο (Distributed Helathcare Environment-DHE), ηνπ 

νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα είλαη: ε αλνηρηή 

αξρηηεθηνληθή, ε παξακεηξηθφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα,ε ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε, 

ε δηαζεζηκκφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ, ε επεθηαζηκφηεηα, ε δηθηπαθή 

δηαζχλδεζε ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε επξχηεξν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε ηαρεία 

αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ θαη θπξίσο νη κεησκέλεο δαπάλεο ζπληήξεζήο ηνπο. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ εηζάγεη είλαη ην ιεγφκελν midleware, ην νπνίν είλαη έλα 

ελδηάκεζν επίπεδν, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα, βα ππάξρεη αλεμαξηεζία απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη απφ ηηο εθαξκνγέο, θαζψο εηζάγεη απηφ ην ελδηάκεζν επίπεδν, ζην 

νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζεί ε δηαινγηθφηεηα κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη 

θπζηθά ε ελνπνηεκέλε ιεηηνπξγία.  

ην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ην πιηθφ. ε αλψηεξν 

επίπεδν έρνπκε ηηο εθαξκνγέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ηαηξψλ, ησλ 

λνζειεπηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ. ε έλα 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

98 

ηέηνην ζχζηεκα δε καο ελδηαθέξεη ε φιε δνκή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, γηαηί ππάξρεη ελδηάκεζν επίπεδν, 

ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ (ηαηξηθή 

εηθφλα, ηαηξηθφο θάθεινο), ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη πνηνο είλαη ν πιηθφο εμνπιηζκφο 

ή πψο έρεη θηηαρηεί ην ΠΝ ζην λνζνθνκείν ππνδνρήο.  

Όιεο απηέο νη εθαξκνγέο ζε έλα ζχζηεκα, ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ 

πεξηγξάθεθε, εληάζζνληαη ζην πην πάλσ επίπεδν. Φηηάρλνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη 

αλαπηχζζνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ. Ζ φιε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ λνζνθνκείσλ, εμαζθαιίδεηαη απφ ην 

ελδηάκεζν επίπεδν, ην νπνίν είλαη έλα επίπεδν ινγηζκηθνχ ην νπνίν πινπνηεί ηα 

πξφηππα θαη ηελ δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο απφ λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ηαηξηθφο θάθεινο δηαβηβάδεηαη απφ ην έλα λνζνθνκείν ζην άιιν, 

απηφο πεγαλίλεη ζην ελδηάκεζν επίπεδν, γίλνληαη νη αλαγθαίεο κεηαηξνπέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλεβαίλεη ζην επίπεδν εθαξκνγψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσζζεί απφ ην 

λνζνθνκείν ππνδνρήο. 

 

8. Ποζοηικοί δείκηερ ζηα Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα Τγείαρ 

8.1 Γενικά 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ε επέθηαζε θαη ε εμέιημή ηνπ ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ management θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ, 

θαζψο απνηειεί απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θηλεηήξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο ηνπ 

θννηλσληθν-νηθνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Οη ζπγθπξίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

αλαγθάδνπλ ηελ χπαξμε κηαο ηαθηηθήο νξζνινγηθνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη αλάγθε 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξνχκε λα ειέγμνπκε θαηά 

πφζν ην ζχζηεκα επηθέξεη πάληα ηα ζρεδηαδφκελα απνηειέζκαηα κέζα ζηα 

πξνυπάξρνληα πιαίζηα.  

 Οη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη λα απνηειέζνπλ αξσγφ ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο πγείαο. ην ζχζηεκα ηεο πγείαο ε αμηνιφγεζε 

γίλεηαη κε βάζε ηηο έλλνηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 
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πνηφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνζδηνξίδεη ην αλ 

θαιχπηεηαη ε πγεηνλνκηθή αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ππφινηπεο έλλνηεο 

πξνζδηνξίδνπλ κε πνηνπο φξνπο θαιχπηεηαη ε πγεηνλνκηθή αλάγθε. Σν κέζν κε ην 

νπνίν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε είλαη νη δηάθνξνη δείθηεο. Οη δείθηεο απηνί ζχκθσλα κε 

κειέηεο είλαη νη: 

 Γείθηεο πγείαο θαη δσήο (Θλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα) 

 Γείθηεο πεξηβάιινληνο (Καηνηθία, Γηαηξνθή) 

 Γείθηεο δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Ννζνθνκεηαθφο εμνπιηζκφο θαη 

αζθάιηζε) 

Οη δείθηεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο. Οη ζεηηθνί δείθηεο 

πξνζεγγίδνπλ πην νινθιεξσκέλα ην επίπεδν πγείαο ελφο πιεζπζκνχ θαη ζπγγλεχνζλ 

ηδηαίηεξα κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ν δείθηεο 

γελλεηηθφηεηαο, ν δείθηεο γνληκφηεηαο, θαζψο θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Οη 

πιένλ εχρξεζηνη απφ ηνπο αξλεηηθνχο δείθηεο είλαη ν δείθηεο λνζεξφηεηαο, 

ζλεζηκφηεηαο, αλαπεξίαο, εγθιεκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ 

λνζεκάησλ θαη ησλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πιεζπζκψλ απνηειψληαο 

ηαπηφρξνλα ην κέζν ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ. Οη δείθηεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

 Γείθηεο Ννζεξφηεηαο, 

 Γείθηεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

 Γείθηεο αμηνιφγεζεο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

 Γείθηεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

 

8.2 Ποζοηικοί Γείκηερ ζηα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Τγείαρ 

8.2.1 Γείκηερ Νοζηπόηηηαρ  

Γηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Γείθηεο επηπνιαζκνχ: Δθθξάδνπλ ηε ζπρλφηεηα κηαο θαηάζηαζεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

 Γείθηεο επίπησζεο: Δθθξάδνπλ ηε ζπρλφηεηα επέιεπζεο ελφο γεγνλφηνο ζε 

κηα ρξνληθή πεξίνδν νξηζκέλεο δηάξθεηαο. 

 

1. Γείθηεο Ννζεξφηεηαο (Δπηπνιαζκφο λνζήκαηνο) 
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πλνιηθφο Αξηζκφο Αζζελψλ Έηνπο Α  

                   επί 100000  

Γείθηεο Ννζεξφηεηαο (Δπηπνιαζκφο)=  

                                                                           πλνιηθφ Πιεζπζκφ Έηνπο Α  

 

 

2. Γείθηεο Ννζεξφηεηαο (Δπίπησζε λνζήκαηνο) 

             Αξηζκφο Νέσλ πεξηπηψζεσλ απφ αζζέλεηα ην έηνο Α 

       επί 100000 

Γείθηεο Ννζεξφηεηαο (Δπίπησζε)= 

                                                                          πλνιηθφ Πιεζπζκφ έηνπο Α 

 

8.2.2 Γείκηερ Θνηζιμόηηηαρ  

 

 Οη δείθηεο Θλεζηκφηεηαο είλαη δείθηεο επίπησζεο αθνχ εθθξάδνπλ έλα 

γεγνλφο θαη φρη κηα θαηάζηαζε.       

1. Αδξφο Γείθηεο Θλεζηκφηεηαο 

Αξηζκφο Θαλάησλ Έηνπο Α Υ 100 

         Μέζνο πιεζπζκφο έηνπο Α 

 

2. Δηδηθφο θαηά θχιν Γείθηεο Θλεζηκφηεηαο 

  Θάλαηνο Αλδξψλ έηνπο Α επί 100000 

 

Μέζνο Πιεζπζκφο έηνπο Α 

 

3. Δηδηθφο θαηά αηηία Γείθηεο Θλεζηκφηεηαο  

 

                                              Αξηζκφο Θαλάησλ απφ αηηία Υ ην έηνο Α επί 100000  

 

               Μέζνο Πιεζπζκφο έηνπο Α 

 

4. Δηδηθφο θαηά θνηλσληθφ-επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαηά αηηία Γείθηεο 

Θλεζηκφηεηαο   

  Θάλαηνο πγθεθξηκκέλεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ απφ Υ αξξψζηηα έηνπο Α 

               Μέζνο Πιεζπζκφο ζπγθεθξηκκέλεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ έηνπο Α 

 

5. Δηδηθφο θαηά ειηθία Γείθηεο Θλεζηκφηεηαο  

                         Θάλαηνο αηφκσλ κηαο ειηθίαο ην έηνο Α επί 100000  

        Μέζνο Πιεζπζκφο κηαο ειηθίαο ην έηνο Α  
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8.2.3 Γείκηερ Πποζβολήρ 

Οη ζπγθεθξηκκέλνη δείθηεο αθνξνχλ κηα θαηεγνξία δεηθηψλ επίπησζεο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αλάγθε αλαθνξάο ζε ζπγθεθξηκκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο έλαο θιεηζηφο πιεζπζκφο εθηίζεηαη 

ζηνλ θίλδπλν κηαο λφζνπ γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

1. Γείθηεο πξνζβνιήο θαγψζηκνπ Υ 

              Άηνκα πνπ έθαγαλ ην θαγψζηκν Υ θαη αξξψζηεζαλ  

           χλνιν αηφκσλ πνπ έθαγαλ 

 

2. Γείθηεο Θλεηφηεηαο  

     Αξηζκφο Θαλάησλ απφ ην λφζεκα Υ 100 

   Αξηζκφο Πεξηπηψζεσλ Ννζήκαηνο  

 

 

 

8.2.4 Δπιδημιολογικοί Γείκηερ  

Δίλαη νη δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, νη 

νπνίνη εκκέζσο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θξνληίδαο πγείαο.  

 Καλνληθνί Γείθηεο Τγείαο: Πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε έλα ζπγθεθξηκκέλν 

πιεζπζκφ αλαθνξάο, δειαδή εθθξάδνπλ ηελ αλαινγία αλάκεζα ζηνλ βαζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 

Υ: αξηζκφο λνζνχλησλ αηφκσλ 

Φ:αξηζκφο κε λνζνχλησλ αηφκσλ 

Καλνληθφο Γείθηεο:                         

                                            Υ 

                                          Υ+Φ 

 

 Αλαινγηθνί Γείθηεο πγείαο: Απεηθνλίδνπλ ηελ αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο νκνεηδείο ραξαθηήξεο.  

Υ: Αξηζκφο πεξηπηψζεσλ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ Ca 

Φ: πλνιηθέο Πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ. 
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Αλαινγηθφο Γείθηεο:     Υ 

                                             Φ 

 

 Γείθηεο αληηζηνηρίαο: Δθθξάδνπλ ηελ αλαινγία δχν νληνηήησλ πνπ ε θάζε κηα 

έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Υ: Αξηζκφο λεθξψλ βξεθψλ ειηθίαο (28 εκεξψλ -1 έηνο ) ζηελ πεξηνρή Α ην έηνο 

1985)  

Φ: Αξηζκφο γελλεκέλσλ δσληαλψλ ζηελ πεξηνρή Α ην έηνο 1985 

      Υ 

Γείθηεο αληηζηνηρίαο=  

  Υ+Φ 

 

 

8.2.5 Γείκηερ Ππογπαμμαηιζμού 

Γηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Γεκνγξαθηθνί Γείθηεο 

Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο κειέηεο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Οη δείθηεο απηνί πξέπεη λα είλαη πιήξεηο ζην καθξνπξφζεζκν επίπεδν 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αιιηψο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε πγεηνλνκηθή 

αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ζπγθεθξηκκέλν ηδείθηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν θχιν,  

 Σελ ειηθία, 

 Σελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

 Σελ ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ θ.ά. 

Οη δεκνγξαθηθνί δείθηεο κπνξεί αθφκα λα πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθά θαη 

νηθνλκνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο πγείαο.  

 

 Γείθηεο ππνδνκήο-ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο 

ην ζχζηεκα πγείαο νη πφξνη πεξηιακβάλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα 

αλαιψζηκα, ην βαζηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη ππεξεζίεο 

θξνληίδαο πγείαο ζεσξνχληαη ελδηάκεζα αγαζά ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ βαζηθνχο 

πφξνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θαηαλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

ζεξαπείαο. Οη ζπγθεθξηκκέλνη δείθηεο πεξηιακβάλνπλ: 
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 Σνπο δείθηεο πιηθψλ πφξσλ (αλαινγία θαηνίθσλ αλά λνζνθνκεηαθή θιίλε), 

 Σνπο δείθηεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (αλαινγία θαηνίθσλ αλά ηαηξφ) 

 Σνπο δείθηεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Γαπάλεο πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) 

 

 Γείθηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο 

Πεξηιακβάλνπλ ηνπο δείθηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπ δείθηεο κέηξεζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο. ην ζχζηεκα θξνληίδαο πγείαο ν γηαηξφο παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ελδηάκεζσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

θαηαλαισζνχλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κεγάιε δπζθνιία ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

δεκηξνπξγία ζηαζεξψλ θξηηεξίσλ δηνίθεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Σφζν νη δείθηεο 

ππνδνκήο, φζν θαη νη δείθηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο δελ πξνζθέξνπλ απφ κφλνη 

ηνπο θάπνηα πιεξνθνξία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο 

πγείαο. Πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο θαη κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ δε ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη δείθηεο απηνί πξνζθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, φκσο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε 

άιινπο δείθηεο γηα λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

 

8.2.6 Γείκηερ αξιολόγηζηρ, αποηελεζμαηικόηηηαρ και αποδοηικόηηηαρ 

  

Οη δείθηεο αμηνιφγεζεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο δείθηεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Οη δείθηεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζθέξνπλ ζηνηρεία κέζα απφ ηα νπνία ε δηνίθεζε 

θξίλεη φηη πξέπεη λα επέκβεη, ζέηνληαο ζηφρνπο. Με ην πέξαζκα ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο πνπ έρεη νξηζηεί, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ν πξνθαζνξηζκέλνο ζηφρνο έρεη 

επηηεπρζεί. 

Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πξνζθέξνζλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα άκεζεο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε πεξηνρέο θαη κνλάδεο φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Αλ ηνπο δνχκε ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο δείθηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Όκσο, απφ ηελ νπηηθή ελφο πιενξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο νη δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

8.2.7 Γείκηερ ζηη Γεςηεποβάθμια θπονηίδα ςγείαρ 

ην καθξνπξφζεζκν επίπεδν ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο νη δείθηεο νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ζηελ 
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λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, είλαη φηη ην ηειηθφ πξντφλ δελ θαηαλαιψλεη γλσζηφ εθ ησλ 

πξνηέξσλ αξηζκφ ελδηάκεζσλ ππεξεζηψλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

είλαη φηη δε κπξνεί λα γίλεη άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, κέζσ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα είλαη φηη 

απηφο πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ελδηάκεζσλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα θαηαλαισζνχλ, δελ είλαη ε δηνίθεζε αιιά ν γηαηξφο. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ πξνζεγγίδεηαη κέζα απν δείθηεο 

ρξήζεο ελδηάκεζσλ ππεξεζηψλ. Οη δείθηεο απηνί είλαη:  

 Οη θιίλεο: Ο δείθηεο απηφο απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Οη εκέξεο λνζειείαο.  

 Ο αξηζκφο ησλ λνζειεπζέλησλ αζζελψλ: ν ζπγθεθξηκκέλνο δείθηεο 

παξνπζηάδεη ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα αθνχ ζπρλά ν αζζελήο 

κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηπηψζεηο. 

 Ζ πιεξφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ: πξνζδηνξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ 

θαηεηιιεκέλσλ θιηλψλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζε εηήζηα βάζε. Ο δείθηεο απηφο 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Οη δείθηεο ζηειέρσζεο: γηαηξνί αλά θιίλε, λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ αλά θιίλε.   

 

9. Φαπμακεςηικά ζςζηήμαηα πληποθοπικήρ 
 Έλα απνηειεζκαηηθφ θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην 

γηα λα πξνζεγγηζηεί απνηειεζκαηηθά ε παξνρή θαη ε δηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο ζε έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πγείαο. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

λνζνθνκεηαθέο θαη ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο θαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο. Δθφζνλ είλαη 

εθηθηφ, ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ θιηληθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ 

ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε εθηίκεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ζεξπαείαο γίλεηαη εμίζνπ πξνζεθηηθά φζν θαη ησλ 

άιισλ ππεξεζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα πξνζθέξεη πςειφ επίπεδν 

ζπληνληζκνχ ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο, ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο απ‟φια ηα 

ηκήκαηα θαη εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλέπεηα ηεο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελνχο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο.  
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Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ έλα κέζν 

ππνζηήξημεο γηα ηελ παξνρή ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαη εμσλνζνθνκεηαθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θαξκαθείσλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηνξηζκέλνπο επηπιένλ πφξνπο. Βνεζνχλ επίζεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηε ρξέσζε ηξίησλ ή εζσηεξηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ. Σα θαξκαθεπηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζηηο θιηληθέο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο. Δπίζεο, δηαζθαιίδνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ιίζηα θαξκάθσλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο δαπαλψλ θαη 

ζεξαπεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπληαγνγξάθνπο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο γηα λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε.  

Γιανομή Φαπμάκυν 

 Έιεγρνο αγνξψλ θαη απνζεκάησλ 

 Αξρεία ζπληαγψλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ 

 Γεδνκέλα Φαξκαθεπηηθήο ρξήζεο 

 Απηνκαηηζκνί Φαξκαθείνπ 

 Μείσζε ζθαικάησλ θαηά ηελ θαηαρψξηζε παξαγγειηψλ 

 Ρνκπνηηθή 

 Φαξκαθεπηηθά πξνθίι αζζελψλ 

 Δθηχπσζε εηηθεηψλ, θαηαιφγσλ θαη εθζέζεσλ αλαθνξάο 

 ρεδηαζκφο εξγαζηψλ θαη πξνζσπηθνχ 

Λειηοςπγίερ επισειπηζιακήρ ςποζηήπιξηρ 

 Δηζαγσγή αζζελψλ 

 Υξέσζε θαξκάθσλ 

 Δθζέζεηο αλαθνξάο δαπαλψλ 

 Δπηδηθάζεηο Rx ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο 

 Απνθεληξσκέλε ππνζηήξημε ππεξεζηψλ 

 Σππνπνηεκέλε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

 Αλάιπζε παξαγσγηθφηεηαο θαη θφξηνπ εξγαζίαο 

Κλινικέρ θαπμακεςηικέρ ςπηπεζίερ  

 Αλίρλεπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαξκάθνπ/εξγαζηεξίνπ 

 Αλίρλεπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαξκάθνπ κε θάξκαθν 
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 Αλίρλεπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαξκάθνπ κε ζξεπηηθά ζηνηρεία 

 Τπνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

 Παξαθνινχζεζε ηεο θιηληθήο παξέκβαζεο 

 Δθηίκεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ρξήζεο 

 Πξνζδηνξηζκφο ηάζεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο ρξήζεο  

Ομάδα πεπίθαλτηρ 

 Ηαηξηθέο Δληνιέο 

 Δμ‟απνζηάζεσο θαηαρψξηζε ηαηξηθψλ εληνιψλ 

 Μείσζε ζθαικάησλ ζηηο ηαηξηθέο εληνιέο 

 Αξρεία θαξκαθεπηηθήο δηαρείξηζεο 

 Πξνθίι Ηαηξψλ-ζπληαγνγξάθσλ 

 Φαξκαθεπηηθά πξνθίι αζζελψλ 

Κλινική Τποζηήπιξη και ανάπηςξη 

 Τπνζηήξημε θξίζηκεο λεπξηθήο νδνχ 

 Τπνζηήξημε πξσηνθφιισλ ιήςεο απνθάζεσλ 

 Αλαζεψξεζε ηεο έθβαζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

 Καζνξηζκφο θιηληθψλ ζεκείσλ αλαθνξάο  

 Τπνζηήξημε ιίζηαο θαξκάθσλ 

 Αλαζεψξεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθαικάησλ θαη αληηδξάζεσλ 

 Καη‟απαίηεζε αλαδήηεζε θιηληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 

 Έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε  θαη 

ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηνπο εζσηεξηθνχο 

αζζελείο θαη εμαζθαιίδεη πεξηνξηζκέλε αλακνλή θαη πιήξε αξρεία ζπληαγψλ γηα 

ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο. Έλαο θαιά πξνγξακκαηηζκέλνο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο θαξκαθείνπ κπνξεί επίζεο λα παξέρεη δεδνκέλα θφζηνπο ζηνπο 

ζπληαγνγξάθνπο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηελ θιηληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζζελψλ. Έλα απνηειεζκαηηθφ θαξκαθεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαη ησλ θιηληθψλ 

αλαγθψλ ησλ εζσηεξηθψλ. Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

γηαηξνί επίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θαηάιιειε ζπληαγνγξάθεζε θαη λα επηηξέςεη 

ηελ εμ‟απνζηάζεσο θαηαρψξηζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ απν ηνπο ηαηξνχο γηα 

πην απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε.  
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 Ο ηαηξηθφο δηεπζπληήο, ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο, νη επηηξνπέο ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη νη θαξκαθεπηηθνί δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνξηθά 

ζηνηρεία απφ ην θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

ηάζεηο ζηε θαξκαθεπηηθή ρξήζε, λα ππνζηεξίδνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ θαη ησλ απνζεκάησλ θαη λα ειέγρνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε κε νδεγίεο ή πξσηφθνιια. Ζ εθηίκεζε ηεο θακξαθεπηηθήο ρξήζεο θαη 

ησλ αληηδξάζεψλ ηεο θαζψο θαη άιιεο θιηληθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο κπνξνχλ 

λα θαιπθζνχλ απφ έλα θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Οη απαηηήζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηνίθεζεο Δπηβνιήο Φαξκάθσλ, ηεο θνηλήο 

Δπηηξνπήο, ηεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο Πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ 

θαη θπβεξλεηηθψλ εηζθνξψλ. Σα θαξκαθεπηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ 

επίζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο έξεπλαο θαη πεξίζαιςεο ηαηξηθψλ θαη 

ρεηξνπξγηθψλ εηδηθνηήησλ κε εθηεηακέλε ρξήζε θαξκάθσλ, φπσο ε αλαηζζεζηνινγία. 

Μπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη 

νδεγηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηινγή θαηάιιεισλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ, λα 

θαζνξίδνπλ αιγφξηζκνπο θαη λα πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε γηα ηελ ζεξαπεία ησλ 

αζζελψλ.  

 Σα θαξκαθεπηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα παξέρνπλ 

δεδνκέλα γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ιίζηα θαξκάθσλ, ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αγσγψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηψλ απνηειεζκάησλ 

ζην λνζνθνκείν ή ζην δίθηπν νξγαλσκέλεο παξνρήο θαξκάθσλ. Οη θαξκαθνπνηνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκκέλα ζπζηήκαηα γηα λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ παξνρή θαη ην απνηέιεζκα ηεο πεξίζαιςεο κεηά ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ γηα ηε ζεξαπεία πνπ ζ‟αθνινπζήζνπλ. Δπηπξφζζεηα, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαξκαθεπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

 Βνεζεηηθά ζπζηήκαηα, θαη εηδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ ε θαηεπζπλφκελε 

παξέκβαζε ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζηε ζεξαπεία ηνπο ζα σθειήζεη θαη ην λνζειεπηηθφ 

θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ο δηνξηζκφο ησλ θαξκαθνπνηψλ ζε λνζειεπηηθέο νκάδεο 

επηηξέπεη επίζεο ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπληαγνγξάθνπο θαη ηελ παξνρή 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο θιηληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ γηα 
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θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. Οη θαξκαθνπνηνί κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαξκαθεπηηθά 

ζέκαηα ζε φιν ην θάζκα ηεο πεξίζαιςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζαγσγψλ 

θαη ησλ επαλεηζαγσγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. Μπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ πεξαηηέξσ ηε κεηάβαζε απφ ηελ εληαηηθή ζηελ θαλνληθή ζεξαπεία, 

ζηελ θαη‟νίθνλ λνζειεία ή ζηελ πεξηπαηεηηθή πεξίζαιςε. Οη εμεηδηθεπκέλνη 

θαξκαθνπνηνί, ππεχζπλνη γηα έλα πξφγξακκα ή κηα ππεξεζία, είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ηάζεσλ ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο πνπ έρεη ζρέζε κ 

ηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαη λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηηπρίαο ησλ 

θιηληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θιηληθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αμηνινγείηαη θαιχηεξα κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θιηληθψλ 

παξεκβάζεσλ αλά αζζελή ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ είλαη δηνξηζκέλνη ζε θάζε νκάδα ή 

ηνκέα λνζειείαο. Γηα απηφ ην ιφγν έρεη αλαπηπρζεί έλαο αξηζκφο ρεηξσλαθηηθψλ θαη 

απηφκαησλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο ησλ παξεκβάζεσλ. Σν εθάζηνηε πξφγξακκα 

πααθνινχζεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θάζε άκεζε ελέξγεηα 

πεξίζαιςεο ηνπ θαξκαθνπνηνχ. Αξθεηνί εηδηθνί έρνπλ αλαπηχμεη κεζφδνπο 

δηεξεχλεζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ. 

Έλα θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ παξεκβάζεσλ 

αλαγλσξίδεη ηε θχζε ησλ θιηληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηελ 

απνδίδεη ζε ζπγθεθξηκκέλνπο θαξκαθνπνηνχο, αζζελείο, ηαηξνχο θαη λνζειεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ππνινγίδεη έλα δείθηε δαπαλψλ θαη σθειεηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε θάζε παξέκβαζε θαζψο θαη κε ην ζχλνιφ ηνπο. Γηα έλαλ νξγαληζκφ, 

ηα απνηειέζκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ηεο 

λνζειείαο θαζψο θαη κε ηελ απνθπγή θαξκαθεπηηθψλ θαη άιισλ ζεξαπεπηηθψλ 

δαπαλψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο θαη ηελ 

παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν. Σα πξνγξάκκαηα 

παξαθνινχζεζεο θιηληθψλ θαξκαθεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πξέπεη επίζεο λα 

αλαπηχζζνπλ κεζφδνπο γηα ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

παξεκβάζεηο άιισλ εκπιεθφκελσλ ζηε ζεξαπεία. 

 Οη θιηληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαξκαθνπνηψλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

είηε ζε ζπκβαηηθά είηε ζε ειεθηξνληθά αξρεία. Οη θαξκαθεπηηθέο ζπζηάζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

ζεξαπεία γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη πξνηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην 
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ζρεδηαζκφ ηεο πεξίζαιςεο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε. Ζ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ 

παξεκβάζεσλ επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε. Σα 

πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα θαξκαθεπηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ππνζηεξίδνπλ ηε 

θαηαγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ θαξκαθεπηξηθψλ θιηληθψλ 

παξεκβάζεσλ. Αξθεηά πξνγξάκκαηα γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε δίθηπν, έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαγξαθή θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, φηαλ νη ππνινγηζηέο απηνί δελ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

9.1 Δνδοζοκομειακή Γιανομή & Γιασείπιζη Φαπμάκυν 

 Ζ θχξηα κέζνδνο δηαλνκήο θαξκάθσλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ε 

κέζνδνο ηεο κίαο δφζεο. Σν ζπγθεθξηκκέλν ζχζηεκα πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, σο 

κέζν γηα έλαλ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαλνκήο θαξκάθσλ. Σν ζχζηεκα 

απηφ επηηξέπεη ηε ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη 

ειαηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο θαξκαθεπηηθνχ ιάζνπο δηζθαιίδνληαο φηη κφλν κηα 

πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα θαξκάθνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε ρνξήγεζε. Δπηπιένλ, ηα 

θάξκαθα ηαμηλνκνχληαη θαη νξγαλψλνληαη έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή 

ρνξήγεζε. Σν ζχζηεκα ηεο κίαο δφζεο ειαρηζηνπνηεί ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο 

πεξηνξίδνληαο ηε ζπαηάιε, ηηο απψιεηεο θαη ηηο θαηαζηξνθέο ησλ θαξκάθσλ ζηνπο 

ηφπνπο λνζειείαο.  

 Ζ νπζία ηνπ ζπγθεθξηκκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαλνκή ησλ θαξκάθσλ 

ζε ζπζθεπαζίεο κε εηηθέηα, νη νπνίεο πεξηέρνπλ κία κφλν δφζε ζε κνξθή έηνηκε γηα 

ρνξήγεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηα θάξκαθα πνπ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκα γηα ρξήζε επαξθνχλ κνιηο γηα 24 ψξεο ή θαη γηα ιηγφηεξν. Οη 

θαξκαθνπνηνί εμεηάδνπλ αληίγξαθα ησλ ηαηξηθψλ εληνιψλ πξηλ απφ ηε δηάζεζε ησλ 

θαξκάθσλ. Δηζάγνληαη νη θαξκαθεπηηθέο νδεγίεο ζην θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα φπνπ ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα, ε δνζνινγία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

θαξκάθσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ζσζηέο πνζφηεηεο απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

δηαηεζνχλ. ηα ζπζηήκαηα φπνπ νη ηαηξνί εηζάγνπλ θαηεπζείαλ θαξκαθεπηηθέο 

εληνιέο ζε θάπνηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, απηέο εμεηάδνληαη απφ θαξκαθνπνηφ 

πξηλ ελεξγνπνηεζνχλ πιήξσο θαη δηαηεζνχλ ηα θάξκαθα.  

 Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαξκάθσλ είλαη έλα πιήξεο 

θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σα θαξκαθεπηηθά πιενξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα εθηεινχλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο, φκσο ν 
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πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο έγθαηξεο, αθξηβνχο θαη 

νηθνλνκηθήο δηαλνκήο θαξκάθσλ. ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ε θαηάζηαζε 

ησλ αζζελψλ, νη ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο θαη νη θαξκαθεπηηθέο εληνιέο αιιάδνπλ 

ηαρχηαηα. Έλα ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξέρεη ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ζηε πεξηγξαθή ησλ εθάζηνηε θαξκαθεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο. 

Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ηε ζσζηή θαηαρψξηζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ εληνιψλ θαη ειέγρεη 

πηζαλά ζθάικαηα ζηε ζπληαγή θαη ζηε δνζνινγία θαζψο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ θαξκάθσλ. Σα θαξκαθεπηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ 

ρεηξσλαθηηθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο κίαο δφζεο. 

 ‟έλα ζχζηεκα δηαλνκήο κηαο δφζεο, ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ππάξρνπλ πάληα ζε επάξθεηα ζηε κνλάδα λνζειείαο. Όηαλ παξαγγέιεηαη φκσο έλα 

λέν θάξκαθν, κηα πνζφηεηα ηνπ θαξκάθνπ απηνχ πξέπεη λα απνζηαιεί ψζηε λα 

θαιχςεη ην δηάζηεκα κέρξη ηνλ επφκελν πξνγξακκαηηζκέλν γεληθφ αλεθνδηαζκφ. Ο 

ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξψηεο παξαγγειίαο κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ζέκα 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, αλ ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ε ζέζε ηνπ θαξκαθείνπ 

απνθιείνπλ ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ λέσλ θαξκάθσλ ζην ηφπν ηεο λνζειείαο. ε 

έλα ρεηξσλαθηηθφ ζχζηεκα κίαο δφζεο, ε πξνκήζεηα θαξκάθσλ γηα θάζε αζζελή 

εηνηκάδεηαη απφ ην θαξκαθείν θαζε 24 ψξεο. Σα θάξκαθα θαη νη πνζφηεηέο ηνπο 

βαζίδνληαη ζηηο εθάζηνηε θαξκαθεπηηθέο εληνιέο πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε αζζελή ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Μηα επαξθήο πνζφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα 

δνρείν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπγθεθξηκκέλν αζζελή. Σα δνρεία ζηεξεψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ ηφπν λνζειείαο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζε αζθαιέο κέξνο. 

Έλα δεχηεξν ζεη δνρείσλ ππάξρεη ζην θαξκαθείν, φπνπ απηά μαλαγεκίδνληαη θαη 

αληαιάζζνληαη. Σα πεξηζζφηεξα θαξκαθεία αληαιάζζνπλ ηα δνρεία κε ηε 

λνζειεπηηθή κνλάδα κία θνξά ηελ εκέξα ζε πξνθαζνξηζκέλε ψξα. 

 Παξφιν πνπ ην ζχζηεκα κίαο δφζεο έρεη πνιιέο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαη 

πιενλεθηήκαηα ζηελ παξνρή θαξκάθσλ, σο ρεηξσλαθηηθφ ζχζηεκα απαηηεί πνιχ 

ρξφλν εξγαζίαο, γηα απηφ έρνπλ εμειηρζεί απηνκαηηζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα 

λνζειεπηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε κεησκέλν θφζηνο. Γχν κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο κίαο δφζεο. Ζ πξψηε 

κέζνδνο απηνκαηνπνηεί ην γέκηζκα ησλ δνρείσλ ζην θαξκαθείν κε ηε ρξήζε 

ξνκπνηηθήο. Ζ δεχηεξε έγθεηηαη ζηελ ηνπνζέηεζε απηφκαησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο 

θαξκάθσλ ζηνλ ηφπν λνζειείαο.  
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 Ζ άκεζε απηνκαηνπνίεζε ησλ ρεηξσλαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, barcodes θαη ξνκπφη, 

είλαη ε πην απιή πξνζέγγηζε. Οη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ εμειίμεη ξνκπφη πνπ γεκίδνπλ 

ηα δνρεία ησλ αζζελψλ γηα ην επφκελν 24-σξν, βαζηδφκελα ζην θαξκαθεπηηθφ 

πξνθίι ηνπ αζζελνχο. Όηαλ εηζάγεηαη κηα εληνιή ζην θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, κεηαθξάδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ θαζνδεγνχλ ην ξνκπφη λα επηιέμεη ηελ 

θαηάιιειε πνζφηεηα ηνπ θαξκάθνπ θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζην δνρείν ηνπ 

αζζελνχο. Ζ ρξήζε bar-code δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα θαη επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή 

ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ παξηίδαο, ηεο 

εκξνκελίαο ιήμεο θαζψο θαη πξνζδηνξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δφζεο. Οη πξψηεο δφζεηο ησλ θαξκάθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ λέεο θαξκαθεπηηθέο 

εληνιέο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ απφ ην ξνκπφη εμαζθαιίδνληαο ηελ αθξίβεηα θαη ηε 

ζπλέπεηα πνπ πξνζθέξεη ν απηνκαηηζκφο. Παξφια απηά, θάζε λέν θάξκαθν πξέπεη λα 

κεηαθέξεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ξνκπφη ζηε λνζειεπηηθή κνλάδα. Σα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ γεκίζκαηνο ησλ δνρείσλ κε ην ξνκπφη πεξηιακβάλνπλ ηελ αθξίβεηα ζηε 

ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ζηε ινγηζηηθή. Σα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ 

πςειέο αξρηθέο δαπάλεο, πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη κεγάιεο αλάγθεο ζε ρψξνπο. 

Γεληθφηεξα, ε πνηθηιία θαξκάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα λνζνθνκεία νδεγεί ζε πςειφ 

θφζηνο, δηφηη ηα ξνκπφη πνπ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηφζα πνιιά θάξκαθα θνζηίδνπλ. 

Πνιιά θάξκαθα απαηηνχλ εηδηθιε απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκφ, απνθιείνληαο έηζη ην 

ξνκπφη. Απηά ηα θάξκαθα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα δηαλέκνληαη ρεηξσλαθηηθά, 

θαζψο ην απαηηνχλ δηάθνξνη θαξκαθεπηηθνί θαλνληζκνί.  

 Οη δαπάλεο αγνξάο ή ρξνλνκίζζσζεο ξνκπνηηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηφζν 

πςειέο πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ κφλν ζε κεγάια λνζνθνκεία. Ζ απφθαζε 

αγνξάο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ γεκίζκαηνο ησλ δνρείσλ 

θαξκάθσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ, 

ηεο απφνδνζεο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα απνδεδεηγκέλε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο λνζειείαο. Παξφιν πνπ ην θφζηνο ησλ ξνκπφη 

κεηψλεηαη ζπλερψο, νη δαπάλεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ άιισλ 

βνεζεηηθψλ κέζσλ παξακέλνπλ πςειέο θαη θαζηζηνχλ αδηθαηνιφγεηε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηελ απφθαζε αγνξάο ή ρξνλνκηζζσζεο ξνκπφη. 

 Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαλνκήο κίαο δφζεο είλαη ν 

απηνκαηηζκφο ζηε κνλάδα λνζειείαο. Ο απηνκαηηζκφο απηφο έγθεηηαη ζηε 
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ηνπνζέηεζε ησλ θαξκάθσλ ζηε κνλάδα λνζειείαο ζε ειεθηξνληθά ειεγρφκελα 

εξκάξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξφκνηα κε ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο αλάιεςεο 

ρξεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ηξάπεδεο. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη 

πξνζσπηθνχο θσδηθνχο θαη ζπλζεκαηηθά πνπ ηνπο δίλνπλ πξφζβαζε ζηα θάξκαθα. 

Απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε, επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια 

θάξκαθα γηα θάζε αζζελή. Παξ‟φηη δε ρξεζηκνπνηνχληαη δνρεία θαξκάθσλ, ηα 

εξκάξηα αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα κε εηηθέηεο, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο κηαο δφζεο. Σα δηαζέζηκα θαξκαθεπηηθά απνζέκαηα είλαη 

ζπγθεθξηκκέλα γηα θάζε αζζελή θαη ειέγρνληαη απφ ην θαξκαθεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα θάξκαθα πνπ 

ρξεηάδνληαη ζηνλ θάζε αζζελή. Μηα ηζρχνπζα θαξκαθεπηηθή εληνιή, πνπ έρεη 

ζεσξεζεί θαη εγθξηζεί απν θαξκαθνπνηφ, επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

θάξκαθ ηνπ θάζε αζζελή. Παξφιν πνπ δελ δηαηίζεηαη ε πνζφηεηα ησλ αλαγθαίσλ 

θαξκάθσλ γηα θάζε αζζελή γηα φιν ην 24-σξν, ε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο γίλεηαη 

απφ ην ειεθηξνληθφ θαξκαθεπηηθφ πξνθίι ζηε κνλάδα λνζειείαο. Έηζη 

δηαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε 

έγθαηξε ρνξήγεζε ησλ απαηηνχκελσλ θαξκάθσλ. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

ην ζχζηεκα κπνξεί λα παξαθακθζεί ψζηε λα επηηξαπεί ε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

θάξκαθα ρσξίο ηελ εληνιή ηαηξνχ. Σα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ κεηαθέξνληαη ζηε 

κνλάδα λνζειείαο κέζσ ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγψλ ηνπ πιεξνθνξαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα δεκνγξαθηθά ησλ αζζελψλ, νη κεηαθνξέο, νη ρξεψζεηο θαη ηα θαξκαθεπηηθά 

πξνθίι πξέπεη λα παξέρνληαη ζηε κνλάδα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα δεδνκέλα απφ ην 

θαξκαθείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εληνιψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα θάξκαθα, πξέπεη λα πεξλνχλ άκεζα ζην ζχζηεκα ηεο κνλάδαο 

λνζειείαο. Οη πιενξνθνξίεο γηα ηηο ρξεψζεηο, ηελ απφζπξζε θαξκάθσλ θαη ηε 

ρνξήγεζε πξέπεη λα πεξλνχλ απφ ηε κνλάδα ζην θαξκαθείν θαη ην λνζειεπηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Οη ρξήζηεο ησλ απηνκαηηζκψλ ζηε κνλάδα λνζειείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνζνθφκσλ, ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνη θαη λα δηαηεξνχλ πξνλφκηα πξφζβαζεο 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

απηνκαηηζκψλ. Έλα πιήξεο αξρείν θαξκαθεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε 

ζπλαιιαγή πξέπεη λα ζηέιλεηαη απφ ηε κνλάδα λνζειείαο ζην θαξκαθείν, ζην 

ινγηζηήξην θαη ζηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 
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 Σν ζσζηφ κέγεζνο θη ε ξχζκηζε ησλ ζπζθεπψλ απηνκαηηζκνχ ζηε κνλάδα 

λνζειείαο κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ κέρξη θαη ην 90% ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

γεκίζκαηνο ησλ δνρείσλ. Δίλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ζπζθεπέο θαη ην ινγηζκηθφ ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε 

κνλάδαο. Μπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ απνζεκάησλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ ζηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ζηε κνλάδα λνζειείαο εμαιείθνπλ ηηο 

θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε παξάδνζε ησλ θαξκάθσλ ζηε κνλάδα, γηα ην 90% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαξκάθσλ πνπ απηή πξνκεζεχεηαη. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ αξθεηά 

απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηα ξνκπφη. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

θάξκαθα πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθφ ηξφπν απνζήθεπζεο θαη κεηαρείξηζεο δε κπνξνχλ λα 

δηαλεκεζνχλ κέζσ ησλ ζπζθεπισλ απηνκαηηζκνχ, επνκέλσο απηφ πξέπεη λα γίλεηαη 

ρεηξσλαθηηθά. Παξφιν πνπ ην 90% ησλ απαηηνχκελσλ θαξκάθσλ είλαη δηαζέζηκν 

ζηε κνλάδα λνζειεία, ην ππφινηπν 10% πνπ δελ είλαη δηαζέζηκν κπνξεί λα αλαιψζεη 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαηνσξψλ θαη λα πξνθαιέζεη νπζηαζηηθή θαζπζηέξεζε ζηε 

ζεξαπεία εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ην 

ζχζηεκα. 

 Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ επεθηείλνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα ζην ζέκα ηεο 

ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαζψο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ζαιάκνπο. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη πξφζβαζε ζηα 

αλαγθαία θαη ζηα θαηάιιεια θάξκαθα κε βάζε ηα ηζρχνληα θαξκαθεπηηθά πξνθίι 

ησλ αζζελψλ. Σα θάξκαθα πνπ θαηαξγνχληαη απνζχξνληαη θαη δε κπνξνχλ λα 

ρνξεγεζνχλ. Ζ πξφζβαζε ζηα θάξκαθα είλαη απαγνξεπκέλε ρσξίο εμνπζηνδφηεζε, 

ελψ γηα ηηο ειεγρφκελεο νπζίεο είλαη πνιχ απζηεξή. Αληίζεηα, ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ζηε κνλάδα λνζειείαο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο 

ππνζηήξημεο, ηηο αλαγθεο γηα ρψξνπο ζηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη ηηο πςειέο 

απαπηηήζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ αθξηβή θαη έγθαηξε θαηαρψξηζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εληνιψλ θαζψο θαη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπο απφ ην θαξκαθεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

 Σα ζπζηήκαηα απηά πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ρεηξσλαθηηθά θαη ηα 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ζηελ αλαηζζεζία, ζηα ρεηξνπξγεία θαη ζηνπο ρψξνπο 

αλάλεςεο θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. ‟απηνχο ηνπο ηνκείο, ηα 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ζηε κνλάδα λνζειείαο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα γηα λα 
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ππνζηεξίμνπλ ηνλ άκεζν θαηακεξηζκφ επζχλεο ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα ησλ 

θαξκάθσλ. Παξφιν πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά δελ είλαη απζηεξά ηνπ ηχπνπ ηεο κίαο 

δφζεο, ν ιεπηνκεξήο θαηακεξηζκφο επζχλεο θαη ηα πιήξε δεδνκελα ζπλαιιαγψλ 

επηηξέπνπλ ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηα θάξκαθα, ζε έθηαθηε αλάγθε. Σα ζπζηήκαηα 

απηά ππνζηεξίδνπλ παξφκνηεο θαξκαθεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε λνζειεπηηθή 

κνλάδα. Δπηηξέπνπλ ηελ έθηαθηε πξφζβαζε ζε επηιεγκέλα θάξκαθα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θαξκαθεπηηθφ πξνθίι ηνπ αζζελνχο. Ζ πξφζβαζε απηή, 

ζπλήζσο, πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο λνζειεπηηθέο αλάγθεο θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηελ πνιηηηθή ηεο θαξκαθεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ λνζνθνκείνπ ή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

 Ζ επηινγή ηνπ ξνκπoηηθνχ, ρεηξνθίλεηνπ ή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 

ζηε κνλάδα λνζειείαο θάζε αιιν παξά εχθνιε είλαη. Υξεηάδνληαη νπζηαζηηθνί πφξνη 

γηα λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη νπνηνδήπνηε απφ απηά. Δίλαη αλαγθαίεο νη 

εηδηθέο γλψζεηο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ηκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ 

γηα λα επηηεπρζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα θαη νη κεηψζεηο θφζηνπο. Καηά 

ηε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο, ηζρχνπλ θάπνηεο γεληθέο 

αξρέο, αιιά θαη ηα ηξία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε θάζε είδνπο θαη 

κεγέζνπο ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Μεξηθά ζπζηήκαηα πγείαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκνχο ηνπ ξνκπνηηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζηε 

κνλάδα λνζειείαο ψζηε λα επσθεινχληαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ θαζελφο ζε φιν 

ην θάζκα ησλ λνζειεπηηθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

λνζειεπηηθέο ζπζθεπέο γηα λα δηεπξπλζεί ε απηνκαηνπνίεζε ηεο παξνρήο 

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Απηέο νη θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή δηαρείξηζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ αξρείσλ, αθνχ 

επηθνηλσλνχλ θαη κε ην ξνκπνηηθφ θαη κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζηε κνλάδα 

λνζειείαο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζθεπψλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ αζμεκέλν 

θαηακεξηζκφ επζχλεο, ιεπηνκεξή θαξκαθεπηηθά δεδνκέλα θαζψο θαη επθνιία θαη 

αθξίβεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαξκάθσλ θαη θαη άιισλ λνζειεπηηθψλ 

ζεκάησλ.  
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10. Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems) θαη πζηήκαηα 

Λήςεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems) 
 Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα εληάζζνληαη ζηα ζπζηήκαηα Ηαηξηθήο Τπνζηήξημεο 

(Medical Support Systems) θαη βνεζνχλ ηνπο θιηληθνχο Ηαηξνχο ζηελ 

αλάιπζε/δηεξκήλεπζεησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ, ζηε ιήςε ηεο ηειηθήο ηνπο 

απφθαζεο. Δπίζεο βνεζνχλ ζηνλ πνηνηηθφ Έιεγρν ησλ Ηαηξηθψλ Απνθάζεσλ. Οη 

ηξφπνη ρξήζεο ηνπο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη εθπαηδεπηηθφο. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη έκπεηξν ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ βαζίδεηαη ζε Ζ/Τ θαη έρεη έλα πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε (User Interface), κηα ζπκπεξαζκαηηθή κεραλή (Inference 

Engine) θαη κηα απνζεθεπκέλε εκπεηξία (π.ρ χλνιν θαλφλσλ θαη Knowledge Base). 

θνπφο ηνπ είλαη λα δψζεη ζπκβνπιέο ή ιχζεηο γηα πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκκέλεο 

πεξηνρήο. Ζ ζπκβνπιή είλαη ζπγθξίζηκε κε απηήλ πνπ δίλεη ν θαηά πεξίπησζε 

εηδηθφο. Έλα έκπεηξν ζχζηεκα κπνξεί φκσο λα δψζεη ιχζε ζε έλα πξφβιεκα 

εμεγψληαο εθηελψο πσο αθξηβψο ιχζεθε ην πξφβιεκα θάλνληαο ηαπηφρξνλα κλεία 

ζηελ ιχζε πνπ δφζεθε απφ ηνλ εηδηθφ ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα.  

 Δπεηδή παξέρνπλ κεγάιν φγθν γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηα ππνζπζηήκαηα 

ηαηξηθήο ππνζηήξημεο παξέρνπλ αμηφπνζηεο θαη ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη νδεγίεο ζην 

ρψξν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, απνηειψληαο ζεκαληηθφ εξγαιείν ππνβνήζεζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ έξγνπ. Δπηπιένλ, παξέρνπλ επεμήγεζε ησλ ινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ, 

θαζηζηψληαο έηζη δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ νδεγηψλ, 

αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

 Ο θνξκφο ηνπο απνηειείηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ιήςεο απφθαζεο, ηα νπνία 

ζπγθξνηνχληαη απφ βάζε δεδνκέλσλ-γλψζεο, θαζψο θαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ, ην 

νπνίν νλνκάδεηαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαιφγσλ, κεραλή ζπκπεξαζκνχ ή 

ζπκπεξαζκαηηθή κεραλή θαη κεραλή επεμήγεζεο.  

 Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα ζηα΄δηα 

ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ, ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο νκάδαο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ηεο αλάπηπμεο ησλ δνκηθψλ ηκεκάησλ ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηέινο ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ.  

 Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα, εθηφο φηη βνεζνχλ ζην λα ζηεξίδνπλ ηηο επηινγέο θαη 

ηηο απνθάζεηο ηνπ θιηληθνχ ηαηξνχ, ν νπνίνο έρεη λα δηαρεηξηζηεί πιένλ ηεξάζηην φγθν 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, πνπ δχζθνια αμηνπνηνχληαη θαη 

επηθαηξνπνηνχληαη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ησλ ζπγγξακάησλ θαη ησλ 
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επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ.  Δπηπιένλ, ε αλάγθε άζθεζεο ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο 

πγείαο απινπνηείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη αμηνινγήζεηο, επηηξέπνληαο 

έηζη ηελ ηαρχηαηε αλάθηεζε ησλ ζρεηηθψλ κε έλα θιηληθφ πξφβιεκα θιηληθψλ 

ελδείμεσλ, αιιά θαη ηε ζχλδεζε-ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ηδηαίηεξα δεδνκέλα πγείαο 

ελφο αζζελνχο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο ηνπ. 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηλσ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

άζθεζε ηεο ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθήο είλαη ε ζπλερήο θαη δπλακηθή αλαλέσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπο κε ηηο πην πξφζθαηεο θιηληθέο ελδείμεηο, πξνθεηκέλνπ νη νδεγίεο 

λα αλαλεψλνληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη δπλακηθά. Μηα άιιε εθαξκνγή ησλ 

έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ είλαη γηα ηελ παξνρή ζπλαγεξκψλ ζηνπο γηαηξνχο. Όηαλ ηα 

έκπεηξα ζπζηήκαηα δηαζζλδεζνχλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο θαθέινπο, 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, ζπληαγνγξαθήζεηο θαη εμεηάζεηο θαη 

λα ζηέιλνπλ εηδνπνίεζε φηαλ παξαηεξεζνχλ ζθάικαηα ή επηθαιχςεηο. Δπίζεο, 

ζπλδένληαο ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα κε ζπζθεπέο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ, 

είλαη δπλαηή ε εηδνπνίεζε φηαλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε κεηαβιεηή 

πνπ θαηαγξάθνπλ. Οη εηδνπνηήζεηο ζπλαγεξκψλ κπνξεί, επίζεο, λα απνζηέιινληαη ζε 

αζχξκαηεο ζπζθεπέο ή θηλεηά ηειέθσλα. Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα ρξεζηκεχνπλ αθφκα 

γηα ηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ ζηνπο γηαηξνχο ζρεηηθέο κε απηαηνχκελεο εξγαζίεο 

πξηλ απφ θάπνηα ηαηξηθή πξάμε.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ έρεη δηαπηζηψζεη 

ζεκαληηθά νθέιε, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Μείσζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

 Αλαβάζκηζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ 

Μεγαιχηεξε πξνζθνξά δηαπηζηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ ππελζπκίζεσλ θαη ηεο 

ζπληαγνγξαθίαο, ελψ ιηγφηεξα νθέιε δηαπηζηψζεθαλ ζηηο ζχλζεηεο δηαγλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Χο παξάγνληεο επηηπρίαο εληνπίζηεθαλ ε απιφηεηα, ε ρξήζε ηνπο ζην 

ζεκείν επαθήο κε ηνλ αζζελή, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα ελζσκαηψλνπλ ηα 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία θάζε αζζελή.  

Παξφια απηά, ε ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη απηφ 

νθείιεηαη ζε νξηζκέλνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ρψξνπ ηεο πγείαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα, θαζψο 

θαη απφ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε αζζελή θαη απφ κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηφζν γηαηξψλ 
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φζν θαη αζζελψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα απνηεινχλ ζηαηηθά ιαη 

θιεηζηά ζπζηήκαηα πνπ πεξηνξίδνληαη ζε κηα ηνπνζεζία, ελψ έρνπλ θαη κηθξέο 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα. Σν 

αλζξψπηλν πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαη θπξίσο νη γηαηξνί, είλαη δηζηαθηηθφ 

ζηε ρξήζε ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ, είηε γηαηί ηα ζεσξνχλ ρξνλνβφξα, είηε γηαηί 

αλεζπρνχλ κήπσο ηνπο ππνθαηαζηήζνπλ. 

10.1 Λειηοςπγική Πεπιγπαθή 

 Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ ηξείο ζπληζηψζεο: 

 Η διεπαθή με ηον σπήζηη (User Interface), ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 

πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε. Δίλαη ην απιφ menu εηζαγσγήο ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ ή απιή εηζαγσγή ζεηξάο ραξαθηήξσλ πξνθαζνξηζκέλεο κνξθνπνίεζεο ή 

εηζαγσγή ζε έλα ειεθηξνληθφ ινγηζηηθφ θχιιν. Μεξηθέο θνξέο ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ 

γίλεηαη απφ ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο εθαξκνγέο. ε απηή ηε πεξίπησζε ην 

Interface είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν απηφκαηα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ζην έκπεηξν 

ζχζηεκα.  

 Η ςμπεπαζμαηική Μησανή (Inference Engine), ε νπνία είλαη εθείλν 

ην ηκήκα ηνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν πεξηέρεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο ηφζν γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο βάζεο γλψζεο (Knowledge Base) φζν θαη γηα ηελ ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σν έκπεηξν ζχζηεκα γεληθά θάλεη εξσηήζεηο ζηνλ ρξήζηε γηα λα πάξεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. ηε ζπλέρεηα ε ζπκπεξαζκαηηθή κεραλή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε γλψζεο, αλαδεηειη ηελ πξνθχπηνπζα γλψζε θαη 

επηζηξέθεη ζηνλ ρξήζηε κηα απφθαζε ή κηα ζπκβνπιή. ε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά 

ζπζηήκαηα ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κε αβεβαηφηεηα. Οη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ «Γελ γλσξίδσ» ζε εξσηήζεηο ή λα απαληήζνπλ «Ναη 

(0,8)» ην νπνίν ζεκαίλεη: „Ζ απάληεζε είλαη πηζαλά Ναη, αιιά έρσ κφλν 80% 

βεβαηφηεηα‟. ‟απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα δίλεη αξθεηέο δπλαηέο απαληήζεηο 

θαηαηάζζνληαο ηηο ηαπηφρξνλα. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο, 

φηαλ ε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ζηε βάζε γλψζεο γίλεηαη κε θαλφλεο, ππάξρνπλ 

ηξείο γεληθέο ζηξαηεγηθέο ζπιινγηζκνχ: 

1. Forward Chaining (μεθηλά απφ ηα δεδνκέλα πνπ δφζεθαλ) 

2. Backward Chaining( μεθηλά δίλνληαο πηζαλή ιχζε)  

3. Mixed Chaining (κηθηή ηερληθή) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ηλσ 

έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΜΠΔΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

Γελ θάλεη ιάζε Μπνξεί λα θάλεη ιάζε 

Οη αιιαγέο εηλαη ζρεηηθά ζχλζεηεο Οη αιιαγέο είλαη εχθνιεο 

Πιεξνθφξεζε θαη δηαδηθαζία είλαη ζε 

έλα πξφγξακκα 

Ζ βάζε γλψζεσλ είλαη μερσξηζηή απφ 

ηνλ κεραληζκφ δηαδηθαζίαο 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ 

νινθιεξσζεί 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαη κε ιίγνπο  

π.ρ θαλφλεο 

Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη κηα 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 

Ο κεραληζκφο γλψζεσλ είλαη κηα 

ζπκπεξαζκαηηθή δηαδηθαζία 

Παξνπζίαζε θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ Παξνπζίαζε θαη ρξήζε γλψζεσλ 

Γηαρείξηζε Πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

 

 Η Βάζη Γνώζηρ (Knowledge Base), ε νπνία πεξηέρεη γεγνλφηα  θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκκελε εθαξκνγή. Ζ ζπκπεξαζκαηηθή κεραλή 

ρξεζηκνπνηεί απηή ηε πιεξνθνξία γηα λα απαληήζεη ζην πξφβιεκα. Τπάξρνπλ πνιινί 

ηξφπνη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ζηελ Βάζε γλψζεο. 

10.2 Σπόποι Αναπαπάζηαζηρ ηηρ Γνώζηρ (Knowledge 

Repsresentation) ζηην βάζη γνώζηρ. 

Κανόνερ (Rules) 

 Ο πιένλ ζπλήζεο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, ζηελ βάζε γλψζεο, ζηα 

έκπεηξα ζπζηήκαηα, είλαη νη Καλφλεο.Οη θαλφλεο απηνί δίλνληαη απφ ηνπο θαηά 

πεξίπησζε εηδηθνχο. Οη θαλφλεο απηνί κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ: 

 Νόμοςρ 

 Κανονιζμούρ 

 Απλή Αίζθηζη ηυν ππαγμάηυν 

 Δμπειπία 

 Σπόποςρ άζκηζηρ ηηρ διοίκηζηρ 

 Οη θαλφλεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γλψζε κέζσ εληνιψλ:  

 IF       ………. 

 THEN………. 
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Ο αξηζκφο ησλ θαλφλσλ πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μηθξά ζπζηήκαηα έρνπλ απφ πελήληα κέρξη εθαηφ θαλφλεο ελψ ηα 

κεγάια θηάλνπλ ζε αξθεηέο ρηιηάδεο. 

 

10.3 Δπισειπημαηολογία Βάζει Πεπιπηώζευν (Case-Based Reasoning- 

CBR) 

 Δίλαη ίζσο ν πιένλ ζχγρξνλνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο ζε κηα 

βάζε γλψζεο. ε απηά ηα ζπζηήκαηα παξάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζπγθξίλνληαο ην 

ηξέρνλ πξφβιεκα κε εθαηνληάδεο ε ρηιηάδεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Ο 

ζπγθεθξηκκέλνο ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πξφβιεκα πεξηέρεη θαηαζηάζεηο κε 

πάξα πνιιέο απνρξψζεηο νη νπνίεο είλαη αδχλαην λα παξνπζηαζηνχλ ζε γεληθνχο 

θαλφλεο. Έλα CBR ζχζηεκα πεξηέρεη κία βάζε πεξηπηψζεσλ ε νπνία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί κε έλα απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Ηεξαξρηθή αλαδήηεζε (Hierarchical) (απαηηεί indexing ζηηο πεξηπηψζεηο) 

 Με πξφηππα (template matching) (απαηηεί παξαδνζηαθφ indexing) 

 Με ηερληθέο θνληηλφηεξνπ γείηνλα (ηερληθέο θιαζζηθνχ text retrieval) 

 

10.4 Ποιοι ζςνειζθέποςν ζηην ανάπηςξη ενόρ Έμπειπος ςζηήμαηορ 

 Διδικόρ Σομέα (Domain Expert): Δίλαη ν θαηά πεξίπησζε εηδηθφο. 

 Μησανικόρ Γνώζευν (Knowledge Engineer): Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ εηζάγεη 

ηε γλψζε ζην ζχζηεκα. Έξρεηαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ εηδηθφ ηνπ ηνκέα ψζηε λα 

ζηγνπξεπηεί φηη φιε ε ππάξρνπζα γλψζε έρεη εηζαρζεί θαη φηη νη γλψζεηο είλαη ζηε 

ζσζηή ζεηξά θαη κνξθή. 

 Μησανικόρ ςζηήμαηορ (System Engineer): Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε, φπσο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

θφξκαο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ζπκπεξαζκαηηθήο κεραλήο ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο.  

 Υπήζηηρ (User): Δίλαη ην άηνκν πνπ ζπκβνπιεχεηαη ην ζχζηεκα γηα ιχζε 

ελφο πξνβιήκαηνο. πρλά ν ρξήζηεο είλαη θαη ν εηδηθφο ηνκέα. 
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10.5 Σο Έμπειπο ύζηημα MYCIN 

 Γεκηνπξγήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

΄60, γηα λα βνεζήζεη ηνπο γηαηξνχο ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία βαθηεξηαθψλ 

κνιχλζεσλ. Γηα ηέηνηεο κνιχλζεηο είλαη ζπλήζσο απαξαίηεην λα μεθηλά αληηβηνηηθή 

θαηαπνιέκεζε ρσξίο ν γηαηξφο λα γλσξίδεη αθξηβψο πνην βαθηήξν θηαίεη. Κη απηφ  

γηαηί ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο θαζπζηεξνχλ ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπο, θαζψο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο θαιιηέξγεηεο. Όηαλ φκσο 

θάπνηνο είλαη βαξηά άξξσζηνο ζα πξέπεη ε ζεξαπεία λα μεθηλήζεη ακέζσο. Γηα απηφ 

ζα πξέπεη είηε ν γηαηξφο λα δψζεη ζεξαπεία κε θάξκαθα πνπ θαιχπηνπλ φιεο ζρεδφλ 

ηηο πεξηπηψζεηο είηε ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή αλ έρεη ηε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία λα επεμεξγαζηεί ζσζηά φζα ζηνηρεία έρεη. 

 Σν ζπγθεθξηκκέλν ζχζηεκα θηηάρηεθε γηα λα ππάξρεη νχησο ή άιισο ε 

δεχηεξε δπλαηφηεηα. Γίλνληαο ζηνηρεία φπσο ην ηζηνξηθφ ηνπ θαζψο θαη 

απνηειέζκαηα απφ εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη πνιχ γξήγνξα ην έκπεηξν απηφ ζχζηεκα 

πξνηείλεη ζπγθεθξηκκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ζε απηφ 

ην ζχζηεκα γίλεηαη κε θαλφλεο ηεο κνξθήο: 

 IF                 <Πξνυπφζεζε> 

 THEN          <Δλέξγεηα> CF  

Όπνπ CF (Certainty Factor): ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 

 Ζ βεβαηφηεηα ηνπ ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ησλ βεβαηνηήησλ (Shortliffe & Buchanan, 1975). Σν MYCIN βαζίδεηαη ζε 

500 θαλφλεο θαη αλαγλσξίδεη 100 ηχπνπο βαθηεξηαθήο ινίκσμεο. Ο δηάινγνο πνπ 

γίλεηαη αλάκεζα ζηνλ γηαηξφ θαη ην ζχζηεκα πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ σο ζέκα 

π.ρ ην φλνκα, ηελ ειηθία θαη ην θχιιν ηνπ αζζελή, ελψ ζηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο 

γίλνληαη πην ζχλζεηεο, φπσο πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη αλ 

έρεη θάπνηεο αιιεξγίεο ν αζζελήο θαη πνηέο. ην ηέινο ην ζχζηεκα δίλεη ηε 

θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή, θαζψο επίζεο θαη ηε δνζνινγία θαη ε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο. 

 IF            αλ ππάξρεη ινίκσμε 

 AND       ε ηειεπηαία ζεηηθή θαιιηέξγεηα πξνέξρεηαη απφ ην αίκα. 

 AND       πηζαλφ ζεκείν έλαξμεο ην ζηνκάρη  

 THEN     ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη είλαη βαθηεξηαθή ινίκσμε ζην αίκα (0,7). 

ηε ζπλέρεηα ζπλίζηαηαη κηα δφζε ελφο ζπγθεθξηκκέλνπ θαξκάθνπ. 
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Γεληθφηεξα, έκπεηξα ζπζηήκαηα ζηελ Ηαηξηθή είλαη θαη ηα παξαθάησ: 

           Κιάδνο Ηαηξηθήο                 Έκπεηξν χζηεκα 

 Γεληθή Ηαηξηθή                          Internist 

 Γεξκαηνινγία                           Expert-D 

 Αηκαηνινγία                             CLOT: Γηάγλσζε αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ 

 Καξδηνινγία                             Digitalηs: Γηάγλσζε θαξδηνινγηθψλ παζήζεσλ  

 Πλεπκνλνινγία                         Puff: Γηάγλσζε πλεπκνληθψλ ινηκψμεσλ 

 Παζνινγία                                SAM: Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ππέξηαζεο 

 Νεθξνινγία                              PIP: Γηάγλσζε/ζεξαπεία λεθξηθψλ παζήζεσλ 

 Οθζαικνινγία                          IRIS: Γηάγλσζε Οθζαικνινγηθψλ δηαηαξαρψλ 

 Οθζαικνινγία                          Casnet: Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία Γιαπθψκαηνο 

 Ογθνινγία                                 Oncocin: Γηάγλσζε θαξθίλνπ 

 Μαηεπηηθή/Γπλαηθνινγία          Gravita: Παξνρή ζπκβνπιψλ εγθπκνζχλεο 

 Υεηξνπξγηθή                              ISP 

 Φπρηαηξηθή                                SEER 

 

Γηάθνξα Έκπεηξα πζηήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ Ννζειεπηηθή είλαη ηα: 

 CANDI (Computer-Aided Nursing Diagnosis and Intervention). Βνεζάεη ηνπο 

λνζειεπηέο ζηε δηάγλσζε. 

 Florence. Βνεζάεη ζελ αλαγλψξηζε ησλ αζζελεηψλ 

 ORSS: (Operating Room Scheduling System). Βνεζάεη ζηελ βειηίσζε 

νξγάλσζεο ησλ ζαιάκσλ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 

  

10.6 ςζηήμαηα Λήτηρ Απόθαζηρ (Decision Support Systems-DSS) 

 Δληάζζνληαη θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζηα ζπζηήκαηα ηαηξηθήο ππνζηήξημεο 

θαη βνεζνχλ ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο ζηελ αλάιπζε/δηεξκήλεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αζζελψλ ζηελ ιήςε ηεο ηειηθήο ηνπο απφθαζεο, θαζψο θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ 

ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. Σα DSS είλαη ηα ζπζηήκαηα εθείλα πνπ βνεζνχλ απηνχο πνπ 

παίξλνπλ απνθάζεηο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. Ζ δηνηθεηηθή επηζηήκε θαη ε 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα εξγάδνληαη πνιιά ρξφληα ζε ζέκαηα Μνληεινπνίεζεο θαη 

Αλάιπζεο Απνθάζεσλ πξνζπαζψληαο λα θηηάμνπλ κνληέια απφ ηα νπνία πξνθχπηεη 

ε θαιχηεξε απφθαζε. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο 

ρξεηάδεηαη θαη ε αλζξψπηλε δηαίζζεζε. Έλα ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα 
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νξηζηεί σο έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε Ζ/Τ, ην νπνίν βνεζά ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα 

πάξνπλ απνθάζεηο, θαζψο αληηκεησπίδεη θαθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα θαη κνληέια, ελψ έρεη πεξηβάιινλ άκεζεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε (Sprague & Carlson).    

10.6.1 Λειηοςπγικη Πεπιγπαθη 

  ε έλα DSS ππάξρεη πάληα ε Βάζε Γεδνκέλσλ ε νπνία παξέρεη δεδνκέλα 

αμηνπνηήζηκα απφ ην ζπγθεθξηκιελν κνληέιν. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ καο ρξεηάδεηαη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Data Base 

Management System-DBMS). Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ κε φξνπο 

ππνινγηζηηθνχο ρξεηάδεηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν νλνκάδεηαη χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Μνληέινπ (Model Base Management System- MBMS). Γηα ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο κπνξεί λα κελ έρεη θαζφινπ ηερληθέο 

γλψζεηο, κε ην φιν ζχζηεκα θηηάρλεηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν νλνκάδεηαη 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηαιφγσλ (Dialog Generation Management System- DGMS). 

10.6.2 B.P.I.S 

 Δλδεηθηηθφ είλαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππεξηαζηθψλ αηφκσλ ζε 

θαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ζπλερνχο 

θαηαγξαθήο ηεο αξηεξηαθήο πηέζεσο θαηά ην 24σξν. Δθαηφ θαηαθεθιηκκέλα άηνκα 

πνπ ππνβιήζεζαλ ζε 24σξε ζπλερή ελδναξηεξηαθή θαηαγξαθή ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο κε ηελ ηερληθή Seldinger. Καηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 660 έσο 1152 ηηκέο 

αξηεξηαθήο πηέζεο αλά 24σξν θαη άλα άηνκν. Ζ επεμεξγαζία ηπνο έγηλε ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ 

αξηεξηαθήο πίεζεο (χζηεκα Γηεξκήλεπζεο Παξακέηξσλ Αξηεξηαθήο Πίεζεο- Blood 

Pressure Interpretation System- B.P.I.S). Σν ινγηζκηθφ απηφ δεκηνχξγεζε νκάδεο 

πξφηππα κε ζπγθεθξηκκέλε θιηληθή ζεκαζία δει. Με δηαθνξεηηθά θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δθφζνλ ε φιε παξαπάλσ δνθηκαζία θξίλεηαη ζαλ δφθηκε ην 

ινγηζκηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο θάζε λένπ αζζελή ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν-κνξθή. Μεηά απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θιηληθά ζηνηρεία, κπνξεί ν ζεξάπσλ 

ηαηξφο λα θάλεη εθηηκήζεηο ηφζν γηα ηελ πηζαλή εμέιημή ηνπ φζν θαη γηα ηελ 

γεηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελή ηνπ. Έηζη έρνπκε ηα δεδνκέλα (ζηνηρεία 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ), ην κνληέιν (καζεκαηηθφ κνληέιν ζχγθξηζεο 
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θπκαηνκνξθψλ) θαη ην ινγηζκηθφ (χζηεκα δηεξκήλεπζεο Παξακέηξσλ Αξηεξηαθήο 

Πίεζεο- B.P.I.S) 

10.6.3 ύζηημαηα Λήτηρ απόθαζηρ ζηην ςγεία 

 ε απηή ηε παξάγξαθν ζα εμεηαζζεί πσο εληάζζνληαη ηα DSS ζηνλ ρψξν ηεο 

πγείαο. Απφ ηερληθήο άπνςεο, ηα ηαηξηθά DSS αλαπηχζζνληαη κε παξφκνηεο κεζφδνπο 

κε ηα DSS άιισλ ηνκέσλ θαη επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Δπίζεο, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηθνλσλίαο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο πξνεξρφκελεο απφ άιια 

ζπζηήκαηα ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπο πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ παξάγνληα 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ηα DSS είλαη δπλαηφλ 

λα επεξεάζνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο ηαηξηθήο δηαδηθαζίαο απμάλνληαο ηα επίπεδα 

πξφβιεςεο, κεηψλνληαο ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο, βειηηψλνληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ζεξαπείαο θαη ελδπλακψλνληαο ηνλ αζζελή κέζσ ηεο εθηελέζηεξεο ελεκέξσζήο ηνπ. 

  

11. Ηαηξηθέο πζθεπέο θαη Ζ/Τ-Γηαρείξηζε Βηνταηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ 
  

11.1 ύνδεζη Ιαηπικών ςζκεςών με ηον Η/Τ 

 Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ρεηξσλαθηηθά είλαη κηα 

εξγαζία δχζθνιε θαη εκπεξηέρεη πνιιά πηζαλά ιάζε. Θα είρε νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν 

ε απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ Ζ/Τ κε Ηαηξηθέο πζθεπέο/Αλαιπηέο γηα ηελ άκεζε 

απφθηεζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Ζ/Τ. Σα ζήκαηα ησλ Ηαηξηθψλ 

πζθεπψλ/Αλαιπηψλ είλαη αλαινγηθά ζήκαηα, δειαδή νη ηηκέο ηνπο κεηαβάιινληαη 

ζπλερφκελα κε ηνλ ρξφλν. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ απηά ηα ζήκαηα λα εηζαρζνχλ ζηνλ 

Ζ/Τ ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηαθξηηά, δειαδή ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο λα 

αληηζηνηρηζνχλ ηηκέο. Ζ δηαδηθαζία γηα απηήλ ηελ κεηαηξνπή πνπ νλνκάδεηαη 

κεηαηξνπή αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ ζήκα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Δλίζρπζε ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο  

 Μείσζε ηνπ Θνξχβνπ, δειαδή απνθνπή ησλ ζεκάησλ πάλσ απφ θάπνηα 

νξηζκέλε ζπρλφηεηα. 
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 Μεηαθνξά ζηνλ Ζ/Τ κέζσ κνλσκέλνπ θαισδίνπ. (Μεγαιχηεξν κήθνο 

θαισδίνπ απφ απηφ πνπ νξίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απμάλεη ηνλ 

ζφξπβν ηνπ ζήκαηνο). 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ADC (Analogue to Digital Converter) γηα ηελ κεηαηξνπή 

ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ. 

Δλ ηέιεη, ζηνλ Ζ/Τ θηάλνπλ ηα ςεθηαθά ζήκαηα (νη ηηκέο ζε δηαθξηηέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο) ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην αλαινγηθφ ζήκα απφ ην νπνίν 

πξνήιζαλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ 

ζήκαηνο είλαη: 

 Αθξίβεηα ησλ ζπζθεπψλ πνπ κεηαηξέπνπλ θαη κεηαθέξνπλ ην ζήκα. 

 Αθξίβεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηηκήο πνπ ςεθηνπνηείηαη (bits) 

 Αληηζηνηρία αλαινγηθνχ-ςεθηαθνχ ζήκαηνο (ρακειφο-πςειφο αξηζκφο 

αληηζηνίρηζεο). 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο απηήο ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ: 

 Απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θαιήο ιεηηνπξγία ησλ Ηαηξηθψλ πζθεπψλ. 

Οη ηνκείο ζεκαληηθήο αμηνπνίεζεο ηεο δπλαηφηεηαο απηήο είλαη πνιιά, φπσο: 

 ηηο εληαηηθέο κνλάδεο ζεξαπείαο ζχγθξηζε ηεο θπκαηνεηδνχο πιεξνθνξίαο 

πνπ πξνήιζε απφ αλαινγηθφ ζήκα κε «θχκαηα-πξφηππα». 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο κε ηαπηφρξνλε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

 Γπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο (δηαλνκήο) ςεθηαθνχ ζήκαηνο. 

Δθηφο απφ ην ακηγέο ειεθηξνληθφ κέξνο ηνπο, νη ηαηξηθέο ζπζθεπέο έρνπλ θαη 

ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ρξήζε 

ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο ρξήζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ Ζ/Τ.  
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11.2 Παπαδείγμαηα Ιαηπικών ςζκεςών 

 AMD (American Medical Development)-3810 γηα ζπηξνκεηξηθέο εμεηάζεηο 

θαη κεηξήζεηο αληνρήο ηεο θαξδηάο. 

 Γηαγλσζηηθή πζθεπή AMD 2020 γηα ηνπο νθζαικνχο, ην νπνίν εμεηάδεη ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ νζθαικνχ 

 Μηθξνζθφπην Δπαθήο Γέξκαηνο AMD 2030, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ εμέηαζε δεξκαηηθψλ παζήζεσλ. 

 Φεθηαθφ ζηεζνζθφπην ANALYST 

 Φεθηαθφ χζηεκα άξσζεο Αθηηλνγξαθηψλ CORBASCAN 

 Μεραλήκαηα Καηαγξαθήο Καξδηαθψλ Γεγνλφησλ (Heart Watch III, 

RhythmCard, King of Hearts Express) 

11.3 Βιοφαηπική Σεσνολογία  

11.3.1 Γενικά 

 Ηαηξηθή Σερλνινγία (medical technology) είλαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ, ησλ 

θαξκάθσλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη άλζξσπνη ηεο πγείαο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ ιεγφκελε Βηνταηξηθή ηερλνινγία θαη ηνπο Βηνταηξηθνχο Μεραληθνχο, νη νπνίνη 

αζρνινχληαη, ηφζν κε πνιχπινθα ζπζηήκαηα ηεο, φπσο ην ΠΝ θαη ηνλ αμνληθφ 

ηνκνγξάθν, κέρξη ηα απιά εμαξηήκαηα φπσο ηα ειεθηξφδηα.  

11.3.2 Σαξινόμηζη 

 Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο έρεη ηαμηλνκήζεη ηελ βηνταηξηθή ηερλνινγία, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο, σο εμήο: 

 Θεξαπεπηηθέο Σερλνινγίεο (curative) 

 Γηάγλσζε 

 Θεξαπεία 

 Απνθαηάζηαζε 

 Πξνιεπηηθέο Σερλνινγίεο (preventive) 

 Πξσηνβάζκηα πξφιεςε 

 Γεπηεξνβάζκηα Πξφιεςε 

 Πξναγσγηθέο Σερλνινγίεο 
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Οη ηαηξηθέο ζπζθεπέο αλεμάξηεηα κε ην ζε πνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

εληάζζνληαη ζα κπνξνχζαλ γεληθά λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 πζθεπέο αηκνθάζαξζεο θαη εθρχζεσλ 

 Γηαγλσζηηθέο πζθεπέο Ζιεθηξνταηξηθήο 

 πζθεπέο Θεξαπείαο 

 Οδνληηαηξηθέο πζθεπέο 

 Δξγαζηεξηαθέο πζθεπέο 

 πζηήκαηα απεηθφληζεο θαη αθηηλνδηαγλσζηηθήο 

 πζθεπέο επείγνπζαο Ηαηξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ  

 , 

11.3.3 Βιοφαηπική Σεσνολογία & ςζηήμαηα Τγείαρ 

Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηα Ννζνθνκεία, ηελ θαη‟ εμνρή κνλάδα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, νθείινληαη ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζηελ αικαηψδε εμέιημε 

ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. πλερψο δίλνληαη ζε ιεηηνπξγία θαη λέα ηαηξηθά 

κεραλήκαηα απφ ηηο βηνκεραλίεο. Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα επηθέξεη δνθηκέο 

αιιαγέο ζην ρψξν ηεο πγείαο κε απνηέιεζκα ηελ: 

 Αχμεζε ησλ θιηληθψλ ζηα Ννζνθνκεία 

 Δθξεθηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

 Αιιαγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

 Αχμεζε ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. 

Σν ζχζηεκα πγείαο είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν ζχζηεκα κε Ηαηξηθά, 

Σερλνινγηθά, Οηθνλνκηθά, Φπρνινγηθά, Κνηλσληθά, Πνιηηηθά κεγέζε πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε κε ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

πεξηιακβάλεη ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ κε ηειηθφ ζθνπφ 

ηελ δεκηνπξγία θξηηεξίσλ βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αμηνπνηψληαο ηελ 

βηνταηξηθή ηερλνινγία.  

11.4 Γιασείπιζη Βιοφαηπικήρ Σεσνολογίαρ ζηο πεπιβάλλον ηος 

Νοζοκομείος και ηο Πληποθοπιακό ύζηημα Νοζοκομείος  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ δηαδηθαζία ελδνλνζνθνκεηαθήο 

δηαρείξηζεο ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ζπζηήκαηα 

Ζ/Τ. 
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11.4.1 Βιοφαηπική Μησανική (Biomedical Engineering) 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο είλαη έλαο πεξηεθηηθφο γεληθφο φξνο πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ εθαξκνζκέλε επηζηήκε ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Ηαηξηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο, ηηο κζφδνπο 

θαη ηα κέζα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο κεραληθήο. Δθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 

Βηνταηξηθφ Μεραληθφ, ελψ ηα πξντφληα ηεο είλαη ηα φξγαλα, ηα κεραλήκαηα θαη ηα 

ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξφιεςε, ζηελ δηάγλσζε, 

ζηε ζεξαπεία, ζηελ παξαθνινχζεζε θαη απνθαηάζηαζε, θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

επηζηεκψλ ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο. 

11.4.2 Δμβιομησανική (Bioengineering) 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο πεξηγξάθεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

κέζσλ θαη κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερληθήο γηα ηελ θάιπςε θαη 

θαηαλφεζε ησλ βηνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 

Δκβηνκεραληθφ. 

 

11.4.3 Κλινική Μησανική (Clinical Engineering) 

 Δίλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ζε θιηληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο. Δθπξφζσπνο ηεο είλαη ν 

Κιηληθφο Μεραληθφο (Clinical Engineer) ν νπνίνο απνηειεί θαη έλα απφ ηα πξφζσπα-

θιεηδηά ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πγείαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηφζν κέζα ζην 

λνζνθνκείν, φζν θαη ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 
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12. Έξςπνερ Κάπηερ ζηα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Τγείαρ  

12.1 Γενικά 

Οη ηειεπηαίεο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά φινπο ηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έλα απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

είλαη  ηα ζπζηήκαηα ησλ έμππλσλ θαξηψλ.  

Με ηνλ φξν smart card (έμππλε θάξηα) ραξαθηεξίδνπκε ηηο κνξθνινγηθά 

γσζηέο πιαζηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθηφο απφ ην λα 

απνζεθεχνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο (computer chip) λα ηα επεμεξγάδνληαη 

θηφιαο. Δπνκέλσο, νη έμππλεο θάξηεο είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα απνζεθεπηηθφ κέζν 

φπνπ γξάθνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη κε έλαλ 

κηθξνεπεμεξγαζηή ν νπνίνο εθηειεί πνιχπινθεο ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο. Έηζη 

ινηπφλ, θαηαιαβαίλνπκεφηη ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο πνιχ κηθξφο πξνζσπηθφο 

ππνινγηζηήο. Σν κεγάιν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα 

θαξππηνγξάθεζεο/απνθξππηνγξάθεζεο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά ηθαλέο γηα ρξήζε 

ζε δηαδηθαζίεο αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ. Οη Έμππλεο Κάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ζηελ πγεία, ζηα δεκφζηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα, ζηα 

εηζεηήξηα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζηηο ηξάπεδεο θαζψο θαη γηα παξνρή άδεηαο 

πξφζβαζεο. 

Μηα γεληθή ηαμηλφκεζε ησλ έμππλσλ θαξηψλ είλαη ε εμήο: 

 Κάξηεο Γηπιήο φςεσο (Dual Interface Cards) 

 Κάξηεο Μηθξνειέγρνπ (Micro Controller Cards) 

 Έμππλεο Κάξηεο Δπαθήο (Contact Based Smart Cards) 

 Έμππλεο Κάξηεο Δπαθήο & Ηζρχνο (Contact Less Smart Cards) 

Οη έμππλεο θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δεκφζηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα, 

ζηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ζηελ πγεία, ζηα εηζηηήξηα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

γηα παξνρή άδεηαο πξφζβαζεο, ζηηο ηξάπεδεο θ.ιπ  

12.2 Καηηγοπίερ ηυν έξςπνυν καπηών ζε ιαηπικέρ εθαπμογέρ 

 Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, νη έμππλεο θάξηεο παξέρνπλ έλαλ έπθνιν 

θαη αζθαιή ηξφπν απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ. Δίλαη επίζεο έλα κέζν, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα κεηαθέξεη σθέιηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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πγεία. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη ζηνπο γηαηξνχο, ζηα λνζνθνκεία, ζηηο 

θιηληθέο θ.ιπ. Οη ηαηξηθέο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ θαξηψλ κπνξνχλ γεληθά λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε έμη κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην ζχλνιν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη: 

a. Insurance Cards: Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αζθαιηδνκέλσλ. 

b. Emergency Medical Cards: Πεξηέρνπλ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

c. Hospital Admission Cards: Πεξηέρνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαζψο 

θαη ζηνΗρεία αζθαιηζηηθνχ θνξέα.  

d. Follow up Cards: Δίλαη πξνζαξκνζκέλεο λα απνζεθεχνπλ ηαηξηθά 

δεδνκέλα γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο θαξδηνινγία, δηαβήηεο, αηκνθάζαξζε, 

κεηξφηεηα, νγθνινγία, θαξκαθεπηηθή θ.ιπ. 

e. Universal Health Cards: Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο αζθάιηζεο, 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη δηαζχλδεζε κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ. 

f. Health Passport Cards: Πεξηέρνπλ πιήξεηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πιεξνθνξίεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

12.3 Πλεονεκηήμαηα ηυν Έξςπνυν Καπηών 

 Μεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, απαηηψληαο ιηγφηεξεο 

ζπλδηαιέμεηο. 

 Πξνζηαηεχνπλ ην απφξξεην ησλ αζζελψλ. 

 Δπηηξέπνπλ ηελ νκαιή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

αζζελείο. 

 Παξέρνπλ δσηηθέο πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Δπηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο. 

 Δμαζθαιίδνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

 Δπαιεζεχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

 Παξέρνπλ αζθαιή πιεξσκή γηα ππεξεζίεο πγείαο. 

 πληεινχλ ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

εμφδσλ. 

 Βνεζνχλ γηαηξνχο, θαξκαθνπνηνχο θαη αζζελείο λα αθνινπζήζνπλ κηα 

αγσγή. 
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12.4 Λειηοςπγίερ ηυν Έξςπνυν Καπηών 

 Τπάξρνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κηα ηαηξηθή 

θάξηα, κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο παξαθάησ: 

 Αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ: Οη θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

απινπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ, ε νπνία γίλεηαη είηε νπηηθά είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ δηαβάδνληαη ειεθηξνληθά, φπσο ην φλνκα ηνπ αζζελή, 

ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ηνπ θ.ιπ. 

 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη ζε κηα 

θάξηα θαη λα δηαβηβάδνληαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα αθνξνχλ δηνηθεηηθά, επείγνληα, ηαηξηθά ζέκαηα, ζπληαγέο γηαηξνχ θ.ιπ. 

 Κξππηνγξάθεζε/Απνθξππηνγξάθεζε: Έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θάξηα κε ηθαλφηεηεο θξππηνγξάθεζεο-θσδηθνπνίεζεο πιενξνθνξηψλ είλαη πην 

αζθαιέο, κε δεδνκέλν φηη ηα νπνηαδήπνηε κπζηηθά θιεηδηά/ θψδηθεο δελ ρξεηάδεηαη 

λα αληηγξαθνχλ ζηε ηειηθή ζπζθεπή.  

12.5 Ππογπάμμαηα εθαπμογήρ Έξςπνυν Καπηών 

Γιαβαηήπιο Τγείαρ ( Health Passport ) 

 Ο Γπηηθφο Κπβεξλεηηθφο ζχλδεζκνο (Westerns Governors Association) 

επηρνξήγεζε ην Health Passport ζηηο δπηηθέο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. Έλαο απφ ηνπ 

ζζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη αλ νη έμππλεο θάξηεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηε πεξίζαιςε ζε δείγκα γνλέσλ θαη παηδηψλ (κε κηα θάξηα αζθαιή θαη 

εχθνιε ζηε ρξήζε), ε νπνία πεξηέρεη ηα αθξηβή ηαηξηθά αξρεία ηνπο, ζπκπιεξσκέλα 

απν γηαηξνχο. Άιινη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε κείσζε εμφδσλ πεξίζαιςεο θαη ε 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο. Ο Κάηνρφο ηεο 

έμππλεο θάξηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεχεη θαη λα θπιάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρεη απνζεθεπκέλεο ζηελ θάξηα ηνπ κε έλαλ απνζεθεπκέλν θσδηθφ. Σν 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε κνλάδεο πγείαο (ηαηξνί, λνζειεπηέο) ζα έρεη επίζεο 

θάξηα θαη δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ PIN πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε κφλν ζε φ, ηη 

πιεξνθνξία απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ρσξίο λα ζίγεηαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία, νη έμππλεο θάξηεο δηαλέκνληαη ζε παξνρείο 

ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα. Οη θάξηεο απηέο πνπ δηαλέκνληαη 

πεξηέρνπλ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο θαη δηνηθεηηθά δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα απινπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  
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Home Health Care Delivery (HHCD) 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή εζηηάδεηαη ζηε δηαλνκή νηθηαθήο πεξίζαιςεο 

(Home Health Care Delivery) θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ πξφζβαζε 

ζηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ γηα ηνπο Ηαηξηθνχο Δπηζθέπηεο, νη νπνίνη ζα 

επηζθέπηνληαη ηνλ αζζελή ζην ζπίηη ηνπ. Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε κηα έμππλε θάξηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ, ην νπνίν απνθσδηθνπνηείηαη ζηηο αίζνπζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο 

γεηηνληθέο θιηληθέο.  

 Μηα ηδηαίηεξε θαη δηαθνξεηηθή έμππλε θάξηα πεξηιακβάλεη ηε ελ δπλάκεη 

ηδησηηθή δηθηπαθή ηερλνινγία (V.P.N Technology). Ο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη 

λαη εμεηάζεη θαηά πφζν είλαη αζθαιήο θαη ηθαλή ε V.P.N ηερλνινγία λα επηηξέπεη ηελ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην Internet. Ζ V.P.N ηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί απζηεξά 

θξηηήξηα γλεζηφηεηαο- αλαγλψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ δχν παξάγνληεο: θάηη πνπ μέξεηο (PIN) θαη θάηη πνπ έρεηο (έλα θιεηδί 

απνζεθεπκέλν ζε κηα έμππλε θάξηα). 

German Healthcare Provider Card 

 ηε πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα έρεη νινθιεξψζεη έλα 

ζρέδην δηαλνκήο δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ θαξηψλ ζε πνιίηεο κε ππνδνκή αλάγλσζεο 

θαη εθηχπσζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο ιεηηνπξγνχλ σο ηαπηφηεηεο αλήθνπλ ζε κηα 

ζεηξά απφ θάξηεο πνπ πεξηέρνπλ chip κλήκεο κε αζθαιηζηηθά ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα 

αλαγλψξηζεο-εθηχπσζεο επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θάξηα λα εθηππσζνχλ απηφκαηα ππφ ηε κνξθή 

αζθαιηζηηθνχ εληχπνπ ή λα κεηαθεξζνχλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

NET LINK  

  Με ηε ζεκεξηλή θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ νη θαηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηεο πγείαο ελφο αζζελή ζπρλά δελ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηφπν πνπ έγηλε ε 

ζεξαπεία. Δπηπξφζζεηα, φζεο πεξηζζφηεξεο θαηαγξαθέο ελφο αζζελή γίλνληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζην Γηαδίθηπν, ηφζν πην ζεκαληηθέο θαζίζηαληαη θαζψο βειηηψλεηαη 

ν αληίζηνηρνο έιεγρνο. Οη ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ειέγρνπο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ θαξηψλ νη νπνίεο 

δνπιεχνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα λα θαηαζηήζνπλ δηαζέζηκα ηα θαηάιιεια δεδνκέλα 

θαζψο επίζεο θαζψο επίζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ πξφζβαζεο ζην πξνζσπηθφ 

κνλάδσλ πγείαο.  
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 Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη εγθεθξηκέλν θαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ηελ Δ.Δ, επηθνξηηζκέλν λα αζρνιεζεί κε πξνβιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηελ πξφζβαζε 

ησλ αζζελψλ ζηα δεδνκέλα θαζψο θαη πξνβιήκαηα πιεξσκψλ. Σν πξφγξακκα 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1998. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπληνληζκέλε πξάμε πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ αθίδξνκσλ δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

θάξηαο θαη ησλ ιχζεσλ κέζσ Internet. Δίλαη έλα πνιπεζληθφ πηινηηθφ πξφγξακκα 

ησλ ακθίδξνκσλ θαξηψλ αζζελψλ θαη ησλ θαξηψλ παξφρσλ πγείαο. ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηφηεηεο ηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε αζθάιεηα θαη ε 

εχθνιε κεηαβίβαζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

Η κάπηα ςγείαρ ζηη λοβενία 

 Απφ ην 2000 ε ινβελία εθάξκνζε κηα βέιηηζηε πξαθηηθή εθαξκνγήο 

έμππλεο θάξηαο πγείαο ζηα ζρεδφλ δχν εθαηνκχξηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ο θάζε 

αζθαιηζκέλνο είλαη εθνδηαζκέλνο κε απηή ηε θάξηα ε νπνία αληηθαζηζηά ην αηνκηθφ 

βηβιηάξεην πγείαο. Ζ θάξηα έρεη κηθξνεπεμεξγαζηή θαη κλήκε 16ΚΒ, πάλσ ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Λνγφηππν 

 Αξηζκφο ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ θάξηα 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

 Ολνκαηεπψλπκν αζθαιηζκέλνπ 

 Ζκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

 Σππσκέλν εηδηθφ αλάγιπθν ζεκάδη γηα ηνπο ηπθινχο ρξήζηεο. 

Δπίζεο, ζηελ θάξηα απνζεθεχνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 ηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, 

εκεξνκελία γέλλεζεο) 

 ηνηρεία ηνπ θνξέα παξνρήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (αξηζκφο 

κεηξψνπ, φλνκα θνξέα, δηεχζπλζε) 

 ηνηρεία ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο (εκεξνκελία αλαλέσζεο, ηζρχο ηεο 

αζθάιηζεο) 

 ηνηρεία πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο (ηχπνο αζθάιηζεο, ηζρχο) 

 ηνηρεία επηιεγκέλσλ ηαηξψλ (παζνιφγνο, νδνληίαηξνο) 

 Ηαηξηθά βνεζήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αζθάιηζεο. 

Οπζηαζηηθά, ζηελ έμππλε απηή θάξηα απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη επίζεο απνζεθεπκέλεο ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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πγείαο ηεο ινβελίαο. Ζ θάξηα δελ απνηειεί έλα θνξεηφ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ 

θάθειν, αιιά πεξηέρεη επηιεγκέλεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ αιιάδνπλ 

ζπρλά αιιά είλαη ζεκαληηθέο ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ (αιιεξγίεο, ρνξήγεζε 

ηλζνπιίλεο). Ζ ελεκέξσζε ηεο θάξηαο γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο 

θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ην λνζνθνκείν, φπνπ ππάξρνπλ θαη εγθαηεζηεκέλνη 

ηνπηθνί ζηαζκνί απηνεμππεξέηεζεο πειαηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο δεκφζησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσθειψλ 

ηλζηηηνχησλ. Όινη νη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί ζπλδένληαη κε ηε θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ. 

Ζ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γίλεηαη κε ηελ 

παξνπζία επαγγεικαηία πγείαο ν νπνίνο έρεη ηελ επαγγεικαηηθή θάξηα πγείαο ε νπνία 

έρεη κηθξνεπεμεξγαζηή θαη κλήκε 8 ΚΒ θαη ε νπνία απνηειεί ην θιεηδί πξφζβαζεο 

ζηα δεδνκέλα ηεο θάξηαο πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο 

(ηαηξφο, δηνηθεηηθφο, λνζειεπηήο) εηζάγεη ην ΡΗΝ ζην κεράλεκα αλάγλσζεο θαξηψλ. 

Δθφζνλ αλαγλσξηζηεί ζαλ εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηα 

δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θάξηα πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ αιιά θαη λα εηζάγεη 

λέεο πιεξνθνξίεο ζε απηή. 
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13. πζηήκαηα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο & Δξγαζηεξηαθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
 Όηαλ ν ζεκειηψδεο παξάγνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηνπ Ζ/Τ είλαη ε ςεπδαίζζεζε, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα δψζεη ζηνλ ρξήζηε ηε ςεπδαίζζεζε κηαο 

ελαιιαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν πεξηβάιινλ κηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο  

απνθιείεη ηελ επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ν ρξήζηεο απνξξνθάηαη απφ ην 

θαηλνκεληθφ πεξηβάιινλ ηεο πιαζηήο θαη πνιπδηάζηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

γίλεηαη ηκήκα ελφο εηθνληθνχ ζθεληθνχ. Δίλαη κηα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε 

ηερλνινγία κε ηελ νπνία αιιάδεη ξηδηθά ν ηξφνπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο Ζ/Τ, αθνχ ηνπο επηηξέπεη λα πινεγνχληαη ζε πεξηβαιινληα 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ, πνπ παξάγνληαη θαη δηαηεξνχληαη απν ηνπο Ζ/Τ,ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη απφ ηξία θχξηα ζηνηρεία: α) ηελ 

αιιειεπίδξαζε, β) ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά θαη γ) ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηνπ 

ρξήζηε.  

 Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δελ αξθεί 

απιψο ε θαηαλφεζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ή εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

αληίιεςεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ, κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνηεινχλ παλνκνηφηππα ησλ αληίζηνηρσλ πξαγκαηηθψλ.  

 Πξνζσκνίσζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο απνκίκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο ή κηα δηαδηθαζία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηερλεηνχ ηζηνξηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ 

πξνζεθηηθή ηνπ παξαηήξεζε, γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Ζ πξνζνκνίσζε απνηειεί κηα αλαγθαία κεζνδνινγία, γηα ηελ επίιπζε θαη ηελ 

επεμήγεζε πνιιψλ απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο, γηα ηε 

δηεμαγσγή ππνζεηηθσλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα θαη γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκφ λέσλ ζπζηεκάησλ. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πξνζνκνίσζεο είλαη δπλαηφλ λα κνληεινπνηεζνχλ ηφζν ηα ήδε ππάξρνληα φζν θαη 

άιια πην ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, ε ηαηξηθή πξνζνκνίσζε απνηειεί επέθηαζε 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο πξνζνκνίσζεο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε, πξνζζέηνληαο, κέζσ ηεο 
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εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κηα αιιε δηάζηαζε ζηελ δηάγλσζε, ζηε ρξήζε ηαηξηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

απαιιαγκέλν απφ ηνλ θίλδπλν ησλ ιαζψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ πγεία ησλ 

αζζελψλ. 

 ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, ε ηερλνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ πξνζνκνίσζε άξγεζε αξθεηά, ζε αληίζεζε κε άιινπο 

ηνκείο (ζηξαηφο), ζηνπο νπνίνπο είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία. Οη ιφγνη 

απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ ε πνιππινθφηεηα θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο 

ηαηξηθήο, θαζψο γηα λα απνδνζεί πιήξσο ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, 

έπξεπε λα θαιπθζνχλ πιήξσο φιεο νη πεξηνρέο θαη ηα ζηνηρεία, πνπ επεξεάδνπλ ην 

ξεαιηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ε αθξίβεηα θαη ε πηζηφηεηα ησλ γξαθηθψλ πςειήο αλάιπζεο, νη 

ηδηφηεηεο ησλ αζξψπηλσλ νξγάλσλ, νη ηδηφηεηεο ησλ αλζξψπηλσλ νξγάλσλ, νη 

αληηδξάζεηο ησλ αζξψπηλσλ νξγάλσλ, νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε αληηθείκελα, 

φπσο αλάκεζα ζηα αλζξψπηλα φξγαλα θαη ηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, θαζψο θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξέπεη λα είλαη απηή θαη ππνρξεσηηθή. Δπίζεο, νη ζπλερείο 

πηέζεηο γηα κείσζε θφζηνπο ζηηο κνλάδεο πγείαο, δεκηνχξγεζαλ θφβνπο θαη 

αληηιήςεηο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο εμειημεο ηεο 

πξνζνκνίσζεο. 

13.1 Σο εικονικό πεπιβάλλον ζηην ιαηπική επιζηήμη 

 Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα λα πεξηγξάςεη ηε κνξθή ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ Ζ/Τ, φηαλ ν άλζξσπνο έρεη βπζηζηεί ζε έλα 

πιαζκαηηθφ θφζκν, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε κεραλή. Αξρηθά θαη νη πέληε 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο εκπιέθνληαη ζηελ εκβχζηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ κέζσ εξεζηζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κεραλή. Ο άλζξσπνο 

αληαπνθξίλεηαη ζην ζχζηεκα, ελεξγνπνηψληαο πεξηθεξεηαθνχο αηζζεηήξεο θαη 

απνξξνθψληαο πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία θπξίσο κε ηελ φξαζε. Ζ αθνή εκπιέθεηαη 

ζε δεχηεξε θάζε θαη ε αθή ζηε ζπλέρεηα. Απηή ε αληαπφθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη κεραλήο. 

Έηζη, ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθνί αηζζεηήξεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε εηδηθφ εμνπιηζκφ φπσο 

Datasuit, dataglove, SpaceBall θαη 3D-Mouse, πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη κεηαθέξνληαη 
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απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο εκπιεθφκελεο αηζζήζεηο είλαη ε 

φξαζε θαη ε αθνή.  

 Ζ ηερλνινγία ηνπ εηθνληθνχ πεξηβαιινληνο είλαη ν ζπλδπαζκφο επηκέξνπο 

ηερλνινγηψλ φπσο: ηεο ηερλνινγίο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ άλζξσπν, ηεο ηερλνινγίαο 

γξαθηθψλ πςειήο πνηφηεηαο, ηεο ηερλνινγίαο θίλεζεο θαη αίζζεζεο, θαζψο θαη 

ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο απφδνζεο, κε ζηφρν ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε θηλνχκελα γξαθηθά απφ Ζ/Τ. 

Έλα ζχζηεκα εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε πέληε θχξηα 

ππνζπζηήκαηα: 

1. Σν ππνζχζηεκα ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (real environment) 

2. Σν ππνζχζηεκα αληηγξάθνπ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (physically 

Modeled Environment) 

3. Σν ππνζχζηεκα ηεο αίζζεζεο (sensor subsystem) 

4. Σν ππνζχζηεκα ηνπ ειέγρνπ (control subsystem) 

5. Σν ππνζχζηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο θίλεζεο (actuator subsystem) 

Ο ρξήζηεο βηψλεη θαη αιιειεπηδξά κε ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν ππνζχζηεκα θίλεζεο βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ζε απηή 

ηελ πξνζπάζεηα θαη ην ππνζχζηεκα ηεο αίζζεζεο δίλεη ηελ δεμηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Σν ππνζχζηεκα ειέγρνπ κε ηε ζεηξά ηνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνζπζηεκάησλ θίλεζεο θαη 

αίζζεζεο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηα πέληε απηά θχξηα 

ππνζπζηήκαηα. 

13.1.1  Σα ςποζςζηήμαηα ηος ππαγμαηικού και ηος ανηιγπάθος ηος θςζικού 

πεπιβάλλονηορ. 

 ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ν ρξήζηεο ππάξρεη θαη δξα πξαγκαηηθά κέζα ζε 

απηφ θαη ζπλεπψο γίλεηαη ηκήκα ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ζηαζεί, λα 

πεξπαηήζεη ή αθφκε θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε απηφ, κέζσ ησλ ζηνηρεησδψλ λφκσλ 

ηεο θχζεο.  

 Σν αληίγξαθν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειείηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο 

γεσκεηξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. ηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ε γεσκεηξία ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο παζνινγηθέο ηηκέο θαη ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπνπ, 

ελψ νη ιεηηνπξγίεο θαη νη κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, ξπζκίδνληαη απφ ηηο 
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αλζξψπηλεο θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ θπζηθή παξακφξθσζε είλαη έλα 

επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνδίζεηαη ζηα αληηθείκελα, ηα νπνία εθηφο απφ 

άλζξσπνη ή αλζξψπηλα φξγαλα, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη εηθνληθά εξγαιεία 

(ρεηξνπξγηθά) ή εξγαιεία ρεηξφο, πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα ζην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα αληηθείκελα απηά είλαη ηκήκαηα θαη ηνπ 

αληηγξάθνπ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αλαηνκίαο ηνπ αλζξψπνπ. Με 

ηνλ πξψην ηξφπν δίλεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο αλαηνκίαο, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ. Ζ γεληθή 

απηή πεξηγξαθή κπνξεί λα αληιεζεί απφ πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

εγθπθινπαίδεηεο, εγρεηξίδηα θαη άιιν ζρεηηθφ πιηθφ. Με ηνλ δεχηεξν ηξφπν ε 

πεξηγξαθή κπνξεί λα αληιεζεί απφ έλα θαη κφλν ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Ζ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ελφο αλαηνκηθνχ κνληέινπ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε πέληε βήκαηα: ηελ 

απφθηεζε ηεο εηθφλαο, ηελ θαηαζθεπή/απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο, ηελ θαηάηκεζε 

ηεο εηθφλαο ή ηελ απφζπαζε ηνπ κνληέινπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνληέινπ θαη ηέινο 

ην πνιπγσληθφ ηνπ αληίγξαθν. Γηα θάζε βήκα ε βηβιηνγξαθία πξνηείλεη πνιιέο 

κεζφδνπο. Οη εηθφλεο απφ ην καγλεηηθφ ή αμνληθφ ηνκνγξάθν δείρλνπλ ηε δνκή ησλ 

νζηψλ, ησλ αγγείσλ θηι. Απηέο νη εηθφλεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη λα 

εκπινπηηζηνχλ κε ηε ρξήζε εηδηθσλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο εηθφλαο, γηα λα δε΄ρλνπλ 

αθφκε θαη ηηο κηθξφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε αλαηνκηθή 

δνκή, ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ε ζέζε ηνπ ππφ κειέηε νξγάλνπ. Δπηπιένλ, επεηδή 

δηάθνξεο αζζέλεηεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο ζηε ζπλνρή, ηελ 

ειαζηηθφηεηα θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ, θαζεκηά απφ 

απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, ζα πξέπεη λα αλαπαξίζηαηαη μερσξηζηά. Καη κε κεγάιε 

αθξίβεηα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πςειφ θαη επηζπκεηφ 

επίπεδν ξεαιηζκνχ. Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαηνκία, φρη κφλν 

πξέπεη λα κνηάδνπλ, αιιά πξέπεη θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ηα πξαγκαηηθά 

αλζξψπηλα φξγαλα. Τπάξρνπλ δχν ζπζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζνκνίσζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ: ε πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ε πξνζνκνίσζε ησλ 

παξακνξθψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπκπηέζεηο θαη απφ ηηο 

ζπκπηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηα πξνζνκνησκέλα εξγαιεία. Παξά ηε γλψζε πνπ έρεη 

απνθηεζεί απφ ηε θπζηθή εμέηαζε θαη ηε παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

άθακπησλ αλζξψπηλσλ αληηθεηκέλσλ, ε απνκίκεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 
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καιαθψλ ηζηψλ, εμαθνινπζεί λα είλαη πξφθιεζε θαη παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, αξθεηή έξεπλα απαηηείηαη αθφκε πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί 

πιήξσο ε ξεαιηζηηθή παξακφξθσζε ηνπο, κε άκεζν ζηφρν ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, 

ζηελ ρεηξνπξγηθή πξνζνκνίσζε. 

13.1.2 Σο ςποζύζηημα ηος πεπιβάλλονηορ κίνηζηρ 

 Σν ππνζχζηεκα θίλεζεο, ηππηθά πεξηιακβάλεη κηα ζπζθεπή απεηθφληζεο 

ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία λα παξνπζηάδεη ζηνλ δηαρεηξηζηή, ηε ζηεξενζθνπηθή άπνςε ηνπ 

εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αθνή έξρεηαη ζε δεχηεξε θάζε, ελψ παξάιιεια ε 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε, δίλεη ζην αληηθείκελν ηεο αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

επαθήο θαη ηνπ αγγίγκαηνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Ο κεραληζκ΄ο 

ηεο νπηηθήο πξνζνκνίσζεο, δηεγείξεη ηελ αλζξψπηλε φξαζε θαη εμαζθαιίδεη ζην 

δηαρεηξηζηή ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ηε ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί. Πξνεγκέλεο ζπζθεπέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ εηθνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

ηαηξηθή επηζηήκε. 

 Ο κεραληζκφο ηεο αθνπζηηθήο πξνζνκνίσζεο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ έρεη 

σο απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ππνινγηαζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Όηαλ ηα αληηθείκελα πινεγνχληαη θαη εμεξεπλνχλ έλα εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ, ε ηξέρνπζα ζέζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηελ 

νπηηθή αλαπαξάζηαζε, αιιά θαη ηελ αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ. Δπηπιένλ 

θαη νη ζπζθεπέο αλαηξνθνδφηεζεο, πνπ παξέρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αθήο ή ηεο 

απηηθήο αληίδξαζεο (tactile and force feedback), παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, 

δίλνληαο ζηνλ ρξήζηε ηελ αληίιεςε φηη ην ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

έγθπξν θαη απνηειεζκαηηθφ. ηε ρεηξνπξγηθή πξνζνκνίσζε, ε νπηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε είλαη γεγνλφο. πζθεπέο πνπ παξέρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο αθήο, έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηελ έθζεζε ηνπ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθέο 

δπλάκεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ αίζζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζπζθεπέο πξνζσκνίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθέληεζεο, 

πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο αληίζηαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

βειφλαο ζε εηθνληθφ αζζελή.  
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13.1.3 Σο ςποζύζηημα ηος ελέγσος   

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ ηνπ 

δηαρεηξηζηή, γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνζνκνησκέλσλ αληηθεηκέλσλ, 

θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ 

εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο. Απφ ηηο πξάμεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζνπλ νη ήδε 

πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. ηελ αξρή είλαη 

δπλαηφλ λα νξηζηεί απεξηφξηζηνο αξηζκφο αιιειεπηδξάζεσλ, ψζηε λα επηηξέπεηαη 

ζηνλ ρξήζηε ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

13.1.4 Σο ςποζύζηημα ηηρ αίζθηζηρ 

 Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο αίζζεζεο παξαθνινπζεί θαη 

θαηαγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαρεηξηζηή θαη απνηειεί έλα θξίζηκν ζπλδεηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία εκπεηξίαο παξαγφκελεο απφ ηνλ Ζ/Τ. Σα δεδνκέλα πνπ 

θαηαγξάθνληαη απφ ην ππνζχζηεκα απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επζπγξακκίδνληαη 

ηα εξεζίζκαηα ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο, κε ηε ζπκπεξηθνξά ηπν δηαρεηξηζηή. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ αλαπηχζζεηαη κηα άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ζηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηείηαη φζν πην 

δηαηζζεηηθά γίλεηαη, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ν δηαρεηξηζηήο απνθηά αληίιεςε ηεο 

ζέζεο ησλ εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ. πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί αηζζεηήξεο 

ζέζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θεθαιήο, ησλ ρεξηψλ θαη άιισλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ δηαρεηξηζηή. Πεξηθεξεηαθνί αηζζεηήξεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπζθεπέο δηαζχλδεζεο κε έλα ζχζηεκα Ζ/Τ. 

Απηφ ζηε ζπλέρεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο 

πνπ παξνπζηάδεηαη, κε απνηέιεζκα ε ππνινγηζηηθή ηζρχο λα κπνξεί λα απνδνζεί 

αλάινγα κε ηελ απεηθφληζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κε ηνλ ρξήζηε. 

13.2 Η ιαηπική και η εθαπμογή ηηρ εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ 

 Οη θαηλνηνκίεο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηα ζπζηήκαηα Ζ/Τ, ζηελ 

ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ γξαθηθψλ θαη ζηελ πξνζνκνίσζε, έρνπλ παξάιιεια 

πξνθαιέζεη θαη εμειίμεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε. Χο θπξηφηεξο πεξηνρέο εθαξκνγήο κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ νη αθφινπζεο: 

 Δκπαίδεςζη και εξάζκηζη, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα αλαηνκίαο, θπζηνινγίαο θαη παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σελ 
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εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

αζζελνθφξσλ, 

 Υειποςπγική, πνπ πεξηιακβάλεη ηε λεπξνρεηξνπξγηθή κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, ην 

ζρεδηαζκφ ηεο κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη ηελ 

ελδνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή 

 Γιαγνυζηική, φπσο ηε δηαγλσζηηθή αθηηλνινγία 

 Σηλεφαηπική γηα ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο. 

Ζ πην ειπηδνθφξα απφ απηέο ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη 

εμάζθεζε, δηφηη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, βηψλνληαο παξάιιεια εξεζίζκαηα 

παξαγφκελα απφ αηζζεηήξεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

13.2.1 Δκπαίδεςζη και εξάζκηζη 

 Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

δίλνπλ κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο εμάζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ 

ηαηξψλ. ηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο απεηθνλίζεηο πςειήο αθξίβεηαο θαη ζηε ξεαιηζηηθή 

απνξξφθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εηθνληθή ζθελή. Πξνάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

ελψ παξάιιεια δηαθπιάζζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ κε ην λα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο, ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο 

αζθνχκελνπο ηαηξνχο, λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε δεμηνηερλία θαη λα κάζνπλ ηα 

ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια, πξηλ ηα εθαξκφζνπλ ζε αζζελείο. Ζ ηερλνινγία ηεο 

πξνζνκνίσζεο πξνζθέξεη νπηηθφ, θπζηθφ, θπζηνινγηθφ θαη αηζζεηφ ξεαιηζκφ θαη 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε εθείλσλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ ζπληνληζκφ θαη επηδεμηφηεηα. 

 Οη πξνζνκνησηέο αλζξψπσλ-αζζελψλ, ελειίθσλ ή παηδηψλ, είλαη 

παλνκνηφηππνη ζην κέγεζνο θαη ηελ θιηληθή ζπκπεξηθνξά κε πξαγκαηηθνχο 

αλζξψπνπο θαη έρνπλ παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά κνληέια, ηα 

νπνηά επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή αλαπαξάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ αληηδξάζεσλ. Οη 

πξνζνκνησηέο απηνί παξνπζηάδνπλ ξεαιηζηηθέο αληηδξάζεηο ζε κηα κεγάιε πνηθηιία 

ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θάξκαθα πνπ 

εγρένληαη ζην αίκα, θαζψο θαη εηζπλεφκελα αλαηζζεηηθά αιιά θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε αιιαγέο ζην θαξδηναγγεηαθφ, αλαπλεπζηηθφ θαη λεπξηθφ 

ζχζηεκα. Έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηνπλ θσλή ζηνπο αλζξψπηλνπο 
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πξνζνκνησηέο αζζελψλ, νη νπνίνη βειηηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή απνδνηηθφηεηα κέζα 

ζε αζθαιέο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θιηληθή εκπεηξία ρσξίο λα ζηεξίδνληαη ζε 

απξφζκελα ηπραία γεγνλφηα, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πξαγκαηηθνχο αζζελείο. 

Όζν ε ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζα σξηκάδεη, ηα πξνζνκνησκέλα 

κνληέια ζα αλαπηχζζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθά θπζηθά ζπζηαηηθά, ψζηε 

λα ζπκπιεξψλνπλ ην ήδε πςειφ επίπεδν ξεαιηζκνχ πνπ ελζσκαηψλνπλ. Μέζσ 

εηδηθψλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο, κπνξεί ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ είηε κεκνλσκέλα είηε 

ζε νκάδεο, λα εμαζθεζεί θαη λα αλαπηχμεη εηδηθέο επηθνηλσληαθέο θαη νξγαλσηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Δπηπιένλ, κε ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη πεξηγξαθή επηθίλδπλσλ 

ζελαξίσλ θαηαζηξνθψλ, εηδηθέο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα βειηησζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαηξηθέο ηνπο δεμηφηεηεο.  

Οη θπξηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ 

ηαηξηθή επηζηήκε είλαη νη εμήο: 

 Δκπαίδεςζη ζε Θέμαηα Αναηομίαρ, Φςζιολογίαρ και Παθολογικών 

καηαζηάζευν, φπνπ εηδηθά κνληέια αλαηνκίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη ήδε 

δηαζέζηκα, ελψ παξάιιεια ε θπζηνινγία ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ είλαη πνιχ θαιά 

ηεθκεξησκέλε. Ζ γεσκεηξηθή πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο αλαηνκίαο θαη ηα 

καζεκαηηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θπζηνινγία ησλ νξγάλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο, βξίζθνληαη ήδε απνζεθεπκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, έηνηκα γηα νπηηθή 

απεηθφληζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεπηνκεξείο θσηνγξαθίεο ηεο πξαγκαηηθήο 

ζχζηαζεο θαη ηεο δνκήο ησλ πξαγκαηηθψλ νξγάλσλ, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ πιήξσο 

θαη κε κεγαιχηεξν ξεαιηζκφ ηα αληίζηνηρα εηθνληθά. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα βειηησζεί κε ηελ πξνζνκνίσζε ηεο παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ησλ εηθνληθψλ αζζελψλ. 

Πξναηξεηηθά, κπνξεί λα ππάξμεη θαη δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο. 

 Δνδοζκοπική Υειποςπγική και εκπαίδεςζη 

Ζ ειαρηζηνπνηεκέλε επεκβαηηθή θχζε ηεο ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απηφ επηθέξεη έρνπλ νδεγήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζε έλα πιήζνο πεξηνρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο φπσο, ζηηο ζηεθαληαίεο 

αξηεξίεο, ζην ζηήζνο, ζηελ θνηιηά, ζηηο αξζξψζεηο θαη ζην γαζηξεληεξηθφ. ε απηέο 
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ηηο πεξηπηψζεηο ηα εξγαιεία ηεο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ θαη 

ζηε ζέζε ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ηα ελδνζθφπηα, ηα νπνία είλαη 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εηζρψξεζε ζηνλ αλζξψπηλν ζψκα, κέζσ 

εηδηθψλ ζσιήλσλ, έσο φηνπ θηάζνπλ ζην ηκήκα εθείλν πνπ πξέπεη λα ρεηξνπξγεζεί. 

Σν ελδνζθφπην είλαη έλα ζσιελνεηδέο φξγαλν, κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξνληαη ζην 

ρεηξνπξγφ, ζε κηα νζφλε, εηθφλεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε 

ελδνζθνπηθψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ είλαη κηα πνιπζχλζεηε θαη δχζθνιε 

εξγαζία, πνπ απαηηεί απμεκέλεο δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο, γηα λα απνθηεζεί ην 

απαηηνχκελν επίπεδν ηθαλνηήησλ ρξεηάδεηαη κειέηε, εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε, ην 

νπνίν απνθηάηαη φηαλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο επηηεξνχκελεο επεκβάζεηο. Ζ 

βαζηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ βίληεν θαη κεραληθψλ 

κνληέισλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε είλαη δηαζέζηκε θαη αξθεηά νηθνλνκηθή 

αιιά δελ είλαη ξεαιηζηηθή. Μπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο επηηεξνχκελεο 

επεκβάζεηο, πνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη πνιπδάπαλε. Με ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμαζθνχληαη δηαξθψο θαη 

λα αλαπηχζζνπλ ή λα βειηηψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο φπσο ηελ ηθαλφηεηα 

πινήγεζεο ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν. Ο πξνζνκνησηήο ελδνζθφπεζεο είλαη κηα 

δηαδξαζηηθή ζπζθεπή γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ αλαηνκία, 

ζηηο δηαδηθαζίεο δηάγλσζεο θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο. Παξέρνπλ εθπαηδεπηηθή 

επάξθεηα πεξηερνκέλνπ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη επηπιένλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ 

απφδνζε ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη κεγάιε πνηθηιία 

ελαιιαθηηθψλ θιηληθψλ ζελαξίσλ, πνπ κπνξεί λα πξνζνκνηψζνπλ έλα εχξνο αζζελψλ 

κε δηαθνξεηηθή παζνινγία θαη δηαγλψζεηο, πνπ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπηζηνχλ ζαηε 

πξάμε. Οη εθπαηδεπφκελνη φρη κφλν εμαζθνχληαη θαη ηειεηνπνηνχλ ηε ηερληθή ηνπο, 

αιιά παξάιιεια απνθηνχλ εκπεηξία ψζηε λα εθαξκφδνπλ νξζά ηηο δεμηφηεηεο ηνπο. 

Παξάιιεια, ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αιιά θαη απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο.  

 Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ζηιρ μονάδερ ενηαηικήρ θεπαπείαρ  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη κηα κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα 

είλαη άξηζηα πξνεηνηκαζκέλν θαη πιήξσο ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα πξσηφθνιια πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, γεγνλφο ην νπνίν απαηηεί εηδηθή 

εθπαίδεπζε, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ εηθνληθήο 
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πξαγκαηηθφηεηαο. ε έλα ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα παλνκνηφηππν 

κνληέιν κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ζην νπνίν λα ππάξρνπλ εηθνληθνί αζζελείο, 

θξεβάηηα αζζελψλ, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο. Με απηφ ην ηξφπν, νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα θιεζνχλ λα ρεηξηζηνχλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο θάησ απφ θαζεζηψο πίεζεο πνπ επηθξαηεί 

ζηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αλάινγα κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ κπνξεί είηε λα ζεξαπεπηεί, είηε λα επηδεηλψζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Όπσο θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο εθπαίδεπζεο, έηζη θη εδψ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ 

ινγηζκηθνχ.  

 Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηυν αζθενοθόπυν 

Παξαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κνλάδαο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο, απνηειεί έλα ζχζηεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

αζζελνθφξσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έγθεηηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο κνλάδαο ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα παλνκνηφηππν κνληέιν εζσηεξηθνχ  ηνπ 

αζζελνθφξνπ. 

13.2.2 Υειποςπγική με ηη σπήζη Η/Τ 

 Οη εηθνληθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ηε ρξήζε θη ηε βνήζεηα απφ Ζ/Τ 

είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ κεηά απφ πνιχ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη αθνχ έρνπλ πξνεγεζεί ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο εηθφλαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο δηεπαθή ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, φπνπ απαηηείηαη πςειφ επίπεδν αθξίβεηαο. Ζ ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε είλαη δπλαηφλ λα δηεμαρζεί αξρηθά ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ, πξηλ δνζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηνλ απηφκαην κεραληζκφ-ξνκπφη, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

επέκβαζεο ζηνλ πξαγκαηηθφ αζζελή. 

Γηα ηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζηνπο 

αλζξψπνπο, δηεμάγνληαη κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

επεκβάζεηο ζηνπο αζζελείο. Γηα λα κεησζεί ε αλάγθε ρξήζεο πεηξακαηφδσσλ θαη γηα 

ηελ εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ηεο ρεηξνπξγηθήο, ηα ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο 

εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, πξηλ αθφκε εθείλεο 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δίλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζνκνίσζε ηεο 
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ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ελνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ εηδηθνχο 

δηαγλσζηηθνχο αηζζεηήξεο, ζε θάπνην ξεαιηζηηθφ κνληέιν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ν ρεηξνπξγφο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επέκβαζε. Σν 

ξεαιηζηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ αζζελή κε 

αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα θαη επηπιένλ λα αιιειεπηδξά κε ηνλ ρεηξνπξγφ. 

Δηδηθφηεξα, ε εηθφλα ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ αλαηνκηθή αθξίβεηα θαη ηα φξγαλα 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ, φπσο ηελ 

ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ ζρήκα αλ πηεζηνχλ, αιιά θαη λα αηκνξξαγνχλ ή λα 

απνβάιινπλ πγξά.  

Ζ αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή (αζζελείο κε παξακνξθσκέλν δέξκα πξνζψπνπ) 

απαηηεί πνιχ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη κειέηε. Έλα κνληέιν γξαθηθψλ κπνξεί λα 

παξαρζεί απφ ηα ζαξσκέλα δεδνκέλα ηνπ αζζελή θαη ην απνηέιεζκα ηεο αηζζεηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο λα ππνινγηζηεί θαη λα νπηηθνπνηεζεί. Οιφθιεξε ε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνζρεδηαζηεί θαη λα δηεπθνιπλζεί κε ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ αζθαιείο δηαδξνκέο γηα ηνλ αζζελή, πνιχ πξηλ 

εηζαρζεί ζην ρεηξνπξγείν. 

Οη ηερληθέο πξνζνκνίσζεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ κε κεγάιε επηηπρία θαη ζηελ νξζνπεδηθή ρεηξνπξγηθή. Δίλαη 

πνιχ ρξήζηκν γηα ηνλ ρεηξνπξγφ λα κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη ηελ επέκβαζε εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ψζηε λα θαζνξίζεη ηελ αθξηβή ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ εκθπηεχκαηνο. 

Τπάξρνπλ ήδε πξνζνκνησηέο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξφηππν 

εκθχηεπκα, ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζηελ ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία ησλ πξαγκαηηθψλ, 

αιιά ρσξίο λα δίλεη θακηά έλδεημε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέκβαζεο ζηελ 

αξρηθή ηζζνξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο, νχηε θαη ζε άιιεο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ ην πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ην νζηφ. Ζ ρξήζε ησλ βηνκεραληθψλ 

πξνζνκνησηψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρεηξνπξγφ λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην αξρηθφ ρεηξνπξγηθφ ζρέδην, αιιάδνληαο παξακέηξνπο 

φπσο ηε ζέζε, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ εκθπηεχκαηνο. Υσξίο φκσο ηελ χπαξμε 

ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, δε ζα ππήξρε ηξφπνο γηα ην 

ρεηξνπξγφ λα πινπνηήζεη ην πξνεγρεηξεηηθφ ζρέδην. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζνκνίσζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο ηεο θνηιφηεηαο θαη ηεο 

ζέζεο ηνπ εκθπηεχκαηνο, αιιά ν ρεηξνπξγφο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ελφο 
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απηνκαηνπνηεκέλνπ ρεηξνπξγηθνχ εξγαιείνπ. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξεαιηζκφ ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

πξνζνκνησηψλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βειηίσζε θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ηειεηνπνίεζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. 

13.2.3 Γιάγνυζη με ηη σπήζη Η/Τ 

Ζ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απνηειεί θαη λέα ηερληθή 

δηάγλσζεο, πξαγκαηνπνηψληαο θπξίσο εηθνληθέο ελδνζθνπηθέο εθηηκήζεηο. Οη 

ζπκβαηηθέο ελδνζθνπηθέο κέζνδνη έρνπλ ραξαθηήξα δηεηζδπηηθφ, είλαη ζπλήζσο 

ελνριεηηθέο, δπζάξεζηεο θαη θακηά θνξά επίπνλεο γηα ηνπο αζζελείο. Μεξηθέο θνξέο 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ θαη επηθίλδπλεο παξελέξγεηεο φπσο κνιχλζεηο θαη 

αηκνξξαγίεο. Ζ εηθνληθή ελδνζθφπεζε απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή ηερληθή γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ ησλ αζζελψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο 

ζηνπο ηαηξνχο θαη ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

κεζφδσλ. Δπνκέλσο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη έγθπξεο θαη αζθαιείο δηαγλψζεηο.  

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

εηθφλσλ.  

1) Ζ πξψηε εθ ησλ δχν ρξεζηκνπνηεί ηηο εηθφλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

αμνληθφ ηνκνγξάθν γηα ζπγθεθξηκέλν αζζελή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηηο 

ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο ησλ ππφ δηεξεχλεζε πεξηνρψλ θαη  

2) ε δεχηεξε ρξεζηκνπνηεί ηηο εηθφλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αμνληθφ 

ηνκνγξάθν, αιιά γηα λα θαηαζθεπάζεη κνληέια ησλ ππφ δηεξεχλεζε νξγάλσλ. 

Σα εηθνληθά κνληέια ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ απφ 

ηνπο ηαηξνχο κε αληίζηνηρεο εηθφλεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

ελδνζθνπηθέο κεζφδνπο. Οη πνζνηηθέο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νξγάλσλ απηψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κέζσ εηθνληθήο βηνςίαο θαη λα 

ζπγθξηζνχλ κε απεπζείαο κεηξήζεηο απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Με βάζε ηελ 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ αθξηβείο απεηθνλίζεηο θαη 

κεηξήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, θαζψο κπνξεί επίζεο λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 

ησλ παξελεξγεηψλ θαη είλαη δπλαηφλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δπζθνιίεο ηεο 

επέκβαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα ηνληζζεί πσο ε εηθνληθή ελδνζθφπεζε 

επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε πεξηνρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ δελ είλαη 
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πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο ελδνζθφπεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί ζε πνιιέο κνξθέο ηεο απφ ηελ εηθνληθή. 

 

13.2.4 Σηλεφαηπική-ηηλεσειποςπγική 

Σειεταηξηθή είλαη ν ηνκέαο πνπ ζπλδπάδεη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ 

ηειεδηάζθεςε θαη ηελ επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο. Όπνπ εθαξκφδνληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο 

ρξεηάδεηαη θαη θάπνηαο κνξθήο δηεπαθή κεηαμχ αλζξψπνπ θαη κεραλήο, ζηελ νπνία ε 

ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή. Ζ ηειεταηξηθή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηαηξηθέο ζπζθέςεηο απφ απφζηαζε, γηα δηάγλσζε, θαζψο 

θαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη νδεγηψλ ζε εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο. Οη νδεγίεο 

απηέο είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ κέζσ ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ηνπηθνί θαη νη 

απνκαθξπζκέλνη ηαηξνί, κνηξάδνληαη ηνλ ίδην εηθνληθφ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ν αζζελήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα θπζηνινγηθά θαη ηα παζνινγηθά 

αλαηνκηθά ζηνηρεία πξνβάιινληαη ζηνλ εηδηθεπφκελν ηαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο. 

εκαληηθή εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο είλαη ε ηειερεηξνπξγηθή, ηε δηεμαγσγή 

δειαδή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ απφ απφζηαζε, ε νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 Έλαο αζζελήο είλαη πνιχ άξξσζηνο ή ηξαπκαηηζκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθεξζεί ζην ρεηξνπξγείν. 

 Ο εμεηδηθεπκέλνο ρεηξνπξγφο βξίζθεηαη ζε πνιχ καθξηλή απφζηαζε απφ ηνλ 

αζζελή, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη ηε δηθή ηνπ εμεηδηθεπκέλε επέκβαζε. 

 Τπάξρνπλ ζχκαηα αηπρήκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

ρσξίο λα κεηαθηλεζνχλ. 

 Τπάξρνπλ ηξαπκαηίεο ζηξαηηψηεο, ελψ βξίζθνπλ εθξκνγή ζε ζθάθε ηνπ 

λαπηηθνχ θαη ππνβξχρηα ζε ζπλζήθεο πνιέκνπ. 

13.3 Δθαπμογέρ Δικονικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ και Πποζομοίυζηρ ζηην 

Ιαηπική Δπιζηήμη  

Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη: 

 ηε ρεηξνπξγηθή, φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνζνκνησηέο γηα πνιινχο απφ ηνπο 

θιάδνπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επέκβαζεο. Π.ρ, ην 

ζχζηεκα ηνπ Altobelli, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο απφ ηηο αμνληθέο 
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ηνκνγξαθίεο παηδηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί παξακνξθψζεηο ζηα νζηά ηνπ πξνζψπνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηνπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ, ηα νζηά είλαη δπλαηφλ λα 

επαλαηνπνζεηεζνχλ ζσζηά, ψζηε λα ζπκπίπηνπλ ζπκκεηξηθά κε ηηο ζσζηέο ζέζεηο 

ηνπο ζην πξφζσπν. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ε δηαδηθαζία απηή είλαη δπλαηφλ 

λα επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο, κέρξη λα ππάξμεη ην επηζπκεηφ θαη πξνζδνθψκελν 

απνηέιεζκα. Δθηφο απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ ρεηξνπξγηθψλ θαη ησλ πξνεγρεηξεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ππάξρνπλ θαη πξνζνκνησηέο κε πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα. Σέηνηνη 

ππάξρνπλ ζην κνληέιν εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Rosen (Dartmouth University 

Medical Center) γηα πξφζσπα κε παξακνξθσκέλν δέξκα, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

εμάζθεζε θαη ηελ πξαθηηθή ζε δηαδηθαζίεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη παξνπζηάδεη 

ην απνηέιεζκα πνπ θάζε θνξά πξνθχπηεη.  

 ην ρψξν ηεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ, ε εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα επηηξέπεη ηελ ηξηζδηάζηαηε νπηηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ αξρψλ ηεο θπζηνινγίαο θαη 

ηεο αλαηνκίαο ηνπ αλζξψπνπ. Τπάξρνπζα εθαξκνγή γηα ηε κειέηε ηεο αλαηνκίαο ηεο 

θνηιηαθήο ρψξαο, επηηξέπεη ηελ εμεξεχλεζή ηεο, είηε έρνληαο παλνξακηθή άπνςε ησλ 

νξγάλσλ απφ ην δηάθξαγκα, είηε πίζσ απφ απηά, παξαηεξψληαο ην ρνιεδφρν πφξν, 

πεξλψληαο κέζσ ηνπ παγθξέαηνο ζην δσδεθαδάρηπιν, είηε θαη κέζα ζε απηά. Έλα 

ηέηνην εξγαιείν εθκάζεζεο παξέρεη νινθιεξσκέλε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηεο 

αλαηνκηθήο δνκήο ησλ νξγάλσλ ζε ηέηνην βάζνο, φπνπ θαλέλα άιιν κέζν εθκάζεζεο 

δε κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη, νχηε αθφκε θαη κε πησκαηηθά ππνδείγκαηα. 

Έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απηφ ηεο Viewpoint 

Datalabs θαη βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ νξζνπδηθή ρεηξνπξγηθή, ην νπνίν δηαζέηεη 

εγγξαθέο δεδνκέλσλ. Οη εγγξαθέο απηέο είλαη κνληέια αλζξψπσλ κε θπζηνινγηθή 

ζσκαηηθή δνκή, θαηάιιεια επνκέλσο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Δθηφο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο εθαξκνγψλ, ππάξρνπλ θαη εθαξκνγέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ζ εηαηξεία Woods & Hon, 

αλέπηπμε έλαλ πξνζνκνησηή γηα εηθνληθή ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ έλα απιφ πιαζηηθφ θνξκφ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη ιαβέο ησλ 

ιαπαξνζθνπηθψλ εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαηξνθνδνηνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν κε 

πιεξνθνξίεο. Ζ εηθνληθή θνηιηαθή ρψξα παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζε κηα Οζφλε θαη ν 

εηδηθεπφκελνο ρεηξνπξγφο κπνξεί λα εμαζθείηαη ζηηο ιαπαξνζθνπηθέο ζπζθεπέο. 
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 ηελ απνθαηάζηαζε ή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην παλεπηζηήκην ηνπ Όξεγθνλ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα, 

κε ζθνπφ λα κάζνπλ λα ειέγρνπλ ηηο κεραληθέο αλαπεξηθέο ηνπο θαξέθιεο θαη λα 

μεπεξλάλε κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Δπίζεο, ε εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο φξαζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 Δθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη γηα έλα ζχλνιν 

άιισλ πεξηπηψζεσλ φπσο ηηο θνβίεο θαη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Γηα 

παξάδεηγκα, έρνπλ πξακαηνπνηεζεί έξεπλεο πνπ έρνπλ απνδείμεη ηε δχλακε ηεο 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηακφξθσζε πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ην ζψκα ηνπο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηε κε ηθαλνπνηεηηθή ζσκαηηθή εηθφλα, 

κε ζηφρν λα ζεξαπεπηνπλ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο φπσο αλνξεμία θαη βνπιηκία. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ, απνδεηθλχεηαη φηη ηα 

άηνκα πνπ κεηά ηελ εκπεηξία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ πην επραξηζηεκέλα 

απφ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηνπο, δειαδή εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν 

δηαζέζηκνη ζην λα απνθηήζνπλ έλα θαιχηεξν ζψκα, ελψ έθαλαλ ζεκαληηθή πξφνδν 

γηα ηελ ζεξαπεία ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο δηαηαξαρψλ. Δθαξκνγέο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη γηα ηε ζεξαπεία αηφκσλ πνπ έρνπλ 

πςνθνβία. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη λα κεηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο αλεζπρίαο θαη 

ηνπ άγρνπο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα άηνκα απηά φηαλ βηψλνπλ θαηαζηάζεηο χςνπο.  

 Οη εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο, νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ ηελ απιή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κέρξη ηα πην ππεξζχγρξνλα ζπζηήκαηα γηα δηαγλψζεηο. Έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο εηθνληθήο θιηληθήο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζε αζζελείο κε Πάξθηλζνλ, νη νπνίνη δνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δε ζα είραλ θακηά ζεξαπεία ππφ άιιεο 

ζπλζήθεο.  

13.4 Δθαπμογέρ Δικονικήρ Ππαγμαηικόηηηαρ ζηον Δλλαδικό Υώπο 

 Έρνπλ αλαπηπρζεί θπξίσο απφ ην Δ.Μ.Π ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο/αλάπηπμεο φγθσλ θάλνληαο παξάιιεια ρξήζε ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ. ηελ εθαξκνγή απηή, ν παγθφζκηνο ηζηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

σο ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο κέζσ WEB λα εηζάγνπλ ηα 

αξρηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκελν φγθν. ηε ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα 
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ππνινγίδεη θαη πξνβιέπεη ελ εμέιημή ηνπ, δεκηνπξγεί αξρεία δεδνκέλσλ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε. Δλ ζπλερεία, ν ηαηξφο ιακβάλεη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα απνζεθεχεη ζηνλ Ζ/Τ ηνπ θαη νπηηθνπνηεί ηνλ κεγελζπκέλν 

φγθν, ψζηε λα έρεη θαη εηθφλα γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ, ην ΔΜΠ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξεπλεηηθφ έξγν EUROMED, έρεη αλαπηχμεη έλα ηξηζδηάζηαην 

κνληέιν ηνπ απηηνχ ζε VRML( Virual Reality Modeling Language) κνξθή ελψ κε 

κηα εηδηθή εθαξκνγή κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηε κνξθή απηή ζε ζηεξενζθνπηθή εηθφλα. 

Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα νπηηθνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά αθνπζηηθά 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ψζηε λα απνθηεζεί έλα κνληέιν κε πξννπηηθή. Με ηε 

ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πινήγεζεο, ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ελδνζθνπηθέο εμεηάζεηο ζην κνληέιν ηνπ απηηνχ. Παξφκνηα 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζέκαηα αλαηνκίαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

εηθνληθνχ κνληέινπ γηα ην απηί είλαη έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην ζέκα, ηφζν ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ, φζν θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ πξέπεη λα εμαρζεί απφ ηελ 

αμνληθή θαη ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 Δπίζεο, ην Δ.Μ.Π ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θιηληθή Mayo, αλέπηπμαλ κηα 

ηερληθή πνπ αθνξά ηελ θνινλνζθφπεζε, κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο 

ηαηξνχο ζηελ δηεξεχλεζε φγθσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο ηνπ 

αζζελή απφ ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν θαη θαηαζθεπάδεη ηα εηθνληθά κνληέια ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε νξγάλσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηθνληθήο θνινλνζθφπηζεο, 

έρεη αλαπηπρζεί εηδηθφ ινγηζκηθφ (ην vega) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ κε 

έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο (ην Lynx) θαη δχν ζπζθεπέο εηζφδνπ, κε θχξηα 

πιενλεθηήκαηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ άλεζε ζηνπο αζζελείο, ζπγθξηηηθά κε ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν εμέηαζεο. 

 

13.5 Δπγαζηηπιακά Πληποθοπιακά ςζηήμαηα (ΔΠ) 

(Laboratory Information Systems-LIS) 

13.5.1 Καηηγοπίερ Δπγαζηηπιακών Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ζηηο εθαξκνγέο εξγαζηεξηαθνχ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα 

γίλεη θάησ απφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ. Καη‟αξράο 

πξέπεη λα θάλνπκε έλα βαζηθφ δηαρσξηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ ζε θαηεγνξίεο: 

 Μηθξά-Μεζαία Δξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ 
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 Γηαγλσζηηθά Κέληξα 

 Ννζνθνκεηαθά Δξγαζηήξηα 

Μπνξεί ην αληηθείκελν λα είλαη θνηλφ θαη ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο, αιιά ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο δηαθνξνπνηνχληαη πιεξσο. 

Υξεηάδεηαη επνκέλσο έλα δηαθνξεηηθά ζρεδηαζκέλν ινγηζκηθφ. Έλα άιιν 

δηαρσξηζκφ, απνηειεί ε εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ βάζεη εθηεινχκελσλ εμεηάζεσλ 

(αηκαηνινγηθέο, κηθξνβηνινγηθέο).  

13.5.2 Πλεονεκηήμαηα Υπήζηρ ΔΠ 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ελφο ΔΠ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Μείσζε Πηζαλφηεηαο Λαζψλ 

 Οξγάλσζε Πξνζσπηθνχ & Γηαδηθαζηψλ 

 Σήξεζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ 

 Γηαηήξεζε Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 

 Γπλαηφηεηα χλδεζεο Αλαιπηψλ 

Ο θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

αθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ γηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ ζα κεηαβνχλ ζην εξγαζηεξηαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

 

13.5.3 Λειηοςπγίερ ενόρ ΔΠ 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΔΠ πξέπεη λα αθνινπζεί πιήξσο ηε ξνπηίλα ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαζέηεη αξζξσηή δνκή, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη 

ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπ ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηψλ φζν θαη ζηελ πηζαλή 

αλάπηπμε λέσλ ηκεκάησλ ζην εξγαζηήξην. 

 Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη είλαη νη παξαθάησ: 

Ειζαγωγή αζθενών και ημεπήζιων εξεηάζεων. 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο αζζελψλ θαη εμεηάζεσλ απφ γξακκαηεία θιηληθψλ, 

γξακκαηεία εξγαζηεξίσλ θαη ην πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ. 

 Δθηχπσζε παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο 

 Γηαρείξηζε Γεηγκάησλ κε εκεξήζην αχμνληα αξηζκφ δείγκαηνο. 

 Δθηχπσζε εηηθεηψλ γξακκσηνχ θψδηθα, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεηγκάησλ. 
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Ενημέπωζη ημημάηων παπαλαβήρ δειγμάηων 

 Δθφζνλ ε εηζαγσγή ησλ εμεηάζεσλ γίλεηαη απφ ηηο θιηληθέο, ηφηε ηκήκαηα 

παξαιαβήο δεηγκάησλ ελεκεξψλνληαη είηε κέζσ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπο είηε απφ 

ην παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

Πποεηοιμαζία Επγαζηηπίων 

 Σα ηκήκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη κε βνεζεηηθέο 

εθηππψζεηο ή εκθαλίζεηο ζηελ νζφλε γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δπίζεο, λα 

δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα ιίζηεο εξγαζίαο γηα θάζε αλαιπηή. Να παξαθνινπζνχληαη 

ζπλερψο νη ππάξρνπζεο εθθξεκείο εμεηάζεηο ζπλνιηθά, αλά ηκήκα εξγαζηεξίσλ θαη 

γηα θάζε αλαιπηή. Σέινο, ζα πξέπεη ην ινγηζκηθφ λα νκνδνπνηεί ηα δείγκαηα αλά 

εμέηαζε ή ηηο εμεηάζεηο αλά δείγκα γηα ηνπο άκεζεο πξνζπέιαζεο αλαιπηέο.  

Διασείπιζη αναλςηών & ιζηοπικού αζθενών 

 Ζ δηαρείξηζε φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλαιπηψλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή, αλεμαξηήησο ηχπνπ ή θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε 

αληίζηνηρε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ αζζελψλ, ε νπνία γίλεηαη απνηειεζκαηηθή 

κε ηε παξνπζίαζε ηεο εθηχπσζεο φισλ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο 

θαη ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ κηαο εμέηαζεο. 

Ειζαγωγή Μεηπήζεων 

 ηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα επηηξέπεηαη λα εηζάγνπλ ή λα ηξνπνπνηνχλ 

κεηξήζεηο γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα. Δπίζεο, νη κεηξήζεηο ησλ 

αλαιπηψλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη απηφκαηα ζηηο θαξηέιεο ησλ αζζελψλ. Πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη κεηξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε θιαζζηθέο κεζφδνπο 

πξνζδηνξηζκνχ θαη εηζάγνληαη κε πιεθηξνιφγεζε ζηε θαξηέια ηνπ αζζελή, κε 

καδηθή εηζαγσγή αλά εμέηαζε (φισλ ησλ εθθξεκψλ απνηειεζκάησλ ηεο ίδηαο 

εμέηαζεο) θαη κε καδηθή εηζαγσγή αλά αζζελή, βαζηζκέλε ζηηο ππάξρνπζεο 

εθθξεκείο εμεηάζεηο.  

Έγκπιζη και απελεςθέπωζη αποηελεζμάηων- αίηηζη επανεξεηάζεων. 

 Ο ππεχζπλνο θάζε ηκήκαηνο εξγαζηεξίσλ ή ν δηεπζπληήο ησλ εξγαζηεξίσλ 

πξέπεη λα κπνξεί λα εγθξίλεη ειεθηξνληθά ηηο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηψληαο ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ δηαζέζηκεο ζηηο θιηληθέο, ή ζηελ γξακκαηεία γηα 

εθηχπσζε. εκαληηθή δηαδηθαζία είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ 

εμεηάζεσλ πνπ απαηηνχλ επαλεμέηαζε. 
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Εκηύπωζη Αποηελεζμάηων 

 Σν θάζε εξγαζηεξηαθφ ηκήκα κπνξεί λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ, 

εθφζνλ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ αληίζηνηρν ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο. Δπίζεο, ε 

γξακκαηεία κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα εθηππψζεη ζπγθεληξσηηθά φια ηα 

απνηειέζκαηα, φισλ ησλ ηκεκάησλ, ελψ ην ίδην κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη νη θιηληθέο, 

εθηππψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ ηνπο. Καηά ηελ εθηχπσζε, ν έιεγρνο 

εθθξεκψλ εμεηάζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ ρξήζηκεο 

δηαδηθαζίεο. 

Παπάδοζη Αποηελεζμάηων  

 Γηα ηελ παξάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ δεηγκάησλ ηνπ αζζελνχο απφ φια ηα 

ηκήκαηα σλ εξγαζηεξίσλ. ηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη νη εμεηάζεηο θάζε θιηληθήο κε 

εθηππψζεηο αλά θιηληθή θαη κεηά γίλεηαη ε ελεκέξσζε γηα εθθξεκείο εμεηάζεηο. 

 

13.5.4 Παπαδείγμαηα εγκαηεζηημένυν ΔΠ 

Ναςηικό Νοζοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α)  

 Σν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Ν.Ν.Α είλαη ην Medilab. Ζ ζπληήξεζε 

ηνπ πιηθνχ πξνζθέξεηαη απφ ηε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ Medlab, δει. ηε 

Computer Control Systems. Οη άιιεο ζπζθεπέο ησλ εξγαζηεξίσλ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο. Δπίζεο, ειέγρνληαη ηα επίπεδα ησλ ρξεζηψλ θαη 

δηακνξθψλεηαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο. Κάπνηα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ 

απηνκαηνπνηεζεί είλαη ην Μηθξνβηνινγηθφ, ην Βηνρεκηθφ, ην Αηκαηνινγηθφ, θαζψο 

θαη ην Αλνζνινγηθφ θαη ην εξγαζηήξην Αηκνδνζίαο.  

ςνοπηική Πεπιγπαθή Medilab 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη αλαιπηέο δηαζπλδένληαη ζην φιν ζχζηεκα κέζσ 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη ην ζχζηεκαπιένλ απνηειεί εληαίν θνξκφ παξαγσγήο. Ο 

θνξκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, είηε απηέο 

εθηεινχληαη ζε ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο, είηε πξνζδηνξίδνληαη κε θιαζζηθέο κεζφδνπο 

πξνζδηνξηζκνχ κε ρξήζε απιψλ ζπζθεπψλ (κηθξνθφπηα θιπ) ή ηέινο 

πξνζδηνξίδνληαη κε θιαζζηθέο ρεκηθέο κεζφδνπο. Οη εμεηάζεηο εηζάγνληαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζην ζχζηεκα είηε απφ θάζε θιηληθή είηε απφ ηελ γξακκαηεία ησλ 

εξγαζηεξίσλ, είηε απφ ηηο γξακκαηείεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ. 
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Δθαπμογέρ ηος Medilab  

Δξεηάζειρ 

 Ζ εθαξκνγή ρεηξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

γίλνληαη είηε απφ απηφκαηνπο αλαιπηέο είηε απφ θιαζζηθέο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ, 

νκαδνπνηψληαο ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ αζζελνχο, ηα νπνία ηειηθά εθηππψλεη 

ή απνζηέιιεη ζηε θιηληθή ηνπ αζζελνχο. Σν ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ ζε πξνζζήθεο 

λέσλ εμεηάζεσλ ή νκνίσλ εμεηάζεσλ πνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φκσο κε άιιε 

κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ θαη δηαρεηξίδεηαη αλάινγα κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηηκέο 

αλαθνξάο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ην θχιν ηνπ αζζελνχο θαη ζε επηπξφζζεηε 

θιίκαθα 12 δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ αλαθνξάο.  

 Ζ νκαδνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ γίλεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα, φπσο ε 

νκαδνπνίεζε αλά θαηεγνξία εμεηάζεσλ, αλά ρξεζηκνπνηνχκελν αλαιπηή θαη αλά 

ηκήκα εξγαζηεξίνπ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ επηηξέπεη ην ρεηξηζκφ ηνπο 

ζαλ εληαία νκάδα εμεηάζεσλ, πνπ ππνδειψλεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εμεηάζεσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ή ηελ πιήξε εμαηνκίθεπζε θάζε εμέηαζεο ηεο νκάδαο. 

Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδνληαη πιήξσο εμεηάζεηο, πνπ νη ηηκέο ηνπο είλαη 

απνηειέζκαηα ππνινγηζκψλ βάζεη ησλ ηηκψλ άιισλ εμεηάζεσλ, κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν ππνινγηζκνχ. Οη ππνινγηδφκελεο εμεηάζεηο θαη ν ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη 

πιήξσο παξακεηξηθέο θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Αςηόμαηοι Αναλςηέρ 

 Ζ εθαξκνγή δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 

αλαιπηέο φισλ ησλ ηχπσλ (βηνρεκηθνχο, αηκαηνινγηθνχο, νχξσλ θιπ) θαη 

αλεμάξηεηα θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, πξνζαξκνδφκελν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θάζε αλαιπηή. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο αλαιπηέο είλαη είηε κνλφδξνκε γηα απιή 

ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ, είηε ακθίδξνκε γηα πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλαιπηή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ.  

Έλεγσορ Ποιόηηηαρ 

 Ζ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαιπηψλ ειέγρεηαη κε ελζσκαησκέλν 

ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα θάζε έλα ζπλδεδεκέλν αλαιπηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαθνινπζνχληαη πιήξσο ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ζε εκεξήζηα, κεληαία θαη 

εηήζηα βάζε θαη ε εκθάληζε ησλ αλαθνξψλ ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο γίλεηαη είηε ζε 

κνξθή αλαιπηηθψλ ε ζπγθεληξσηηθψλ εθηππψζεσλ, είηε ζε κνξθή δηαγξακκάησλ.  
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Ιαηπικόρ Φάκελορ  

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηέρεη πιήξε εξγαζηεξηαθφ ηαηξηθφ 

θάθειν φισλ ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχζεθαλ ε πξνζήιζαλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη άκεζα δηαζέζηκα είηε ζην πξνζσπηθφ ησλ 

εξγαζηεξίσλ είηε ζηελ θιηληθή ηνπ αζζελνχο. ηνπο ηφπνπο παξνπζίαζεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζπγθξηηηθέο δηαρξνληθέο παξνπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ εμεηάζεσλ, εκθάληζε κφλν ησλ παζνινγηθψλ επξπκάησλ ηνπ 

αζζελνχο, θαζψο θαη νη απνθιίζεηο απφ ηηο ηηκέο αλαθνξάο. Δπίζεο, ε παξνπζίαζε 

ησλ ηηκψλ ηνπ ηζηνξηθνχ γηα θάζε εμέηαζε γίλεηαη κε δηαγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

φιεο ηηο δηαρξνληθέο ηηκέο, ηα φξηα High-Low, βάζεη ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ηνπ θχινπ ηνπ αζζελνχο, θαζψο θαη ηε κέζε ηηκή. Με απηφ ην ηξφπν γίλεηαη εκθαλήο 

ζηνλ θιηληθφ ηαηξφ ε πνξεία ηνπ αζζελή. 

Υπήζηερ 

 Σν Medilab ππνζηεξίδεη απεξηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ, πνπ ν θαζέλαο έρεη 

δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη πξφζβαζε ζηηο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο. Π.ρ, ε 

γξακκαηεία κπνξεί λα εηζάγεη ή λα ηππψζεη εμεηάζεηο ελφο δείγκαηνο, αιιά φρη λα 

επέκβεη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ κία παξαζθεπάζηξηα κπνξεί λα επέκβεη ζηηο 

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ αλήθεη ζην βηνρεκηθφ ηκήκα, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο ηπρφλ αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο ηνπ ίδηνπ αζζελνχο. 

ύνδεζη με Πληποθοπιακό ύζηημα Νοζοκομείος 

 Ζ δηαζχλδεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ ππνζπζηήκαηνο κε 

επξχηεξν Ννζνθνκεηαθφ πιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα είλαη εθηθηή. Οη πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έηζη ψζηε ην Medilab λα 

παξαιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα εμεηάζεηο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εξγαζηεξίσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ λα ελεκεξψλνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν ησλ αζζελψλ. 

13.5.5 Αξιολόγηζη ηηρ σπήζηρ ΔΠ 

 Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηεξίσλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ρξήζε ηνπο βνεζάεη θαη αιιάδεη ηνλ ηξφπν ξνήο 

ηεο πιεξνθνξίαο ζηα εξγαζηήξηα ησλ κνλάδσλ πγείαο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ηφζν ζε επίπεδν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν 
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απηνκαηνπνηεκέλσλ αλαιπηψλ, πεξηφξηζε ην ρξφλν θαη αχμεζε ηελ αθξίβεηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, ηα ΔΠ πξνζθέξνπλ: 

 Σαρχηαηε δηεθπεξαίσζε ησλ εμεηάζεσλ 

 Βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ηξνθνδνηνχζε 

ηνπο αλαιπηέο θαη θαηέγξαθε ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ, ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα 

απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε ησλ εμεηάζεσλ. 

 Μείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ιφγσ αχμεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. 

14. Σηλεφαηπική-Σηλεκπαίδεςζη ζηοςρ σώποςρ παποσήρ ςπηπεζιών 

ςγείαρ 

14.1 Οπιζμοί 

Σειεταηξηθή θαιείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο 

ζηελ πγεία, κε άιια ιφγηα ε ρξήζε ηεο ηειεκαηηθήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο. Με ηνλ φξν Ηαηξηθή Πιεξνθνξηθή ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηα ζπζηήκαηα Ζ/Τ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, ην 

ινγηζκηθφ θαη νη πνιιαπιέο εθαξκνγέο ησλ πνιπκέζσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε. Δίλαη ζπρλφ ην 

θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο έλλνηεο, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο ηειεταηξηθέο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηαηξηθήο 

πιεξνθνξηθήο.  

14.2 Δθαπμογέρ Σηλεφαηπικήρ  

Οη πξψηεο εθαξκνγέο ηεο αθνξνχλ ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 

νδεγηψλ κέζσ αζπξκάηνπ ζε πινία ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

Με ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αλαπηχζζνληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο θαη πην εμειηγκέλεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη κε ηε 

κεηάδνζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή.  

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηειεταηξηθψλ 

εθαξκνγψλ είλαη: 

 Ζ ηαηξηθή ζπζθεπή πνπ ζπιιέγεη ηα ηαηξηθά δεδνκέλα (κηθξνζθφπην) 
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 Ζ ζπζθεπή ςεθηνπνίεζεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, ζηε πεξίπησζε πνπ 

ε εθάζηνηε ηαηξηθή ζπζθεπή παξάγεη ηα δεδνκέλα ζε αλαινγηθή κνξθή ( 

ςεθηνπνηεηήο αθηηλνγξαθηψλ) 

 Ο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ κεηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο δεχμεο. 

 Οη ζηαζκνί απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ κε νζφλεο πςειήο αλάιπζεο 

λάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε ηαηξηθήο εθαξκνγήο. 

 

14.2.1 Σηλεδιάγνυζη & Σηλεζςμβοςλεςηική 

 Δίλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο γλψζεο ζηε κνξθή δηάγλσζεο ή 

ζπκβνπιψλ κε ηε ρξήζε ηειεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ηεο 

ηα θιηληθά ζηνηρεία, φπσο αθηηλνγξαθίεο, κεηαδίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή κέζσ 

δηθηχνπ απφ ηνλ κε εμεηδηθεπκέλν ζε θάπνην εμεηδηθεπκέλν γηαηξφ ν νπνίνο, αθνχ ηα 

εμεηάζεη ζηηλ ππνινγηζηή ηνπ, πξνρσξεί ζηελ δηάγλσζε θαη ηελ επηζηξέθεη ζην κε 

εηδηθεπκέλν γηαηξφ καδί κε νδεγίεο. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηειεδηάγλσζεο 

πεξηνξίδνληαη ζηε κεηάδνζε ςεθηαθψλ ηαηξηθψλ εηθφλσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν 

πιενλέθηεκα ηεο ηειεδηάγλσζεο θαη ηειεζπκβνπιεπηηθήο είλαη φηη ε κεηάδνζε ησλ 

θιηληθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηνπηθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

14.2.2 Σηλεακηινολογία 

 Δίλαη ε κεηάδνζε αθηηλνινγηθψλ εηθφλσλ απφ έλα ζεκείν ζε άιιν γηα 

δηάγλσζε ή ζπκβνπιή. Όηαλ ην απεηθνληζηηθφ κεράλεκα (ππεξήρσλ, αμνληθνχ θαη 

καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ) δελ δηαζέηεη ςεθηαθή έμνδν, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπζθεπέο, φπσο ςεθηνπνηεηήο αθηηλνινγηθνχ θηικ, νη νπνίεο ζπλδένληαη απεπζείαο 

ζηελ έμνδν βίληεν ηεο απεηθνληζηηθήο δηάηαμεο.  

14.2.3 Σηλεδεπμαηολογία 

 Δίλαη ε κεηάδνζε δεξκαηνινγηθψλ εηθφλσλ απφ έλα ζεκείν ζε άιιν γηα 

δηάγλσζε ή απινχο ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο. Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη 

απνηειείηαη απφ κηα δηάηαμε κεηάδνζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε κεηάδνζε κε 

θηλνχκελσλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη κηα δηάηαμε αλάθηεζεο κε θηλνχκελσλ εηθφλσλ 

πςειήο αλάιπζεο, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη είηε κηα αλαινγηθή βηληενθάκεξα 
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ζπλδεδεκέλε ζε έλα ζχζηεκα ςεθηαθήο αλάθηεζεο ζηαηηθψλ εηθφλσλ ή κηα ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή ζπζθεπή  θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην ζχζηεκα ηειεκεηάδνζεο. 

14.2.4 Σηλεκαπδιολογία 

 Δίλαη ε κεηάδνζε ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ (ΖΚΓ) απφ έλα ζεκείν ζε άιιν 

γηα δηάγλσζε ή απινχο ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο. Γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηάδνζε 

ΖΚΓ απαηηνχληαη ςεθηαθφο θαξδηνγξάθνο (γηα ηελ παξαγσγή ΖΚΓ ζε ςεθηαθή 

κνξθή), έλα ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν (απιφ ηειεθσληθφ δίθηπν), θαζψο θαη έλαο 

ππνινγηζηηθφο ζηαζκφο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη απεηθφληζε ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 

14.2.5 Σηλεπαθολογία 

πλίζηαηαη ζηε κεηάδνζε παζνινγναλαηνκηθψλ εμεηάζεσλ απφ έλα ζεκείν ζε 

άιιν γηα δηάγλσζε ή ζπκβνπιή. Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη απνηειείηαη απφ κηα 

πςειήο επθξίλεηαο θάκεξα (ζπλδεδεκέλε πηζαλά κε κηθξνζθφπην), έλαο 

ππνινγηζηηθφο ζηαζκφο ςεθηνπνίεζεο, θσδηθνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο εηθφλαο, 

θάπνηα ειεθηξνκεραληθά ζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξνζθνπίνπ, θαζψο θαη 

έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ιήςεο, απεηθφληζεο θαη απνζήθεπζεο ζηελ πιεπξά ηνπ 

εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ.  

14.2.6 Σηλεζςνδιάζκετη ιαηπικών ομάδυν 

πλίζηαηαη ζηε ζπλδηάζθεςε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

ηαηξψλ γηα γλσκάηεπζε θαη εμέηαζε θιηληθψλ επξπκάησλ. Σν θφζηνο ηεο είλαη 

ζρεηηθά ρακειφ θαη δίλεη επνκέλσο ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ έκπεηξν ηαηξφ λα 

γλσκνδνηήζεη θαη ηαπηφρξνλα λα θαζνδεγήζεη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. Γχλαηαη επίζεο 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθψλ ζπκβνπιίσλ ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ.     

14.2.7 Σηλεσειποςπγική 

 Δίλαη έλαο ηνκέαο ηεο ηειεταηξηθήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί εδψ θαη κεξηθά 

ρξφληα. Με ηηο εθαξκνγέο ηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ δχν ρεηξνπξγεία κεηαμχ ηνπο 

γηα ηελ δηεθπαηξέσζε ελφο ρεηξνπξγείνπ ή κηαο ρεηξνπγηθήο δηαδηθαζίαο. Δλλννχκε 

ζπλήζσο ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ρεηξνπξγψλ κηθξήο εκπεηξίαο πνπ βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζε ρεηξνπξγεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, κε πεπεηξακέλνπο ρεηξνπξγνχο, 

κε ηελ ρξήζε ξνκπνηηθψλ ζπζθεπψλ (ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) θαη 
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ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ έκπεηξνπ γηαηξνχ). 

Απαηηεί απμεκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, ψζηε 

λα είλαη εθηθηή ε πξνζνκνίσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζην ρεηξνπξγείν ζηνλ 

απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ κεζσ ηεο κεηάδνζεο εηθφλαο θαη ήρνπ πξνο δχν 

θαηεπζχλζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ηελ ηειερεηξνπξγηθή έρνπλ αλαθεξζεί 

πιεξνθνξίεο  θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

  

14.3 Η ηηλεφαηπική ζηην Δλλάδα 

 Ζ ηειεταηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα έρεη εθαξκνζηεί θπξίσο απφ 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη ή εθπνλήζεθαλ είηε απφ ηδησηηθνχο θνξείο είηε απφ 

Παλεπηζηήκηα κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 Σν έξγν “Ambulance” ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην DG XIII-Telematics in 

health Care θαη έρεη αλάδνρν θνξέα ην ΔΠΗΔΤ θαη ην ΔΜΠ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο γηα ηειεδηάγλσζε θαη ηειευπνζηήξημε θηλεηψλ 

κνλάδσλ παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. Ζ ζπζθεπή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

αζζελνθφξα, ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ θάπνηα αξρηθά ζηνηρεία ζε επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο θαη θάπνηεο εμεηάζεηο (θαξδηνγξάθεκα). 

 Σν “Euromed” ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην DG-ΗΗΗ θαη έρεη αλάδνρν θνξέα ην 

ΔΠΗΔΤ θαη ην ΔΜΠ. Ο ηειηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε, 

ν ζπλδπαζκφο θαη ε ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ ησλ Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ Τςειψλ 

Δπηδφζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηππνπνίεζε ησλ ηερληθψλ απεηθφληζεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηειεταηξηθέο εθαξκνγέο ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

 Σν “Hermes” ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ην ήκηζπ απφ ηελ Δ.Δ θαη απνζθνπεί 

ζηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Πιαηθφξκαο Τπεξεζηψλ Σειεταηξηθήο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε Δπξσπαίνπο Πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ρψξεο ηεο Δ.Δ 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

 Σν “VSAT” ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ,  φπσο 

είλαη ηα ηεξκαηηθά VSAT θαη ν δνξπθφξνο EUTELSAT. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ην πξφγξακκα Science for Stability  

ηνπ ΝΑΣΟ. πκκεηέρνπλ δηάθνξνη θνξείο, φπσο ην εξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο, ηα 

Ννζνθνκεία Λατθφ, Αγία νθία θαη Χλάζεην θηι. 

 Σν “ΣΑΛΧ” έγθεηηαη ζην ζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ Σειεθαξδηνινγίαο γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην σλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν πξνο επηά 
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πξσηνβάζκηεο κνλάδεο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. ηεξίδεηαη ζηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Έξγνπ FEST (Framework for European 

Services in Telemedicine), πνπ ρξεκαηνδφηεζε ε Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ.  

Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα ηειεταηξηθήο ζην ηζκαλφγιεην είλαη κηα 

πξσηνβνπιία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

ηνπ ηζκαλφγιεηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο 

ζην εηζκαλφγιεην είλαη νη εμήο: 

 Έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

 Αχμεζε γλψζεσλ θαη ηθαλφηεηαο ησλ ηνπηθψλ ηαηξψλ κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εηδηθνχο ηνπ ηζκαλνγιείνπ 

 Αχμεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο ηνπηθά 

παξερφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. 

 Σαθηηθή παξαθνινχζεζε αζζελψλκε ρξφληεο παζήζεηο. 

ην ηζκαλφγιεην ππάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο θαη θάζε ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ Οζφλε πςειήο επθξίλεηαο, Πξνζσπηθφ Ζ/Τ κε ελζσκαησκέλν 

modem θαη ςεθηνπνηεηή εηθφλσλ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, κηα κεραλή ιήςεσο, 

θαζψο θαη κηα Φσηεηλή Σξάπεδα γηα ηνλ θσηεηζκφ ησλ αθηηλνγξαθηψλ κε βξαρίνλα 

ζηεξίμεσο ηεο κεραλήο ιήςεσο. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηηξέπεη ηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη 

ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ. Δπηηξέπεη επίζεο θαη θάπνηεο άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο 

πεξηζηξνθή, αιιαγή αληηζέζεσο, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ζε θάπνην άιιν ζηαζκφ 

εξγαζίαο, κε ηνλ νπνίνλ ππάξρεη θπζηθή επηθνηλσλία. 

ε φ,ηη αθνξά άιια λνζνθνκεία, ην Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ έρεη πηνζεηήζεη 

εθαξκνγέο ηειεαθηηλνινγίαο θαη ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ζπλέδεζε ηα λνζειεπηήξηα 

ηνπ νκίινπ κε ην Methodist Hospitals Network, ελψ πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία κε ην 

δίθηπν ηεο General Electric.  

ην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξαηεζνχλ θαη θάπνηεο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα. 

 

14.4 Διζαγυγή ζηην εξ’αποζηάζευρ εκπαίδεςζη 

 Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν 

νδήγεζαλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εθπαίδεπζε. Σφζν ε αδπλακία φκσο 

θάιπςεο ηεο δήηεζεο φζν θαη νη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο έδσζε 
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ψζεζε ζηε γέλλεζε λέσλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. Βαζηθή ηνπο 

θηινζνθία είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο φισλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο 

ηνλ ηφπν, ρξφλν θαη ξπζκφ ηεο κειέηεο ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε απφ 

απφζηαζε κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη ζπκβαηηθέο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη 

απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζηνλ ίδην ρψξν. ηελ πεξίπησζε απηή ν ξπζκφο απφθηεζεο ηεο γλψζεο 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα είλαη θπξίσο επζχλε ηνπ εθπαηδεπηή θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απηφο δηαζέηεη, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά. Οη ζπκβαηηθέο κέζνδνη εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζε ρψξνπο θαη κέζα, ηελ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ εθπαηδεπηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ θιπ. ε κηα πξνζπάζεηα λα ππεξθεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί απηνί 

θαη ε εθπαίδεπζε λα γίλεη καδηθφηεξε, πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζρήκαηνο πνπ ε 

εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ απφζηαζε.  

Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε αθνινχζεζε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηζηνξηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ ζηάδηά ηεο: 

 Μαθήμαηα με αλληλογπαθία. Ζ πξψηε εθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

απφζηαζε ήηαλ ηα καζήκαηα κε αιιεινγξαθία. Σα καζήκαηα, ην βνεζεηηθφ πιηθφ 

θαη νη απαληήζεηο κεηαθέξνληαλ κε ηαρπδξνκείν. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

εθκάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα κε βηληενθαζέηεο, θαζέηεο ήρνπ θαη 

CD. 

 Δκπεμπόμενη εκπαίδεςζη. Με ηε κέζνδν είρακε καζήκαηα κέζα απφ 

ηειενπηηθά ή ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα, δειαδή κέζα απν καγλεηνζθνπνεκέλεο ή 

δσληαλέο εθπνκπέο. Ζ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ κνλφδξνκε, ρσξίο ηελ 

χπαξμε ζηνηρεησδψλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ησλ ζεαηψλ ή ησλ αθξναηψλ ηεο.  

 Δκπαίδεςζη και Δπιμόπθυζη μέζυ ςπολογιζηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο αθνξά ηελ εθπαίδεπζε φπνπ ν ππνινγηζηήο παξέρεη ηε γλσζηηθή 

πιεξνθνξία κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηδηαίηεξεο κνξθήο θαη νξγάλσζεο, 

ηα νπνία δηαηίζεληαη ζε δηζθέηεο ή CD‟s. Οη ππνινγηζηέο κπνξεί λα είλαη 

κεκνλσκέλνη ή λα ζπλδένληαη ζε δίθηπν. Ζ εθπαίδεπζε βαζηδφκελε ζε ππνινγηζηέο 

(CBT-Computer Based Training) θαη νη νδεγίεο κέζσ ππνινγηζηή (CAI-Computer 

Aided Instruction) απνηεινχλ έλα ηξφπν κάζεζεο πνπ γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο.  
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 Δκπαίδεςζη από απόζηαζη μέζυ Internet. Ζ πην πξφζθαηε θαη πην 

ειθπζηηθή πξφηαζε πνπ ζπλδπάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ –Μεραλήο, είλαη 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα παξέρεηαη κέζα απφ ην Internet (WBT- Web Based 

Training). Ζ πεξίπησζε απηή δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ ηα παξαδνζηαθά 

εξγαζηήξηα θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη επεηδή ην Internet επηηξέπεη ζηνλ 

θαζέλα πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε, ήηαλ αλακελφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. 

14.5 Παπαδοζιακή Δκπαίδεςζη & Δκπαίδεςζη από απόζηαζη 

Ζ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ζέηεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε 

εθείλσλ πνπ ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ έλα αληηθείκελν ή απιά λα βειηηψζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί είλαη νη εμήο: 

 Καιχπηεη έλα ζηελφ θάζκα ειηθηψλ 18-23 εηψλ. 

 Τπάξρεη ππνρξέσζε ζηελήο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 Τπάξρεη αδπλακία παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κηθξήο 

δηάξθεηαο. 

Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ελζσκαηψλεη ζπλήζσο ηηο αξρέο ηεο αλνηθηήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηφρν έρεη λα ιχζεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο 

εθπαίδεπζεο. Μεξηθά ζπφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη νη εμήο: 

 Απεπζχλεηαη ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν επίδνμσλ ζπνπδαζηψλ κε θαηψηαην 

φξην ειηθίαο ηα 18 ρξφληα.  

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο φισλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, απφ ην 

πξνπηπρηαθφ έσο ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

 Δίλαη πιαζκαηηθά ηα φξηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Τπάξρνπλ εηθνληθέο 

ηάμεηο (ηειεηάμεηο) πνπ δελ απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ.  

Δπηπιένλ, νη φξνη „Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε‟ ή „Αλνηρηή Δθπαίδεπζε απφ 

Απφζηαζε‟ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ 

πξνζθνξά καζεκάησλ ζε κηα κεγάιε πνηθηιία αθξναηεξίνπ θαη δηαηηζέκελσλ κέζσλ. 

Έλα απφ ηα θνηλά ζεκεία ηνπο είλαη πσο ππάξρεη απφζηαζε κεηαμχ ηνπ δηδάζθνληα 

θαη ηνπ δηδαζθφκελνπ, θαζψο ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα επηιέμεη ην ρψξν κάζεζεο. 

Δπίζεο, ν ξπζκφο εμέιημεο ηεο κάζεζεο θαζψο θαη ε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ειέγρεηαη 

απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη φρη κφλν απφ ηνλ δηδάζθνληα. Σέινο, ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ εθπαηδεπφκελνπ θαη εθπαηδεπηή δελ είλαη ζπλερήο θαη γίλεηαη γξαπηά ή κε ηε 
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ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ελψ ε δηδαρή ηνπ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη κέζα απφ ην 

παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

ηελ εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζαλ 

Δηθνληθνί Μαζεηέο. Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ ηνλ έιεγρν, ηελ επίβιεςε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ θχθισλ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Οη δχν παξαπάλσ νκάδεο ππνζηεξίδνληαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο Γηαρεηξηζηέο (Administrators), νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ην ηερληθφ 

κέξνο, δεκηνπξγψληαο εηθνληθέο ηάμεηο, δηαρεηξηδφκελνη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ, 

εηζάγνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθά αζρνινχκελνη κε ηελ επηθαηξνπνίεζε 

θαη ελεκέξσζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

14.6 Πλεονεκηήμαηα & Μειονεκηήμαηα εθαπμογήρ μεθόδυν 

εκπαίδεςζηρ από απόζηαζη 

Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ επειημία 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 Σην πποζβαζιμόηηηα. Ζ δηεζλήο εκπεξία απέδεημε φηη ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ εθαξκφδνπλ κεζφδνπο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιή 

ζε απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 Σο κόζηορ. Ζ θιαζζηθή κνξθή θνίηεζεο πεξηιακβάλεη ρξήκαηα γηα 

αγνξά πιηθνχ ή έμνδα γηα κεηαθηλήζεηο ή γηα ελνίθην θαηνηθίαο. Με ηελ εθπαίδεπζε 

απφ απφζηαζε δελ ππάξρεη ε αλάγθε κεηαθίλεζεο θαη απνηειεί κηα πξνζηηή ιχζε γηα 

φινπο εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο ρσξίο 

λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ θαηνηθία ηνπο. 

 Σον σπόνο και ηον ππογπαμμαηιζμό. Ο εθπαηδεπφκελνο έρεη ηελ 

επρέξεηα επηινγήο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα εξγαζίαο, νπφηε γίλεηαη εκθαλέζηεξε θαη ε ζρέζε 

ηεο κε ηηο βειηηψζεηο πνπ πξνηίζεηαη λα επηθέξεη, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηηπγράλεη. Δπίζεο, εμνηθνλνκνχληαη ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο θαη απνπζίαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. 

 Σην έλλειτη εξειδικεςμένυν εκπαιδεςηών ή ηηρ γευγπαθικήρ 

ζςγκένηπυζήρ ηοςρ. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ 

γεσγξαθηθή ηεο δηάζηαζε έρεη αληίζηνηρεο επεξγεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ. Οη εθπαηδεπηέο ζπαηαινχλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε κεηαθηλήζεηο θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ θαζνδεγεηηθφ ηνπο ξφιν. Αιιά θαη ν νξγαληζκφο πνπ 
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νξγαλψλεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αληιήζεη ζηειέρε απφ κηα 

γεσγξαθηθά επξχηεξε δεμακελή εθπαηδεπηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαζέζνπλ ηα 

πξνζφληα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αληίζηνηρν ξφιν.  

 Σον απιθμό ηυν εκπαιδεςομένυν. Σα φξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ειαζηηθφηεξα. πγθεθξηκέλα, ζε δεκνθηιή ζέκαηα 

αληηθείκελα κπνξεί λα ππεξθεξαζηεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζπκβαηηθέο ηάμεηο, ελψ ζε εμεηδηθεπκέλα θαη κε δεκνθηιή 

ζεκαηηθά αληηθείκελα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί επθνιφηεξα ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

πνπ ζα θαζηζηνχλ νηθνλνκηθή ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκαηνο εθπαίδεπζεο. 

 Σην επικένηπυζη ζε ζςγκεκπιμένο γνυζιακό ανηικείμενο. Τπάξρεη 

ειεχζεξε επηινγή θαη ζπλεηδεηή απφθαζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θχθισλ καζεκάησλ. Ζ επηινγή νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ παξά 

ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ.  

ε φηη αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, ε αδπλακία 

άκεζεο ππνβνιήο εξσηήζεσλ είλαη ην ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα. Ο εθπαηδεπφκελνο 

κειεηάεη κφλνο ηνπ θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ππνβνιήο εξσηήζεσλ πξνο 

ηνλ εθπαηδεπηή. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ γλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο πξφνδν ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ πξφνδν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη δελ αλαπηχζζεηαη επνκέλσο αληαγσληζκφο 

πνπ επηθξαηεί ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή είλαη 

απξφζσπε θαη δελ ππάξρεη ε φξεμε θαη ην πάζνο λα εκπεπζηνχλ νη ζπνπδαζηέο απφ 

έλαλ θαιφ θαη αμηφινγν εθπαηδεπηή.  

Γηα ηε ιχζε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ πξνβιήκαηνο ππάξρνπλ δχν θχξηεο 

πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε είλαη ε παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε απφ απηφ πνπ παξέρεηαη 

ζηελ ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Τπάξρεη εηδηθφο ζρεδηαζκφο πιηθνχ κε ηξφπν ψζηε ν 

εθπαηδεπφκελνο λα κπνξεί λα βξεη ιχζε ζηα εξσηήκαηά ηνπ ρσξίο ηελ άκεζε βνήζεηα 

εθπαηδεπηή. Δπίζεο δηαηίζνληαη ππνινγηζηέο ζηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

θαζψο θαη δίθηπα επηθνηλσλίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο νκάδαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη ππνινγηζηέο 

κπνξνχλ φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

αιιά επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη λα ηνλ βνεζάκε άκεζεο παξαπνκπέο (hyperlinks) ζε 

βνεζεηηθά θείκελα. Σν δεχηεξν κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη φηη κε ηε ρξήζε δηθηχσλ 
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δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαζψο 

θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 

14.7 Μέθοδοι & Δπγαλεία ζηην Δκπαίδεςζη από απόζηαζη 

Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο ηηο κεζφδνπο 

εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε είλαη: 

 Σν κέζν γηα ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο άξα θαη ηελ παξνρή γλψζεσλ 

πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 Ζ κνξθή θαη ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπφκελνο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

(παζεηηθή, δηαδξαζηηθή) 

 Σν θφζηνο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ην δηακνξθψλνπλ. 

 ηελ επξχηεξα δηαδεδνκέλε θαη παιαηφηεξε κέζνδν εθπαίδεπζεο ε 

παξερφκελε γλψζε δηαηίζεηαη ζαλ έλα ζχλνιν απφ εγρεηξίδηα ζε έληππε κνξθή, ηελ 

χιε ησλ νπνίσλ θαινχληαη λα αθνκνηψζνπλ νη εθπηαδεπφκελνη. Σν κνληέιν πνπ 

ππνζηεξίδεη απηνχ ηνπ ηχπνπ ε εθπαίδεπζε είλαη έλα κνληέιν εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ή ζεκηλάξηα φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ παξαθνινπζνχλ ην ίδην πξφγξακκα. 

 Δπίζεο, ε ρξήζε κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο λα εθαξκφζνπλ κνληέια νκαδηθήο δηδαζθαιίαο φπσο 

ζεκηλάξηα επίδεημεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ.  

 Δπηπξφζζεηα, νη Ζ/Τ δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο 

δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο 

απφ απφζηαζε. Σα πην απιά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ Ζ/Τ 

(CBT-Computer Based Training)  εθκεηαιιεπνληαη ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ CD-ROM 

θαη ηελ δηαδξαζηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν ρξήζηεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φηαλ 

απηφ δηαηίζεηαη ζε κνξθή εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. Ζ κεηαθνξά ησλ εθαξκνγψλ ησλ 

πνιπκέζσλ ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (WBT-Web Based Training) έδσζε λέα 

ψζεζε ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Σν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ 

ηαρεία αλαλέσζε θαη ηνλ δηαξθή εκπινπηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ καδηθνπνηείηαη, αιιά ε αληίζηνηρε καδηθνπνίεζε ηεο 

πξνζθνξάο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ απφ απφζηαζε ζε πεξηβάιινλ 

δηθηχνπ δίλεη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηελ θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε, 
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επηηξέπνληαο ζε απηνχο πνπ αθνινπζνχλ ην ίδην πξφγξακκα λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαδηθά. Ζ εμέιημε ησλ δηθηχσλ επηηξέπεη 

ηελ κεηάδνζε ήρνπ θαη εηθφλαο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

καζήκαηα ζε εηθνληθέο ηάμεηο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο ζε κηα θαλνληθή ηάμε. Οη ζπγθεθξηκέλνη κέζνδνη 

εθπαίδεπζεο πνπ δνκνχληαη γχξσ απφ ηειεκαηηθά δίθηπα θαη επηηξέπνπλ ηε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ εηθφλαο, ήρνπ, θνηλή ρξήζε εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, αιιά θαη 

ηε ζηελή επνπηεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ θνξέα νξγάλσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνδίδνληαη κε ηνλ φξν ηειεθπαίδεπζε. ήκεξα ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζπλεπηθνπξείηαη απφ νινθιεξσκέλα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαρείξηζήο ηεο (LMS-Learning Management Systems), πνπ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ, λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα νινθιεξσκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

(integrated distributed learning environments), γλσζηά θαη σο πιαηθφξκεο 

ηειεθπαίδεπζεο, επί ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο.  

 Αλάινγα κε ην άλ ν εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζε εηθνληθέο ηάμεηο ή εάλ 

αθνινπζεί έλα πξφγξακκα πνπ ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαη ηνλ εθπαηδεπηή δελ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, νη κέζνδνη ηειεθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κνξθέο: 

 Σε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε (Synchronous Shared Learning-SSL) 

πξνζηδηάδεη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζε ηάμε. Οη εθπαηδεπφκελνη θαη ν 

εθπαηδεπηήο ζπλδένληαη δηθηπαθά ζε έλα ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηάμε ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, παξά ηελ φπνηα απφζηαζε ηνπο. 

Απηή κνξθή επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη λα ιάβνπλ 

απαληήζεηο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπδήηεζε, ή λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

λα κεηαβάιιεη ην ξπζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Όπσο ζε κηα ζπκβαηηθή ηάμε, ν 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ. Σν πιενλέθηεκα ηεο SSL είλαη φηη κηα νκάδα αλζξψπσλ κε ελδηαθέξνλ γηα έλα 

ζέκα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα θνηλή καζεζηαθή εκπεηξία, ρσξίο ε γεσγξαθία λα 

απνηειεί εκπφδην. Ζ ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα εληφο ελφο δηθηπαθνχ 

ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο. πλεξγαηηθά εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ SSL 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. Αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ, ηα δνκηθά 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

166 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ SSL κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εγγξαθή, ηελ κνλφδξνκε 

εηθφλα, έλαλ ακθίδξνκν ήρν, ηελ θνηλή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ, ηηο εθαξκνγέο 

Powerpoint, ηνλ δηακνηξαδφκελν πίλαθα, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή λα 

γξάθεη ζεκεηψζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ άκεζε απάληεζε, ηελ αλάαζε ηνπ 

ρεξηνχ, ηε ζπδήηεζε, ηηο δνθηκαζίεο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν πξνφδνπ.   

 Σελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ( Asynchronous Shared Learning ASL). H 

ASL πξνηηκάηαη σο κνξθή ηειεθπαίδεπζεο, φηαλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα δεζκεπηνχλ ρξνληθά (φπσο πεξίεξγα σξάξηα εξγαζίαο). Αλ θαη 

ζηε πεξίπησζε απηή, ε ζπλεξγαζηαθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

θάπσο πεξηνξηζκέλε θαη ε κάζεζε ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε θεηκέλσλ, αθξφαζε 

θαζεηψλ ή παξαθνινχζεζε video, νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιάζζνπλ απφςεηο ηφζν κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 

φζν θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη θπξίσο κέζσ δηθηπαθψλ πηλάθσλ 

θαη e-mail. Δπεηδή ε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε δε ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή δελ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπλεξγαηηθνχ εξγαιείνπ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ASL κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εγγξαθή, ηνλ έιεγρν πξνφδνπ, ηελ βνήζεηα απφ εηδηθφ ζε έλα ζέκα, ηηο αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκαζίεο.  

14.8 Βαζικά Υαπακηηπιζηικά Σηλεηάξηρ (εικονικήρ ηάξηρ) 

14.8.1 Γενικά 

 Χο ηειεηάμε νξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηδάζθνληα θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ δηακέζνπ ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηειεηάμεο φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. Δθηφο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ππάξρεη θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηεο ηειεηάμεο, ν 

νπνίνο νξίδεηαη σο ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί 

ηνλ εμππεξεηεηή ηειεηάμεσλ.  

 Πξνθεηκέλνπ έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο λα ελζσκαηψζεη θαη ηα ζηνηρεία 

θαη ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη αξρηθά λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή κέζνδνο 

ειέρνπ ηεο γλψζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηεμαγσγή 

εμεηάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε κε ηε κνξθή tests, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή αζθήζεσλ θαη 

εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη. Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

δηδάζθνληα θαη καζεηή, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
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ζπδεηήζεηο γηα ζπγθθξηκέλα ζέκαηα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη κε ή ρσξίο ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ.  

14.8.2 Γομή ηηλεηάξηρ 

 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηειεηάμεο πξνυπνζε΄ηεη φηη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ έλα ππνινγηζηή πνιπκέζσλ. Ο νξγαληζκφο πνπ πξνζθέξεη ηελ 

ηειεηάμε πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιειν ηνπηθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ππνινγηζηή ζε ξφιν εμππεξεηεηή ηειεηάμεο θαη έλα 

ππνινγηζηή ζε ξφιν εμππεξεηεηή επηθνηλσληψλ. Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ 

νη καζεηέο θαη νη δηδάζθνληεο ζα ζπλδένληαη ζην δίθηπν ηνπ εμππεξεηεηή ηεο 

ηειεηάμεο δηακέζνπ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. 

14.8.3 Σεσνολογίερ  λογιζμικών ηηλεηάξηρ 

 Οη ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ εληάζζνληαη ζηα ζπζηήκαηα εξγαζίαο 

εξγννκάδσλ (Collaboration Systems) είλαη: 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο πλαληήζεσλ (Schedulling) 

 Με ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζπλαληήζεσλ 

ζα πξνθαζνξίδνληαη νη ψξεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

ηειεηάμε ζα εηζάγνπλ ζην ζχζηεκα ηηο ειεχζεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπο θαη ην 

ζχζηεκα ζα επηιέγεη ηελ ηνκή ησλ ρξνλνπξνγξακκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ σο ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο καζήκαηνο. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο εχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ρξνληθήο πεξηφδνπ αθνινπζνχληαη ελαιιαθηηθέο 

κέζνδνη. 

 χγρξνλε Αληαιιαγή Μελπκάησλ (Chat Conference)  

 Αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ κεηαμχ ελφο ε πεξηζζφηεξσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ ηειεηάμε πνπ βξίζθνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κπνξεί λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα, ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπο ζε έλα 

παξάζπξν θνηλφ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, καδί κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

απνζηνιέα. 

 Γηακνηξαδφκελνο Μαπξνπίλαθαο (Shared Blackboard) 

 Καζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπ έλα παξάζπξν πνπ πεξηέρεη έλα ρψξν ζεκεηψζεσλ. Οηηδήπνηε γξάθεη θάπνηνο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηθφ ηνπ ρψξν ζεκεηψζεσλ, ζα αλαπαξάγεηαη ζηνπο 
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ρψξνπο ζεκεηψζεσλ ησλ ππνινίπσλ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ θιαζζηθνχ 

καπξνπίλαθα φπνπ ν δηδάζθσλ ή ν καζεηήο κπνξεί λα ζεκεηψζεη θάηη γηα λα ην δεη 

νιφθιεξε ε ηάμε.  

 Audio & Video Conferencing 

 Έγθεηηαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ηειεηάμε 

δηακέζνπ θσλεηηθήο θαη νπηηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία απηή ζα είλαη δπλαηή 

δηακέζνπ ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα δηαζέηεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ.   

14.8.4 Λειηοςπγικά Υαπακηηπιζηικά Λογιζμικών Σηλεηάξηρ 

 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ηειεηάμεο απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηά ππνζπζηήκαηα, ην 

ππνζχζηεκα δηδάζθνληα θαη ην ππνζχζηεκα ηνπ καζεηή.  

 Σν ππνζχζηεκα δηδάζθνληα παξέρεη ζηνλ δηδάζθνληα έλα ειεγρφκελν θαη 

θαζνδεγνχκελν απφ απηφλ πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο πνπ κεηαμχ άιισλ ζα ηνπ 

παξέρεη δπλαηφηεηεο φπσο λα παξαηεξεί ζηελ νζφλε ηνπ ηνπο καζεηέο θαη λα 

επηθνηλσλεί κε θαζέλαλ απφ απηνχο., λα εκθαλίδεη ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ καζεηψλ 

παξνπζηάζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα., λα γξάθεη ζηνλ πίλαθα επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο, λα δηαλέκεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, λα απαληάεη ζε εξσηήζεηο θαη απνξίεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη λα εκθαλίδεη 

ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ καζεηψλ test αμηνιφγεζεο πνιιαπιψλ επηινγψλ θιπ. 

 Σπ ππνζχζηεκα καζεηή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα δειψλνπλ παξνπζία 

ζηελ ηειεηάμε, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ δηδάζθνληα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ slides, λα απαληνχλ ζηα test 

αμηνιφγεζεο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ εμππεξεηεηή ηεο ηειεηάμεο θιπ.  

 Ο νξγαληζκφο πνπ εμππεξεηεί ηνλ εμππεξεηεηή ηειεηάμεσλ ζα κπνξεί 

δηακέζνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ηειεηάμεσλ λα: 

 Οξίδεη ηηο δνκέο ησλ ηειεηάμεσλ 

 Καζνξίδεη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζηηο ηειεηάμεηο 

 Να ζπιιέγεη παξνπζηνιφγηα 

 Να αλαξηά γεληθνχ ηχπνπ αλαθνηλψζεηο 

 ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά πξντφληα ινγηζκηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγίαο 

ηειεηάμεο. Γχν απφ απηά είλαη ην ιηγηζκηθφ πειάηε δηδάζθνληα θαη καζεηή, θαζψο 

θαη ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηειεηάμεο.  
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14.8.5 Βήμαηα Δκπαιδεςηικήρ Γιαδικαζίαρ Σηλεηάξηρ 

 Ζ δηεμαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1) Δπηθνηλσλία ηνπ καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ παξνρή 

νδεγηψλ ζχλδεζεο θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο ζηνλ εμππεξεηεηή ηειεηάμεσλ. 

2) χλδεζε ηνπ καζεηή γηα πξψηε θνξά κε ηνλ εμππεξεηεηή ηειεηάμεσλ γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, 

θαηαρψξεζήο ηνπ ζηελ ηειεηάμε, θαζψο θαη αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηεο ηειεηάμεο. 

3) Αξρηθή ζχληαμε ηεο ηειεηάμεο, ζπληνληζκφο ησλ καζεηψλ απφ ηνλ 

δηδάζθνληα, θαζνξηζκφο ησλ εκεξνκεληψλ ησλ παξαδφζεσλ θαη απνζηνιή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο καζεηέο.  

4) χλδεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηειεηάμεσλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ, δηεμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαδφζεσλ, αιιειεπίδξαζε 

γηα ηελ επίιπζε απξηψλ, δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη 

αμηνινγήζεσλ. 

5) Οινθιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαδφζεσλ. Σειηθή αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ κε test αμηνιφγεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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15. ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ 

15.1 Δπγαζηηπιακό Πληποθοπιακό ύζηημα Ωνάζειος 

Καπδιοσειποπγικού Κένηπος 

 Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εξγαζηεξίσλ ηνπ Χλάζεηνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ 

Κέληξνπ απνηειείηαη απφ: 

a) Έλαλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server) SUN SPARC Station Classic, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηεί γηα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην SOLARIS ver 2.3. 

b) Πέληε ηεξκαηηθά πνπ ζηεξίδνληαη ζε εθαξκνγέο νη νπνίεο ηξέρνπλ ζε 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ζην ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ θαη νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιινπο ζθνπνχο, φπσο επεμεξγαζία θεηκέλνπ, 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θ.ιπ. 

c) Γχν εθηππσηέο: έλαο laser εγθαηεζηεκέλνο ζηε γξακκαηεία ησλ εξγαζηεξίσλ, 

ν νπνίνο εθηππψλεη ηα απνηειέζκαηα θαη έλα θξνπζηηθφ εθηππσηή, πνπ 

βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζε κηα θεληξηθή θαη εχθνιε πξνζπειάζηκε πεξηνρή 

ησλ εξγαζηεξίσλ, κέζα ζηνλ αλαιπηηθφ ρψξν θαη ν νπνίνο εθηππψλεη ηα 

έληππα ξνπηίλαο, δειαδή: θαηαζηάζεηο εθθξεκψλ εμεηάζεσλ, θαηαζηάζεηο 

ζπιινγήο δεηγκάησλ, ζηνηρεία ειέγρνπ πνηφηεηαο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

δεηνχκελεο θαη εθηειεζζείζεο εμεηάζεηο θ.ιπ. 

d) Έμη ζηαζκνχο εξγαζίαο (Delicated Analytical Terminal, DAT) πνπ 

απνηεινχληαη απφ πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ( IBM ζπκβαηά PC) νη νπνίνη 

ηξέρνπλ ηελ εθαξκνγή.  

ηηο ζπζθεπέο πεξηιακβάλνληαη: ηξείο βηνρεκηθνί αλαιπηέο (COBAS Farall, 

COBAS Mira Plus Dupont Dimoncion), δχν αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο ( Coulter 

MAXM Coulter JS), έλαλ αλαγλψζηε ηαηληψλ νχξσλ ( Ames Clinitek unne-analyzer) 

θαη έλα λεθειφκεηξν (Behring Nephelometer). Αλεμάξηεηα θαη ηαπηφρξνλα, ην ΠΝ 

πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή θαη ηεξκαηηθά ζε φιεο ηηο θιηληθέο, 

αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηέιλεη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ αζζελψλ θαη ηηο παξαγγειίεο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

(παξαπεκπηηθά) ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ LIS. Οη δχν εμππεξεηεηέο θαζψο θαη φια ηα 

ηεξκαηηθά είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε βνήζεηα δηθηχνπ Ethernet. Απηφ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε φιν ην εμνπζηνδνεκέλν πξνζσπηθφ λα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φιεο 

ηηο ππεξεζίεο απφ νπνηνδήπνηε ηεξκαηηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπηπιένλ, ν 



 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

 

171 

εμππεξεηεηήο ηνπ LIS δίλεη θαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη απφ ρψξνπο εθηφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Ο εμππεξεηεηήο ηνπ LIS δηακνηξάδεη φιεο ηηο παξαγγειίεο εμεηάζεσλ ζηα 

αληίζηνηρα δεχγε ζηαζκψλ εξγαζίαο- αλαιπηψλ θαη εθηππψλεη θαηαζηάζεηο γηα ηηο κε 

απηνκαηνπνηεκέλεο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ κε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εμεηάζεσλ, ην πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ εηζάγεη ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζην LIS, απφ νπνηαδήπνηε ζηαζκφ εξγαζίαο. Όηαλ θάπνηνο 

αλαιπηήο εθδψζεη ην απνηέιεζκα κηαο εμέηαζεο, ε αληίζηνηρε παξαγγειία 

αθπξψλεηαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο αλαιπηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα δείγκαηα 

κπνξνχλ λα θαηαλέκνληαη ειεχζεξα ζε νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν αλαιπηή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα, καδί κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ειέγρνπ 

πνηφηεηαο θαη ηηο πηζαλέο επηζεκάλζεηο ηνπ αλαιπηή, παξνπζηάδνληαη πξψηα ζηηο 

νζφλεο ησλ αληηζηνίρσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο γηα έιεγρν απφ ηνπο ηερλνιφγνπο θαη 

ρεκηθνχο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ 

LIS γηα πεξαηηέξσ εθηίκεζε θαη επεμεξγαζία. 

Ζ εθαξκνγή έρεη έλα εηδηθφ αιγφξηζκν ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ζαλ δεδνκέλα 

ηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο ησλ κεηξνπκέλσλ παξακέηξσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ 

ειηθία ηνπ αζζελνχο, πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηνπ ίδηνπ αζζελνχο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ άιιεο ζπζρεηηδφκελεο εμεηάζεηο.  

ηε πεξίπησζε πνπ φια ηα απνηειέζκαηα ελφο παξαπεκπηηθνχ είλαη 

θπζηνινγηθά ή ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, πξνσζνχληαη άκεζα γηα 

εθηχπσζε θαη απνζηέιινληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιήκαηνο ζηελ απάληεζε είηε ζε ζρέζε κε ηηο θπζηνινγηθέο 

ηηκέο ή κε πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, ν αιγφξηζκνο απνζεθεχεη νιφθιεξν ην 

παξαπεκπηηθφ γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. Σν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ησλ 

εξγαζηεξίσλ κπνξεί λα επηθπξψζεη απνηειέζκαηα, λα δεηήζεη επαλαιήςεηο 

εμεηάζεσλ θαη λα ζπκβνπιεπηεί ηα δεδνκέλα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, 

ηα επηθπξσκέλα απνηειέζκαηα, αθφκα θαη αλ απνηεινχλ ηκήκα εκηηεινχο 

παξαπεκπηηθνχ, απνζηέιινληαη ζην ΠΝ γηα λα κπνξεί λα ηα ζπκβνπιεχεηαη άκεζα 

ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αληίζηνηρσλ θιηληθψλ/ηκεκάησλ πνπ 

λνζειεχνληαη νη αζζελείο. Σαπηφρξνλα, κε ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο θάζε 

εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο, εηδνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΠΝ, ην ινγηζηήξην γηα ηελ ρξέσζε 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ ή ηνπ αζζελνχο κε ην αληίζηνηρν πνζφ. Σα επηθπξσκέλα 
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απνηειέζκαηα ησλ παξαπεκπηηθψλ ησλ αζζελψλ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, καδί κε 

ηηο αληίζηνηρεο θπζηνινγηθέο ηηκέο εθηππψλνληαη ζηε γξακκαηεία ησλ εξγαζηεξίσλ. 

   

15.2 HYGEIAnet (Integrated Health Telematics Network of Crete) 

 Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο έζεζε ζαλ πςειή πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο πγείαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ζεκεησζεί φηη ε Κξήηε έρεη πνιιά κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

ην ηδαληθφ κέξνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Οινθιεξσκέλνπ Σειεκαηηθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη φηη έρεη πιεζπζκφ πάλσ απφ κηζφ 

εθαηνκκχξην, ελψ ην θαινθαίξη ν πιεζπζκφο απηφο δηπιαζηάδεηαη. Δπίζεο, ε Κξήηε 

είλαη ζρεηηθά απνκνλσκέλε απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα. πλεπψο, ζα πξέπεη λα είλαη 

απηάξθεο θαη ηθαλή λα παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή θξνληίδα πγείαο ζηνπο 

θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο. 

 

HYGEIAnet (Φάζε Η) 

 Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πξψηε θάζε ήηαλ ε 

δεκηνπξγία κηαο εμειηγκέλεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη εηζαγσγή 

θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ. ηελ πξψηεθάζε θπξηαξρεί ε 

εμήο βαζηθή αξρή: «Ζ αλάπηπμε ηειεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά ππνθηλνχκελε, αιιά ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο πεξίζαιςεο ηεο πγείαο.» 

HYGEIAnet (Φάζε ΗΗ) 

 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο δεχηεξεο θάζεο είλαη ε αλάπηπμε θιηληθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε ελνπνίεζε θαη ελζσκάησζε φισλ ησλ κνλάδσλ 

πγείαο ηεο Κξήηεο. Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο θιηληθήο θαη νηθνλνκηθήο επίδξαζεο ηνπ 

HYGEIAnet πξαγκαηνπνηνχληαη κειέηεο αμηνιφγεζεο. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

λνκνζεζία ιχλνληαη ζε εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν.  

 

Σα ςποζςζηήμαηα ηος HYGEIAnet  

 Σα παξαθάησ θχξηα ππνζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί ζην HYGEIAnet: 

 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πξνλνζνθνκεηαθήο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο 

 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Παηδνρεηξνπξγηθήο  
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 WebOnCall: Σειεκαηηθή Τπνζηήξημε Κέληξσλ Τγείαο ζηελ Καξδηνινγία 

 IMACS: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Λήςεο, Γηαρείξηζεο θαη Μεηαθνξάο 

Ηαηξηθψλ Δηθφλσλ 

 ICnet: Αξρεηνζέηεζε θαη Αλάθιεζε Ηαηξηθψλ Δηθφλσλ κε Βάζε ην νπηηθφ 

Πεξηερφκελφ ηνπο. 

 CoMed: Πεξηβάιινλ Σειεζπλεξγαζίαο 

 

Η Παπέμβαζη ηος HYGEIAnet 

 Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ HYGEIAnet είλαη ηα εμήο: 

 Πξφζβαζε ηνπ Πνιίηε ζε: Πεγέο Πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θξνληίδα ηεο 

πγείαο, έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα πάξνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο, θαζψο θαη 

πςειήο πηζηφηεηαο πιεξνθνξίεο Τγείαο, φπνπ νη ππεξεζίεο ηνπ HYGEIAnet δίλνπλ 

πξφζβαζε ζε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα φπσο ε επηινγή ζεξαπείαο, 

πνηφηεηα δσήο θαη γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ πγεία. 

 Δμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε: α) Έλα 

Οινθιεξσκέλν Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο (Integrated Electronic Health Record: 

IEHR). Οη ππεξεζίεο ηνπ HYGEIAnet δίλνπλ αζθαιή πξφζβαζε ηνπ αζζελή ζηνλ 

Οινθιεξσκέλν Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο, θαζψο θαη έγθαηξε θαη αζθαιή 

πξφζβαζε ζην θάθειν ηνπ αζζελή απφ ηνλ Θεξάπνληα Ηαηξφ θ.ιπ. β) Μηα πλερή 

Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε. Σν HYGEIAnet παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ιεηηνπξγνχο Τγείαο, κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη θαηλνχξηα εξγαιεία 

κάζεζεο, λα αλαλεψλνπλ ζπλερψο ηε γλψζε ηνπο. 

 Σα ηδξχκαηα επσθεινχληαη απφ ηελ πξφζβαζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο. 

 Ζ δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο  επσθειείηαη απφ ηελ: α) Παξνρή 

Οηθνλνκηθά απνδεθηψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ επαλάιεςε δαπαλεξψλ εμεηάζεσλ 

κεηψλεηαη, νδεγψληαο ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη 

απφ ηνλ β) Δληνπηζκφ θαη ρεδηαζκφ ηλ αλαγθψλ θξνληίδαο ηεο πγείαο. Σν 

HYGEIAnet παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κάλαηδεξο ηεο πγείαο λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.      
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