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ICD 

International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health 
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Καηάινγνο Νφζσλ & Γηαγλψζεσλ 

ICPM 
International Classification of 

Procedures in Medicine 
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ICT 
Information and Communications 

Technology 
ΣΠΔ 

ICU Intensive Care Unit ΜΔΘ 

IS Information System Π 

LAN Local Area Network Σνπηθά Γίθηπα 

LIS Laboratory Information System ΠΔ 

MAN Metropolitan Area Network Μεηξνπνιηηηθά Γίθηπα 

NAS Network-Attached Storage  
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PACS 
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Systems 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο & Απνζήθεπζεο Ηαηξηθψλ 

Δηθφλσλ 

PCs Personal Computers Πξνζσπηθνί Τπνινγηζηέο 
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Relationship Data Base Management 

System 
χζηεκα Γηαρείξηζεο ρεζηαθήο ΒΓ 

RFC Remote Function Calls  

RIM Reference Information Model 

πιινγή επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, ζελαξίσλ, θιάζεσλ, 
ραξαθηεξηζηηθψλ, uses cases θαη άιισλ ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε επηινγή πιεξνθνξίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

κελπκάησλ HL7 

RIS Radiology Information Systems Π Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ 
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TFT – LCD 
Thin-FilmTransistor - Liquid Crystal 

Display 

Σξαλδίζηνξ Λεπηνχ Τκελίνπ – Τγξψλ Κξπζηάιισλ 

Οζφλε 

UMDNS 
Universal Medical Device 

Nomenclature System 
Ολνκαηνινγία Δμνπιηζκνχ ΒΗΣ 

UPS Uninterruptible Power Supply χζηεκα Αδηάιεηπηεο Σξνθνδνζίαο Ρεχκαηνο 

VPDN Virtual Private Dialup Network  

VPN Virtual Private Network Δηθνληθφ Ηδησηηθφ Γίθηπν 

WAN Wide Area Network Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο 

WHO World Health Organisation ΠΟΤ 

WIS Web Information System Γηαδηθηπαθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

XML Extensible Markup Language Δπεθηάζηκε Γιψζζα ήκαλζεο 
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Πεπίλητη 
 

Με αθνξκή ζπγθεθξηκέλε Μειέηε Πεξίπησζεο (Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Τγείαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ) γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο αλαιπηηθήο 

ζρεδίαζεο ηνπ Π, αιιά θαη ησλ γεγνλφησλ ηεο πινπνίεζήο ηνπ, σο ηελ ηειηθή έθβαζή ηνπ. 

Έηζη, ελψ αξρηθά παξαηίζεηαη κία βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο, δειαδή, αλαθνξηθά, κε Π Τγείαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα ηεο, βάζεη ηεο Θεσξίαο ηνπ Pettigrew. 

θνπφο, ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα ηεζνχλ ζαθείο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο δηαρείξηζεο 

ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ ζπιινγή θαη απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο πνπ 

απνθηήζεθε εμαηηίαο ηεο πξνζπάζεηαο εηζαγσγήο Π Τγείαο ζηα Ηφληα Νεζηά, γίλεηαη κε ηξφπν 

δνκεκέλν (ζεσξία Pettigrew) θαη θαηαιήγεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη θαηεπζχλζεηο γηα 

παξφκνηα κειινληηθά εγρεηξήκαηα. 

 

On the occasion of a specific Case Study (Health Information System for the region of Ionian 

Islands), here, we write down how the above HIS was designed, the events which took place 

during its design, until its final result. Thus, while we initially mention a bibliographic report in 

subjects that are related to this particular implementation, that is to say, relatively, with HIS 

which use web technologies, follows the presentation of the Case Study and afterwards, we 

analyse its whole data using Pettigrew Theory. 

The purpose of this aim is to create a basis on which we should support the designing and the 

implementation of such systems, but also to determine the project management and how to face 

the potential problems that will come up. The collection and imprinting of my experience was 

acquired from the effort of importing HIS in the Ionian Islands, which is analysed in a structural 

way (Pettigrew Theory) and leads to useful conclusions and directions that can be applied on 

similar future undertakings. 
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Κεθάλαιο 1: Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Τγείαρ ζηο Γιαδίκηςο  

1.1 Ειζαγωγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε πξηλ κεξηθά ρξφληα 

ζηελ Διιάδα γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πνιχπινθνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο δνκέο πγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. Ζ εξγαζία βαζίδεηαη ζηε 

γλψζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εκπεηξία κνπ σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ελφο 

κεγάινπ Έξγνπ Πιεξνθνξηθήο κε αληηθείκελν ηελ πγεία ζε δεκφζην θνξέα πγείαο. Ζ έθηαζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, ε ζρεδίαζή ηνπ, ε πινπνίεζή ηνπ, ζην βαζκφ πνπ θαηέζηε απηφ 

δπλαηφ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηέιαβε απνηεινχλ ρξήζηκε πιεξνθνξία, 

ε νπνία δελ ππάξρεη ζπλνιηθά θαηαγεγξακκέλε. ηελ παξνχζα εξγαζία, ην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο αλαιχεηαη βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Pettigrew (Pettigrew, August 1990). ηνρεχεη, 

αθελφο, ζην λα απνηππψζεη θαη λα αλαιχζεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβαιαλ ζην απνηέιεζκα ελφο 

έξγνπ πιεξνθνξηθήο (Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τγείαο Ηνλίσλ Νήζσλ), ην νπνίν 

είλαη αληίζηνηρν κε άιια έξγα πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα, αθεηέξνπ, λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ 

γηα παξφκνηα κειινληηθά εγρεηξήκαηα. 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ αθνξά ζηελ εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, δεδνκέλσλ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θνξέσλ πγείαο αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γεληθφηεξα. Ζ δνκεκέλε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Π επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ 

αηηηψλ πνπ εμεγνχλ ηελ έθβαζή ηνπ θαη πηζαλά λα θαλνχλ ρξήζηκα ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο 

πινπνίεζεο. 

Έηζη, ζην Πξψην Κεθάιαην, ππάξρεη κία κηθξή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ αθνξά ζηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο, ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο δεκνζίνπο θνξείο 

πγείαο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

ην Γεχηεξν Κεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε, ζε απηήλ 

ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ε ζεσξία ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

ην επφκελν Κεθάιαην (Σξίην) αλαιχεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο (case study) ε νπνία, φπσο 

πξναλαθέξζεθε παξνπζηάδεη ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο Π ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα 

ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο ηνπ Π, γηαηί φπσο 
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απνδεηθλχεηαη ηειηθά, πνιιά πξνβιήκαηα, πξνθχπηνπλ ιφγσ παξεθθιίζεσλ απφ ηελ αξρηθή ηνπ 

ζρεδίαζε. 

ην Σέηαξην Κεθάιαην, γίλεηαη αλάιπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ άπηνληαη ηνπ Π κε βάζε ηε 

ζεσξία ηνπ Pettigrew, ε νπνία πξνζεγγίδεη θάζε αιιαγή κέζα απφ ηξεηο (3) δηαζηάζεηο: ην 

πεξηερφκελφ ηεο (content of change), ην πεξηβάιινλ ηεο (context) θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 

ηεο (process). ηελ πξνθεηκέλε αιιαγή, ηελ εηζαγσγή δειαδή ηνπ Π ζηνπο θνξείο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ησλ Ηνλίσλ, εληνπίδνπκε ηη αιιαγέο έγηλαλ, ζε πνηνχο ηνκείο θαη ζε ηη 

εχξνο, θαη κέζα απφ πνηα δηαδηθαζία εθαξκφζηεθαλ. Δλ θαηαθιείδη, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

βαζηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ (Πέκπηνπ) Κεθαιαίνπ. 

1.2 Οπιζμοί 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο απνηεινχλ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο ηα 

νπνία δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ 3νπ ΚΠ επηρεηξήζεθε ε εμ’ νινθιήξνπ κεραλνξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πγείαο ηεο 

ρψξαο.  

Ζ Τγεία ζηελ Διιάδα είλαη έλα θαηά θχξην ιφγν δεκφζην αγαζφ, εθφζνλ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ πγείαο, ζηε ρψξα, είλαη δεκφζηνη. χκθσλα, κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδνληαη θνηλσθειή, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ζε φινπο ηνπ πνιίηεο αλεμαηξέησο, είηε δσξεάλ, 

είηε κε επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο ηακείσλ, είηε κε επηβάξπλζε ησλ ίδησλ, γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 

Έηζη, θαηαβιήζεθε ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 3νπ ΚΠ κία πξνζπάζεηα εηζαγσγήο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζε φινπο ηνπ δεκφζηνπο θνξείο πγείαο. Σα νθέιε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη επξέσο γλσζηά θαη επαλεηιεκκέλσο θαηαγεγξακκέλα, ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν, εδψ, ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί έκθαζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Τγείαο. Αλαιχνληαο ινηπφλ, πξννδεπηηθά έλαλ έλαλ φξν πνπ απαξηίδεη ηελ έλλνηα 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τγείαο, ζα πξνθχςνπλ έκκεζα θαη ηα νθέιε ηνπ.  

1.2.1 ωζηημα 
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Ο φξνο ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζε «έλα ζχκπιεγκα αιιεινεπεξεαδφκελσλ θαη 

αιιεινεμαξηψκελσλ κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ. Κάζε αιιαγή ζε θάπνην ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθέξεη αιιαγέο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα  (Bateson, 1972). Σν ζχζηεκα δελ είλαη απιά ην 

άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ, αιιά κία νξγαληθή ελφηεηα πνπ δηαθέξεη πνηνηηθά απφ ηα επηκέξνπο 

θνκκάηηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ». Σν ζχζηεκα απνηειεί ζπλήζσο κία άπνςε (κνληέιν) κέξνπο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ νπνίνπ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα (θπζηθά ή ινγηθά), αιιεινζπλδένληαη ψζηε 

λα απνηεινχλ έλα ζχλνιν. Καζέλα απφ ηα ηκήκαηα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

1.2.2 Πληποθοπιακψ ωζηημα  

 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, απηνκαηνπνηεί έλα ππάξρνλ ζχζηεκα, θαηαιήγνληαο λα 

ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Δπηρεηξψληαο, λα νξίζνπκε θαη ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα «έλα ζχζηεκα απφ αλζξψπνπο, δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν ηηο 

κεραλνγξαθεκέλεο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηηο ρεηξνλαθηηθέο, (Wikipedia)». 

χκθσλα κε ηνπο Turban, Leidner, McLean, Wetherbe (2006) έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Π) 

ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη, απνζεθεχεη, αλαιχεη, θαη δηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Απνηειείηαη απφ: ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο (πιηθφ, ινγηζκηθφ, δίθηπν), 

δεδνκέλα, δηαδηθαζίεο, θαη αλζξψπνπο. 

πσο νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή 

(είζνδν - input) δεδνκέλσλ (ζηνηρείσλ) θαη ηελ εμαγσγή (έμνδν - output) απνηειεζκάησλ (πρ. 

αλαθνξέο, εθζέζεηο, ππνινγηζκνί). Δπεμεξγάδεηαη ηελ είζνδν κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

φπσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη παξάγεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζηέιλνληαη ζηνπο ρξήζηεο 

ή ζε άιια ζπζηήκαηα, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ αλαηξνθνδνηψληαο ην κεραληζκφ πνπ 

ειέγρεη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δμεηδηθεχνληαο απφ άπνςε ηερλνινγίαο, ηνλ φξν, πξφθεηηαη γηα «ινγηζκηθή κνλάδα ππνζηήξημεο 

κηαο ΒΓ ζε ηνπηθφ ή (Γηα)δηθηπαθφ επίπεδν. Ο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε ςεθηαθή πξνβνιή 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ πνπ ζηεξίδεη θάζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν θαη ππνρψξν απηνχ» 

(Παλαγησηφπνπινο, 2009)». Δίλαη δειαδή ν «ζπλδπαζκφο πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, ππνδνκψλ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, νξγαλσκέλα, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ην ζρεδηαζκφ (planning), ηνλ 

έιεγρν (control), ην ζπληνληζκφ (coordination) θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (decision making), 

(dictionary.com)». 
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Αληίζηνηρα, (απφ ην answers.com), «ν φξνο Π αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα λα νινθιεξψζεη έλα ζαθή νξγαλσηηθφ ή 

κεκνλσκέλν ζηφρν. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπιινγή, ζηελ επεμεξγαζία, 

ζηελ απνζήθεπζε, ή/θαη ζηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη νη ρξήζηεο εθπαηδεχνληαη ζηε 

ρξήζε εθείλεο ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη 

(ηεξνχληαη) κε απηφ ηνλ ηξφπν. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο πνπ ζπκπιεξσκαηηθά ζπλζέηνπλ 

ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε ηερλνινγία ηεο 

επηθνηλσλίαο. Οη ππνινγηζηέο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο απνζήθεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο, ελψ ε επηθνηλσλία θαη ηα κέζα γηα ηε δηάδνζε, ηελ εμ’ απνζηάζεσο πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο. Ζ πξφνδνο ζην πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ, ην ινγηζκηθφ, θαη ηηο ηερλνινγίεο 

δηθηχσζεο έρνπλ δψζεη ψζεζε ζηελ εμέιημε ηεο δνκήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ».  

Ζ ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο σο ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Π πξνζδίδεη ηδηαίηεξε 

«δχλακε» ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ παξάγεη 

πιεξνθνξία γηα έλαλ νξγαληζκφ, ε νπνία δχλαηαη, είηε κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είηε φρη, λα 

κεηαηξαπεί ζε γλψζε απνηειεί ην κέγηζην φθεινο γηα θαζέλαλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα Π. 

1.2.3 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Τγείαρ 

 

Έηζη, Π εληάζζνληαη θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο, ζηνπο νξγαληζκνχο δειαδή, πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο. Λφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ έρεη αλαπηπρζεί 

αληίζηνηρνο θιάδνο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Γηαβάδνπκε ζην Wikipedia φηη: «ε Πιεξνθνξηθή 

Τγείαο, ε Πιεξνθνξηθή Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο ή ε Ηαηξηθή Πιεξνθνξηθή είλαη ε δηαηνκή 

ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο, ε νπνία εμεηάδεη ηνπο 

πφξνπο, ηηο ζπζθεπέο, θαη ηηο κεζφδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ απφθηεζε, 

ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε, θαη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ πγεία θαη ηε βηνταηξηθή. 

Σα εξγαιεία πιεξνθνξηθήο πγείαο πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηνπο ππνινγηζηέο αιιά θαη ηηο 

θιηληθέο νδεγίεο, ηηο επίζεκεο ηαηξηθέο νξνινγίεο, θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. Δθαξκφδεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο λνζειεπηηθήο, ηεο θιηληθήο πεξίζαιςεο, ηεο 

νδνληηαηξηθήο, ηεο θαξκαθεπηηθήο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη (ηεο βην)ηαηξηθήο έξεπλαο». 

Σα Π Τγείαο «βαζίδνληαη ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο, ηεο δηάγλσζεο, ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 
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θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο» (Λαδαθίδνπ, 2009). Έλα Π Τγείαο 

ζπιιέγεη φιε ηε ζρεηηθή κε ηνλ αζζελή πιεξνθνξία (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία 

ζρεηηδφκελα κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία λνζειείαο ηνπ, θιπ), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζθέςεηο ηνπ αζζελή ζε λνζειεπηηθφ/α ίδξπκα/ηα, φζν θαη 

ζην ζχλνιν ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ηνλ ζπλνδεχεη εθ’ φξνπ δσήο. 

ηε ζπλέρεηα θαη εμεηδηθεχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ νξνινγία, κε αθνξκή ηε κειέηε 

πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

παξνπζίαζε ηεο νξνινγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζην Γηαδίθηπν.  

1.2.4 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα ζηο Γιαδίκηςο 

 

πσο φινη γλσξίδνπκε ην Γηαδίθηπν είλαη έλα ζχλνιν απφ δχν ή πεξηζζφηεξα δίθηπα (LAN, 

MAN, WAN) πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξεο ζπζθεπέο (πρ. δξνκνινγεηέο, πχιεο, 

θιπ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθφζκην Π ην νπνίν: 

• Δίλαη ινγηθά δηαζπλδεδεκέλν κέζσ ελφο κνλαδηθνχ παγθφζκηνπ ρψξνπ δηεπζχλζεσλ. 

• Δίλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη επηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιια ηεο 

αξρηηεθηνληθήο TCP/IP ή/θαη άιια πξσηφθνιια. 

• Παξέρεη, ρξεζηκνπνηεί ή θαζηζηά πξνζπειάζηκεο, είηε δεκφζηα, είηε ηδησηηθά, ππεξεζίεο 

πςεινχ επηπέδνπ βαζηζκέλεο ζηηο επηθνηλσλίεο. 

«A web information system (WIS) is a database-backed information system that is realized and 

distributed over the web with user access via web browsers. Information is made available via 

pages including a navigation structure between them and to sites outside the system. 

Furthermore, there should also be operations to retrieve data from the system or to update the 

underlying database(s)»  (Schewe & Thalheim, August 2005). 

«Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην δηαδίθηπν είλαη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ρξήζηεο ή/θαη ζε 

άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα – εθαξκνγέο. Υξεζηκνπνηεί, δειαδή, πξσηφθνιια 

ππεξθεηκέλνπ, θπιινκεηξεηέο αιιά θαη Βάζε Γεδνκέλσλ. Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην 

δηαδίθηπν απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηζηνχ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κνλάδεο, (Wikipedia)».  

1.2.5 Γενικά 
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πλζέηνληαο, ηψξα, φια ηα 

παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη ζρεκαηίδεηαη έλα πεξηβάιινλ 

(πιαίζην) γχξσ απφ ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, ην 

νπνίν πξνυπάξρεη κελ, αιιά 

αλαδηακνξθψλεηαη κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο. Σν πεξηβάιινλ 

δηαθνξνπνηεί θάζε 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, 

εμεγψληαο θαη ην γεγνλφο φηη 

ίδηνη νξγαληζκνί επσθεινχληαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ έλα Π, έρνληαο λσξίηεξα 

δηακνξθψζεη δηαθνξεηηθά ηηο απαηηήζεηο, ηε ζρεδίαζε, ηνλ ηξφπν δηείζδπζεο ηνπ Π ζηνλ 

νξγαληζκφ, ηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπ, θιπ. 

Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ινηπφλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, νξγαλψλνληάο ηα νπζηαζηηθά, γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νινθιεξψλνπλ κία ξνή 

εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη, ινηπφλ, πεξίπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, αληαλαθιψληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη, ζπρλά 

εγείξνληαη ζέκαηα δπζιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηνπ θαθνχ ζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ 

ησλ Σκεκάησλ, ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Σκεκάησλ, ηεο αληζφξξνπεο 

θαηαλνκήο ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, θιπ, (ζέκαηα ηα νπνία αλαιχνληαη ζε 

επφκελν θεθάιαην). 

Έηζη, αλαιχνληαο ηεο επηθξαηνχζα άπνςε φηη έλα Π είλαη «ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο (πιηθφ, 

ινγηζκηθφ, δίθηπν), δεδνκέλα, δηαδηθαζίεο, θαη άλζξσπνη», θαηαιήγνπκε ζην φηη ηειηθά 

πεξηιακβάλεη:  

• Αληηθείκελα (Objects) 

• ρέζεηο (Relationships) 

• Δλέξγεηεο (Actions) 

• Γεγνλφηα θαη Δλεξγνπνηήζεηο (Events and Triggers) 

• Πεξηνξηζκνχο (Constraints) 
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• Πεξηβάιινλ (Environment) 

• εκεία (Πιαηθφξκα) Δπηθνηλσλίαο - Γηεπαθέο (Interfaces) 

Καη φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα «ζπλεξγάδνληαη» αξκνληθά, γηα ηε κέγηζηε απφδνζε ελφο Π. 

1.3 Τι πεπιλαμβάνει ένα ΠΣ Υγείαρ 

 

Έλα ζχλνιν ινηπφλ απφ αλζξψπνπο, κεραλέο θαη δηάθνξα κέζα, ην νπνίν έρεη θαζνξηζκέλνπο 

ζθνπνχο θαη πάληνηε απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: ηελ είζνδν, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ έμνδν  

(Υαξακήο, 1998) είλαη έλα Π. Γεληθφηεξα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο παξέρνπλ 

ζηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πξφζβαζε ζε φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ θαιχηεξε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηεο. Ζ δεκηνπξγία ή ε ελδπλάκσζε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε κία απιή αξρή: φια ηα ζπζηήκαηα, φινη νη νξγαληζκνί 

φπνηνη θαη αλ είλαη απηνί, πξέπεη φπσο αλαθέξζεθε λα παξάγνπλ πιεξνθνξίεο, ψζηε λα 

πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο (θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο), ηε ιεηηνπξγία θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Υσξίο φκσο δεδνκέλα, ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αδχλαηε θαη ζπλεπψο θακία 

επηρεηξεζηαθή απφθαζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί.  

Απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα δελ κπνξνχζε λα απνθιίλεη θαη ν θιάδνο ηεο πγείαο, ζε θάζε ηνπ 

επίπεδν. Ζ ζχλζεηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληνληζκφ, 

θάλνπλ ηελ πιεξνθνξία έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη ζρεδηαζκφ 

ηεο πγείαο, ζε θάζε επίπεδφ ηεο. Έλα Π Τγείαο (Health Information System – ΖIS) έρεη σο 

ζηφρν λα ζπιιέμεη, λα απνζεθεχζεη, λα αλαιχζεη θαη λα δηαλείκεη ηελ πιεξνθνξία. Πην 

αλαιπηηθά, έλα Π Τγείαο είλαη: 

• πιινγή απφ ζπζηαηηθά κέξε (components) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εηζφδνπο, δηεξγαζίεο 

θαη εμφδνπο αιιά θαη αλαηξνθνδφηεζε, νινθιεξσκέλα κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα πεηχρνπλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

• χζηεκα δηαρείξηζεο κεγάινπ πιήζνπο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξνχλ 

γξήγνξα, λα αλαθηεζνχλ, λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία θαη λα αλαιπζνχλ, έηζη ψζηε ηειηθά 

λα γίλνπλ δηαζέζηκα γηα βειηίσζε θαη δηαλνκή. 

• Έλα ελνπνηεηηθφ εξγαιείν ζηε ζπιινγή, δηεξγαζία θαη δηαλνκή κεγάινπ εχξνπο 

πιεξνθνξίαο ζηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο, είηε απηνί είλαη αλεμάξηεηνη ρξήζηεο, είηε 

νκάδεο ρξεζηψλ. 
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• Μέζνδνο δηνίθεζεο κε αθξηβή ζηνηρεία κε ζηφρν ηε ιήςε απνθάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ (project) θαζψο θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ψζηε λα 

νινθιεξψλνληαη απνηειεζκαηηθά. 

• χζηεκα ζρεδηαζκνχ ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελδπλακψλεη ηνπο αζθνχληεο 

δηνίθεζε κέζα απφ ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ηφζν γηα δηθή ηνπο ρξήζε, φζν θαη θαη’ απαίηεζε άιισλ. 

• χζηεκα ην νπνίν είλαη ζπλεπέο θαη ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη, είηε βαζηζκέλν ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηή (computer-based), είηε βαζηζκέλν ζε ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο (manual-

based). 

Ο ξφινο ή θαιχηεξα ε πξφθιεζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζ’ έλα Π Τγείαο (Health Information 

System - HIS), είλαη λα ελνπνηεζνχλ αξκνληθά φιεο νη δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζηα 

αληηθείκελα ηεο δηνίθεζεο, έξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο φθεινο ηνπ 

«ηειηθνχ ρξήζηε» θαη ζπλεπψο ηνπ αζζελή. 

Δπνκέλσο, ν ζρεδηαζκφο αιιά θαη ε βειηίσζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη ζε 

πξψηε θάζε λα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ γηα πιεξνθνξία, 

ιακβάλνληαο ππφςε, φρη κφλν ηελ πνηθηιφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά επίπεδα, θαζψο 

θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ησλ νληνηήησλ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, ψζηε λα 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε θαη ζρέζε. Ση είδνπο πιεξνθνξία απαηηείηαη θαη γηαηί; Πνηνο 

ρξεηάδεηαη ηελ πιεξνθνξία θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο; Δίλαη κεξηθά απφ ηα 

είδε εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη έλα HIS αιιά θαη λα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο 

απφθξηζεο ζε απηά.  



17 

 

Δηθφλα 2. Educational Management Information System (EMIS), 1992. 

 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε αλάπηπμε ελφο HIS αθνινπζεί έλαλ «θχθιν πιεξνθνξίαο» ζηνλ 

νπνίν βαζίδνληαη ε επηηπρία φζν θαη ε αλάπηπμή ηνπ.  Γηα λα κπνξέζεη ε πιεξνθνξία λα είλαη 

πιήξεο θαη λα κπνξέζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην Π λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, ζα πξέπεη ηα δεδνκέλα 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε πιεξνθνξία λα είλαη πνηνηηθά θαη πιήξε (Marketos & Krasadakis, 

2007). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπγθεθξηκέλα, λα είλαη: αθξηβή (accurate), ζρεηηθά (relevant) θαη ζχγρξνλα (timely). 

Ζ ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζε έλα ΖIS, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε 

κεηαθίλεζε κεηαμχ ηξηψλ ζηαδίσλ: ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξαγσγή, θαη δηαλνκή ηεο 

πιεξνθνξίαο. Απηά ηα ηξία ζηάδηα βξίζθνληαη ζε έλαλ «θχθιν ξνήο», θαηά ηνλ νπνίν ε 

πιεξνθνξία θηάλεη πάληα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ν νπνίνο θαη ηελ απαηηεί. Μία δηαγξακκαηηθή 

παξάζηαζε ησλ παξαπάλσ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3. 
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Δηθφλα 3. O θχθινο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

πσο θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, έηζη θαη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ πγεία θαιείηαη 

λα επηηχρεη θάπνηνπο ζηφρνπο: 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο (Chaudhry, θαη ζπλ., 2006). 

 πζηεκαηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο ξνήο 

πιεξνθνξίαο κέζα, αιιά θαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 Παξνρή ελφο κεραληζκνχ γηα ηθαλνπνίεζε ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζε δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο. 

 Παξαγσγή ελεκεξσκέλσλ αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ  (Jayasuriya, 1999). 

 Παξνρή βαζηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηελ παξαγσγή δεηθηψλ, πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο εξγαιεία κέηξεζεο γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. 

Ο βαζηθφο θνξκφο ελφο Π Τγείαο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ επηκέξνπο Π: 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Ηαηξηθνχ Φαθέινπ (θαη Γηαρείξηζεο Αζζελψλ) 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πφξσλ (Enterprise Resource Planning, ERP)  

1.3.1 Π Γιασείπιζηρ Αζθενή - Ιαηπικοω Φακέλος 
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Σν ζεκαληηθφηεξν ππνζχζηεκα ελφο Π Τγείαο θαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά, ην δηαθνξνπνηεί απφ 

ηα ππφινηπα Π είλαη απηφ ηνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ (θαη ηεο Γηαρείξηζεο Αζζελή πνπ απαξαίηεηα 

πεξηιακβάλεη). Γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη λα παξακέλεη ελεκεξσκέλνο ν ηαηξηθφο θάθεινο 

(ηαηξηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζε) θάζε αζζελή, πξνυπφζεζε απνηειεί ε ηήξεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, θιπ ζηνηρείσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην 

ππνζχζηεκα ηεο Γηαρείξηζεο Αζζελή.  

Οη ρξήζηεο, ινηπφλ, ησλ αληίζηνηρσλ ππνζπζηεκάησλ ρξεηάδνληαη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ θαη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο «πειάηεο» ηνπο, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε είλαη νη αζζελείο  

(Haux, 2006). Σν ππνζχζηεκα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ζα κπνξνχζε λα πξνζνκνησζεί κε απηφ 

ησλ CRM (Customer Relationship Management), έρνληαο βέβαηα ζεκαληηθέο δηαθνξέο, εμαηηίαο 

ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ «πειαηψλ».  

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη θνηλσθειή ηδξχκαηα, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αιιά παξ’ 

φια απηά εμαθνινπζνχλ θη έρνπλ ηελ αλάγθε γηα επηθέληξσζή ηνπο ζηνπο «πειάηεο» ηνπο. πσο 

αλαιχεηαη θαη παξαθάησ ν αζζελήο απνηειεί ην εζηηαθφ ζεκείν θάζε Π Τγείαο. Έηζη, νη 

θνξείο πγείαο ζηξέθνληαη ζηελ ηερλνινγία θαη ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Δπηθεληξψλνληαη 

ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζζελή, 

είηε ζε front-office (εμππεξέηεζεο) ππεξεζίεο, είηε ζε ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ γεληθά, ζηελ 

πεξίζαιςή ηνπ. Έλα Π ινηπφλ, κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αθφκε θη ελφο νξγαληζκνχ πγείαο θη νπνίνη ελδέρεηαη λα είλαη νη εμήο: 

• ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε αχμεζε ηνπ «θέξδνπο»,  

• ν πξνζδηνξηζκφο λέσλ επθαηξηψλ θαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (θπξίσο 

αλαθνξηθά κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο) θαζψο θαη  

• ε βειηίσζε ηεο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

ε ηερληθφ επίπεδν, ηα δεηνχκελα κε έλα Π Γηαρείξηζεο Ηαηξηθνχ Φαθέινπ είλαη λα 

ελζσκαηψλεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best practices), λα ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο γηα 

λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ πγείαο λα πεηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο, λα παξέρεη κία ελνπνηεκέλε 

πιαηθφξκα γηα ηελ επηθνηλσλία, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη πεξίπινθεο νξγαλσζηαθέο 

δηαδηθαζίεο (γξαθεηνθξαηία), πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Σέινο, 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο πειάηεο – αζζελείο. 
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Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη «δέλνπλ» (κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ) κε ηα ERPs 

(Enterprise Resource Planning) ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα 

ελζσκάησζε, πξνψζεζε θαη εθηέιεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο- αζζελείο. Σα ERPs, παξέρνπλ ηε «ξαρνθνθαιηά» (backbone), ηηο πεγέο 

θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο γηα λα γίλνπλ νη νξγαληζκνί πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Ζ δηαζχλδεζε ελφο ERP κε ην ππνζχζηεκα ηνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ πξνζδίδεη ζε έλα Π Τγείαο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζπλήζσο κέζα απφ point-to-point (ζεκείν πξνο 

ζεκείν) νινθιήξσζε αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Απηά ηα δχν, ππνζηεξηδφκελα απφ 

κία institution-wide (γηα φιν ην εχξνο ηνπ νξγαληζκνχ) βαζε δεδνκέλσλ, κε νινθιεξσκέλνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο θαη βηβιηνζήθεο, κε δηαγξάκκαηα ξνψλ (workflow process), θιπ 

δχλαηαη λα απνηειέζνπλ έλα Π πνπ ζα πξνζδίδεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε βαζηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ πγείαο. 

1.3.2 ERPs (Enterprise Resource Planning) 

 

Σα ERPs, κπνξεί θαλείο λα ηα πξνζδηνξίζεη σο έλα ζχζηεκα γηα ελνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο, ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ κπνξεί λα ηα 

εμππεξεηήζεη ζχκθσλα θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Ο φξνο ERP έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Χζηφζν, ζηε ζεκεξηλή επνρή πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πγείαο. Μπνξεί θαλείο λα 

πξνζδηνξίζεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζηα ζπζηήκαηα ERP: 

 Πνιιαπιφ εχξνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα αλζξσπίλσλ πφξσλ (πρ. Σκήκαηα 

Πξνζσπηθνχ, Μηζζνδνζίαο, θιπ), θαη ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (πρ. Λνγηζηήξην 

Αζζελψλ, Γηαρείξηζε Απνζεθψλ, Φαξκαθείν, θιπ). 

 Δλνπνηεκέλν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ δεδνκέλα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, ε 

πιεξνθνξία αιιάδεη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη γηα φιεο ηηο ζπλδεφκελεο ιεηηνπξγίεο.  

 Σκεκαηηθφ ζηε δνκή. 

 Λχζεηο εμεηδηθεπκέλεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, νη νπνίεο ελδπλακψλνπλ ηα ήδε 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα, δίλνληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα δηεξγαζίεο θιεηδηά. 
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Δηθφλα 4. Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλα Π, (Παλαγηψηνπ, 2010)  

 

Ζ αλάγθε γηα θαιχηεξε παξνρή ζπζηεκάησλ ζηήξημεο απνθάζεσλ κε πιήξσο νινθιεξσκέλε 

άπνςε απφ πιεπξάο δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ηδξχκαηα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί θαη αζηαζέο  (Educause, 2010). Γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ αλαγθψλ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε πφξσλ ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ERP), έρνπλ 

απνθηήζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζηξαηεγηθή Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ.  

Οη ζπρλφηεξνη αλαθεξφκελνη ζηφρνη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: 

 Καιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ζρεδηαζκφ θαη δηνίθεζε. 

 Καιχηεξεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην πξνζσπηθφ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ (δηνηθεηηθνί, 

ηαηξνί, λνζειεπηέο) θαη θπζηθά ζηνπο αζζελείο. 

 Μείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ θαη ηέινο,  

 Πηζαλή αχμεζε ησλ θεξδψλ θαζψο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζα απφ κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, εθκεδελίδεη ηελ αλάγθε αλεμάξηεησλ απνζεθεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ, δηπιφ-εγγξαθψλ θαη ζπληνληζκνχ δηάζπαξησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε 
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μερσξηζηή κνξθνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, εγγξαθψλ, θιπ  (Powel & Barry, 2005). Σα ERPs 

ζπζηήκαηα απμάλνπλ ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, βειηηψλνπλ ηελ εμππεξέηεζε 

«πειαηψλ» θαη βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο 

(Powel & Barry, 2005). 

Χζηφζν παξφια ηα πηζαλά νθέιε πνπ κπνξεί έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα απνθέξεη, 

απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε ζπλαληψληαη δπζθνιίεο, θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ, νη νπνίεο 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Αληίδξαζε ζηελ αιιαγή 

 Θέκαηα δεδνκέλσλ 

 Πξνζαξκνγή  

 Έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Έιιεηςε εζσηεξηθήο εηδίθεπζεο 

 Κνηλή γξακκή ινγηζκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ 

 χγθξνπζε κε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο 

 Πνηφηεηα ινγηζκηθνχ. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ηα εκπφδηα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο ERP ζπζηήκαηνο είλαη σο επί 

ην πιείζηνλ εζσηεξηθά ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αληίδξαζε ζηελ αιιαγή, αιιά θαη ε έιιεηςε 

εζσηεξηθήο εηδίθεπζεο – είηε απηή αλαθιάηαη ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, είηε ζηελ θνηλή γξακκή ινγηζκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ - ζεσξνχληαη 

σο ηα θπξηφηεξα εκπφδηα. 

Πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη παξφιε ηελ επθνιία πνπ παξέρνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ην πςειφ ηνπο 

θφζηνο, θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπο, εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα  (Educause, 2010). Ζ επηηπρία ελφο ERP έγθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε φιν ην νξγαληζκφ  (Powel & Barry, 2005). 

1.3.3 Web Portals 

 

Μία λέα ηάζε ζηα Π Τγείαο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

Γηαδίθηπν. Έηζη, αζζελείο αιιά θαη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πγείαο αιιά θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο, αληίζηνηρα, απφ νπνπδήπνηε 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν θχξην ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε πξφζβαζε αιιά 
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θαη ην θχξην αξλεηηθφ, ε αζθάιεηα. Έηζη, ζπλήζσο, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ησλ ρξεζηψλ 

πξνηηκάηαη ε πινπνίεζε κεκνλσκέλσλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ web services (πρ. 

πξνγξακκαηηζκφο ηαηξηθήο επίζθεςεο – ξαληεβνχ) ή ε πινπνίεζε web-portals ηα νπνία φκσο, 

θαιφ είλαη λα ιεηηνπξγνχλ κφλν εληφο «θιεηζηνχ» (vpn) δηθηχνπ.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειεί κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Έλα Web Portal πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε κία πιεζψξα πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηελ παξνρή εχθνιεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, 

γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα, ηελ παξνρή ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ηνπο 

ππνινγηζκφο ρξεψζεσλ, θιπ.  

Με ιίγα ιφγηα, έλα Web Portal δχλαηαη λα ελνπνηήζεη κε ηξφπν εχθνιν, πξνο ηνλ εθάζηνηε 

ρξήζηε, φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ θαηά παξάδνζε ππάξρνπλ ή εθ λένπ 

εγθαζίζηαληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

Παξαθάησ, εληνπίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο, νη ηερλνινγίεο πνπ κία ηέηνηα εθαξκνγή απαηηεί, νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, νη νληφηεηεο πνπ κεηέρνπλ θαη 

ηέινο, ηη αθξηβψο θεξδίδεη έλαο νξγαληζκφο απφ κία ηέηνηα εθαξκνγή, δειαδή ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία πνπ πξνθχπηεη γηα έλαλ νξγαληζκφ. 

1.3.4 Ιδιαιηεπψηηηερ 

 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο, φηη 

αλαθεξφκαζηε ζε έλα ηνκέα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο, έρεη 

θαζαξά κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. πλεπψο, θχξην κέιεκα ηνπ, δελ είλαη ε απνθφκηζε 

θέξδνπο κέζα απφ θάπνηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ησλ νξγαληζκψλ, ε πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ε πξνζθνξά θνηλσληθνχ έξγνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαίλεη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο νπνηνπδήπνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα ηέηνην 

νξγαληζκφ, είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζηνχλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. 

πσο αλαθέξζεθε, ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζπλδπάδνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα πξέπεη 

ινηπφλ, απηέο λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Δπίζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ απφ ην νξγαληζκφ 

ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη αξθεηά πεξίπινθνο, θαζψο απηφ ζρεηίδεηαη κε έλα κεγάιν 

πιήζνο νληνηήησλ. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα γίλεη πξνζεθηηθή αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα δηαρεηξίδεηαη.  
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Μία, επίζεο, ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα είλαη φηη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα δελ αμηνινγνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κφλν κε ην «θέξδνο». πλεπψο ε αμηνιφγεζε γηα ην αλ ε ρξήζε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη επηηπρεκέλε ή φρη, ρξεηάδεηαη λα κεηξεζεί θαη κε άιινπο 

δείθηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε - αζζελή. 

Δπηπξφζζεηα, έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο έρεη αξθεηά κεγάιν κέγεζνο, ηφζν νηθνλνκηθφ, φζν θαη 

θπζηθφ. Δπίζεο, απαηηείηαη, ρξνληθή αθξίβεηα ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Ο ζσζηφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο, ινηπφλ, θαη ε αλάιπζε ηνπο, ζα βνεζήζεη ζηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή θαη 

πινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

1.3.5 Σεσνολογία 

 

Γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έλαο θνξέαο πγείαο έρεη λα 

δηαρεηξηζηεί, ιακβάλνληαη πάληα ππφςε νη παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο θαζψο θαη ηεο 

ινγηθήο θαη θπζηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Με απιά ιφγηα, θαιφ ζα ήηαλ λα επηιερζεί ε 

ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ θαιχηεξα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ηερλνινγηψλ, είλαη αλαγθαία ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο 

ππεχζπλεο γηα ην ηερλνινγηθφ κέξνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν νξγαληζκφο, ηφζν 

απμάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέξνο ζε έλα ηέηνην έξγν 

απνηειεί θαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί 

κε θάζε ηξφπν, ηφζν θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπο, φζν θαη κε ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, έλαληη ζε 

πηζαλέο εηζβνιέο. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ πηνζεηνχληαη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: 

1. Web services: Τπεξεζίεο Ηζηνχ γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

2. Τπεξεζίεο ηαπηνπνίεζεο (identity services) φπσο θαηάινγνη θαη ελδηάκεζν ινγηζκηθφ 

(middleware) γηα επηπξφζζεηε ππνζηήξημε ηεο εμαηνκίθεπζεο θαη αζθάιεηαο, ηφζν ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ηδξχκαηνο, φζν θαη ηνπ αζζελή. 

3. Γίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ (LAN), δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο 

(WAN) θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

4. Σερλνινγίεο messaging θαη data mapping, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ελνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη ηέινο, 
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5. Δξγαιεία φπσο data warehouses (απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ), report servers (εμππεξεηεηέο 

αλαθνξψλ) θαη online analytical processing (OLAP), γηα λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ 

απαηηνχκελε πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο, 

επέιηθηεο θαη ρξήζηκεο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο stakeholders (εκπιεθφκελνη - 

ηζχλνληεο). 

1.3.6 Πποχποθέζειρ 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα κπνξέζνπλ απηά λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο επηηαγέο ηεο λέαο επνρήο. Χζηφζν, γηα ηελ 

επηηπρεκέλε πηνζέηεζή ηνπο θαη ρξήζε ηνπο, πξέπεη λα ηζρχνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο.  

Γεληθφηεξα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπιιέμεη, λα αλαιχζεη θαη λα 

αλαθηήζεη δεδνκέλα πνιχ πην εχθνια, σζηφζν, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά, αλ 

δελ ππάξρνπλ ζσζηά εθπαηδεπκέλα άηνκα, γηα λα ην ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζσζηά δνκεκέλεο 

δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, ε επηηπρία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, αθνξά ζηε ζσζηή ξνή 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζσζηή επηθνηλσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ: ε πιεξνθνξία πξέπεη λα 

ζπιιέγεηαη ζην αθέξαην, απφ ην πξνζσπηθφ θαη λα «αλεβαίλεη» πξνο ηα ζηειέρε ιήςεο 

απνθάζεσλ, ρσξίο απψιεηεο. πλεπψο, ε πιεξφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο, φπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο 

ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ ERPs, ζα πξέπεη θάπνηνο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ πξφθεηηαη 

γηα έλα απιφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αιιά ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο 

πνπ αθνινπζεί έλαο νξγαληζκφο. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηεο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο – νξγαληζκνχ, ψζηε ην ηειεπηαίν λα απνιακβάλεη φια ηα νθέιε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο  (Powel & Barry, 2005). 

Γηα ην Π Ηαηξηθνχ Φαθέινπ, ζα πξέπεη λα ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη απνηειεί front-office 

(εμππεξέηεζεο) ζχζηεκα, ζπλεπψο ε  χπαξμε θαη ελφο αμηφπηζηνπ ERP, ψζηε λα ππάξμεη ζσζηή 

ζπλεξγαζία ησλ δχν εθαξκνγψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη 

εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ελνπνηνχληαη κέζσ ελφο Web-Portal, ηφζν ε αθεξαηφηεηα, ε 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, φζν θαη ε ζσζηή ηερλνινγηθή ππνδνκή είλαη 

απαξαίηεηεο. 
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Ζ εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, έρεη σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ηδξχκαηνο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεξε 

εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Θα πξέπεη επνκέλσο, νη εξγαδφκελνη, λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζέλαο ζχκθσλα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

πλεπψο, ε χπαξμε αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ, ζε επαξθείο αξηζκνχο θαη πνηφηεηα, είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία (value for money) πνπ δχλαηαη λα πξνζδψζεη ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

Δηθφλα 5. Απαηηήζεηο ζε Γεδνκέλα θαη Πφξνπο αλά επίπεδν Π Τγείαο (AbouZahr & Boerma, 

August 2005). 

 

1.3.7 Οθέλη 

 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη παξάιιεια επηδηψθνληαο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο δεκηνπξγνχλ κία 

πιεξνθνξηαθή ππνδνκή, ε νπνία ζα δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ηφζν ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
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ρξεζηψλ, φζν θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ. Έηζη, παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα δηαρείξηζε 

ησλ αζζελψλ, θαζφιε ηε λνζειεία ηνπο, εληφο ηνπ θνξέα πγείαο, αθφκε θη αλ απηή πξφθεηηαη 

γηα κία απιή εμέηαζε, γηα πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ Σκεκάησλ, γηα δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη γεληθά, γηα νξγάλσζε ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. (Ζ 

πξνζθνξά ακηγψο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κέζα απφ έλα Π εκπίπηεη ζε ζπζηήκαηα αλσηέξνπ 

επηπέδνπ, ηα νπνία δελ είλαη αθφκε επξέσο δηαδεδνκέλα).  

«ηελ Διιάδα νχηε ηα Π Τγείαο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, βαζηθά, εμαηηίαο ειιείςεσλ 

εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, απνπζίαο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

θνξέσλ πγείαο, ηθαλνχ πνζνζηνχ επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη απνπζίαο 

ζεζκηθνχ θνξέα γηα ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο. Παξ’ φια απηά είλαη απνδεθηφ, φηη ε αλάπηπμή ηνπο  

κπνξεί θπξίσο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ππέξνγθνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε λνζειεία 

ησλ αζζελψλ θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, κηαο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ, εμεηάζεσλ θ.ιπ., θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ηνκείο 

φπσο ε ηηκνιφγεζε θαη ε αξρεηνζέηεζε, ε κείσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ιαζψλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ 

αδηθαηνιφγεησλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο»  

(Σζαινπθίδεο & Παπαγεσξγίνπ, 2008).  

Με βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηελ πιεξνθνξία, έλα Π ζπρλά θάλεη ζπλεηδεηή ζηνπο ρξήζηεο 

ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηνπ, κέζα απφ ηελ θξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, 

εθφζνλ νη πεξηπηψζεηο «κε αξκφδηαο» απνθάιπςεο, ηξνπνπνίεζήο ηνπο, ή θαηαζηξνθή ηνπο θαη 

ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε απηά, απνηεινχλ θαη βαζηθφ θξηηήξην ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Έηζη, ην 

θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ή αλαδεκηνπξγίαο ηνπο, κε δηαζεζηκφηεηαο, ηξνπνπνίεζεο, 

θνηλνπνίεζεο ρσξίο εμνπζηνδφηεζε, θιπ είλαη ππέξνγθν, «δείθηεο» ρξήζηκνο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο «αμίαο» ηεο πιεξνθνξίαο. 

Σν είδνο φκσο ηεο πιεξνθνξίαο, θαη ηα νηθνλνκηθά θαη ηαηξηθά νθέιε απνηεινχλ ηε βάζε ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη ε απφθαζε πεξί εθαξκνγήο ελφο Π. Τπάξρνπλ πνιιά νθέιε πνπ ε επηηπρήο 

εθαξκνγή ελφο Π ζα πξνζδψζεη ζε έλαλ νξγαληζκφ: 

 Σαρχηεηα θαη αθξίβεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 Ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά ζην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ 

 Απηνκαηνπνίεζε θαη βειηίσζε ξνψλ εξγαζίαο 

 Αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 
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 πλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο εκπιεθνκέλσλ 

 Αζθάιεηα θξίζηκσλ δεδνκέλσλ (απφ πιεπξάο νξγάλσζήο ηνπο) 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  (Chaudhry, θαη ζπλ., 2006) 

 Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο  

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ εμππεξέηεζεο 

 Τςεινχ βαζκνχ ηππνπνίεζε 

 Έγθαηξε θαη έγθπξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία 

 πλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε αξρηηεθηνληθή 

 Ζ πιεξνθνξία θαηαρσξείηαη κία θνξά 

 Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ θαη εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεψλ ηνπο 

 Γείγκα αλάπηπμεο ελίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνλ αληίπνδα, ππάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα κελ απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηελ εηζαγσγή ελφο Π, αιιά θαιφ είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε ιήςε ηεο 

αληίζηνηρεο απφθαζεο: 

 πληήξεζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

 Απαίηεζε γηα ηερληθή ππνζηήξημε 

 Νέεο απαηηήζεηο – Δπηβνιή αιιαγψλ 

 Τςειφ θφζηνο αλάπηπμεο 

 Υσξίο επελδπηηθφ φθεινο  

 Αζθάιεηα – Ηδησηηθφηεηα  (Blumenthal, 2009). 

πκπεξαζκαηηθά, έλα απνηειεζκαηηθφ Π Τγείαο, ζα  θάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πην 

εχθνιε αιιά θαη πην απνδνηηθή. Μία ηέηνηα εθαξκνγή είλαη ηθαλή, γηα ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη έλα Π 

Τγείαο ζηνπο δηνηθνχληεο, είλαη φηη παξέρεη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Έηζη, είλαη δπλαηή ε 

πξνηππνπνίεζε θαη θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ  (Βαγγειάηνο, 2001), 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπλαηή, κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηελ πνιιαπιή ρξήζε ηνπο 

απφ θάζε ρξήζηε ηνπ Π. 

Σέινο, κία ηέηνηα επέλδπζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα εληνπίδεη θαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ θφζηνπο, αλά ζεκείν πξνέιεπζήο ηνπ (θέληξν θφζηνπο). Ζ 
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ρξεκαηηθή απφδνζε ησλ Π ,φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, έηζη θαη 

ζηα λνειεπηηθά ηδξχκαηα δελ είλαη πάληα εκθαλήο  αιιά ζπλήζσο έκκεζε  (Powel & Barry, 

2005). Δλψ απφ πιεπξάο ρξήζηε ζεκαίλεη απινπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ δηεξγαζηψλ θαη 

ζπλεπψο, κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, φζν θαη ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο. 
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Κεθάλαιο 2: Μεθοδολογία Έπεςναρ 

2.1 Ειζαγωγή 

 

Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία θαη παξνπζηάδεη εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζα απφ κία κειέηε πεξίπησζεο 

θαη δηάθνξεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αλάιπζήο ηνπο. Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηε ζεσξία 

ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα θπξίαξρα ππνδείγκαηα κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ Π θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή κηαο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δμεηάδεη ηηο παξαδνρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

δηαθξίλνληαο δχν πξνζεγγίζεηο: ηε κειέηε κεκνλνκέλεο πεξίπησζεο (single case study) θαη ηε 

κειέηε πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ (multiple case studies). ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηε ζρεδίαζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνινπζήζεθε ζε απηήλ ηελ έξεπλα. Σέινο, 

παξνπζηάδεη ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δίλνληαο έκθαζε ζε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδεη ην ξφιν ηεο ζεσξίαο ζε κία εξκελεπηηθή κειέηε θαη 

παξνπζηάδεη ηε ζχλδεζε κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Pettigrew (contextualist approach). 

Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηα βαζηθά ζεκεία απηήο ηεο ζεσξίαο θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Σεινο, ην ηξίην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. 

2.2 Μεθολογία Έπεςναρ 

 

Ο ηνκέαο ησλ Π ελζσκαηψλεη κία πνηθηιία ππνδεηγκάησλ κεζνδνινγίαο έξεπλαο, ηα νπνία 

ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο ζέζεηο θαη επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ξεχκαηα έξεπλαο 

γχξσ απφ ηα Π. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ ηε ζεηηθηζηηθή (positivist) θαη ηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε (Lee, 1991), ελψ άιινη ζπλππνινγίδνπλ θαη ηελ «θξηηηθή» πξνζέγγηζε 

(critical paradigm) (Orlikowski & Baroudi, 1991). 

Δλψ, ε ζεηηθηζηηθή έξεπλα παξακέλεη ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ (Orlikowski & Baroudi, 1991), αδπλαηεί λα παξέρεη ηνλ «πινχην» ησλ 
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απνηειεζκάησλ ησλ άιισλ δχν ηάζεσλ. Σν ζεηηθηζηηθφ κνληέιν ζπλεπάγεηαη ηελ πεπνίζεζε 

(αξρή) φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο 

(Chen & Hirschheim, 2004). Βιέπεη ηελ αλζξψπηλε πξάμε σο ζθφπηκε θαη ινγηθή (Orlikowski 

& Baroudi, 1991) θαη ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ππάξρεη «έλαο βέιηηζηνο ηξφπνο» γηα ηελ 

επίιπζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πξνβιεκάησλ, ν νπνίνο αθφκε θαη θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο είλαη 

ν ίδηνο (Mitev, 2001). Οη ζεηηθηζηέο εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ κία θνηλσληθή 

ξχζκηζε κέζα απφ ηελ ηαπηνπνίεζε κεκνλσκέλσλ ζπζηαηηθψλ ελφο θαηλνκέλνπ θαη εμεγνχλ ην 

θαηλφκελν απφ ηελ νπηηθή ησλ κεξψλ πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη απηά ηα κέξε 

(Cavaye 1996). Θεσξνχλ φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε απνηειείηαη απφ αηηηψδεηο λφκνπο θαη φηη 

κπνξεί λα παξέρεη εμεγήζεηο/εξκελείεο ζε έλαλ θφζκν πνπ ζεσξείηαη αληηθεηκεληθφο (Iivari, 

1991). Δπηδηψθνπλ λα παξέρνπλ γεληθεπκέλε ηεθκεξίσζε γχξσ απφ ηνπο νξγαληζκνχο κέζα απφ 

ζπζηεκηθή εθηίκεζε θαη απφδεημε ηεο νξζφηεηαο ή ηνπ ιάζνπο/αλαθξίβεηαο πξνθαζνξηζκέλσλ 

ππνζέζεσλ θαη ζεσξηψλ. Οη ηππηθέο ζεηηθηζηηθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ πξνζνκνίσζε, 

εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, πεηξάκαηα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο (Galliers, 

1991), επηηξέπνληαο ηε ζρεδίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ έλα θαηλφκελν, απφ 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, ζε κία επξεία γθάκα πιεζπζκνχ (Orlikowski & Baroudi, 

1991). κσο, εμαηηίαο ηεο απαίηεζεο γηα εχξεζε γεληθεπκέλσλ λφκσλ, νη ζεηηθηζηέο θαηά 

παξάδνζε δε δίλνπλ κεγάιε βάζε ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (context) θαη απνηπγράλνπλ λα 

ζπιιάβνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ε αληίζεζε, ε εξκελεπηηθή (interpretivism) αλαθέξεηαη ζε πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζα ζην ίδην ηνπο ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία πξνθαινχληαη θαη αλαπαξάγνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή 

δξάζε. Χο εθ ηνχηνπ, νη εξεπλεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εξκελεπηηθή αλαδεηνχλ ηε ζπλάθεηα 

ηεο έξεπλάο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ππφ κειέηε 

θαηλνκέλνπ. Πηζηεχνπλ φηη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα εξκελεπηεί κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηηο έλλνηεο πνπ νη εκπιεθφκελνη πξνζδίδνπλ ζε απηά (Cavaye 

1996). ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, νη εξεπλεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εξκελεπηηθή πξέπεη λα εμεηάζνπλ δηεμνδηθά 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα «δνπλ» ηα πξάγκαηα απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ εκπιεθνκέλσλ 

(Chen & Hirschheim, 2004). Μία εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία 

εξκελεπηηθή κεζνδνινγία (hermeneutic methodology), ε νπνία πεξηιακβάλεη επαλάιεςε, 
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αλάιπζε θαη εθ λένπ επαιήζεπζε θαη λα νδεγήζεη ζε κία ζηαδηαθή εμέιημε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ππφ κειέηε. Παξά ην φηη κία εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ελδέρεηαη λα κελ νδεγήζεη ζε 

γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα, είλαη πηζαλφ λα δψζεη θαιχηεξα θαη πην ιεπηνκεξή απνηειέζκαηα, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαλσηηθή αιιαγή (organisational change). Έηζη, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εξκελεπηηθή πξννπηηθή είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εθφζνλ θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία εμαξηψληαη ηφζν απφ 

ην πεξηβάιινλ, φζν θαη απφ ην ρξφλν. 

χκθσλα κε ηνλ Walsham (1993) κία αλάιπζε ηχπνπ πεξηβάιινληνο/δηαδηθαζίαο 

(context/process) απαηηεί ηε ρξήζε πνηνηηθήο έξεπλαο, εθφζνλ ην πεξηβάιινλ αιιάδεη θαη ε 

γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ, πξέπεη επίζεο λα αιιάμεη (Pettigrew, 1985). Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ: εζλνγξαθία, έξεπλα κειεηψλ 

πεξίπησζεο, έξεπλα δξάζεο (action research), φπσο θαη (εκπεηξηθά) ζεκειησκέλε ζεσξία 

(grounded theory) (Myers, 1997). ε απηέο ηηο κεζφδνπο, νη πνηνηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ 

ζπιιέγνληαη θπξίσο κέζα απφ παξαηήξεζε ή ζπκκεηνρή, ηεθκεξίσζε, εξσηεκαηνιφγηα, 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, πεξηγξαθέο θαη αθεγήζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Walsham (1993) κία πνηνηηθή κειέηε πεξίπησζεο είλαη κία απφ ηηο 

θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο γηα ηε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο εξγαζίαο ζηελ εξκελεπηηθή παξάδνζε. 

Ζ έξεπλα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο νξίδεηαη ζαλ κία εκπεηξηθή εμέηαζε πνπ 

εξεπλά ζχγρξνλα δεηήκαηα ή γεγνλφηα εληφο ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο, εηδηθά ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα γεγνλφηα θαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξίαο (Yin, 1994). 

Απνζθνπεί ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ (Cavaye, 1996) 

θαη πξνζθέξεη επαξθείο εμεγήζεηο νη νπνίεο δε ζηεξίδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

πξνθαζνξηζκέλσλ παξαγφλησλ ή ηνλ έιεγρν πξνθαζνξηζκέλσλ ππνζέζεσλ. Ζ έξεπλα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ελδέρεηαη λα πεξηγξάθεη θαηλφκελα, λα ζεκειηψλεη ή λα 

αλαπηχζζεη πεξεηαίξσ ζεσξίεο, ή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ππάξρνπζεο ζεσξίεο γηα ηελ 

αλάιπζε εκπεηξηθψλ γεγνλφησλ (ελδείμεσλ). Δθηφο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο  ηε ρξήζε 

ηεο ζεσξίαο, νη κειέηεο πεξίπησζεο δηαθέξνπλ, επίζεο, ζηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληζκψλ πνπ 
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εμεηάδνληαη. Μία ζεκαληηθή απφθαζε ζε κία κειέηε είλαη αλ απαηηείηαη ε εμέηαζε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ πεξηπηψζεσλ. 

Οη κειέηεο πνιιαπιψλ  πεξηπηψζεσλ (multiple case studies) είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξείο απφ ηηο 

κεκνλσκέλεο (single case studies). πλήζσο, δελ παξέρνπλ κία ζε βάζνο αλάιπζε ή επαξθείο 

πεξηγξαθέο ελφο θαηλνκέλνπ, αιιά επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνιιψλ πεξηπηψζεσλ (Cavaye, 1996) θαη ελδέρεηαη λα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

επξήκαηα δελ είλαη απνθιεηζηηθά απνηέιεζκα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο έξεπλαο κηαο κεκνλσκέλεο 

πεξίπησζεο. Ζ επηινγή θαη ε δηεμαγσγή κηαο κειέηεο πνιιαπιψλ  πεξηπηψζεσλ πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο ζα θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, παξά κε 

ζηαηηζηηθφ (πρ. παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηα νπνία έρνπλ γεληθεπζεί ζηαηηζηηθά).  

Αληίζεηα, ε ζρεδίαζε κηαο κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη έλα 

θαηλφκελν ζε βάζνο (Cavaye, 1996). Δπηηξέπεη ηε «ζπλεθηηθή» πεξηγξαθή, ε νπνία δίλεη ζηνλ 

εξεπλεηή πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ζε πνιιαπιέο εξκελείεο, 

νη νπνίεο, θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο, δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ. Οη κεκνλσκέλεο ή ζε 

βάζνο κειέηεο πεξίπησζεο ζπρλά δηελεξγνχληαη ζε βάζνο ρξφλνπ, δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

εχινγεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σέηνηνπ είδνπο κειέηεο πεξίπησζεο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία 

ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο θαη επηηξέπνπλ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

γεγνλφησλ, φπσο δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Walsham, 1993), ηελ εμέηαζε 

ζπλερφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αλάιπζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Pettigrew, 1990), φπσο έγηλε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε 

κειέηε πεξίπησζεο (single case study). πκκεηέρνληαο σο δηαρεηξηζηηθφ κέινο ζην 

ζπγθεθξηκέλν Π κπφξεζα λα απνθηήζσ αξθεηή γλψζε θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, 

κπφξεζα λα ζπιιέμσ αξθεηή ηεθκεξίσζε (documentation) (πρ. Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, 

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ, εξσηεκαηνιφγηα ζπλεληεχμεσλ ρξεζηψλ, αλαθνξέο ρξεζηψλ, 

Μειέηεο, Παξαδνηέα, Πξαθηηθά πλαληήζεσλ, θα).  Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, ηφζν κέζσ 

ζπκκεηνρήο θαη παξαηήξεζεο, φζν θαη απφ ηελ ηεθκεξίσζε είλαη θπξίσο πνηνηηθά θαη ζε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνζνηηθά. Γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε contextualist ζεσξία ηνπ Pettigrew, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 
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2.3 Θεωπηηική πποζέγγιζη 

 

Ζ ζεσξία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξκελεπηηθή έξεπλα θαη δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Μπνξεί λα πξνθιεζεί κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη λα θαλεί ε επάξθεηά ηεο ή νη αδπλακίεο ηεο, κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελλνηνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε  θαη ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

πσο ππνζηεξίδεη ν Walsham (1993, p. 6) «δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο ζεσξίεο» αιιά 

δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ξίρλνπλ θσο ζε ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηνπ ππφ 

εμέηαζε εξσηήκαηνο (Avgerou, 2002). Μία ζεσξία πξνζθέξεη ηνλ ηξφπν κέζα απφ ηνλ νπνίν 

βιέπνπκε θαη εμεηάδνπκε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν, αιιά, ηαπηφρξνλα, ελδέρεηαη λα 

απνθξχςεη απφ ηνλ εξεπλεηή πξννπηηθέο ηε ζηηγκή εθαξκνγήο ηεο (Walsham, 1993). Μία 

ζεσξία κπνξεί, φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

έξεπλαο, αιιά θαη σο κία κέζνδνο/ ζρήκα ή ζρέδην γηα ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ε contextualist πξνζέγγηζε ηνπ 

Pettigrew (1985; 1987), ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπ Pettigrew έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο (Madon, 1993; Walsham, 1993; Walsham 

& Waema, 1994) ζηε κειέηε ησλ Π θαη ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο. χκθσλα κε ηνλ Walsham 

(1993) ε βαζηθή ηεο δπλαηφηεηα, ζηελ θαηαλφεζε ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο, είλαη ε θαζαξή 

έκθαζε πνπ δίλεη ζε πνιπεπίπεδα πεξηβάιινληα, ζηε δηαδηθαζία θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ δηαδηθαζίαο θαη πεξηβάιινληνο. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε θαζνδεγεί ηνλ αλαιπηή ζηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αιιαγήο, πνπ έιαβε ρψξα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, ηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηεμήρζεη ε αιιαγή θαη ην πεξηβάιινλ ην νπνίν επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ απηή. 

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ «Contexualism» είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

γεγνλφησλ, κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη (Pettigrew, 1985). Απνζθνπεί ζην λα 

αλαιχζεη ηηο δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ νξγαλσζηαθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη έξεπλεο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε πξέπεη λα πεξηέρνπλ κία 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

αιιαγήο.  

Σν πεξηερφκελν (content) «αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ππφ εμέηαζε κεηαβνιήο 

(αιιαγήο)» (Pettigrew, 1987, p. 657) θη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία (πρ. 
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λέν ινγηζκηθφ, αιιαγέο ζηελ πθηζηάκελε ηερλνινγηθή ππνδνκή), ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηα 

θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηηο ξνέο εξγαζίαο, ζηα πξντφληα, ζηε 

δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηνπ.  

Σν πεξηβάιινλ (context) αλαθέξεηαη ζηηο «ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιαγή» (Pettigrew, 

1987). Πεξηιακβάλεη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή δνκή θαη 

ζηελ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. Σν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη, επίζεο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο θαη απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε 

αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγή (Pettigrew, 1985; 1987). ε απηή ηελ εξγαζία, ε ηερλνινγία 

αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (πρ. 

δηεζλή πξφηππα, ε ππνδνκή ηνπ ΤΕΔΤΞΗ, θα). 

Ζ δηαδηθαζία (process) αληηκεησπίδεηαη σο κία «ζπλερήο, αλεμάξηεηε αθνινπζία δξάζεσλ θαη 

γεγνλφησλ» ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγεί «ηελ πξνέιεπζε, ηελ εμέιημε θαη ην 

απνηέιεζκα» (Pettigrew, 1987, p. 656) κηαο αιιαγήο πνπ μεθίλεζε. Αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο, 

αληηδξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αιιαγήο. 

Μία contextualist πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη κία δηαδηθαζία αλάιπζεο ε νπνία παξαζέηεη ηελ 

εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, απφ ηελ νπηηθή ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ ή ησλ 

ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, κία contextualist αλάιπζε είλαη θαη 

πνιπεπίπεδε (θάζεηε αλάιπζε) θαη δηαδηθαζηηθή (νξηδφληηα αλάιπζε) (Pettigrew, 1985; 1987; 

1990). Σν θάζεην επίπεδν ηεο αλάιπζεο αλαθέξεηαη ζηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ 

πςειφηεξσλ θαη ηνπ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αιιαγέο ζε 

ηκήκαηα λνζνθνκείσλ ή ζε νιφθιεξεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο) ελψ ην νξηδφληην επίπεδν 

αλαθέξεηαη ζηελ αθνινπζηαθή δηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ θαηλνκέλσλ ζε ηζηνξηθφ, 

παξνληηθφ θαη κειινληηθφ ρξφλν. 

χκθσλα κε ηνλ Pettigrew (1987, p. 656) ζε κία αλάιπζε πεξηβάιινληνο (contextualist) «ν 

ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν νη κεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ θάζεηε αλάιπζε ζπλδένληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο χζηεξα απφ παξαηήξεζε» είλαη θξίζηκνο. Σν πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κνλνδηάζηαηα ζαλ έλα «πεξηγξαθηθφ ππφβαζξν» ή ζαλ κία ιίζηα παξαγφλησλ 

πνπ δηακνξθψλνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Δίλαη πεξηζζφηεξν ε 
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αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία απαηηείηαη λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έκθαζε. Έηζη, ε ζχλδεζε κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη δηαδηθαζίαο είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε κφληκεο ή πξνζσξηλήο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο (Pettigrew, 1985). 

Μία «contextualist» πξνζέγγηζε πξέπεη λα αλαγλσξίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο πεξηνξίδνληαη  απφ ην 

νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ, είηε ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο δηαηήξεζεο, είηε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ. 



37 

Κεθάλαιο 3: Μελέηη Πεπίπηυζηρ (Case Study) –Πεπιγπαθή Έπγος: 

«Ολοκληπυμένο Πληποθοπιακψ ωζηημα Τγείαρ Ιονίυν Νήζυν» 
 

Έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν Πιεξνθνξηθήο, ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τγείαο γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ σο κειέηε πεξίπησζεο. Αξρηθά, 

παξαηίζεληαη φια ηα ζρεδηαζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (φπσο δειαδή ζρεδηάζηεθε πξηλ ην 2002) 

θαη έπεηηα αθνινπζεί ε ηειηθή έθβαζή ηνπ, απφ ην 2005 πνπ μεθίλεζε ε πινπνίεζή ηνπ έσο ην 

ηέινο ηνπ 2009 (ιήμε πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ). Σα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πινπνίεζήο ηνπ 

παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. 

3.1 Γενική Πεπιγπαθή 

 

ηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μέηξν 2.6 

εληάρζεθαλ έξγα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Τγείαο (ΟΠΤ) γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πγείαο ηεο ρψξαο. Οη κειέηεο 

σξίκαλζεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ θαηέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

δηακνηξαζκνχ ησλ έξγσλ, αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα (πεξηθεξεηαθή δηνηθεηηθή δνκή ππεχζπλε 

γηα ζέκαηα πγείαο), νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ ηφηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ήηαλ δεθαεπηά 

(17). πλεπψο, ζρεδηάζηεθαλ θαη πξνθεξχρζεθαλ δεθαεπηά (17) έξγα.   
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Δηθφλα 6. Γηνηθεηηθή Γνκή θαηά ηε ζρεδίαζε ησλ έξγσλ. 
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Δηθφλα 7. ΟΠΤ Ηνλίσλ (θαη’ αληηζηνηρία ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο). 

Σα έξγα κεηαμχ ηνπο είραλ θαηά βάζε θνηλή ζρεδίαζε, αιιά παξακεηξνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο 

ηνπο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο (γεσγξαθηθέο, φγθνπ λνζνθνκείσλ, δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, θιπ) ηεο εθάζηνηε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ζην έξγν 

θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο εληάρζεθε ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θνξέσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, 

ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηεθεπεξαηψλεη, ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηκεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, θιπ. Γηα παξάδεηγκα, ππήξμαλ 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηηο νπνίεο ε δηαρείξηζε ηεο Βηνταηξηθεο ηνπο Σερλνινγίαο, δελ 
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εληάρζεθε ζαλ Σκήκα (αιιά θαη ζαλ ππνζχζηεκα) ζην ππφ ζρεδίαζε Πιεξνθνξηαθφ χζηεκά 

ηνπο. 

Μέρξη ηφηε, φινη νη δεκφζηνη θνξείο πγείαο ζηελ Διιάδα, είηε δελ είραλ εληάμεη θακία 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή θαη εηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία ηνπο, είηε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο ή εθαξκνγέο πνπ ήηαλ κεξηθψο δηαζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο (πρ. εθαξκνγή εξγαζηεξίσλ). Οη βαζηθνί ζηφρνη ινηπφλ ήηαλ δχν: ε δεκηνπξγία θαη 

ηήξεζε ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελψλ (αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα) θαη ν έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ, εμαηηίαο ηεο «απζαίξεηεο» δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θνξέσλ πγείαο θαη 

ηεο δηφγθσζεο ησλ ρξεψλ ηνπο. 

Γηα ηηο αλάγθεο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ, ππήξμαλ θάπνηεο πξναπαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο φπσο ε ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (πρ. έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ λνζειείαο, 

πξνγξακκαηηζκφο ηαηξηθήο επίζθεςεο (ξαληεβνχ)), θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ πξνηχπσλ 

(πρ. HL7) θαη θσδηθνπνηήζεσλ (πρ. ICD-10, GMDN, θιπ), γηα ηηο νπνίεο έγηλαλ κεκνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο φκσο, δελ νινθιεξψζεθαλ.  

Σαπηφρξνλα, μεθίλεζε θαη κία πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ησλ ππφ πινπνίεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Τγείαο κεηαμχ ηνπο, κε έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ην ιεγφκελν «ΗΑΗ
1
») πνπ 

ζα δηαδξακάηηδε ξφιν «νκπξέιαο» γηα φια ηα (αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα) Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Τγείαο.  

πσο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΓΑ) ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

(ΚηΠ) αθνινχζεζε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: 

δεκνζηεχεη κία πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζέηνληαο ην πιαίζην ησλ έξγσλ, δειαδή, 

πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ (πρ. βειηίσζε ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο πνιίηεο), πνηνη θνξείο 

κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ, πνηεο είλαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο, δειαδή ηη 

θφζηε αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ε ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε, θιπ. ηε ζπλέρεηα, ν 

ελδηαθεξφκελνο θνξέαο (πγείαο, ζηε δηθή καο πεξίπησζε) ππνβάιιεη εληφο πξνθαζνξηζκέλεο 

εκεξνκελίαο ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε έλα Σερληθφ Γειηίνπ Έξγνπ (ΣΓΔ) ζην νπνίν 

πεξηγξάθεη, πάιη κε γεληθή πεξηγξαθή, ηη ππεξεζίεο ζα πξνζθέξεη, ηη εμνπιηζκφο ζα απαηηεζεί 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν (θπζηθφ αληηθείκελν), θιπ, πνηα είλαη ε ζθνπηκφηεηά ηνπ θαζψο θαη 

κία εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, ν 

θνξέαο ζην ΣΓΔ θαηαζέηεη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ηηο θάζεηο 

                                                
1 Σν φλνκα αξγφηεξα δφζεθε ζε θσλεηηθή πχιε πξνγξακκαηηζκνχ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ. 
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δηαρείξηζήο ηνπ, ελψ απαξαίηεηνο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε ππνέξγα κε αλαιπηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ην θαζέλα. 

ε επφκελν ζηάδην ε ΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην ή ηα αξκφδηα Τπνπξγεία απνθαζίδεη ηελ 

έληαμε ή κε έληαμε ηνπ έξγνπ, κε θξηηήξην ην αλ ζπλάδεη ηφζν κε ηε γεληθή ζρεδίαζε ηνπ 

Μέηξνπ θαη ζπλεπψο ηεο πξφζθιεζεο, θαζψο θαη κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ. ηε ζπλέρεηα, ν 

θνξέαο μεθηλάεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, είηε αμηνπνηψληαο ηε δηθή ηνπ ηερλνγλσζία, είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ΚηΠ ΑΔ, ζπλάπηνληαο Πξνγξακκαηηθή πκθσλία καδί ηεο. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ε ΚηΠ ΑΔ δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ Σειηθνχ Γηθαηνχρνπ θαη ν θνξέαο νξίδεηαη σο 

Φνξέαο Τινπνίεζεο. 

Με παξάδεηγκα, ην ΟΠΤ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε έρεη σο εμήο: 

Ζ θεληξηθή ππεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο (ηφηε, ιεγφηαλ Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα 

Τγείαο Πξφλνηαο (ΠεΤΠ) Ηνλίσλ Νήζσλ) ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ ΚΠ, σο κεζάδνπζα δηνηθεηηθή 

αξρή κεηαμχ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη θνξέσλ πγείαο (λνζνθνκείσλ, θέληξσλ πγείαο θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ), πξφηεηλε ηελ  εηζαγσγή ελφο ΟΠΤ. Έηζη, γηα ιφγνπο εηνηκφηεηαο ηνπ 

θνξέα θαη ζε ζπλεξγαζία κε Σερληθφ χκβνπιν, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μειέηεο Χξίκαλζεο (πνπ 

φθεηιε λα θαηαδείμεη ηε ζθνπηκφηεηα εηζαγσγήο ΟΠΤ)  μεθίλεζε πξνζπάζεηα νκνγελνπνίεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. Οη εξγαδφκελνη 

ζηνπο θνξείο πγείαο ησλ Ηνλίσλ θαηέιεμαλ κεηά απφ κεγάιε θαη εληαηηθή πξνζπάζεηα (ε νπνία 

απαηηνχζε ζε κεληαία βάζε κεηαθηλήζεηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ) ζε δηαγξάκκαηα ξνήο 

ηα νπνία απεηθφληδαλ ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζαλ γηα ηελ 

πεξαίσζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ζ ελ ιφγσ πξνζπάζεηα παξά ην φηη έθηαζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο, δελ πήξε πνηέ επίζεκν 

ραξαθηήξα, δειαδή, δελ θαηέιεμε ζε έλα πξφηππν δηαδηθαζηψλ γηα φινπο ηνπο θνξείο πγείαο ηεο 

ρψξαο. Παξ’ φια απηά ήηαλ κία πξνζπάζεηα πνπ αμηνπνηήζεθε άηππα ζην ΟΠΤ ησλ Ηνλίσλ 

αιιά θαη ζηα ππφινηπα ΟΠΤ ηεο ρψξαο.  

Μεηά, εθδφζεθε εθ κέξνπο ηεο ΓΑ ηεο ΚηΠ ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 2.6: «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Τγεία θαη 

Πξφλνηα» (θαη Μέηξνπ 2.7: «Καηάξηηζε θαη ζεζκηθά κέηξα ζηελ Τγεία θαη Κνηλσληθή 

Αιιειεγγχε»). Έηζη, ην ΠεΤΠ Ηνλίσλ Νήζσλ θαηέζεζε ΣΓΔ, δεηψληαο νπζηαζηηθά έληαμε 

ζηα ζπγθεθξηκέλα Μέηξα, απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε 

ΟΠΤ ζηνπο θνξείο πγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. Σν ΣΓΔ εγθξίζεθε απφ ηνπο 
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αξκφδηνπο θνξείο ΓΑ ΚηΠ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνπξγείν Τγείαο θαη αθνινχζεζε ε 

Πξνγξακκαηηθή πκθσλία κε ηελ ΚηΠ ΑΔ, εθφζνλ ην ΠεΤΠ ζεψξεζε φηη δε δηαζέηεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία δηαρείξηζεο ελφο ηφζν κεγάινπ Έξγνπ.  

Σν Έξγν ζρεδηάζηεθε αλαιπηηθά, ζε ζπλεξγαζία ηνπ ΠεΤΠ κε ηελ ΚηΠ ΑΔ θαη απνηέιεζκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ ε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ (2002). Αθνινχζεζε ν δηαγσληζκφο, 

ε ζπκβαζηνπνίεζή ηνπ (2005), θαη ζηε ζπλέρεηα ε πινπνίεζή ηνπ. 

Ζ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ Έξγνπ (απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 7) πεξηειάκβαλε ηνπο εμήο θνξείο:  

• Πέληε (5) Γεληθά Ννζνθνκεία (ΓΝ): Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο (Αξγνζηφιη), 

Λεμνπξίνπ, Εαθχλζνπ, (απφ ζχλνιν έμη (6) λνζνθνκείσλ) 

• Οθηψ (8) Κέληξα Τγείαο (ΚΤ): Λεπθίκκεο, Παμψλ, Αγίνπ Μάξθνπ, Αγξνχ - Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ, Βαζηιηθήο, Ηζάθεο, άκεο, Καηαζηαξίνπ θαη  

• Έμη (6) Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία (ΠΗ): Μαζξαθίνπ, Δξείθνπζαο, Οζσλψλ, Καησκεξίνπ, 

Βνιηκψλ, Κεξακείσλ, (απφ ζχλνιν πελήληα δχν (52) πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ). 

Πηινηηθνί θνξείο νξίζηεθαλ ηα ΓΝ Κέξθπξαο θαη ΚΤ Παμψλ θαη Λεπθίκκεο. 

Απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζην ΟΠΤ εληάρζεθαλ φια ηα Σκήκαηα, εθηφο απφ ηα 

Αθηηλνδηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα θαη ηα Σκήκαηα Αηκνδνζίαο, ελψ ζπγθεθξηκέλα ηα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ ΟΠΤ είλαη ηα εμήο: 

1. Γηαρείξηζε Αζζελή (Γξαθείν Κίλεζεο, Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, Γξαθείν 

Ννζειίσλ) 

2. Ηαηξηθφο Φάθεινο (πεξηιακβάλεη ηηο Κιηληθέο, ηα Ηαηξηθά Πνξίζκαηα, θιπ) 

3. Ννζειεπηηθφο Φάθεινο (πεξηιακβάλεη ηηο Λνγνδνζίεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ) 

4. Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, Γξαθείν Γηαρεηξίζεσλ (αλαιψζηκα, 

ηξφθηκα, θιπ) 

5. Φαξκαθείν 

6. Enterprise Resource Planning (ERP) (Λνγηζηήξην, Γηνηθεηηθφ, Οηθνλνκηθφ, Πάγηα) 

7. Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ (Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, Μηζζνδνζία) 

8. Βηνταηξηθή Σερλνινγία (ΒΗΣ) (πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε φινπ ηνπ βηνταηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο) 

9. Γηαρείξηζε Πξσηνθφιινπ 

10. Γηαρείξηζε Γηαηηνινγίνπ 

11. Δξγαζηήξηα (Laboratory Information System – LIS) 
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12. Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (Business Intelligence – BI)  

13. Γηαζχλδεζε κε Πξσηφθνιιν HL7 

14. Γηαζχλδεζε κε δηαδηθηπαθή πχιε (portal) 

Πέξα απφ ην ινγηζκηθφ, απφ ζρεδηαζηηθήο πιεπξάο, ην έξγν πεξηιακβάλεη έλα Πεξηθεξεηαθφ 

Κέληξν Γεδνκέλσλ (ΠΚΓ) θη έλα εθεδξηθφ αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθή (Disaster Recovery 

Site – DRS). Δπίζεο, ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΟΠΤ, ν νπνίνο αμηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ καδί κε ηνλ πθηζηάκελν θαη πξννδεπηηθά, 

πξνέθπςαλ επηπιένλ αλάγθεο. 

Γηα ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΟΠΤ εθηηκήζεθε φηη ζα απαηηεζεί εθπαίδεπζε 300 

ρξεζηψλ, κε 45 ψξεο εθπαίδεπζεο, αλά εθπαηδεπφκελν. 

Σν έξγν θαηαθπξψζεθε πξνο πινπνίεζε ζε Έλσζε δχν (2) εηαηξεηψλ (Computer Solutions θαη 

Exodus) κε ππεξγνιάβν γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ κία ηξίηε εηαηξεία (PC Systems). 

Δίρε αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα 28 κελψλ θαη πξνυπνινγηζκφ 2 εθαηνκκ. επξψ. 

πλνςίδνληαο, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλε ηελ πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα, ινγηζκηθνχ, πιηθνχ (εμνπιηζκνχ) θαη ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο, δηαζχλδεζεο θαη ππνζηήξημεο, γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εληάρζεθαλ ζε απηφ (Δηθφλα 7). 

 

3.2 Σκοπόρ 

 

Ο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ (θαη φισλ ησλ αληίζηνηρσλ) ήηαλ δηζππφζηαηνο: ε 

δεκηνπξγία ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελή θαη ε εθαξκνγή δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

νηθνλνκηθά ησλ λνζνθνκείσλ. Ζ επηζπκεηή αλαδηάξζξσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, 

παξά ηηο κεκνλσκέλεο θαη απνζπαζκαηηθέο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πξνζπάζεηεο θξίζεθε φηη 

πξέπεη λα εζηηάζεη πιένλ ζηνπο δχν παξαπάλσ άμνλεο, θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα. Γηα θάζε 

αζζελή πξέπεη λα ππάξρεη ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζε φια ηα ηαηξηθά ηνπ δεδνκέλα θαη ε 

πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ θαλφλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο ηαρείαο θαη αζθαινχο πξφζβαζεο ζηε πιεξνθνξία θαη ζηε 

γλψζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο 
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φθεινο ηεο πγείαο ηνπ πνιίηε. Ο ζθνπφο απηφο δχλαηαη λα ζπλνςηζζεί απιά σο: αλάπηπμε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε ην «θαηάιιειν» άηνκν λα έρεη πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηε ρξεηάδεηαη. Σν έξγν αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο (ΟΠΤ) ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελζσκάησζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο κεραληζκνχο 

δηνίθεζεο θαη ζηηο κνλάδεο πγείαο. Σν ΟΠΤ ζπκβάιιεη: 

• άκεζα: ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ 

• έκκεζα: ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε  (Chaudhry, θαη ζπλ., 2006). 

Ζ ελδπλάκσζε ησλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ επηηπγράλεηαη κε: 

• Σε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαηά ηελ 

νξγαλσηηθή δηάηαμε πνπ νξίδεηαη απφ ην Νφκν 2889/2001 ζρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη κε ην Νφκν 3106/2003. 

• Σε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πξνκήζεηεο πιηθψλ. 

• Σε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

• Σε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ζπζηήκαηνο ζπλνιηθήο παξαθνινχζεζεο απφδνζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (performance management). 

• Σελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πφξσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

• Σε ζπλερή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο απηψλ. 

• Σελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε  (Chaudhry, θαη ζπλ., 2006).  

Ο ζηφρνο απηφο αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κε: 

• Σελ ελνπνίεζε, ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δεδνκέλσλ (νηθνλνκηθά, επηρεηξεζηαθά, νξγαλσηηθά, φπσο ξαληεβνχ εμεηάζεσλ, θαζψο 

θαη ηαηξηθά δεδνκέλα) απφ ηηο κεραλνγξαθεκέλεο λεζίδεο, πνπ ζέηνπλ φξηα ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. 
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• Σελ ελδπλάκσζε ηεο ππνδνκήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ παξνρή πιεξέζηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

πνιίηε, φπσο ε παξνρή ππεξεζηψλ κε ηελ ρξήζε αζζελνθεληξηθνχ ινγηζκηθνχ, ε παξνρή 

ππεξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ ή θαη ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (business intelligence) γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ 

(decision support) ζε νηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά αιιά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. 

• Σε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 

εμεηαδνκέλσλ θαη λνζειεπνκέλσλ, κε ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζήο ηνπο, θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ιαζψλ. 

• Σελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΤ κε ηε ζπλερή χπαξμε πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Δθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζρεηηθά 

κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο, ην έξγν 

απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο παξέρνληαο λέα εξγαιεία 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηε δηαρείξηζε, ηφζν ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

εξγαζίαο, φζν θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ζηνρεχεη ζηε δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο γηα 

εξεπλεηηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, κέζσ ηεο απνηχπσζεο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 

(αμηνιφγεζε, παξνρή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ) 

θαη ηεο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο. 

Σν ΟΠΤ απνηειείηαη απφ νληφηεηεο θαζψο θαη απφ αλαγθαίεο εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ ε 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο πξνο ηνλ πνιίηε. Οη βαζηθνί εκπιεθφκελνη θνξείο θαη κνλάδεο πγείαο είλαη ηα 

λνζνθνκεία, ηα θέληξα πγείαο, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε. Με απηέο ηηο 

νληφηεηεο αιιειεπηδξνχλ θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο νη αζθαιηζηηθνί θνξείο, ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, δηάθνξνη πξνκεζεπηέο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη άιινη νξγαληζκνί.  

Καίξην δήηεκα είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ΟΠΤ λα απνηειέζεη ηνλ θνξκφ επέθηαζεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζε φιε ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. Σν ΟΠΤ πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ζηνλ 

κέγηζην βαζκφ, φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ, θαζψο θαη νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνλ, 
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ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ππνδνκή, ζε εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο πνπ βξίζθνληαη ζε 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. 

Σν ΟΠΤ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη δηαθνξεηηθέο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ηκήκαηα απηψλ (λνζνθνκεία, ΚΤ, ΠΗ). Οη δηαθνξεηηθέο απηέο κνλάδεο παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (δηαθέξνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηα δηαζέζηκα ηκήκαηα, ζηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ΣΠΔ, ζηηο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο, θιπ). Σν ΟΠΤ θαιείηαη κε 

ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

Γηαδηθηχνπ), λα νινθιεξψζεη κε εληαίν ηξφπν ηελ δηαηηζέκελε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Σέινο, ην ζχζηεκα, φπσο ζα παξακεηξνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε δηεζλή πξφηππα 

θαη λα πηνζεηεί κεζφδνπο ηππνπνίεζεο πνπ ζπλάδνπλ ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, κεηαμχ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ, αιιά θαη επξχηεξα ζηελ δψλε ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ζηελ έθδνζε 

πνηνηηθψλ θαη αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

3.3 Διοικηηική Διάπθπωζη 

 

Παξαθάησ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζχληνκεο παξνπζίαζεο ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν, πνπ επεξέαζαλ ηα έξγα Πιεξνθνξηθήο, ζηελ Διιάδα, έσο ζήκεξα. Ζ έλλνηα 

ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο απνηέιεζε ηνλ ππξήλα γηα ηε 

δηακφξθσζε ζρεδηαζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο πγείαο ζε ηνπηθφ – πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Πξνυπφζεζε, φκσο, απνηέιεζε ε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

(ΔΤ) θαη ε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο.  

Ζ Διιάδα είλαη ρσξηζκέλε ζε δεθαηξείο (13) (Γηνηθεηηθέο) Πεξηθέξεηεο, δνκή ε νπνία 

εθηηκήζεθε σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, δεδνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηεο ρψξαο. 

Έηζη, επηρεηξήζεθε, λσξίηεξα απφ ην 2002, λα εθαξκνζηεί αληίζηνηρν κνληέιν θαη ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο, παξά ην φηη εθθξεκνχζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηαβνχιεπζε γηα 

ην αλ ε Διιάδα έπξεπε λα ελαξκνλίζεη ηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο κε απηή ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, 

θαηαξγψληαο ηηο (Γηνηθεηηθέο) Πεξηθέξεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ: «Καπνδίζηξηαο ΗΗ». 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) ε πξψηε 

αλαθνξά ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζην Νφκν 1397/1983, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε 

ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Τγείαο ζε θάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, θαζψο θαη ν 

Νφκνο 2071/1992, ν νπνίνο αληίζηνηρα, πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηελ έδξα θάζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Ζ δηάθξηζε ηεο ρψξαο ζε ελλέα 
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(9) πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο πξαγκαηνπνηήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

31/1986 θαη ρσξίο, λα ελαξκνληζηεί κε ηε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε πνπ επέθεξε ν Νφκνο 

1622/86, ν νπνίνο πξνέβιεςε δεθαηξείο (13) Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο. Χζηφζν, απηνί νη ζεζκνί 

είηε δε ζπζηάζεθαλ πνηέ, είηε δελ απέδσζαλ. 

Παξ’ φια απηά, κε ην Νφκν 2889/2001 ηδξχζεθαλ ηα ΠεΤ (Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο), 

ηα νπνία αξγφηεξα (Ν. 3106/2003),  κεηνλνκάζηεθαλ ζε ΠεΤΠ (Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο), θαη ηα νπνία ζηελ αξρηθή ηνπο ζρεδίαζε ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, έρνληαο επνπηεπφκελνπο θνξείο 

(απνθεληξσκέλεο κνλάδεο) ηα Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, Μνλάδεο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (Πξνλνηαθά Ηδξχκαηα), θιπ. Ο λένο ζεζκφο απεηθφληδε ηνλ δηνηθεηηθά 

απνθεληξσκέλν πιένλ ραξαθηήξα ηνπ ΔΤ, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο. Γεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ήηαλ εμαηξεηηθά κεγάιεο, ηα 

ΠεΤΠ δηαζπάζηεθαλ ζε δεθαεπηά (17) σο εμήο: 

1. Α’ Αηηηθήο (κε έδξα ηελ Αζήλα) 

2. Β’ Αηηηθήο (κε έδξα ηελ Αζήλα) 

3. Γ’ Αηηηθήο (κε έδξα ηνλ Πεηξαηά) 

4. Κξήηεο (κε έδξα ην Ζξάθιεην) 

5. Βνξείνπ Αηγαίνπ (κε έδξα ηε Μπηηιήλε) 

6. Α’ Ννηίνπ Αηγαίνπ (κε έδξα ηε χξν) 

7. Β’ Ννηίνπ Αηγαίνπ (κε έδξα ηε Ρφδν) 

8. Ηνλίσλ Νήζσλ (κε έδξα ηελ Κέξθπξα) 

9. Α’ Μαθεδνλίαο  (κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε) 

10. Β’ Μαθεδνλίαο (κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε) 

11. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (κε έδξα ηελ Κνκνηελή) 

12. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (κε έδξα ηελ Κνδάλε) 

13. Πειινπνλήζνπ (κε έδξα ηελ Σξίπνιε) 

14. Γπηηθήο ηεξεάο (κε έδξα ηελ Πάηξα) 

15. ηεξεάο Διιάδαο (κε έδξα ηε Λακία) 

16. Ζπείξνπ (κε έδξα ηα Ησάλληλα) 

17. Θεζζαιίαο (κε έδξα ηε Λάξηζα ) 



48 

ηε ζπλέρεηα, κία δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε (Νφκνο 3329/2005) κεηέηξεςε ηα ΠεΤΠ ζε ΓΤΠΔ 

(Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο) επηζηξέθνληαο ζε Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, Πξνλνηαθά Ηδξχκαηα, θιπ, ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα (δηθφο ηνπο 

πξνυπνινγηζκφο, πεξηνπζία, θιπ). Οη ΓΤΠΔ παξέκεηλαλ δεθαεπηά ζηνλ αξηζκφ, εθφζνλ θξίζεθε 

φηη ηα ππφ εμέιημε έξγα (φπσο θαη απηά ησλ ΟΠΤ) ζέηνληαλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν, αλ άιιαδε ε 

δηαρείξηζή ηνπο. Έηζη, δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ 

πεξηθεξεηψλ, αιιά νχηε θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Κάζε ΓΤΠΔ δηαηήξεζε ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Π.Τ.Τ.Κ.Α.) κε βαζηθφ 

εξγαιείν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ηηο παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε απνδνηηθφηεξε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηεο θαζεκίαο, εθαξκφδνληαο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ηελ εζληθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Σέινο, ην 2007, κία λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε (Νφκνο 3527/2007) επέβαιε ηε ζπγρψλεπζε 

ησλ ΓΤΠΔ απφ δεθαεπηά (17) ζε επηά (7), δηαθνξνπνηψληαο ζεκαληηθά, ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο 

γηα ηε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο. 

1. 1ε Τ.ΠΔ. Αηηηθήο 

2. 2ε Τ.ΠΔ. Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ 

3. 3ε Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο 

4. 4ε Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

5. 5ε Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο 

6. 6ε Τ.ΠΔ. Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο 

7. 7ε Τ.ΠΔ. Κξήηεο 
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Δηθφλα 8. Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Πηγή: Υγειονομική Περιθέρεια Κρήηης (www.hc-

crete.gr/images/pesyp_greece.jpg). 

 

3.4 Διαζηαζιολόγηζη 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε εμάπισζε ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα: 

• Πέληε (5) Γεληθά Ννζνθνκεία (ΓΝ): Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο (Αξγνζηφιη), 

Λεμνπξίνπ, Εαθχλζνπ,  

• Οθηψ (8) Κέληξα Τγείαο (ΚΤ): Λεπθίκκεο, Παμψλ, Αγίνπ Μάξθνπ, Αγξνχ - Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ, Βαζηιηθήο, Ηζάθεο, άκεο, Καηαζηαξίνπ θαη  

http://www.hc-crete.gr/images/pesyp_greece.jpg
http://www.hc-crete.gr/images/pesyp_greece.jpg
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• Έμη (6)Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία (ΠΗ): Μαζξαθίνπ, Δξείθνπζαο, Οζσλψλ, Καησκεξίνπ, 

Βνιηκψλ, Κεξακείσλ 

Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά γηα ην ηη πξνζδνθάηαη γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζε επίπεδν 

εθαξκνγψλ. 

3.4.1 Νοζοκομεία 

 

Οη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ πνιππινθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε δηεθπεξαίσζεο, πςεινχ επηπέδνπ, θιηληθνχ θαη λνζειεπηηθνχ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ζε ζέζε, νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο λα πξνζθέξνπλ ηηο αλαγθαίεο αλαβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο πξνο ηνλ πνιίηε, λα ειέγμνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο, θαη λα 

κεηψζνπλ δξαζηηθά ηηο κε αλαγθαίεο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ρνξεγήζεηο θαξκάθσλ, πξέπεη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

• Γηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ Τπνζχζηεκα 

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο αζζελνχο  

• Ηαηξηθφ ππνζχζηεκα  

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο Δξγαζηεξίσλ 

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, Τπνδνκψλ θαη ινηπνχ Δμνπιηζκνχ 

• Τπνζχζηεκα Δπηθνηλσλίαο (Γηαζχλδεζεο) Δθαξκνγψλ 

Σφζν ε δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ, φζν θαη ν ηαηξηθφο θάθεινο, νινθιεξψλνληαη κε ηα εμήο 

ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία φκσο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ Έξγν: 

• δηαρείξηζε ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ ηκήκαηνο (RIS) 

• δηαρείξηζε ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκήκαηνο (OR) 

• δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη απμεκέλεο θξνληίδαο (ICU) 

• δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ηαηξηθψλ εηθφλσλ (PACS ή miniPACS) 

• εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο (θαη’ νίθνλ θξνληίδα, ηειεδηάζθεςε, θιπ), θ.α.  

Δπίζεο, σο κνλάδα πγείαο ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην 

λνζνθνκείν ηξνθνδνηεί ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαη ηνλ 

Τγεηνλνκηθφ Υάξηε κε επεμεξγαζκέλε ή ηππνπνηεκέλε πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα. Με ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ, θάζε 

λνζνθνκείν ηξνθνδνηεί κε ηα θαηάιιεια δεδνκέλα ην ππνζχζηεκα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

(Business Intelligence, ΒΗ) ηνπ ΟΠΤ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  
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Σέινο, ε εθαξκνγή δηαρείξηζεο Βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ, έρεη 

επίζεο έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε. 

3.4.2 Κένηπα Τγείαρ, Πεπιθεπειακά Ιαηπεία – Δξεηαζηήπια 

 

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαιχπηεηαη απφ Κέληξα 

Τγείαο (ΚΤ), Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία (ΠΗ) θαη Δμεηαζηήξηα. Σα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία είλαη 

απνθεληξσκέλεο κνλάδεο πγείαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ηεο πεξηνρήο θαη βαζηθφ ηνπο αληηθείκελν, 

είλαη ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, πξψηνπ βαζκνχ ζηε πεξηθέξεηα, ε άκεζε εμέηαζε αζζελψλ, 

ε ζπληαγνγξάθεζε ρξνλίσο παζρφλησλ θαη ε παξαπνκπή αζζελψλ ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα, 

εθφζνλ απαηηείηαη. Σα εμεηαζηήξηα είλαη απνθεληξσκέλα ζεκεία εμέηαζεο αζζελψλ, αλά 

δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 1-2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 1-2 ψξεο, αλάινγα κε ην πιεζπζκφ ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

Οη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ΚΤ απνηεινχληαη απφ πξσηνβάζκην ηαηξηθφ ππνζχζηεκα 

(δηαγλψζεηο, πνξίζκαηα, παξαπνκπέο, εμεηάζεηο, θιπ) θαη δηαρείξηζε εμσηεξηθψλ αζζελψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο κειινληηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ απαηηνχληαη 

εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο (ηειε-επίζθεςε, ζπκβνχιην κε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, 

επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα, θιπ) θαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εξγαζηεξίσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ 

αλαιπηέο (βηνρεκηθνί, κηθξνβηνινγηθνί, θιπ) πνπ απαηηνχλ δηαζχλδεζε. Οη εθαξκνγέο ηεο ΠΦΤ 

ζα ελεκεξψλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην ππνζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ηνπ ΟΠΤ κε 

ζηφρν ηε ηξνθνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε κε ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο π.ρ. δείθηεο πγείαο, θιπ. Οη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ΠΗ είλαη 

ππνζχλνιν απηψλ ησλ ΚΤ. Λφγσ ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηε κειινληηθή έληαμή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ γηαηξνχ, είλαη ζθφπηκν νη εθαξκνγέο απηέο, λα 

ππνζηεξηρζνχλ ιεηηνπξγηθά, κέζσ ελφο πιεξνθνξηαθνχ θέληξνπ δεδνκέλσλ ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα, δεδνκέλεο θαη ηεο επθνιίαο πνπ παξέρεη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ην ελ ιφγσ κνληέιν. 

Σα ΚΤ ζε ζρέζε κε ηα ΠΗ δηαζέηνπλ επηπιένλ δηαδηθαζίεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη πηζαλφλ 

αθηηλνδηαγλσζηηθά θαη εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα, ελψ πξννδεπηηθά, δεηνχκελε είλαη ε δηνηθεηηθή 

ηνπο απηνηέιεηα. 

3.4.3 Κενηπική Τπηπεζία 
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ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζνχλ νη 

παξαθάησ πιεξνθνξηαθέο δνκέο: 

1. Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ Τπνζχζηεκα, ην νπνίν ζα απηνκαηνπνηήζεη ή ζα 

επαλαπξνζδηνξίζεη, κεξηθψο, ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο (πξνκήζεηεο, δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηαρείξηζε εγγξάθσλ, 

δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ – δηαγξάκκαηα ξνψλ, θιπ). 

2. Τπνζχζηεκα ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ηεο ρψξαο, ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη απφ φιεο 

ηηο ΜΤ θαη ηα ηδξχκαηα πξφλνηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

νινθιήξσζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε απνηεινχλ αληηθείκελν θεληξηθήο δξάζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

3. Τπνζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο, ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ηα πιεξνθνξηαθά 

δεδνκέλα ησλ ΜΤ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο (απνζήθεπζε δεδνκέλσλ - data 

warehousing, εμφξπμε δεδνκέλσλ - data mining), πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηνπλ ηα 

αλαγθαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη δείθηεο δηαρείξηζεο (score boarding) ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζηξαηεγηθή πνξεία ηνπ 

νξγαληζκνχ, δηαθπιάζζνληαο φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. αλαθνξέο ηαηξηθνχ ραξαθηήξα) ηελ 

αλσλπκία ησλ ζηνηρείσλ. 

4. Γηαδηθηπαθή πχιε κε ππεξεζίεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο πξνο ηνλ πνιίηε, νη νπνίεο 

δελ ζα αιιειεπηθαιχπηνπλ ηηο δξάζεηο ηεο Κεληξηθήο Πχιεο Τγείαο Πξφλνηαο θαη ζα 

δηαζπλδεζεί ζε απηήλ (ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπηθέο πιεξνθνξίεο θαη θιείζηκν ξαληεβνχ).  

5. Οινθιήξσζε φισλ ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ (λνζνθνκεία, ΚΤ, θιπ) ζε έλα εληαίν 

ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο, πξνθεηκέλνπ ν ηαηξφο λα έρεη εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε 

ζε πιήξε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο αζζελείο ηνπ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ θαθέινπ ζα 

πινπνηεζεί βάζεη ησλ κειεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πνπ ζα πξνεγεζνχλ ζε θεληξηθφ 

επίπεδν θαη βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ θσδηθνπνηήζεσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

RIM, CDA ηνπ HL7, ην ENV13606-4 ηνπ CEN TC251, θιπ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

αλαθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηαηξηθψλ θαθέισλ αθνξά ζηνλ πιήξε ειεθηξνληθφ θάθειν 

πγείαο (ΖΦΤ) ηνπ πνιίηε (ηαηξηθέο εηθφλεο, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, θιπ), ν νπνίνο ζα 

είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε πνιίηε. Ζ δξάζε απηή ζα γίλεη ζε δεχηεξε θάζε εθηφο 

ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
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3.5 Σσήμα Διασείπιζηρ Έπγος 

 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη πψο νξγαλψλεηαη ε δηαρείξηζε αληίζηνηρσλ Έξγσλ έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη απνδνηηθή θαη νξζή εθηέιεζή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ν θνξέαο ζηελ πξνθεηκέλε 

αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο επηιέγεη ηε ζπλεξγαζία κε ηε ΚηΠ ΑΔ, ζπλάπηνληαο καδί ηεο ηε 

ιεγφκελε «πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία». Μία πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία είλαη έλα ζπκβφιαην 

βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ε ΚηΠ ΑΔ ζηνπο θνξείο πγείαο θαη 

γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηεο ΔΔ, ε ΚηΠ ΑΔ δηαδξακαηίδεη ην 

ξφιν ηνπ Σειηθνχ Γηθαηνχρνπ θαη ν θνξέαο ην ξφιν ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο (ή αιιηψο Κχξηνο 

ηνπ Έξγνπ). Γειαδή, ε ΚηΠ ΑΔ έρεη ηελ επζχλε ηεο γεληθήο επίβιεςεο  θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

πνξείαο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ: 

• νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί θαη αθνξνχλ ην έξγν 

• ν Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηεο ΚηΠ Α.Δ 

• ε πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο ΚηΠ ΑΔ  

• ην πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη ην ρήκα Γηνίθεζεο Έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ΚηΠ ΑΔ 

• ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγσλ 

(ΔΠΠΔ) 

ην πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε  πνξεία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

παξαθνινπζείηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηέζζεξεηο επηκέξνπο επηηξνπέο/νκάδεο πνπ ζα δξνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

1. Σελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο (ΔΔΠ) πνπ έρεη ππνγξαθεί 

κεηαμχ Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο ΚηΠ ΑΔ, ε νπνία θαη παίδεη ην ξφιν ηνπ 

steering committee ηνπ Έξγνπ. 

2. Σελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο 

θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΠ. 

3. Σελ   πληνληζηηθή Οκάδα Δξγαζίαο (ΟΔ) ε νπνία είλαη θνηλή γηα φια ηα Έξγα ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θη έρεη ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ Σερληθψλ θαη 

Δπηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο (θσδηθνπνηήζεηο, πξφηππα, θ.α.).    
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4. Σηο Οκάδεο Δξγαζίαο (ΟΔ) νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θαζεκεξηλή 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επίιπζε ησλ Σερληθψλ θαη 

Δπηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

Αλαιπηηθά, γηα θαζεκία... 

3.5.1 Δπιηποπή Δποπηείαρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ςμθυνίαρ 

 

Ζ ΔΔΠ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίν κέηξν θαη ελέξγεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο. ην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο, ε 

ΚηΠ ΑΔ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ: 

• Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπκβάζεσλ  

• Γηαρείξηζε αιιαγψλ ζε επίπεδν νξγαλσηηθφ θαη δηαδηθαζηψλ, πρ. κειέηεο θαη πξνηάζεηο 

πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία. 

• Δλεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ. 

• Έλαξμε, ιήμε θάζεσλ ηνπ έξγνπ. 

• Μεξηκλά γηα ηηο πιεξσκέο θαη ρξεκαηνξξνέο ηνπ έξγνπ εηο βάξνο ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». 

ην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα) 

αλαιακβάλεη λα: 

• Μεξηκλήζεη γηα ηηο δηνηθεηηθέο ή/ θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

• Οξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ. 

• Γηαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηειερψλ πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο.    

• Γηαζέζεη ρψξν εξγαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ΚηΠ 

ΑΔ. 

• Παξέρεη έγθαηξα ζηελ ΚηΠ ΑΔ, ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή 

δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
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• Μεξηκλά ψζηε, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ πνπ παξέρεη ζηηο επηηξνπέο ηνπ έξγνπ, λα 

κεηαθέξεηαη ηερλνγλσζία ζηηο δνκέο ηνπ θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε 

ηηο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

• Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο είλαη αξκφδηα γηα λα εηζεγεζεί πξνο ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ΚηΠ ΑΔ γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ: 

• Σα απαξαίηεηα κέηξα θαη ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

• Σηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ 

θαη αμηνπνηεζνχλ ππεξεζίεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

• Σηο ζπλέξγηεο κε άιια αληίζηνηρα έξγα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

3.5.2 Δπιηποπή Παπακολοωθηζηρ και Παπαλαβήρ Έπγος 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΠΠΔ, αλάινγα κε ηελ θάζε Φάζε ηνπ Έξγνπ, έρεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο:  

• Καηά ηελ έλαξμή ηνπ εγθξίλεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Τινπνίεζεο θαη ην ρέδην 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. 

• ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ θαζνδεγεί ηνπο Αλαδφρνπο, ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο θαη ηνλ 

Σερληθφ χκβνπιν ηνπ Έξγνπ, βεβαηψλνληαο φηη ηα ππνέξγα πινπνηνχληαη κε ηξφπν 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη ηα αλακελφκελα, κε βάζε ην 

θαζνξηζκέλν επίπεδν πνηφηεηαο θαη επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. Δπίζεο,  

επηζεσξεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηα παξαδνηέα θάζε ζηαδίνπ ηνπ Έξγνπ, εθηειεί ηηο 

παξαιαβέο θαη εηζεγείηαη ζηελ ΔΔΠ, γηα ηε ιήμε ελφο ζηαδίνπ θαη γηα ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ. Δπηζεσξεί θαη εγθξίλεη ηα ζρέδηα, ηηο αλαθνξέο θαη ηα 

παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη θάζε απφθιηζε απφ απηά, εηζεγείηαη ζηελ ΚηΠ ΑΔ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, ππεξεζηψλ, 

ππεξγνιάβσλ θιπ. Καζνδεγεί ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηελ αλάιεςε πξνιεπηηθήο ή 

δηνξζσηηθήο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ δεηήκαηα θαη θίλδπλνη ηνπ έξγνπ. 

Δηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κεηάζεζε ή παξάηαζε ησλ 
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ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ Τπνέξγσλ. Δηζεγείηαη ζηελ ΔΔΠ θαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ππνέξγσλ θαη ηέινο, 

εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα πξσηφθνιια παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ησλ Αλαδφρσλ. 

• ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, βεβαηψλεη φηη φια ηα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ έρνπλ παξαδνζεί θαη φηη 

φια ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ έρνπλ εθπιεξσζεί. 

Ζ ΔΠΠΔ θέξεη ζπιινγηθά ηελ επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηα θξηηήξηα ρξφλνπ, θφζηνπο θαη πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο Πξφεδξνο 

ηεο ΔΠΠΔ νξίδεηαη απφ ηελ ΚηΠ ΑΔ είλαη κέινο ηεο ΔΠΠΔ, Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ θαη 

ζπληνληζηήο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο. Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηνηθεηηθά θέξεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζή ηνπ. ηελ παξνχζα ζχλζεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία δηέζεζε δχν κέιε ε ΚηΠ ΑΔ θαη ηξία κέιε ν θνξέαο πινπνίεζεο, 

δειαδή ηξεηο εθπξνζψπνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. 

3.5.3 Ομάδερ Δπγαζίαρ 

 

Έξγν ησλ Οκάδσλ εξγαζίαο είλαη ε νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ Τπνέξγσλ, ζπλνιηθά, θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ κε ζηφρν 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ ελεξγεηψλ πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Απνηειεί ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν ηελ θεληξηθή νληφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Έξγνπ κε αξκνδηφηεηα ηε 

ζπλερή θαη ζηελή ελεξγή παξαθνινχζεζε θαη ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ, κέζσ 

γλσκνδνηηθψλ αξκνδηνηήησλ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαδνηέσλ. Ζ 

Οκάδα Δξγαζίαο απνηειείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 

(Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα), ελψ έρεη άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ Σερληθφ 

χκβνπιν. Οη Οκάδεο Δξγαζίαο είλαη ηξεηο (3) ηηο νπνίεο δηνηθεί θαη ζπληνλίδεη ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΠΠΔ:  

1. Οκάδα Δπηρεηξεζηαθψλ Αλαγθψλ: Δθπξνζσπείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο 

ρξήζηεο (key users) απφ θάζε κνλάδα πγείαο, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο 

εμεηδηθεχζεηο κε κέγηζην ζπλήζσο ηα δεθαηξία (13) άηνκα. Ζ ελ ιφγσ Οκάδα Δξγαζίαο 

έρεη ηζρπξφ ιεηηνπξγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία 

δεθαηξηψλ (13) ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεκαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε θαη δηάξζξσζε ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη ζην 
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θπζηθφ αληηθείκελν ησλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο 

πγείαο. Οη ζεκαηηθέο εμεηδηθεχζεηο είλαη: 

a. Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Δηζπξαθηέσλ Λνγαξηαζκψλ, Πιεξσηέσλ Λνγαξηαζκψλ, 

Γηαρείξηζεο Παγίσλ, Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ, Πξνυπνινγηζκνχ-Απνινγηζκνχ, 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, Κνζηνιφγεζεο. 

b. Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ – Μηζζνδνζίαο. 

c. Πξσηνθφιινπ. 

d. Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ, Πξνκεζεηψλ θαη Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ (Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα). 

e. Γηαρείξηζεο Αζζελψλ. 

f. Ηαηξηθψλ Δθαξκνγψλ. 

g. Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο. 

h. Γηαζχλδεζε κε ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (Portal). 

i. Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ. 

j. Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, Τπνδνκψλ 

θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ. 

k. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Τπνζχζηεκα Γηαζπλδεζηκφηεηαο. 

l. Δπηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. 

m. Λνηπά Θέκαηα εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ, εμνπιηζκνχ, δηθηχσλ θαη 

δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θέληξνπ δεδνκέλσλ  θαη 

ηνπ εθεδξηθνχ απηνχ. 

ηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε, γηα ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο εμεηδηθεχζεηο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αλαγθψλ, ζε νξηδφληην επίπεδν (επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο), κε ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:  

• πκκεηνρή ζηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα θάζε ζεκαηηθή εμεηδίθεπζε. 

• Δπαιήζεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζελαξίσλ ρξήζεο. 

• Απνηχπσζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

• Δπαιήζεπζε πξσηνθφιισλ δνθηκψλ.  

• πκκεηνρή ζηηο δνθηκέο εθαξκνγψλ, φζνλ αθνξά ζην επηρεηξεζηαθφ κέξνο. 
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Ζ Οκάδα Δπηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ έρεη γλσκνδνηηθή θαη εηζεγεηηθή αξκνδηφηεηα γηα φια ηα 

παξαπάλσ ζέκαηα. Οη γλσκνδνηήζεηο θαη εηζεγήζεηο απηέο γίλνληαη επί ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

Αλαδφρσλ θαη απεπζχλνληαη πξνο ηελ ΔΠΠΔ. Ζ Οκάδα Δπηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ζπλεξγάδεηαη 

ηνλ Αλάδνρν θαη κε ηνλ Σερληθφ χκβνπιν ηνπ Έξγνπ, γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, γηα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Σελ Οκάδα Δπηρεηξεζηαθψλ 

Αλαγθψλ ζπληνλίδεη ν Τπεχζπλνο ηεο Οκάδαο Δπηρεηξεζηαθψλ Αλαγθψλ. 

2. Σερληθή Οκάδα Δξγαζίαο: Δθπξνζσπείηαη απφ έλα ζηέιερνο κε ηερληθή θαηάξηηζε ζηνλ 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, απφ θάζε κνλάδα πγείαο, κε κέγηζην ηα επηά (7) άηνκα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Έξγν. Έξγν ηεο ελ ιφγσ νκάδαο είλαη ε νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, 

ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε πνζνηηθή 

παξαιαβή εμνπιηζκψλ, ζηελ επαιήζεπζε ησλ ζελαξίσλ δηαζπλδεζηκφηεηαο, ηνπ 

αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ (κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ Αλαδφρνπ), ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ έξγνπ (αξρηηεθηνληθή, θιπ), ηεο αζθάιεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (κε βάζε ηελ Μειέηε Αζθάιεηαο ηνπ πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο) 

θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηηο δνθηκέο ησλ εθαξκνγψλ ζε ηερληθφ επίπεδν. Ζ Σερληθή Οκάδα 

Δξγαζίαο έρεη γλσκνδνηηθή θαη εηζεγεηηθή αξκνδηφηεηα γηα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα. 

Οη γλσκνδνηήζεηο θαη εηζεγήζεηο απηέο γίλνληαη επί ησλ πξνηάζεσλ ησλ Αλαδφρσλ θαη 

απεπζχλνληαη πξνο ηελ ΔΠΠΔ. Σελ ελ ιφγσ Οκάδα Δξγαζίαο ζπληνλίδεη ν Τπεχζπλνο 

ηεο Σερληθήο Οκάδαο. 

3. Οκάδα Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο Φνξέσλ: Δθπξνζσπείηαη απφ έλαλ αλψηαην 

Γηνηθεηηθφ Τπάιιειν απφ θάζε κνλάδα πγείαο, πνπ γηα ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 

επηά (7) άηνκα. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θνξέσλ γηα ηελ επηηπρή θαη 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ νη 

ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξκνδηφηεηεο ηεο νκάδαο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

ΣΤ ζηελ επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο, 

ε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηνπ πιάλνπ εθπαίδεπζεο (ζπληνληζκφ ησλ 

νκάδσλ εθπαίδεπζεο θαη δηαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην πιάλν 

εθπαίδεπζεο), ε παξαθνινχζεζε ησλ φξσλ ηνπ Service Level Agreement (SLA) θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, νη ελέξγεηεο δηάρπζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζηα ζηειέρε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζηηο θαηά ηφπνπο 
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κνλάδεο. Ζ Οκάδα Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο έρεη νξγαλσηηθφ θαη εηζεγεηηθφ ξφιν γηα 

φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Σελ ελ ιφγσ Οκάδα Δξγαζίαο ζπληνλίδεη ν Τπεχζπλνο ηεο 

Οκάδαο Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο Φνξέσλ. 

3.5.4 Τποζηηπικηικέρ Γομέρ σήμαηορ Γιοίκηζηρ Έπγος - ωμβοςλορ Σεσνικήρ 

Τποζηήπιξηρ (ΣΤ) 

 

Ζ έγθαηξε θαη νξζή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απαηηεί κία ζεηξά απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο, ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ν χκβνπινο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο (ΣΤ). Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, ν ΣΤ ζα παξέρεη ππνζηήξημε 

ζηελ ΚηΠ ΑΔ θαη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ζε ζέκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

σο Σειηθφο Γηθαηνχρνο ηνπ ΔΠ ΚηΠ, φπσο επίζεο θαη ζε ζέκαηα θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο  ζρεηηθήο Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΚηΠ ΑΔ 

κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ, ν ΣΤ ζα παξέρεη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

(ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο), έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, βάζεη ρξνληθήο ζπλέπεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ελ γέλεη απνηειεζκάησλ. Σν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ: 

• Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ 

ππνέξγσλ ηνπ, κε παξάιιειε αλαβάζκηζε ησλ κέζσλ εθαξκνγήο ηνπ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ. 

• Δπηηπρήο πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπ, κε απνθπγή πηζαλψλ 

ππεξβάζεσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο. 

• Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ πξντφλησλ. 

• Γηαζθάιηζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

• Δπηηπρήο νινθιήξσζε θαη εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Έξγνπ. 

3.5.5 Δμπλεκψμενοι (γενικά) 

 

πλνςίδνληαο, νη βαζηθνί εκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίνακαρ 3. Δμπλεκψμενοι Π Ιονίυν Νήζυν  
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 Τποςπγείο 
Τγειονομική 

Πεπιθέπεια 
ΚηΠ Ανάδοσορ ΣΤ Σςνηονιζηήρ 

ΔΔΠ 1* 1 1 - - * Πρόεδρος 

ΔΠΠΔ - 3 2* - - * Πρόεδρος 

Οκάδεο Δξγαζίαο: 

1. Δπηρεηξεζηαθψλ 

Αλαγθψλ 

2. Σερληθή Οκάδα 

3. Λεηηνπξγηθήο 

Τπνζηήξημεο Φνξέσλ 

- πεξίπνπ 30* - - - 

* Υπεύθσνος (ένας για κάθε 

ομάδα, δηλαδή ζσνολικά 

ηρεις (3) σπεύθσνοι) 

key users 

Οκάδα Έξγνπ - - - πεξίπνπ 30* πεξίπνπ 5** 

* Ένας (1) project director 

και ένας (1) project 

manager από κάθε 

εμπλεκόμενη εηαιρεία 

** Ένας (1) project 

manager 

 

3.5.6 Φάζειρ Έπγος 

 

Σν έξγν, φπσο θαη άιια αληίζηνηρα, δνκήζεθε επί ππνέξγσλ γηα ιφγνπο δηαρείξζήο ηνπ απφ 

πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ηα νπνία απνηππψλνληαη παξαθάησ κε ηηο 

αληίζηνηρεο Γξάζεηο αλά Τπνέξγν:  

Τπνέξγν 1: Γηνίθεζε θαη Παξαθνινχζεζε Έξγνπ θαη Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ 

• Γηνίθεζε θαη Παξαθνινχζεζε Έξγνπ θαη Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ 

Τπνέξγν 2: - Μειέηε ρεδηαζκνχ – Τινπνίεζε & Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

• Μειέηε ρεδηαζκνχ – Τινπνίεζε & Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

Τπνέξγν 3: - Τπεξεζίεο θαη Τπνδνκέο Γεκηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

• Δζσηεξηθή Γηθηχσζε Μνλάδσλ Τγείαο – Καισδηαθέο Τπνδνκέο   

• Δζσηεξηθή Γηθηχσζε Μνλάδσλ Τγείαο – Δλεξγφο δηθηπαθφο εμνπιηζκφο 

• Δμνπιηζκφο Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ 

• πκπιεξσκαηηθφο Δμνπιηζκφο Μνλάδσλ Τγείαο  

• Αλάπηπμε, δηνηθεηηθφ – νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ  ζηηο κνλάδεο πγείαο 

• Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζζελψλ – εζσηεξηθνί / εμσηεξηθνί αζζελείο – 

ειεθηξνληθφ παξαπεκπηηθφ 

• Αλάπηπμε, δηνηθεηηθφ – νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ ζηε θεληξηθή ππεξεζία ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο 

• Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Δξγαζηεξίσλ (LIS) ζηα λνζνθνκεία  
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• Αλάπηπμε ηαηξηθνχ ππνζπζηήκαηνο ζηα λνζνθνκεία  

• Αλάπηπμε ηαηξηθνχ ππνζπζηήκαηνο ζηελ πξσηνβάζκηα κνλάδα πγείαο - «πξψηεο γεληάο» 

ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ηνπ αζζελή 

Τπνέξγν 4: Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

• πκπιεξσκαηηθέο Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο, Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ θαη Σερληθνχ 

πκβνχινπ 

Τπνέξγν 5: Δπέθηαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

• πκπιεξσκαηηθφο Δμνπιηζκφο Μνλάδσλ Τγείαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

 

Έηζη, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ δνκήζεθε ζε θάζεηο πνπ ήηαλ ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ. 

 Έλαξμε Έξγνπ 

 Φάζε 0: Γηνίθεζε - Γηαρείξηζε Έξγνπ 

Πεξηιακβάλεη ηε δηνίθεζε, ηνλ ηερληθφ ζπληνληζκφ, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο δηαρείξηζεο 

έξγνπ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία επηηξνπψλ, νκάδσλ εξγαζίαο, θιπ θαη ηνλ ηξφπν 

ζπληνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο φισλ απηψλ. 

 Φάζε 1:  

 Μειέηε Δθαξκνγήο: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ 

 ρέδην Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή 

 ρέδην Πνηφηεηαο Έξγνπ 

 ρέδην Δηζαγσγήο Γεδνκέλσλ (απφ θπζηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, data entry) 

 ρέδην Δθπαίδεπζεο 

 ελάξηα Γνθηκψλ  

 Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering, 

BPR) 

 Γηαηεξεζηκφηεηα Τθηζηάκελσλ Δθαξκνγψλ 

 ρέδην Μεηάπησζεο Γεδνκέλσλ 

 Οδεγφο Γηαζπλδεζηκφηεηαο 

 Κσδηθνπνηήζεηο 

 Δπηθαηξνπνίεζε Κηεκαηνινγίνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 
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 Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ (επηθαηξνπνίεζε, πνζνηηθή παξαιαβή, 

εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε, παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ρξήζεο) 

 Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 

 Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζζελψλ 

 Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Ηαηξηθνχ Τπνζπζηήκαηνο  

 Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ 

 Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο 

 Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

 Έλαξμε Δθπαίδεπζεο Υξεζηψλ 

 Φάζε 2: 

 Δπηινγή Πηινηηθψλ Φνξέσλ 

 Πηινηηθέο Γνθηκέο 

 Καηάξηηζε ρεδίνπ Δπηπέδνπ Δμαζθάιηζεο παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (Service Level 

Agreement, SLA) 

 Δμάπισζε Δθαξκνγψλ (πέξα ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ) Roll out 

 Παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ 

 Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Δπηπέδνπ Δμαζθάιηζεο παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (Service 

Level Agreement, SLA) 

 Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Help Desk 

 Γηαζχλδεζε κε Γηαδηθηπαθή Πχιε 

 Φάζε 3: 

 Έλαξμε εθαξκνγήο Δπηπέδνπ Δμαζθάιηζεο παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (Service Level 

Agreement, SLA) θαη Help Desk, Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο, on-the-job-training 

 Λήμε Έξγνπ 

3.6 Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ Έπγος 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην Έξγν εμππεξεηνχζε ηελ αλάγθε γηα 

χπαξμε ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελή αιιά θαη νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πγείαο. Έηζη, σο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, ην Έξγν έπξεπε λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε επηηειηθνχ, 
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δηαρεηξηζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ ξφινπ, παξάγνληαο δεδνκέλα πνπ δίλνπλ ηφζν ζ ε εθείλε, φζν θαη 

ζηηο επηκέξνπο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ, θέληξσλ πγείαο, θιπ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (πξνυπνινγηζκνί – απνινγηζκνί, έζνδα – έμνδα, θιπ) αιιά θαη φισλ ησλ 

κεγεζψλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (δχλακε, λνζειεπφκελνη, πιεξφηεηα πξνζσπηθνχ, 

θιπ). Απφ ηελ άιιε, ζε επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ην ζχζηεκα πηνζεηψληαο έλαλ 

αζζελνθεληξηθφ ραξαθηήξα γηα ιφγνπο πρ. ηαπηνπνίεζεο αζζελή, ζπλέρεηαο ζηελ 

πξνζθεξφκελε ηαηξηθή ηνπ θξνληίδα, εληαία δηαρείξηζε ησλ παξαπεκπηηθψλ ηνπ, θιπ. ζα 

πξνζέθεξε ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ειαρηζηνπνηψληαο ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο κε αληίθηππν 

ζηελ πγείαο ηνπ πνιίηε. 

Σν ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ππνινγίδεηαη 

ζπλνιηθά ζηνπο 300, θαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη έρνπλ σο εμήο:  

1. χληαμε κειεηψλ θαη αλαθνξψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ην, ηφζν ζε πεξηνδηθή, 

φζν θαη ζε έθηαθηε βάζε, γηα λα ηεθκεξηψλνληαη φια ηα ζηάδηα ηνπ Έξγνπ, αιιά θαη γηα 

λα ππάξρεη ελεκέξσζε αλά πάζα ζηηγκή γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηνχληαη.  

2. Τινπνίεζε Πιεξνθνξηαθνχ (ή Πεξηθεξεηαθνχ) Κέληξνπ Γεδνκέλσλ θαη ελφο Κέληξνπ 

Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή (Disaster Recovery Site - DRS), πνπ ζα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

παξακεηξνπνίεζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ΟΠΤ ησλ 

ΜΤ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπο. Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη: 

θεληξηθνχο ππνινγηζηέο (servers), ελεξγφ θαη παζεηηθφ εμνπιηζκφ δηθηχσλ, 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, ζαξσηέο γξακκσηνχ θψδηθα, αιιά θαη φηη 

απαηηείηαη γηα ην Πιεξνθνξηαθφ Τπνζχζηεκα ησλ Δξγαζηεξίσλ, ην νπνίν πξνυπνζέηεη 

ζχλδεζε ησλ Αλαιπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ην Πιεξνθνξηαθφ Τπνζχζηεκα. 

4. Σελ πινπνίεζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Τπνζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηηο 

δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ, θέληξσλ πγείαο (Γεκφζην Λνγηζηηθφ, 

Γεληθή Λνγηζηηθή, Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, Δηζπξαθηένη Λνγαξηαζκνί, Πιεξσηένη 

Λνγαξηαζκνί, Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζία, Γηαρείξηζε Παγίσλ, 

Πξσηφθνιιν, Γηαρείξηζε Απνζεθψλ, Πξνκήζεηεο θαη Γηαρείξηζε πκβάζεσλ, 
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Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ, θιπ). Ο αξηζκφο ρξεζηψλ ζην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ 

εθηηκήζεθε απφ 30-70 ρξήζηεο γηα φιε ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. 

5. Σελ πινπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζζελψλ θαη Ηαηξηθνχ Τπνζπζηήκαηνο ζηα 

λνζνθνκεία, ην νπνίν ζα θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

(ΠΦΤ), δειαδή ησλ θέληξσλ πγείαο (ΚΤ) θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ (ΠΗ). Ο 

αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα εθηηκάηαη ζε 200 (αλαιπηηθά: 

130 ζηα λνζνθνκεία θαη 70 ζηελ ΠΦΤ, δειαδή θαηά κέζν φξν 2 ρξήζηεο ζε θάζε έλα 

απφ ηα 8 ΚΤ θαη έλαο ρξήζηεο γηα θάζε έλα απφ ηα 52 ΠΗ).  

6. Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ελφο Τπνζπζηήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

(Business Intelligence, BI) ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ΠΚΓ πξνο 

φθεινο ηεο δηνίθεζεο. Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Ο 

αξηζκφο ρξεζηψλ εθηηκάηαη ζε 30. 

7. Σελ εγθαηάζηαζε θαη πινπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (κε απεηθνληζηηθψλ) 

Δξγαζηεξίσλ ζηα λνζνθνκεία θαη πηινηηθά ζε δχν ΚΤ, έηζη ψζηε κειινληηθά λα 

δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο έληαμεο θαη άιισλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο πγείαο πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ππνινγίζηκε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή εληφο ηνπ ΟΠΤ. πλνπηηθά, ν ζηφρνο 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ είλαη ε παξνρή ηφζν ηαηξηθψλ φζν θαη δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ. Ο αξηζκφο ρξεζηψλ 

εθηηκήζεθε ζε 40. 

8. Δγθαηάζηαζε θαη πινπνίεζε Τπνζπζηήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, Τπνδνκψλ θαη 

ινηπνχ Δμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα, απηφ πνπ επηδηψρζεθε ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ 

πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, Τπνδνκψλ θαη ινηπνχ Δμνπιηζκνχ 

γηα ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. ηα πιαίζηα απηά, ην έξγν 

αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ππνζπζηήκαηνο ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ φισλ ησλ κνλάδσλ πγείαο κε ζθνπφ ηε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θηεκαηνιφγην ηαηξηθψλ – εξγαζηεξηαθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ζηηο αλάγθεο πξνκεζεηψλ λέσλ κεραλεκάησλ, ζηε 

δηαρείξηζε δπζκελψλ πεξηζηαηηθψλ, θιπ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ – 

εξγαζηεξηαθψλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηεο κείσζεο ησλ ρξφλσλ 
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ζπληήξεζεο απηψλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ δπζκελψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο δηαξθνχο 

αλαβάζκηζεο θαη εμέιημεο ηεο βηνταηξηθήο ππνδνκήο ηνπο. Ο αξηζκφο ρξεζηψλ εθηηκάηαη 

ζε 10. 

9. Σε δηαζχλδεζε ηεο ππάξρνπζαο δηαδηθηπαθήο πχιεο (Internet Portal) www.pesyionion.gr 

κε ππνζπζηήκαηα ηνπ ΟΠΤ, πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ γηα 

παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην πνιίηε (πρ. δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ 

ηαηξηθήο επίζθεςεο) θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο (πρ. 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζήο ηνπο γηα ην πξφγξακκα εθεκεξηψλ).  

Αλαιπηηθά, γηα ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ιφγνο ζην Παξάξηεκα 1. 

3.7 Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα 

 

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο επέλδπζεο απφ κέξνπο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, ε θπξηφηεηα ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ αλήθεη ζηελ ίδηα (πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα). Γηα ην ιφγν απηφ, 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε εμαζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο άδεηεο 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

(Relationship Data Base Management Scheme, RDBMS), γηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο, γηα ηνλ 

θψδηθα, θιπ θαζψο θαη ησλ κειεηψλ, παξαδνηέσλ, θιπ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ΟΠΤ, ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. 

3.8 Αζθάλεια 

 

Ζ αζθάιεηα αθνξά ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ Έξγνπ θαη δεηνχκελν είλαη ε ηήξεζε ησλ παξαθάησ 

αξρψλ ηφζν θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη θαηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ΟΠΤ ζε φινπο ηνπο θνξείο πγείαο:  

• Πηζηνπνίεζε (authentication): έιεγρνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

• Δμνπζηνδφηεζε (authorization): ε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε. 

• Δκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality): ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

πιεξνθνξία δηαηίζεηαη κφλν ζηνπο ρξήζηεο εθείλνπο νη νπνίνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη. Ζ 

πηζηνπνίεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί πάλσ ζην ζχζηεκα 
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ησλ ξφισλ, πνπ είλαη θαη ην δηεζλέο εμ’ νξηζκνχ πξφηππν (de facto standard) ιφγσ ηεο 

επειημίαο πνπ πξνζθέξεη. Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε 

λα απνηξέπνληαη επηζέζεηο θινπήο δεδνκέλσλ. 

• Αθεξαηφηεηα (integrity): ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αθέξαηα, δειαδή λα κελ 

ππφθεηληαη ζε αιινηψζεηο. Γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα παξέρνπλ ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζπλέπεηάο ηνπο 

(consistency) θαη ζα απνηξέπνπλ επηζέζεηο δνιηνθζνξάο δεδνκέλσλ (κε 

εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή, κε εμνπζηνδνηεκέλε θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ, θιπ). 

• Με δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο (non-repudiation): ν ρξήζηεο δελ πξέπεη λα κπνξεί 

λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. Δπηηπγράλεηαη κε ην 

θαηάιιειν κεραληζκφ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ (auditing, logging). 

• Γπλαηφηεηα ειέγρνπ (revision / audit): θάζε ηξνπνπνίεζε ή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα κπνξεί λα ειεγρζεί, δειαδή λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ απφ πνηφλ 

έγηλε θαη πφηε. 

• Δπζχλε (accountability): πξέπεη λα πξνθχπηεη πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή, 

πξφζβαζε ή ηξνπνπνίεζε θάζε δεδνκέλνπ. 

• Γηαθάλεηα (transparency): πξέπεη λα γίλεηαη ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επεμεξγαζίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. 

• Γηαζεζηκφηεηα (availability): ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα νπνηεδήπνηε 

ρξεηάδεηαη. Δπηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κεραληζκψλ πνπ απνηξέπνπλ επηζέζεηο ηχπνπ 

«άξλεζεο επζχλεο» (denial of service). 

Φπζηθά, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη δεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληαιιάζζεηαη, πξνζηαηεχεηαη απφ ην ηαηξηθφ απφξξεην. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα ζσξαθηζηεί απφ κεραληζκνχο πνπ ζα εγγπψληαη 

ηελ αζθάιεηά ηεο. Έηζη, ηα ηαηξηθά δεδνκέλα, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, απνηεινχλ «επαίζζεηα» δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζηαζίαο θαη θάζε επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  
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Εεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ αθνξά ζηα ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ θαη ην ηαηξηθφ απφξξεην. Ζ αζθάιεηα απνηειεί ζπλεπψο κέζν πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ θαη ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

πλεπψο, ζε εθαξκνγέο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεταηξηθήο νη δηαηάμεηο γηα ην ηαηξηθφ 

απφξξεην θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθαξκφδνληαη ζσξεπηηθά.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν κέγηζηνο δπλαηφο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, απαηηνχληαη 

θαη’ ειάρηζην κία ζεηξά κειεηψλ θαη αλαγθαίσλ παξαδνηέσλ νη νπνίεο είλαη: 

1. Απνηίκεζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη Αλάπηπμε ρεδίνπ Αζθάιεηαο (Risk Assessment and 

Security Plan Development): Ζ αλάιπζε θαη απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ζηεξίδεηαη 

ζηελ εθηίκεζε ησλ απεηιψλ (threats) πνπ πθίζηαηαη έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Π) ή 

κία εγθαηάζηαζε, ησλ εππαζεηψλ (vulnerabilities) ηνπ Π ή ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο, 

θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα ππνζηεί ην ζχζηεκα ή ε 

εγθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο. Σν απνηέιεζκα 

ηεο απνηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν ηερληθφ-νξγαλσηηθψλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, ψζηε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή ε 

εγθαηάζηαζε λα πξνζηαηεχεηαη επαξθψο. Ζ απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο απνηειεί ην 

ζεκέιην ιίζν ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε ελζσκάησζε ιεηηνπξγηψλ αζθάιεηαο θαη 

ηδησηηθφηεηαο ζε έλα Π ή κία εγθαηάζηαζε. Απνηειεί, επίζεο, έλα απνηειεζκαηηθφ 

κέζν θαηαλφεζεο (―gain the understanding‖) ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο. 

2. Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη Ηδησηηθφηεηαο (Data Protection and Privacy): 

Σα Π πνπ επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ ηζρχνληνο ζρεηηθνχ θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ (π.ρ. Νφκνο 2472/97, Νφκνο 2774/99, θιπ). Έηζη, πξέπεη λα πξνεγνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Νφκν (π.ρ. αλαγγειία 

επεμεξγαζίαο, άδεηα ιεηηνπξγίαο / δηαζχλδεζεο αξρείνπ/σλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, θιπ). 

Δπεηδή ε επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη θαη επαίζζεηα δεδνκέλα, ηφηε ηεο επεμεξγαζίαο 

απηήο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Π (άξ. 10, παξ. 3, Ν. 

2472/97). 
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3. Σερληθά Μέηξα Αζθάιεηαο (Security Safeguards – Countermeasures): Ζ απνηίκεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ελφο Π ή κηαο εγθαηάζηαζεο θαηαιήγεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία 

ηνπ Π ή ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ελφηεηα εξγαζίαο απηή, απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ηερληθψλ κφλν κέηξσλ (ην πιήζνο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα αλέξρεηαη ζε δεθάδεο), 

δεδνκέλνπ φηη ηα νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθά κέηξα, ζην ζχλνιφ ηνπο, πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. 

4. ρέδην Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή (Disaster Recovery Plan): Σα ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ΟΠΤ ή ηεο εγθαηάζηαζεο, 

πεξηιακβάλνπλ ζχζηαζε εθπφλεζεο ρεδίνπ Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή (Disaster 

Recovery Plan, DRP), καδί κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ. Σν DRP αθνξά ζηε 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠΤ ή ηεο εγθαηάζηαζεο (θαη φρη ηνπ θνξέα ζπλνιηθά) 

εηδηθά θαη κφλν κεηά απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαζηξνθή (πρ. ζεηζκφο, θσηηά θιπ.) 

πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ην θνξέα. 

Ζ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο. Χο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζεσξείηαη ε 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, ε νπνία ζα είλαη θαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. θνπφο είλαη ε 

ζπκκφξθσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα λνκνζεζία θαη θαη’ 

επέθηαζε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), ρσξίο απηφ λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. Ο βαζκφο ηεο απαηηνχκελεο αζθάιεηαο θξίλεηαη απφ ην ζθνπφ 

ηεο επεμεξγαζίαο / εθαξκνγήο, ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο 

επεμεξγαζίαο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία θαη νη νπνίνη πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζζνχλ κε ηε ζρεηηθή Απνηίκεζε Δπηθηλδπλφηεηαο (risk assessment), θαζψο θαη απφ 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ην θφζηνο ησλ κέηξσλ. Δάλ ππάξρνπλ κέηξα αζθαιείαο κε 

κηθηφ ραξαθηήξα (νξγαλσηηθφ-ηερληθά, δηνηθεηηθφ-ηερληθά), ηφηε ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη 

λα ζπλεξγαζζεί κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ θνξέα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ ηνπο κέξνπο. 

Ζ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξεκπφδηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα θαη ζα πξέπεη λα επηθέξεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο ζηα 

ηκήκαηα ηνπ Π ή / θαη ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο. 
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πνπ απαηηείηαη ε ελζσκάησζε λένπ εμνπιηζκνχ ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ ζα βαξχλεη 

ην Φνξέα Λεηηνπξγίαο.  

Ζ ρξήζε TΠE ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο επηβάιιεη ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κέηξσλ. Σα κέηξα απηά εθηείλνληαη απφ ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ, ηελ χπαξμε ππεχζπλνπ γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κέρξη ηε θπζηθή θαη ινγηθή 

πξνζηαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ θαη ηεο δηαβίβαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αζθάιεηα αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη δνκέο ηεο επεμεξγαζίαο, 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηε θπζηθή θαη ινγηθή αζθάιεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζέηεη κεραληζκφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ αζζελή (ή θάζε άιινπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ) 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ (πρ. δπλαηφηεηα ππνγξαθήο εληχπσλ απφ ηα 

νπνία εθδίδνληαη βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ ΟΠΤ). 

Σν πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελ θαηαθιείδη κπνξεί 

λα αλαιπζεί ζηηο εμήο βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

• Φπζηθή αζθάιεηα (physical security) θαη αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(system security). ρεηίδεηαη κε πξνζηαζία απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (θινπή, θσηηά, 

πιεκκχξεο, βαλδαιηζκνχο), κε εμνπζηνδνηεκέλε πξνζπέιαζε θ.ιπ.  

• Αζθάιεηα ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (database security). ρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή κίαο 

πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (security policy), πνπ αθνξά 

ζηε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

• Αζθάιεηα Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (network security). ρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε κεηάδνζή ηνπο κέζσ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ (π.ρ. θαισδίσλ, ηειεθψλσλ, vpn, θιπ.). 

Ζ αζθάιεηα πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιεηα ηφζν ηεο επηηφπηαο εθαξκνγήο φζν θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ππνζπζηεκάησλ. Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο, ζεκαληηθέο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο ζεσξνχληαη ε εμνπζηνδφηεζε, ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, 

ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε κε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο θαη ν έιεγρνο. Γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ζεσξνχληαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο, ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο, ε αθεξαηφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ε κε δπλαηφηεηα άξλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αληαιιαγή 

ησλ δεδνκέλσλ. 
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Απαηηείηαη πιήξεο πξνζηαζία ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

απζηεξψλ θαη παξακεηξηθά θαζνξηδφκελσλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο. Κάζε ηκήκα ή 

νξγαλσηηθή κνλάδα ζα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα δηθά ηνπ/ηεο δεδνκέλα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο.  

Χο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη αληίγξαθα αζθαιείαο 

(backup) ζε αζθαιέο ρψξν ηνπ θνξέα, πνπ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηήξεζεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο φπσο νξίδεηαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε άκεζα δηαρεηξίζηκν ηξφπν. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεξψληαο 

θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ (φπνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ), ελψ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζεη ηε θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη δηακέζνπ θάπνηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ κέζνπ.  

3.9 Αξιοποίηζη Εθνικού Δικηύος Δημόζιαρ Διοίκηζηρ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

Σν «ΤΕΔΤΞΗ» είλαη έλα έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΓΑ), κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν πξφζβαζεο θαη 

θνξκνχ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηε κεηαμχ 

ηνπο επηθνηλσλία κε Σειεθσλία (ηειεθσληθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θνξείο), Γεδνκέλα 

(επηθνηλσλία ππνινγηζηψλ - Internet) θαη Video (ηειεδηάζθεςε - ηειεεθπαίδεπζε). 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο, θαη ε ελνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κε 

απηνκαηνπνηεκέλα θαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο 

ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ην «ΤΕΔΤΞΗ» ζα απνηειέζεη ηε δνκή πάλσ ζηελ νπνία 

ζα ζηεξηρζεί ε πινπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΤ. πγθεθξηκέλα, ε 

απαξαίηεηε ηειεπηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ΜΤ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζα 

πινπνηεζεί ζηεξηδφκελε ζην «ΤΕΔΤΞΗ». Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη θαη ην «ΤΕΔΤΞΗ» είλαη 

έλα ππφ πινπνίεζε έξγν, ελδερφκελε κε νινθιήξσζή ηνπ, ζπλεπάγεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ε απαηηνχκελε (αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθφηεηαο) 
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ππνδνκή ε νπνία ζα θαιχςεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο (πρ. αζθάιεηα) πνπ έρεη έλα δίθηπν ζην 

νπνίν αληαιιάζζνληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζην Π (λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο) έρεη πξνβιεθζεί 

ε έληαμή ηνπο θαη ζην «ΤΕΔΤΞΗ». Γηα ηελ πεξίπησζε, φκσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ ηα 

νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ «ΤΕΔΤΞΗ», ζα εμππεξεηεζνχλ απφ έμη (6) 

VPN (Virtual Private Network) ζπλδέζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηηο ππφινηπεο κνλάδεο πγείαο. Οη VPN ζπλδέζεηο ζα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο, 

έηζη ψζηε ε πιεξνθνξία πνπ ζα κεηαδίδεηαη κεηαμχ δχν νπνηνλδήπνηε θνξέσλ λα κεηαθέξεηαη 

θξππηνγξαθεκέλε κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ IPSec.  

3.10 Αξιοποίηζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ 

 

ινη νη θνξείο δηαζέηνπλ ηφζν εμνπιηζκφ, φζν θαη εθαξκνγέο, ηα νπνία πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 

απφ ην ΟΠΤ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. πλεπψο, ζεσξψληαο απαξαίηεηε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξσηνθφιινπ HL7, θαηά ηελ αληαιιαγή ηαηξηθψλ θπξίσο δεδνκέλσλ, ηελ ηερλνινγηθή 

ζπκβαηφηεηα ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ δνκψλ πγείαο. Αλαιχνληαο, 

ινηπφλ έλα – έλα ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην γεληθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηη θξίλεηαη αμηνπνηήζηκν 

θαη ηη φρη γηα ην έξγν. 

3.11 Διαηηπηζιμόηηηα Υθιζηάμενων Εθαπμογών 

 

Σα βαζηθά θξηηήξηα δηαηήξεζεο πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ παξνχζα ζηηγκή 

είλαη ηα: θφζηνο, απνδνρή ρξεζηψλ, ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. ζπκβαηφηεηα κε HL7, 

ζπκβαηφηεηα κε ηελ ηειηθή ηερληθή ιχζε, θιπ),πξφζθαηε ρξεκαηνδφηεζε απφ άιια κέηξα 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (π.ρ. έξγν πξνζαξκνγήο ζην επξψ, κέηξν 2.3). 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ θξηηήξην (αιιά φρη ηνπ επηπέδνπ ησλ αλσηέξσ), είλαη ε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεγεζψλ, παξειζφλησλ εηψλ ησλ ΜΤ, 

ζην λέν ζχζηεκα. 

πκπεξαζκαηηθά ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ, δειψλεηαη 

φηη, θαη’ αξράο δελ είλαη επηζπκεηή ε δηαηήξεζε πεπαιαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, πνπ δελ 

παξέρνπλ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ γέλεη απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ. Δάλ θάπνπ ζπκβεί απηφ, ζα απνηειέζεη ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα θαη ζα 
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πξέπεη λα ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ππάξμεη εθηίκεζε αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο δηαζχλδεζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα απαηηεζεί λα δηαηεξεζνχλ. Έηζη, εάλ θάπνην 

ζχζηεκα θξηζεί δηαηεξεηέν (ηερληθά ή/θαη ιεηηνπξγηθά) ζα πξέπεη, εθφζνλ απαηηείηαη, (πέξαλ 

ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ) λα αλαβαζκηζηεί θαηάιιεια ψζηε λα πιεξνί 

ηηο πξνδηαγξαθέο έξγνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο, πιεξφηεηαο, ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημήο πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο 

έξγνπ. 

3.12 Διαζςνδέζειρ – Ππωηόκολλο HL7 

 

Δμεηδηθεχνληαο ηα παξαπάλσ, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη αλνηθηήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη λα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν HL7, έθδνζε 2.2 ή λεψηεξε θαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη 

λα ππνβιεζεί ην έληππν ζπκκφξθσζεο ζην πξσηφθνιιν HL7 (conformance statement). ε θάζε 

δηαζχλδεζε ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο, ζα αλαθεξζνχλ ηα ππνζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

δηαζπλδεζνχλ θαη ζα εθηηκεζεί ην είδνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δηαζχλδεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 

HL7, πξέπεη λα πξνηαζεί ηεθκεξησκέλε, βηψζηκε θαη ζπληεξήζηκε ελαιιαθηηθή πξφηαζε. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηξίηνπο θνξείο, φρη ζε επίπεδν δηθηχνπ, αιιά 

ζε επίπεδν εθαξκνγψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε portal θαη κε 

πθηζηάκελεο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο ζα πξνθχςεη αλάγθε δηαηεξεζηκφηεηαο. 

Σν HL7 είλαη πξσηφθνιιν αληαιιαγήο ηππνπνηεκέλσλ κελπκάησλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Καηά ζπλέπεηα ην HL7 ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί φπνπ 

απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ.  

3.12.1 ςμβαηψηηηα ζηο ππυηψκολλο HL7 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ν νξγαληζκφο HL7 έρεη πξνζδηνξίζεη έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ πξνηχπσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζηε δηαζχλδεζε ησλ εθαξκνγψλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σα πξφηππα απηά εθαξκφδνληαη 

ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δηεζλψο. 

θνπφο ηεο εμέιημεο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εθθξαζζνχλ ξεηά νη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ 

πθίζηαληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, αλακέλνληαο σο ζπλέπεηα κία πεξαηηέξσ κείσζε 
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ηνπ θφζηνπο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο κεραληζκφο ζπκβαηφηεηαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ HL7 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εηδηθή νκάδα ελδηαθέξνληνο ηεο ζπκβαηφηεηαο (SIG 

Conformance) είλαη ηα πξνθίι ζπκκφξθσζεο ηα νπνία αλαιχνληαη ζε κία δήισζε 

ζπκκφξθσζεο.  

3.12.2 Γήλυζη ςμμψπθυζηρ (Conformance Statement) 

 

Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο είλαη κία δήισζε ηνπ  θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ φηη ην ινγηζκηθφ ηνπ 

είλαη ζπκβαηφ κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνθίι ζπκκφξθσζεο. Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

πεξηιακβάλεη ηα πξνθίι ζπκκφξθσζεο πνπ ηειηθψο πινπνηεί ην ινγηζκηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

3.12.3 Πποθίλ ςμμψπθυζηρ μηνςμάηυν (Conformance Profiles) 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ ρξήζε ησλ πξνθίι ζπκκφξθσζεο νπζηαζηηθά επηιχεη 

ην πξφβιεκα εθαξκφδνληαο κε δνκεκέλν ηξφπν ηελ εμεηδίθεπζε θάζε πεξίπησζεο. Σν πξνθίι 

ελφο κελχκαηνο βαζίδεηαη ζην πξφηππν HL7 θαη εμεηδηθεχεη ην πξφηππν φπνπ θαζνξίδεη 

επηιεμηκφηεηα ζηελ πινπνίεζε, εμαιείθνληαο έηζη ηηο ακθηιεγφκελεο πινπνηήζεηο ζην 

ζπληαθηηθφ ηνπ κελχκαηνο. Δπίζεο, θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ επαλαιεςηκφηεηα  ζηα ηκήκαηα 

(segments) ηνπ κελχκαηνο πνπ αθήλεηαη αλνηθηή απφ ην πξφηππν. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία δηεπαθψλ βαζηζκέλσλ ζην  πξφηππν.  

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ πξνθίι ζπκκφξθσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνθίι. Πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε πεξηγξαθή κε παξφκνην ηξφπν 

ησλ πξνθίι.  

3.12.4 Βαθμψρ εξειδίκεςζηρ ηυν πποθίλ ζςμμψπθυζηρ 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ πξνδηαγξάθεηαη κε ηελ ηεξαξρία ησλ πξνθίι είλαη λα 

απνθιεηζηνχλ νη πιενλάδνπζεο επηινγέο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθίι. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα 

πξνθίι ζπκκφξθσζεο σο πινπνηήζηκν (constrainable message profile) πξέπεη λα έρεη εμαιείςεη 

ηηο επηινγέο ζηελ πινπνίεζε ηνπ.  Σν πξνθίι ελφο πξνκεζεπηή δηαθέξεη απφ ην ηειηθψο 

εθαξκνδφκελν πξνθίι ζπκκφξθσζεο (implementation message profiles) ζε κία ΜΤ ιφγσ ησλ 

απαξαίηεησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ πξνθίι 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή (φπσο π.ρ. αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ηηκψλ παξακέηξσλ), έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε ηειηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  
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Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ελδέρεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν HL7 λα είλαη θξηηήξην 

δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ, αλάινγα κε ηελ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη. ρεηηθά 

κε ηε δήισζε ζπκβαηφηεηαο ζην πξφηππν, απηή αθνξά ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνληαη θαη 

αλάινγα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ιχζε πνπ πξνηείλεηαη.  

3.13 Εξοπλιζμόρ 

 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο φιεο νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ αλαγθψλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, δηαζεζηκφηεηαο θαη απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο θαη πεξηιακβάλεη: 

1. Σελ πινπνίεζε Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (ΠΚΓ) ζηελ Κέξθπξα, ην νπνίν ζα 

θηινμελήζεη ην ζχλνιν ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ 

ΟΠΤ. 

2. ηελ πινπνίεζε «εκείνπ Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή» (Disaster Recovery Site, DRS), 

ην νπνίν ζα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΟΠΤ ζε 

πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πάςεη λα παξέρεη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ην 

ΠΚΓ. 

3. Σελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ απαηηνχκελνπ 

ινηπνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ΠΚΓ, ησλ ινηπψλ θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ΜΤ (πρ εμππεξεηεηέο Τπνζπζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ) θαη ηνπ DRS. 

4. Σελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηα θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 

5. Σελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ζηαζκνί εξγαζίαο, εθηππσηέο θιπ). 

6. Σελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαη ηνπηθψλ δηθηχσλ (LAN). 

7. Σε δηαζχλδεζε κέζσ ηδησηηθνχ ηδεαηνχ δηθηχνπ (VPN) ησλ απνκαθξπζκέλσλ κνλάδσλ. 

 

3.13.1 Πεπιθεπειακψ Κένηπο Γεδομένυν 
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Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ απαηηνχκελε έθηαζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα ζηεγαζηεί ην ΠΚΓ, ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ 

(ςεπδνπαηψκαηα, ρσξίζκαηα, θνθ). θαη γεληθά, ηηο ππνδνκέο (αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνίεζε ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, ππξαλίρλεπζε, ππξαζθάιεηα, 

πγξαλίρλεπζε)  πνπ ζα πεξηιακβάλεη, δεδνκέλνπ φηη  φινο ν θεληξηθφο ππνινγηζηηθφο 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε πξνηππνπνηεκέλα ηθξηψκαηα (racks). Θα πξέπεη 

λα δηαρσξηζηεί ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δψλεο πξφζβαζεο θαη θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, κία γηα 

ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ (Εψλε Δμνπιηζκνχ) θαη κία σο ρψξνο εξγαζίαο γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ (Εψλε Γηαρεηξηζηψλ). 

Δπίζεο, πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο ειεγρφκελεο θπζηθήο πξφζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(αλά δψλε ρξήζεο) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη ηέινο, απαηηείηαη ε ζπλνιηθή 

δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθηπαθψλ θαη ινηπψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΠΚΓ κε ηνλ ππφινηπν θεληξηθφ 

ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ. 

ρεηηθά κε ην ΠΚΓ, ε αδηάιεηπηε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ ζχκθσλα κε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο πνπ αλαπηχρζεθαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σν ζπγθεθξηκέλν Κέληξν 

ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Θα 

πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο ζρέδην ελαιιαθηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε 

βιάβεο εμνπιηζκνχ, δπζιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ, ιεηηνπξγία ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζενκελίεο, ζεηζκνί, θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, απεξγία πξνζσπηθνχ. Ζ χπαξμε 

ελαιιαθηηθνχ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο θαη πξνζσπηθνχ, ψζηε ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην Κέληξν, παξέρνληαο πιήξεηο ππεξεζίεο πξνο ηηο ΜΤ, απνηειεί ηε 

πξνηηκψκελε ιχζε πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Κέληξνπ.  
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Δηθφλα 9. Rack Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ. 

 

3.13.2 Disaster Recovery Site 
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ε πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ή ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΠΚΓ, ην 

DRS ζα ππνθαζηζηά ην ΠΚΓ ζηηο θξίζηκεο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠΤ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ησλ θξίζηκσλ απηψλ εθαξκνγψλ ζηηο ΜΤ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, 

έηζη ψζηε νη κνλάδεο απηέο λα κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ ηελ παξνρή ηνπ βαζηθνχ ηνπο έξγνπ 

ζηνπο αζζελείο.  

Αλάινγα κε ηελ ηειηθή ηερληθή ιχζε, ην DRS κπνξεί λα είλαη είηε έλα δεχηεξν ΠΚΓ, 

παλνκνηφηππν κε ην βαζηθφ ΠΚΓ, ζην νπνίν ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη θξίζηκεο εθαξκνγέο θαη 

ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη κε ηα δεδνκέλα ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, είηε ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο λα πινπνηνχληαη απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο κεηάπησζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ΠΚΓ ζε εμσηεξηθφ παξνρέα, κέζσ outsourcing (αλάζεζε ζε ηξίην). Ο πάξνρνο ζα αλαιάβεη λα 

παξέρεη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ ηνπ ΠΚΓ, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απηέο πάςνπλ λα δηαηίζεληαη απφ ην ΠΚΓ, δηάθαλα ζηνπο ρξήζηεο θαη κέρξη λα 

απνθαηαζηαζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΚΓ.  

Καηά ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ DRS απφ ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ ηνπ ΠΚΓ, ν ηξφπνο κεηάπησζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εθαξκνγψλ απφ ην ΠΚΓ ζην DRS θαη αληηζηξφθσο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηνπ DRS ζην ΠΚΓ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ μαλά 

νη εθαξκνγέο ηνπ ΠΚΓ κε φζεο κεηαβνιέο ζα έρνπλ επέιζεη ζηα δεδνκέλα ηνπο γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ππνζηεξηδφηαλ ην ΟΠΤ απφ ην DRS. Δπίζεο ην DRS, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί 

ζην ΓΝ Εαθχλζνπ, ζην νπνίν ζα ζπζηεγαζηεί θαη ν θεληξηθφο εμνπιηζκφο ηνπ εθεί λνζνθνκείνπ. 

Γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε (ε ιχζε ηνπ outsourcing), ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα απνζεθεχνληαη ζηνλ πάξνρν ηνπ DRS, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. 

Σν DRS θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ην δηέπνπλ απνηππψλνληαη ζην ρέδην Αλάθακςεο απφ 

Καηαζηξνθή (Disaster Recovery Plan, DRP), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθακςε ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ Γεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε 

θπζηθήο ή άιιεο θαηαζηξνθήο. Σν ζρέδην ζα θαζνξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο 

ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ θαηαζηξνθή, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΤ γηα ηελ ππνζηήξημε θξίζηκσλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πνιίηε, ηνπ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΠΚΓ θαη ηνπ DRS θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο. 
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3.13.3 Τπολογιζηικά ςζηήμαηα 

 

Πέξα απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο απινχο ρξήζηεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΟΠΤ βαζίδεηαη ζε εμππεξεηεηέο (servers) νη νπνίνη ζα εθαξκφδνπλ αξρηηεθηνληθή ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ (3) επηπέδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε θάιπςε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

ΟΠΤ κε database server(s), application server(s), web server(s), θιπ, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ζα 

πξνζδηνξηζηεί βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. εκαληηθφο 

παξάγνληαο, εδψ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ζα θέξνπλ, φζν θαη ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα ην 

ΠΚΓ, γηα φινπο ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο εμππεξεηεηέο ζηηο κνλάδεο πγείαο. Σα ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ δχλαηαη λα απνηεινχληαη είηε απφ εζσηεξηθέο RAID ζπζηνηρίεο 

δίζθσλ ζηνπο εμππεξεηεηέο, είηε απφ εμεηδηθεπκέλνπο εμππεξεηεηέο απνζήθεπζεο ζην δίθηπν 

(Network Attached Storage – NAS), είηε λα είλαη αλεμάξηεην ππνδίθηπν απνζεθεπηηθψλ 

κνλάδσλ (Storage Area Network), είηε ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πεξηβάιινληνο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ νη αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο 

(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη load balancing & failover clusters) αιιά θαη ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο 

παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (UPS) πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ηνπο εμππεξεηεηέο θαη ην 

ινηπφ θεληξηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ΠΚΓ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξμεη ε θαηάιιειε ππνδνκή ηήξεζεο αληηγξάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(backup). Σν ζχζηεκα backup ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηφζν φια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη 

δεδνκέλα ηνπ ΠΚΓ φζν θαη ζπζηήκαηα θαη δεδνκέλα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθηφο ΠΚΓ.  

 

3.13.4 Σοπικά Γίκηςα Γεδομένυν (LAN) 

 

ηα πιαίζηα αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ησλ κνλάδσλ πγείαο ζα πξέπεη λα 

επεθηαζνχλ ηα πθηζηάκελα ηνπηθά δίθηπα δεδνκέλσλ (Local Area Networks – LAN) ζηα πέληε 

(5) λνζνθνκεία θαη νθηψ (8) θέληξα πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ζχζηεκα 

δνκεκέλεο θαισδίσζεο (Structured Cabling System – SCS) αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα 

πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο ηνπ ΟΠΤ έρνπλ εθηηκεζεί 

ζηνπο 300, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νη αληίζηνηρεο πξίδεο δηθηχνπ ζε φιε ηεο πγεηνλνκηθή 
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πεξηθέξεηα, νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο βάζεη θαηαλνκήο ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

Σα ηνπηθά δίθηπα ζα πξέπεη λα είλαη Switched Fast Ethernet (100 Mbps ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε). Ζ 

ινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ, φζνλ αθνξά ζηα λνζνθνκεία ζα είλαη ηχπνπ Collapsed 

Backbone θαη ζα πινπνηείηαη απφ θεληξηθφ δξνκνινγεηή επηπέδνπ 3 (Layer 3 switch) ζηνλ 

νπνίν ζα ζπγθεληξψλεηαη ν ελεξγφο εμνπιηζκφο ησλ νξφθσλ.  ηηο ινηπέο κνλάδεο (Κέληξα 

Τγείαο), ε ινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ αθνινπζεί ηελ ηππηθή αξρηηεθηνληθή νξφθνπ ησλ 

λνζνθνκείσλ κε ηνλ θεληξηθφ κεηαγσγφ ηνπ θηηξίνπ/νξφθνπ λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ κεηαγσγφ 

ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψλνληαη νη ρξήζηεο. 

3.13.5 ηαθμοί Δπγαζίαρ, Δκηςπυηέρ και Λοιπψρ Δξοπλιζμψρ. 

 

Οη επηπιένλ ζηαζκνί εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΟΠΤ, έρνπλ ππνινγηζηεί 

ζε 100 πεξίπνπ ζηαζκνχο εξγαζίαο (PCs), ελψ ζα απαηηεζνχλ επηπιένλ 15 ζεξκηθνί (laser) 

εθηππσηέο δηθηχνπ θαη 5 εθηππσηέο αθίδαο (dot matrix) νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξφζβαζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.  

Οη ζεξκηθνί (laser) εθηππσηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζπλδεδεκέλνη ζην ηνπηθφ 

δίθηπν ησλ θνξέσλ, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Δίλαη επηζπκεηή ε απηφλνκε δηθηπαθή ιεηηνπξγία θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εθηππσηέο.  

3.14 Απσιηεκηονική 

 

H θεληξηθή ππεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζα δξάζεη σο θφκβνο – ζπληνληζηήο γηα ηελ 

αζθαιή πξφζβαζε, αληαιιαγή θαη νινθιήξσζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνλάδσλ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Γηα ηελ ηερληθή νινθιήξσζε φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ πξνηείλεηαη ε θεληξηθή ππεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο λα δξα σο 

ASP (Application Service Provider) κε ηε δεκηνπξγία «Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ 

(ΠΚΓ)» θαη ην ΠΚΓ λα ζηεγάζεη ηνχο θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο κε φια ηα δεδνκέλα.  

Ζ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή δχλαηαη λα νινθιεξσζεί κε ηε ρξήζε θαη ηνπηθψλ 

εμππεξεηεηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα κελ 

δηαθφπηεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο, πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί έλα Δθεδξηθφ Κέληξν Γεδνκέλσλ (Disaster Recovery Site – 

DRS), ην νπνίν ζα αλαιακβάλεη λα ππνθαζηζηά ην ΠΚΓ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ 
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ζεσξνχληαη θξίζηκεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. δηαρείξηζε εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ αζζελψλ). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ΟΠΤ ζα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ (web-based, web-enabled, 

θιπ), ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην ΠΚΓ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο 

ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξηζηηθνπνηεζεί. ιεο νη ΜΤ (λνζνθνκεία, 

ΚΤ θαη ΠΗ) ελδείθλπηαη λα θαιπθζνχλ απφ ην ΠΚΓ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠΤ, εθηφο 

απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Τπνζπζηήκαηνο ησλ Δξγαζηεξίσλ ην νπνίν δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα απφ ινγηθήο ή θπζηθήο άπνςεο πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο. 

Απαίηεζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο πξνο ηνλ νξγαληζκφ ζην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη κία πιαηθφξκα νινθιεξσκέλεο ιχζεο θαη λα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο πνπ ε ηερλνινγία απηή αμηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηερλνινγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

σο ζεκαληηθέο ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε: 

1. Σερλνινγία πνιιαπιψλ επηπέδσλ n-tier φπνπ ην front end ζα παξέρεη ππνρξεσηηθά 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο (GUI). Οπζηαζηηθά, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα (database servers, application 

servers, θιπ) θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα  ζηνηρεία απηά  (data 

replication, transaction processing, fail over and clustering, distributed database) ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ΟΠΤ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δχν (2) επηπέδσλ (π.ρ. βάζε 

δεδνκέλσλ – εθαξκνγέο ζε θνηλφ εμππεξεηεηή ή εθαξκνγέο εμ νινθιήξνπ 

εγθαηεζηεκέλεο ζηα ηεξκαηηθά) δελ πξνηηκνχληαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο δηαζεζηκφηεηαο 

ηνπο ή ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπο.  

2. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ΟΠΤ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε κε άιια αληίζηνηρα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε εζληθφ επίπεδν ζην άκεζν κέιινλ.  

3. ε φζεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερλνινγίεο Web θαηά ηελ πινπνίεζε, είλαη 

ηδηαίηεξα επηζπκεηφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πξφζβαζεο 

απφ ΑΜΔΑ θαη άιιεο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, θαη λα εθαξκνζηνχλ, φπνπ 

ππάξρνπλ, νη ζρεηηθνί δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνη θαλφλεο θαη νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Web Accessibility Initiative θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Web 

Content Accessibility Guidelines 1.0, Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0 θαη 
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User Agent Accessibility Guidelines 1.0) πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκσλ 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην Γηαδίθηπν. 

4. Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο δηαδηθαζηψλ ξνήο εξγαζηψλ θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

παξακεηξνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ ξνψλ εξγαζίαο. 

5. Γπλαηφηεηα Data Warehousing ζην ΠΚΓ. Ο ζθνπφο είλαη  ε νινθιήξσζε δεδνκέλσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ε δηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

(Business Intelligence – BI). 

6. Αζθάιεηα θαη θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ. Αθνινπζψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ 

θξππηνγξάθεζεο θαη δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ αζθαινχο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο δηαθφξσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (φπσο π.ρ. ε βάζε δεδνκέλσλ). Σν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ εγγξαθψλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ  (audit trails), ψζηε λα απνηξέπεηαη ε θαθή 

ρξήζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κειινληηθήο νινθιήξσζεο κε επξχηεξνπο κεραληζκνχο 

αζθάιεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνδνκή Public Key Infrastructure - PKI ηνπ δηθηχνπ 

ΤΕΔΤΞΗ). 

7. Δξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, αλαθνξψλ, ζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηέηνηνπ κεγέζνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απαηηνχλ ζπλερή εμέιημε 

θαη παξακεηξνπνίεζε. Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα έρεη ηερλνινγηθή απηνηέιεηα 

κε ζαθψο θαζνξηζκέλα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθαξκνγψλ, ηα νπνία 

ζα ππνδεηθλχνπλ πψο ν θνξέαο ζα θαιχςεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ απηνηειψο, 

αμηνπνηψληαο ην επηζηεκνληθφ ηνπ δπλακηθφ.  Σέινο, φπσο γίλεηαη  πξνθαλέο, ηέηνηνπ 

κεγέζνπο ζπζηήκαηα απαηηνχλ θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ εθδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(configuration management and version control tools). 

8. Γεκηνπξγία αζζελνθεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε ν αζζελήο λα ζεσξείηαη 

σο  καθξνρξφληνο ζπλεξγάηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ 

απαίηεζε - ζηφρνο είλαη φηη ε νληφηεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ε θεληξηθή νληφηεηα ζην 

ΟΠΤ θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, θαη κε ηε ρξήζε ελφο βαζηθνχ πξσηεχνληνο 

θσδηθνχ ηεο νληφηεηαο ζα πξέπεη λα απνθηάηαη πξφζβαζε ζε φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία, 
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αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα θάζε ρξήζηε. Ζ επηινγή απηή ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε 

ησλ δεδνκέλσλ θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο κέζσ ηνπ Δληαίνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ 

Αζζελνχο (ΔΑΜΑ). Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ψζηε λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο δηαζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζε εζληθή θιίκαθα (εζληθφο αξηζκφο 

κεηξψνπ, ΑΜΚΑ, ή άιιν). Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ζεκεξηλέο αλάγθεο αιιά θαη 

νη κειινληηθέο εμειίμεηο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο πνιιαπιψλ 

θσδηθψλ αζζελνχο ζην κεηξψν θάζε αζζελή θαη λα δηαηεξνχληαη ειεχζεξα πεδία γηα 

απηή ηε ρξήζε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πηζαλέο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

(πρ. ΔΑΜΑ ζε Δζληθή θιίκαθα). 

9. Ζ αξρηηεθηνληθή πξέπεη λα αμηνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ (episode) ζην πιαίζην 

ηνπ κειινληηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο (ΖΦΤ) εληφο κηαο ΜΤ θαη ζηαδηαθά 

κεηαμχ ησλ ΜΤ θαη ησλ βαζκίδσλ πγείαο, ψζηε ζε θάζε επίζθεςε ή επαθή ηνπ πνιίηε 

κε ην ΟΠΤ, λα ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πεξηζηαηηθνχ, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη 

ζην κεηξψν ηνπ αζζελή. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεξνχληαη ζηηο επηκέξνπο 

εθαξκνγέο ηνπ ΟΠΤ δελ απνηεινχλ μερσξηζηφ θάθειν αιιά κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ΖΦΤ θαη απηφο ζα πεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο, πξάμεηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά 

μερσξηζηφ αξηζκφ πεξηζηαηηθνχ. Ζ έλλνηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ επηηξέπεη ηε ηήξεζε κε 

ζπλεθηηθφ ηξφπν φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ (ρξεψζεηο, ξαληεβνχ, θιπ) είηε 

πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθφ αζζελή (λνζειεία), είηε γηα εμσηεξηθφ αζζελή (επίζθεςε ζε 

εμσηεξηθά ή απνγεπκαηηλά ηαηξεία, επίζθεςε ζε ΚΤ ή ΠΗ, θιπ). 

10. Αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε ζαθήλεηα πνηεο θσδηθνπνηήζεηο (δηεζλείο, 

εζληθέο, βάζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θιπ) κπνξεί λα πηνζεηήζεη ην ΟΠΤ θαζψο θαη πψο 

ζα επηηεπρζεί ε ηήξεζε θνηλψλ θσδηθνπνηήζεσλ γηα φιεο ηηο κνλάδεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο.  

11. Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα είλαη επέιηθηεο θαη πξνζαξκφζηκεο ζηηο αλάγθεο θάζε 

θαηεγνξίαο ρξεζηψλ κε απνηέιεζκα θάζε ρξήζηεο λα βξίζθεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο εχρξεζην, ιεηηνπξγηθφ, θαη απφιπηα ζρεηηθφ κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζήκεξα θαη λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ φινπο ηνπο 

ρξήζηεο. Δηδηθφηεξα ην ΟΠΤ ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξηθφ, ψζηε κε ξχζκηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο 
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επίζεο λα είλαη δπλαηή ε λέα ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζην κέιινλ, αλ νη ζπλζήθεο ην 

επηβάιινπλ. 

πκπεξαζκαηηθά, φιεο νη βαζκίδεο πγείαο δε ζα έρνπλ εγθαηαζηεκέλεο εθαξκνγέο ηνπηθά, αθνχ 

ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζα εμππεξεηείηαη απφ ην 

Πιεξνθνξηαθφ Κέληξν Γεδνκέλσλ. Δμαίξεζε ζην παξαπάλσ απνηειεί ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Δξγαζηεξίσλ, ην νπνίν ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ηνπηθά ζηηο κνλάδεο πγείαο. Σν ΠΚΓ 

ζα παξέρεη Application Service Provisioning (ASP) ππεξεζίεο ζε Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο 

θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία. Σα ππνζπζηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην ΠΚΓ 

ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο.  

Αλαιπηηθά, γηα θάζε ππνζχζηεκα πξνθχπηεη φηη ην Γηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ ππνζχζηεκα, ζα 

παξέρεηαη κε ηελ κνξθή ελφο νινθιεξσκέλνπ web-enabled πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

πξνζβάζηκν κε ρξήζε thin-client (web browser). Αληίζηνηρα, ην Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζζελψλ θαη ην Ηαηξηθφ Τπνζχζηεκα ζα παξέρνληαη κε ηελ κνξθή ελφο νινθιεξσκέλνπ web-

based πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πξνζβάζηκν κε ρξήζε thin-client (web browser).Σν Τπνζχζηεκα 

Δξγαζηεξίσλ απνηειείηαη απφ client-server εθαξκνγέο, νη νπνίεο παξέρνπλ πινχζην interface ην 

νπνίν εγθαζίζηαηαη ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε ή ελαιιαθηηθά κε ρξήζε thin-client 

(remote control ζε εηδηθνχο terminal servers).  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε ρξήζε Message Broker γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ βαζηζκέλε ζε δηεζλή πξφηππα θαη ηερλνινγίεο 

γηα δηαζχλδεζε ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Κάζε κνλάδα πγείαο (πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο) έρεη πξφζβαζε ζηα 

ππνζπζηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ θαη ζηα δεδνκέλα ηεο, ηα νπνία είλαη ινγηθά δηαρσξηζκέλα απφ 

ηα δεδνκέλα ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ πγείαο. 

Γηα ηα Ννζνθνκεία ε ζχλδεζε παξέρεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ «ΤΕΔΤΞΗ». Οη ρξήζηεο ησλ ΠΗ 

νη νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα απεπζείαο ρξήζεο ηνπ «ΤΕΔΤΞΗ», ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

έλα δίθηπν VPDN ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο έμη (6) 

Πνιπδχλακσλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ (ΠΠΗ) ζην VPN ηνπ ΤΕΔΤΞΗ.  

Ζ απαίηεζε γηα έλα αλνηθηφ ζχζηεκα κπνξεί λα δηαζθαιίζεη θαη’ ειάρηζηνλ ηε βησζηκφηεηα θαη 

επεθηαζηκφηεηα ηνπ ΟΠΤ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ζχζηεκα θαη νη 

επηκέξνπο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HL7 θαη λα 

αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα κε ηξίηεο εθαξκνγέο εθφζνλ ε αληαιιαγή απηή απνηππψλεηαη επηηπρψο 
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κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ απηνχ. Σν ζχζηεκα θαη νη επηκέξνπο εθαξκνγέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα κέζσ remote function calls (RFC) ή άιιεο λεψηεξε θαη πην ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Σν ζχζηεκα θαη νη επηκέξνπο εθαξκνγέο έρνπλ ελαιιαθηηθά ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ XML γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ελψ ζα δηαηεζεί ην αλαιπηηθφ 

ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε επέθηαζε κε φιεο ηηο 

πξφζθαηεο ζρεκαηηθέο απνηππψζεηο θαη ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνγψλ θαη φισλ 

ησλ πηλάθσλ δεδνκέλσλ (Database Tables) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

δεηνχκελε επέθηαζε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην πην πξφζθαην θαη ελεκεξσκέλν αξρείν 

κε φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη ζπλζεκαηηθά (Login – Password), ζε 

φια ηα επίπεδα ησλ εθαξκνγψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεηνχκελε επέθηαζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

3.15 Υπηπεζίερ Υποζηήπιξηρ 

 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη απαηηνχκελεο ππεξεζίεο πινπνίεζεο – 

παξακεηξνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηδηνκνξθίεο θάζε ΜΤ (γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, 

νξγαλσηηθνχο, θνπιηνχξαο, ζηειέρσζεο θιπ), αξθεί λα ιεθζεί ππφςε ην λνκνζεηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πιαίζην, νη αλαιπηηθέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη 

αλάγθεο δηαζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ. Πξνθεηκέλνπ νη εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ πνπ 

ζα εγθαηαζηαζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζχλνιν απφ πιεπξάο ησλ δεδνκέλσλ (data quality & 

data integrity) απαηηείηαη νη πξνζαξκνγέο απηέο λα ιάβνπλ αθφκα ππφςε ηνπο ηελ αλάγθε γηα 

θνηλή θσδηθνπνίεζε ζε φιεο ηηο κνλάδεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο (π.ρ. θσδηθνπνίεζε 

εμεηάζεσλ, θηεκαηνιφγην ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δηαγλψζεσλ, θιπ),  ηε δηαξθή 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ HL7, ηελ αλάγθε γηα εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, αιιά θαη εζληθφ επίπεδν, ηε δηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα (Τγεηνλνκηθφο 

Υάξηεο, Αηκνδνζία, ΔΚΑΒ, θιπ) θαη ηέινο, ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Δίλαη επηζπκεηφ λα αλαπηπρζεί ζχζηεκα δηαρείξηζεο έξγνπ (web-based), κέζσ ηνπ νπνίνπ φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πινπνίεζεο, ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

θαη επίιπζε (change management) θαη ζα θαηαρσξνχληαη ηα ιάζε θαη ηα πξνβιήκαηα, ψζηε λα 

παξαθνινπζείηαη ε εμέιημή ηνπο (bug tracking system). Δθηηκάηαη φηη ε χπαξμε ηέηνηνπ 
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ζπζηήκαηνο ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζα επηηαρχλεη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ νη δηαζπλδέζεηο κε ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιχζε, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ηπρφλ πθηζηάκελε 

εγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή, εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη δπζιεηηνπξγία ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο 

ησλ ΜΤ, ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηηο λέεο ή άιιεο ππάξρνπζεο ηξίηεο εθαξκνγέο, εθφζνλ 

βέβαηα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΟΠΤ. 

Καηά ηελ παξακεηξνπνίεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Απνηίκεζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη ζην ρέδην 

Αζθάιεηαο. Ζ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΤ θαη ζα πξέπεη λα επηθέξεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα ππνζπζηήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ 

εκπιέθνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο. 

ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ηέινο, εληάζζνληαη νη Πηινηηθέο Γνθηκέο, νη νπνίεο ζα 

δηελεξγεζνχλ ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ δηεμνδηθά, νη 

θσδηθνπνηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη παξακεηξνπνηήζεηο θαη νη πξνζαξκνγέο ινγηζκηθνχ 

πνπ έγηλαλ, ν ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο, ε αληαπφθξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, νη ξπζκίζεηο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, νη ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηα αλαγθαία ζηαηηζηηθά θαη νη αλαθνξέο, ε 

νινθιήξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο, ε θπζηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη δηαζπλδέζεηο θαη νη αληαιιαγέο δεδνκέλσλ κε ηξίηεο εθαξκνγέο ησλ ΜΤ. 

Γεληθά, νπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη 

λα ειεγρζεί ζηα πιαίζηα ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ, θαζψο θαη ε κεηάπησζε ηπρφλ δεδνκέλσλ πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ιφγνπο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηέινο, ην fine tuning (ηειηθέο ξπζκίζεηο ηνλ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο). 

Οη επηηπρεκέλεο πηινηηθέο δνθηκέο ζπλεπάγνληαη ηελ εμάπισζε ησλ εθαξκνγψλ ζε φιεο ηηο ΜΤ 

(roll out) θαη ζηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, γεγνλφο πνπ ηαπηφρξνλα ζπλεπάγεηαη 

ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη 

έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ησλ εθαξκνγψλ. 

Οη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, 

ηελ επηδηφξζσζε ζθαικάησλ, ηε ζπληήξεζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (back-up) θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ computer rooms. Γεληθά, δεηνχκελε 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ 

κέζα απφ πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο, άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ, επηδηφξζσζε ζθαικάησλ, 

ηελ εθαξκνγή βειηηψζεσλ, ηελ παξάδνζε - εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ 

ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ. 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ππνζηήξημεο ζα παξαζρεζεί γξακκή άκεζεο βνήζεηαο (helpdesk), 

πξνζηηή ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

παξέρεηαη είηε ηειεθσληθή βνήζεηα, είηε ζα θαηφπηλ ηεο θιήζεο ζα παξέρεηαη επηηφπηα βνήζεηα 

κε άμνλα πάληα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρα, 

ρξήζηκε είλαη ε δηαηήξεζε βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (backup units) γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε 

βιαβψλ, φπσο θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ηειεεπηηήξεζεο θαη ηειεδηάγλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Οη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο 

ηνπ έξγνπ θαζψο έξρνληαη λα επηιχζνπλ θξίζηκα δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο θαη δηαρξνληθήο 

αλάπηπμεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εθαξκνγψλ θαη εμνπιηζκψλ.  

3.16 Εκπαίδεςζη 

 

Ο βαζκφο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ζπλαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ βαζκφ έληαμεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηαδηθαζία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ ζηειερψλ ησλ ηκεκάησλ.  

Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ αλακέλεηαη - ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ζα ιεθζνχλ - λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά, ηφζν ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, 

φζν  θαη ζηε κεηαβίβαζε ζηα ζηειέρε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ηεο αλαγθαίαο 

«θνπιηνχξαο», ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επνρή ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ βαζηθψλ ρξεζηψλ ζηε 

ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠΤ θαη ζηηο κεραλνγξαθεκέλεο δηαδηθαζίεο 
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ησλ ΜΤ θαη ζηελ παξάδνζε ζε απηνχο νινθιεξσκέλεο ζεηξάο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

ηεθκεξίσζεο (πρ. εγρεηξίδηα ρξήζεο). 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα ζηεξηρζεί ζηε δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ δηθηχνπ, ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη ζηειέρε απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ. Ο ξφινο ησλ 

ζηειερψλ απηψλ, νη νπνίνη ζα είλαη θαη νη ππεχζπλνη (key users) γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε 

ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. 

Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη 

αξρηθά ζηα 300 άηνκα, ελψ ν ειάρηζηνο αξηζκφο σξψλ θαηάξηηζεο αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο ψξεο (13.500) ζπλνιηθά, γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, φπνπ ν αξηζκφο σξψλ 

θαηάξηηζεο, αλά άηνκν δηαθέξεη κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ. Σν πιάλν 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά.  

Σα πξνγξάκκαηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ ζε ελέξγεηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ κε κεζφδνπο πξφζσπν-κε-πξφζσπν (face-to-face) δηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινλ 

εξγαζηεξίνπ θαη ζε ηκήκαηα πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δεθαπέληε (15) 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ θαηάξηηζε απηή ελδείθλπηαη λα πινπνηεζεί ζε θαηάιιεινπο εθπαηδεπηηθνχο 

ρψξνπο. 

Οη ελέξγεηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ελδεηθηηθά αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ΟΠΤ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ πνπ ζα εθπαηδεπηεί, ζηηο λέεο δηαδηθαζίεο 

θαη πξαθηηθέο πξνκεζεηψλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο), ζηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, ζηηο 

λέεο θσδηθνπνηήζεηο δεδνκέλσλ, θιπ, κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαπάλσ 

πξαθηηθέο ελζσκαηψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ θνξέσλ θαη αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηέινο, ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ.  

Γηα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ (γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο) πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα πξνβιεθζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζε ζπζρέηηζε κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Θα πξέπεη εθ 

ησλ πξνηέξσλ λα έρνπλ ζπληαρζεί ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ζην έξγνπ θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί 
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ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηέινο ζα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία θαη ην αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ. 

Σηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ζα παξαθνινπζήζνπλ επηιεγκέλα ζηειέρε (key users), αλαιφγσο ηνπ 

ξφινπ πνπ ζα αλαιάβνπλ θαηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΤ. Γηα ηελ επαξθή δηάρπζε 

ηεο γλψζεο, θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ, πέξαλ ησλ επηιεγκέλσλ ρξεζηψλ, ζα 

δηνξγαλσζεί κία εκεξίδα ή workshop, ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ΟΠΤ, θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη πηπρέο ηνπ ΟΠΤ. 

Δθηηκάηαη φηη αλακέλεηαη λα ελεκεξσζνχλ πεξίπνπ 600 ζηειέρε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε, ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ 

εγρεηξίδηα ρξήζηε (user manuals) ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο 

εθαξκνγήο, ηε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ζελάξηα ρξήζεο, θιπ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα παξαδνζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (ινγηθφο θαη 

θπζηθφο ζρεδηαζκφο) πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε δηαζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ηξίηα 

ζπζηήκαηα κειινληηθά απφ ζηειέρε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Απφ ηελ ηεθκεξίσζε ζα 

πξέπεη λα πξνθχπηεη πνηεο επεκβάζεηο ζην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έρνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε επί ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ (primary keys, data types, θιπ). Αθφκε, γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ξφινη ρξεζηψλ, δηαρείξηζε θσδηθψλ, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, 

θαηαγξαθή θηλήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ (auditing, log files, θιπ), αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ, 

θιπ, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ε αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα αξρηθά ηερληθά κέηξα αζθαιείαο, θαη κεηά ηελ 

απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο (risk assessment) θαη ην ζρέδην αζθαιείαο (security policy) πνπ ζα 

εθαξκνζηεί. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο εθαξκνγήο (νδεγφο 

δηαζπλδεζηκφηεηαο – implementation message profiles) κε ηξίηεο εθαξκνγέο. Ζ δηαζχλδεζε 

απηή ζα αθνινπζεί ην δηεζλέο πξσηφθνιιν HL7. ε πεξίπησζε πνπ θαη’ εμαίξεζε, δελ είλαη 

εθηθηή ε παξαπάλσ δέζκεπζε ηφηε ζα πξέπεη λα παξαδνζεί θαη ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο 

εθαξκνγήο δηαζχλδεζεο. 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ε κεηάβαζε 

ζην λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο απαηηεί επηπιένλ ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ην 

ινγηζκηθφ ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ησλ ΜΤ θαη παξάιιεια λα γίλεη ε αλαγθαία κεηαθνξά 
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ηερλνγλσζίαο. Δίλαη ζαθέο φηη απφ ην ινγηζκηθφ απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε 

εθάζηνηε εθαξκνγή θάζε ηκήκαηνο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

εχξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ επηβάινπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ κε εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ζα επηηξέςνπλ 

ζηηο ΜΤ θαη ηα ηκήκαηά ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπο. 

θνπφο είλαη θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηα ζηειέρε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, ψζηε απηά λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠΤ. Ζ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο δχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί 

απφ ζχληνκε γξαπηή εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ρξεζηψλ θαηά ηελ πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ΟΠΤ.  

Οκνίσο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπ (on the job training - OJT). Γηεπθξηλίδεηαη φηη επεηδή νη ΜΤ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ζηάδην σξίκαλζεο απφ πιεπξάο ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπλεπψο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νκνηφκνξθα απφ πιεπξάο ππνζηήξημεο 

ρξεζηψλ, ελψ βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο κνλάδεο εθείλεο φπνπ παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα 

απνδνρήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

3.17 Τι ςλοποιήθηκε 

 

Καηά ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, πελήληα πέληε κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ Π σο 

έξγνπ ε εκβέιεηά ηνπ είρε πεξηνξηζηεί ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο κε κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο 

ζην θέληξν πγείαο Λεπθίκκεο (ππνζχζηεκα Πξσηνθφιινπ) θαη λνζνθνκεία Εαθχλζνπ θαη 

Λεπθάδαο (ππνζχζηεκα Δξγαζηεξίσλ). Αλαιπηηθφηεξα, ηα ππνζπζηήκαηα πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο είλαη ηα εμήο: 

• Πξσηφθνιιν 

• Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ: Γεληθή Λνγηζηηθή, Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, Γεκφζην Λνγηζηηθφ, 

Δηζπξαθηένη – Πιεξσηένη Λνγαξηαζκνί, Πξνυπνινγηζκνί 

• Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ 

• Μηζζνδνζία 

• Γηαρεηξίζεηο – Απνζήθεο 

• Πξνκήζεηεο – Γηαρείξηζε πκβάζεσλ 

• Γξαθείν Κίλεζεο 
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• Ννζήιηα 

• Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ: Ραληεβνχ, Σηκνιφγεζε Δμσηεξηθψλ Αζζελψλ 

• Φαξκαθείν 

• Γηαηηνινγηθφ 

• Ηαηξηθφο Φάθεινο 

• Ννζειεπηηθφο Φάθεινο 

• Κιηληθέο 

• LIS (Δξγαζηήξηα) 

• ΒΗΣ 

Γειαδή, ηα ππνζχζηεκα πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλα, ελψ πξνβιέπνληαλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 

ζρεδίαζε είλαη ηα: Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (BI) θαη HL7. 

Απφ ηα παξαπάλσ απηά πνπ έρνπλ ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, δειαδή αληηθαηέζηεζαλ 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία (είηε ειεθηξνληθή, είηε ρεηξφγξαθε) είλαη ηα παξαθάησ:  

• Πξσηφθνιιν 

• Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ: Γεληθή Λνγηζηηθή, Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Δηζπξαθηένη – 

Πιεξσηένη Λνγαξηαζκνί, Πξνυπνινγηζκνί 

• Γηαρεηξίζεηο – Απνζήθεο 

• Γξαθείν Κίλεζεο: εηζηηήξηα, εμηηήξηα 

• Ννζήιηα 

• Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ: Ραληεβνχ, Σηκνιφγεζε Δμσηεξηθψλ Αζζελψλ 

• Φαξκαθείν 

• Κιηληθέο: δηαρείξηζε νξφθνπ, αηνκηθφ ζπληαγνιφγην 

• LIS (Δξγαζηήξηα): ιεηηνπξγνχλ σο κεκνλσκέλε εθαξκνγή (ρσξίο δηαζπλδέζεηο κε άιια 

ππνζπζηήκαηα) 

 Παξ’ φια απηά, αληηκεησπίδνπλ ζσξεία πξνβιεκάησλ θαη δελ έρνπλ θαηνξζψζεη κέρξη ζηηγκήο 

λα έρνπλ ηελ πιήξε απνδνρή ηνπ θνξέα. 

Απφ πιεπξάο ηφζν θνξέα, φζν θαη Αλαδφρνπ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε έλαξμε παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ: 

• Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

• Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ 

• Μηζζνδνζία 
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• Πξνκήζεηεο – Γηαρείξηζε πκβάζεσλ: (ζπλεπψο, θαη ην θχθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο) 

• Γηαηηνινγηθφ 

• Ηαηξηθφο Φάθεινο 

• Ννζειεπηηθφο Φάθεινο 

• Κιηληθέο: κφλν ην γεληθφ ζπληαγνιφγην 

• ΒΗΣ 

Γηα παξάδεηγκα, ηα Τπνζπζηήκαηα Μηζζνδνζίαο θαη Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ, απαηηνχλ 

επηπιένλ αλζξσπνπξνζπάζεηα ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ (Αλαδφρνπ θαη ρξεζηψλ) γηα λα ηεζνχλ ζε 

πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, ελψ είλαη εγθαηεζηεκέλα, έρεη πξνεγεζεί 

εθπαίδεπζε ρξεζηψλ, έρεη γίλεη παξακεηξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην βαζκφ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε κέρξη ζηηγκήο, απαηηείηαη επηπιένλ παξακεηξνπνίεζε θαη ηπρφλ επηδηφξζσζε 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα εληνπηζηνχλ πξηλ ηελ πιήξε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

ιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ άιιε, ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζπζηεκάησλ ΒΗΣ 

θαη Γηαηηνινγηθνχ πξνζέθξνπζε ζηελ θαη’ επαλάιεςε ππνζηειέρσζε ησλ αληίζηνηρσλ 

Σκεκάησλ. 

πλνςίδνληαο, ε εμάπισζε ηνπ Π έρεη πεξηνξηζηεί ζρεδφλ εμ' νινθιήξνπ ζην λνζνθνκείν 

Κέξθπξαο, (ην ΚΤ Λεπθίκκεο ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ, ελψ ην ΚΤ 

Παμψλ μεθίλεζε ηε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ Δξγαζηεξίσλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα), 

ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη θεληξηθά απφ ην ΠΚΓ. Παξ’ φια απηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

αλαιψζεθε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π δελ αηηηνινγεί ην ρακειφ επίπεδν σξίκαλζεο ησλ 

εθαξκνγψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ην ππνζχζηεκα ησλ Δξγαζηεξίσλ ιεηηνπξγεί σο 

κεκνλσκέλε εθαξκνγή (stand alone), ην θχθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ πινπνηείηαη 

ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ε εθθαζάξηζε ησλ Ννζειίσλ αληηκεησπίδεη πιένλ ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο.  

πκπεξαζκαηηθά, δελ έρεη πινπνηεζεί ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Έξγνπ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε 

δεκηνπξγία Ηαηξηθνχ Φαθέινπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελ ιφγσ εθαξκνγή δελ έρεη θαηαζηεί 

δπλαηφ λα ειεγρζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο επηρεηξείηαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Π θαηά ηε 

ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (Πίλαθαο 5) ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αξρηθή ζρεδίαζή ηνπ 

(Πίλαθαο 4): 
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Πίνακαρ 4. Δξάπλυζη εθαπμογϊν Π καηά ηη ζσεδίαζή ηος. 

Νοζοκομεία  ΓΟ ΓΑ ΙΤ ΠΔ ΒΙΣ ΒΙ ΠΦΤ HL7 

1. Κέπκςπαρ (πιλοηικψ 

νοζοκομείο) 

 

√ √ √ √ √ √  √ 

2. Λεπθάδαο 
√ √ √ √ √ √  √ 

3. Κεθαιιελίαο 

(Αξγνζηφιη) √ √ √ √ √ √  √ 

4. Λεμνπξίνπ 
√ √ √ √ √ √  √ 

5. Εαθχλζνπ 
√ √ √ √ √ √  √ 

Κένηπα Τγείαρ ΓΟ ΓΑ ΙΤ ΠΔ ΒΙΣ ΒΙ ΠΦΤ HL7 

1. Λεπθίκκεο 
√ √ √ √   √ √ 

2. Παμψλ 
√ √ √ √   √ √ 

3. Αγξνχ – Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ √ √ √ √   √ √ 

4.  Αγίνπ Μάξθνπ 
√ √ √ √   √ √ 

5. Βαζηιηθήο 
√ √ √ √   √ √ 

6. Καηαζηαξίνπ 
√ √ √ √   √ √ 

7. άκεο 
√ √ √ √   √ √ 

8. Ηζάθεο 
√ √ √ √   √ √ 

Πεπιθεπειακά Ιαηπεία ΓΟ ΓΑ ΙΤ ΠΔ ΒΙΣ ΒΙ ΠΦΤ HL7 

1. Μαζξαθίνπ 
 √ √    √  

2. Δξείθνπζαο 
 √ √    √  

3. Οζσλψλ 
 √ √    √  

4. Καησκεξίνπ 
 √ √    √  

5. Βνιηκψλ 
 √ √    √  

6. Κεξακείσλ 
 √ √    √  

ΓΟ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ, ΓΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΔΝΖ, ΗΤ: ΗΑΣΡΗΚΟ 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ, ΠΔ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΒΗΣ: ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, BI: ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΠΦΤ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΤΓΔΗΑ, HL7: ΓΗΑΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣΑ  ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
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Πίνακαρ 5. Καηάζηαζη Π καηά ηη λήξη ηηρ ππογπαμμαηικήρ πεπιψδος (2009). 

 

Δθαπμογή Δγκαηά

ζηαζη 

(Ν/Ο) 

Δκπαίδεςζη 

Δπαπκϊρ, 

Μεπικϊρ, 

Καθψλος 

Παπαμεηπο

ποίηζη 

(Ν/Ο)
2
 

Καηάζηαζη 

Παπαγυγικήρ 

Λειηοςπγίαρ
3
 

Βαθμψρ 

Αξιοποίη

ζηρ (%) 

 

Παπαηηπήζειρ 

ΓΟ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΠΟΤΣΗΜΑ  

(Γιπλογπαθικψ – Λογαπιαζμοί Σάξευρ) 

Πξνυπνινγηζκφο- 

Απνινγηζκφο 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Γεληθή Λνγηζηηθή Ν Μεξηθψο Ν ΠΛΔ  50% Απφ εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε ν νπνίνο 

πξνζθέξεη ινγηζηηθέο 

ππεξεζίεο 

Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή 

Ν Καζφινπ Ο ΓΥΦ 0%  

Κνζηνιφγεζε Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Δηζπξαθηένη 
Λνγαξηαζκνί 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Πιεξσηένη 

Λνγαξηαζκνί 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Πξνζσπηθνχ Ν Δπαξθψο Ν ΜΛΔ 20% Γελ έρεη θαηαρσξεζεί ην 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, 

δελ έρνπλ γίλεη ηειηθνί 

έιεγρνη επί ηεο 

ζπλνιηθήο 

παξακεηξνπνίεζεο 

Μηζζνδνζία Ν Μεξηθψο Ο  ΓΥΦ 0% Ο θνξέαο ζεσξεί 

επηζθαιή ηε κεηάπησζε 

ζην λέν ζχζηεκα. 

Έιιεηςε Πξνζσπηθνχ, 

Μηζζνδνζία ΖΓΗΚΑ. 

Πξσηφθνιιν Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Γηαρείξηζε Παγίσλ Ν Μεξηθψο Ν ΜΛΔ 50%  

Γηαρείξηζε 

Απνζεθψλ 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Πξνκήζεηεο & 

Γηαρείξηζε 

πκβάζεσλ 

Ν Δπαξθψο Ο ΓΥΦ 0% Πξφβιεκα 

Τπνζηειέρσζεο, ζην 

βαζκφ πνπ δελ θαηέζηε 

δπλαηή νχηε ε πιήξεο 

παξακεηξνπνίεζή ηνπ. 

Γηαρείξηζε 

Γηαζεζίκσλ 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

ΓΑ: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΘΔΝΩΝ 

Γξαθείν Κίλεζεο Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

                                                
2 Παξακεηξνπνίεζε, Καηαρψξηζε ηνηρείσλ Δθθίλεζεο Δθαξκνγήο, Μεηάπησζε δεδνκέλσλ, ηειέρσζε, θιπ. 
3 ΠΛΔ: ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, ΓΥΦ: ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΊΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ, 

ΜΛΔ: ΜΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, ΔΔΑ: ΔΚΚΡΔΜΟΤΝ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ, ΔΥΡ: 

ΔΠΔΣΑΗ ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ, ΔΠΛ: ΔΚΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΕ: ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΕΔΤΞΗ 
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Δθαπμογή Δγκαηά

ζηαζη 

(Ν/Ο) 

Δκπαίδεςζη 

Δπαπκϊρ, 

Μεπικϊρ, 

Καθψλος 

Παπαμεηπο

ποίηζη 

(Ν/Ο)
2
 

Καηάζηαζη 

Παπαγυγικήρ 

Λειηοςπγίαρ
3
 

Βαθμψρ 

Αξιοποίη

ζηρ (%) 

 

Παπαηηπήζειρ 

Αζζελψλ 

Γηαρείξηζε 

Ραληεβνχ Σαθη. 

Δμση. Ηαηξείσλ 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100% Ο θνξέαο αληηκεησπίδεη 

ζσξεία δηαρεηξηζηηθψλ 

πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή 

Γηαρείξηζε 

Ραληεβνχ 

Απνγεπκαηηλψλ 

ηαηξείσλ 

     Γελ πξνβιέπεηαη 

Λνγηζηήξην 

Αζζελψλ 

Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 70% Γεδνκέλνπ φηη απνηειεί 

θνκβηθφ ζεκείν 

ζπζζσξεχνληαο ηα ιάζε 

θαη ηηο ειιείςεηο ησλ 

ππνινίπσλ εθαξκνγψλ, 

αιιά αληηκεησπίδεη θαη 

ζέκα ππνζηειέρσζεο, 

νδεγεί ην θνξέα ζε 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο 
ππνβνιέο ησλ Ννζειίσλ. 

Φαξκαθείν Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100%  

Γηαηηνινγηθφ Ν Καζφινπ Ο ΓΥΦ 0% Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

Π.Φ.Τ.      Δπηδείρζεθε σο 

ιεηηνπξγία ηνπ Ηαηξηθνχ 

Φαθέινπ 

ΙΤ: ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΠΟΤΣΗΜΑ 

Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Ηαηξηθά 

Πξσηφθνιια 

Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Ηαηξηθά Πνξίζκαηα Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Ηαηξηθφ Ηζηνξηθφ Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Ηαηξηθέο Πξάμεηο Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Δπείγνληα 

Πεξηζηαηηθά 

Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Ννζειεπηηθή 

Τπεξεζία 

Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

Γηαγλψζεηο Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0%  

ΠΔ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

ΠΔ (LIS)      Λεηηνπξγεί σο stand 

alone (κεκνλσκέλν) 

ζχζηεκα, εθφζνλ ν 

θνξέαο θξίλεη σο 

επηζθαιή ηε δηαζχλδεζή 

Αηκαηνινγηθφ Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100% 

Βηνρεκηθφ Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100% 
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Δθαπμογή Δγκαηά

ζηαζη 

(Ν/Ο) 

Δκπαίδεςζη 

Δπαπκϊρ, 

Μεπικϊρ, 

Καθψλος 

Παπαμεηπο

ποίηζη 

(Ν/Ο)
2
 

Καηάζηαζη 

Παπαγυγικήρ 

Λειηοςπγίαρ
3
 

Βαθμψρ 

Αξιοποίη

ζηρ (%) 

 

Παπαηηπήζειρ 

Μηθξνβηνινγηθφ Ν Δπαξθψο Ν ΠΛΔ 100% ηνπ κε ηα ππφινηπα 

ππνζπζηήκαηα. 
Αλνζνινγηθφ      

Οξκνλνινγηθφ      

ΑΛΛΑ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ 

χζηεκα Γεηθηψλ 
γηα ελεκέξσζε 

Γηνίθεζεο 

Ννζνθνκείνπ (BIS) 

ή (MIS) 

Ν Καζφινπ Ο ΔΔΑ 0% Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΒΗ 
ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

ΠΚΓ ην νπνία 

νινθιεξψζεθε ιίγεο 

κέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 

Έξγνπ. 

Γηαζπλδεζηκφηεηαο 

Δθαξκνγψλ (HL7) 

Ο Καζφινπ Ο ΔΔΑ 0%  

Portal Ο Καζφινπ Ο ΔΔΑ 0% Ζ δηαδηθηπαθή πχιε 

πξνυπήξρε ηνπ Έξγνπ, 

εθθξεκνχζε ε 

δηαζχλδεζε θαη ε 

πξνζζήθε επηπιένλ 
ιεηηνπξγηψλ. 

Σειεθσληθή 

Δμππεξέηεζε 

Πνιηηψλ 

     Γελ πξνβιέπεηαη 

ΒΗΣ Βηνταηξηθή 

Σερλνινγία 

Ν Μεξηθψο Ο ΓΥΦ 0% Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 
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Κεθάλαιο 4: Ανάλςζη Γεδομένυν (Δθαπμογή Θευπίαρ) 
 

’ απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αιιαγήο ή θαιχηεξα ησλ αιιαγψλ 

πνπ άιινηε άκεζα θη άιινηε έκκεζα επέθεξε ε εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο (Κεθ. 3), εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

Παξαθάησ, ζα θαηαγξαθεί ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ (content) πνπ έιαβαλ ρψξα θαη νη νπνίεο 

είηε ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλεο αξρηθά, είηε πξνέθπςαλ αλαγθαζηηθά, απφ αηηίεο πνπ, επίζεο, ζα 

εμεγεζνχλ παξαθάησ. 

Οη αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ μεθηλνχλ απφ ηε ζρεδίαζε ηνπ Π, φπνπ αλαδεηθλχνληαη 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο ππφβνζθαλ, αιιά ε επηθείκελε εθαξκνγή ηνπ Π, ηα θέξλεη 

ζηελ επηθάλεηα θαη πηέδεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε πινπνίεζε ηνπ Π θέξλεη 

πνιιέο αιιαγέο θαη πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα, ηα νπνία πεξηπιέθνληαη, φζν εμαπιψλεηαη ην Π 

θαη παξέξρεηαη ν ρξφλνο. 

Ζ πινπνίεζε ελφο Π είλαη ζεσξεηηθά πξνθαλήο: πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη 

ηερλνγλσζίαο, έλαληη ελφο θφζηνπο, έηζη ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε αιιαγή (process). Ξεθηλψληαο 

απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάγθεο, ε αηηηνιφγεζή ηεο γηα κεηάβαζε απφ ην ρεηξφγξαθν 

«ζχζηεκα» ζην ειεθηξνληθφ, πξνθχπηεη απφ ηελ είζνδν ησλ ΣΠΔ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία πνπ απνδεηθλχεη φηη, ε ηερλνινγία, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Ζ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο 

ελφο νξγαληζκνχ επηηάζζνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαζηψλ – δηαδηθαζηψλ κε 

ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

Ζ απφθαζε ινηπφλ γηα ηελ εηζαγσγή ελφο Π ζε έλαλ νξγαληζκφ δελ είλαη απιά ε κεηάβαζε 

απφ ηε ρξήζε ησλ «παξαδνζηαθψλ» κεζφδσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε σο αζζελή, (ζηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη φρη ζηηο δηαγλσζηηθέο), ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

σο εξγαιείν γη’ απηφ, αιιά κία εμαηξεηηθά πεξίπινθε δηαδηθαζία ε νπνία ζπκπαξαζχξεη ηνλ 

νξγαληζκφ ζε πνιιέο άιιεο αιιαγέο. Σν «γηαηί» ινηπφλ ηεο αιιαγήο (context), απαληάηαη απφ 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα νθέιε πνπ απνδεδεηγκέλα πιένλ πξνζθέξεη ζε φπνηνλ ηε 

ρξεζηκνπνηεί. 

Έλα Π επηθέξεη πνιιέο αιιαγέο ζε έλαλ νξγαληζκφ, αθφκε θη αλ δελ θαηνξζψζεη λα 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη αιιαγέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην πεξηβάιινλ, πνπ 
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πξνυπάξρεη αιιά θαη δηακνξθψλεη ην Π (context), ελψ ην αλ νη αιιαγέο σθέιεζαλ ή έβιαςαλ 

ηειηθά ηνλ νξγαληζκφ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ πηνζέηεζήο ηνπο (process). 

Μία φκσο πνιχ ζηελή ζρέζε ζπλδέεη ηελ αιιαγή κε ην πξφβιεκα. Κάζε αιιαγή θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θάπνην ή θάπνηα πξνβιήκαηα θαη θάζε αιιαγή απνηειεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

ίδηα πξφβιεκα. Δδψ, θαινχκαζηε κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο λα 

εληνπίζνπκε ηηο αιιαγέο θαζψο θαη ην πψο ζπλδένληαη κε αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε λα 

πξνθχςεη θαηαγξαθή εκπεηξίαο – γλψζεο, ρξήζηκε φρη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη 

γηα πξαθηηθή πνπ ζα θιεζνχλ ή θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ αληίζηνηρνη νξγαληζκνί. Δμάιινπ, 

θάζε αιιαγή, κηθξή ή κεγάιε είλαη κία εκπεηξία, αθνχ καζαίλνπκε θάηη, φηαλ αιιάδνπκε, 

κεηαβάιινπκε απηά ηα νπνία γλσξίδνπκε ήδε. 

4.1 Πεπιεσόμενο Αλλαγήρ (Content) 

 

Σν Π αξρηθά είρε ζαλ ζθνπφ λα αιιάμεη ηε ζεψξεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε ζθνπφ ν 

αζζελήο λα απνηειεί «εζηηαθφ» ζεκείν αλαθνξάο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Κάζε ππεξεζία 

πνπ πξνζθέξεη ην λνζνθνκείν ζε αζζελή, έπξεπε λα είλαη νξγαλσκέλε γχξσ απφ απηφλ, ελψ σο 

εμππεξεηνχκελνο πνιίηεο λα ζεσξείηαη «καθξνρξφληνο ζπλεξγάηεο» εληφο ηνπ Π, 

θαηαζηψληαο ηνλ αζζελή θεληξηθή νληφηεηα, αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Σα 

ΟΠ Τγείαο ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ κε θχξην γλψκνλα ηνλ αζζελή,  ηα δεκνγξαθηθά, 

ηαηξηθά θαη δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη ηηο ζπζρεηηδφκελεο κε απηφλ νληφηεηεο (πεξηζηαηηθά, 

επηζθέςεηο, θιπ). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, ζα απνηεινχζε δηαζθάιηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο. Γε ζα ηνπο ππνθαζηζηνχζε, αληίζεηα ζα ηνπο ππνζηήξηδε ζηελ εξγαζία ηνπο, σο εξγαιείν 

γηα ηελ παξνρή θαη αλάθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε 

δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, εηδηθνηήησλ, ιεηηνπξγηθψλ 

κνλάδσλ, θιπ. Δμεηδηθεχνληαο ηα νθέιε ζε ηαηξηθφ επίπεδν, έλα Π ζα πξνζέθεξε δπλαηφηεηεο 

βειηησκέλεο, έγθπξεο θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο, απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

πιάλσλ ζεξαπείαο θαη θπζηθά ζα επέηξεπε ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, παξνπζίαζε θαη 

απνζήθεπζε θξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζε θάζε επίπεδν. ε επηηειηθφ επίπεδν ζα επέηξεπε ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Έλα Π απνηέιεζε απφ κφλν ηνπ κεγάιε αιιαγή ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ είηε δε 

ρξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, είηε ρξεζηκνπνηνχζε κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο πνπ 
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επηηεινχζαλ έλαλ πεξηνξηζκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα νδήγεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ αιιαγή ηεο ξνήο εξγαζίαο ελψ πξνυπφζεηε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα λα πξνζδίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο νινθιεξσκέλνο 

ραξαθηήξαο. Έηζη, πξνέθπςε ε επζχλε ηνπ ρεηξηζηή – ρξήζηε, ε νπνία έπξεπε απαξαίηεηα λα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επηηειεί, γεγνλφο ην νπνίν πεξηέπιεμε 

ηδηαίηεξα, ηηο δηαδηθαζίεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν απαηηείηαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο εξγαδνκέλσλ, φπσο ζε έλα λνζνθνκείν. 

Αμηνζεκείσην εδψ είλαη θαη ην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο εμαπιψζεθαλ ζε ζρεδφλ φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θνξέα πγείαο, (ζηελ πξνθεηκέλε ζην λνζνθνκείν). Σν ζπγθεθξηκέλν Π 

πεξηειάκβαλε ηα εμήο ππνζπζηήκαηα: Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ, Γηαρείξηζεο Αζζελψλ, Ηαηξηθφ, 

Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο, Γηαζχλδεζεο κε Γηαδηθηπαθή Πχιε (portal), Δξγαζηεξηαθφ, 

Γηαζπλδεζηκφηεηαο Δθαξκνγψλ θαη πζηεκάησλ, Γηαρείξηζεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο & 

ινηπψλ ππνδνκψλ. Σα ππνζπζηήκαηα πνπ δελ πεξηειάκβαλε ήηαλ γηα παξάδεηγκα ηεο 

Αηκνδνζίαο (γηαηί είρε εληαρζεί ζε εζληθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή εληαίν ζχζηεκα αηκνδνζίαο γηα 

φιε ηεο Διιάδα) θαη ε θάζε κνξθήο απεηθνληζηηθφ εξγαζηήξην γηα ιφγνπο θφζηνπο. Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ ινηπφλ, φηη επξφθεηην γηα έλα νινθιεξσκέλν έξγν θαη απφ πιεπξάο δηαδηθαζηψλ. 

Απφξξνηα ηνπ παξαπάλσ απνηέιεζε κία πιεζψξα δηαζπλδέζεσλ νη νπνίεο έπξεπε αξρηθά λα 

θαζνξηζηνχλ, λα πινπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειεγρζνχλ. Πέξα απφ ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ 

ζπληεινχζαλ ζηελ αληαιιαγή ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο (σο επαίζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

δεδνκέλνπ) γηα ηηο νπνίεο ην πξσηφθνιιν πινπνίεζεο ηνπο πξνβιεπφηαλ λα είλαη ην HL7, 

ππήξμε ζσξεία άιισλ δηαζπλδέζεσλ νη νπνίεο επέηξεπαλ ηελ αληαιιαγή ησλ ππνινίπσλ (πρ. 

νηθνλνκηθψλ) δεδνκέλσλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν Π είρε ζθνπφ αξρηθά, λα αιιάμεη ηηο ξνέο εξγαζίαο πξνζαξκφδνληάο ηηο ζε 

δηεζλή θη επξσπατθά πξφηππα δηακνξθψλνληαο νπζηαζηηθά έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ην νπνίν 

ζα βαζηδφηαλ ζηα Π ησλ λνζνθνκείσλ, απνηππψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη 

εμππεξεηψληαο εληαία ηνπ αζζελείο ζε φιε ηε ρψξα, γεγνλφο πνπ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

επεηεχρζε. Έηζη, ζηγά ζηγά ζα γηλφηαλ εθηθηή θαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο αιιά θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην θφζηνο απηψλ. 

Οη ππεξεζίεο πγείαο είλαη άξξεθηα δεκέλεο κε ηνλ ηαηξηθφ θάθειν θάζε αζζελνχο, ν νπνίνο 

έπξεπε απαξέγθιηηα λα ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα Π, φπσο θαη απηφ ησλ Ηνλίσλ. Σν Π έδηλε 

ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο, απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο φιεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ 
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αλαθέξεηαη ζηνλ αζζελή θη έρεη ζπιιερζεί απφ ηηο (ηαηξηθέο) επηζθέςεηο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή πγείαο, αιιά θαη ζηηο «γεηηνληθέο» απηήο. Κάζε επίζθεςε ηνπ αζζελή ζε λνζνθνκείν ή 

θέληξν πγείαο ηεο πεξηθέξεηαο, απνηεινχζε έλα ηαηξηθφ πεξηζηαηηθφ (γηα ην Π) ζην νπνίν 

έπξεπε λα πξνζηίζεληαη φια ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ηνπ, ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηά ηνπ αιιά 

θαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ πηζαλά ηνπ ρνξεγήζεθε. 

Ζ χπαξμε ελεκεξσκέλνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ζα εμαζθάιηδε κελ γηα θάζε αζζελή ζσζηή 

πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, παξάιιεια φκσο, ζα θαηαγξάθνληαλ θαη φια ηα πηζαλά θφζηε 

πνπ ζπλδένληαη κε θάζε πεξηζηαηηθφ ηνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ ρξεψζεψλ ηνπ ήηαλ κία δηαδηθαζία 

ε νπνία αμηνπνηήζεθε κεξηθψο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Π. Έηζη, ην λνζνθνκείν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηα θφζηε θαη πψο απηά «δηαλέκνληαη» εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ.  

Απφ πιεπξάο επηρεηξεζηαθήο αμηνπνίεζεο, ην Π ζηφρεπε ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ κέζα απφ ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ θφζηνπο αλά αζζελή θαη αλά δηαθνξεηηθφ 

θέληξν θφζηνπο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί βειηίσζε ζηε ζρέζε θφζηνπο θαη απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ. Σα θφζηε ησλ αζζελψλ εθφζνλ απνηεινχλ είηε ππνρξεψζεηο ησλ ίδησλ, είηε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηνπο ηακείσλ, είηε θαηαιήγνπλ λα εκθαλίδνληαη σο θφζηε λνζνθνκείνπ, κπνξνχλ 

λα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ηνπ Π. ια απηά, καδί κε ηα ππφινηπα θέληξα θφζηνπο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ πξηλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα δελ θαηαγξάθνληαλ μεθίλεζαλ λα παξάγνπλ κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ, κία άιινπ ηχπνπ «γξαθεηνθξαηία», φπνπ ε έιιεηςε νξγάλσζεο (δηαδηθαζηψλ, 

εμεηδίθεπζεο πξνζσπηθνχ, θιπ) θαη ε αλάγθε γηα άκεζε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ Π 

ζπκθφξεζαλ ηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ έλαξμε φκσο εθαξκνγήο ησλ Π ζε φιε ηελ Διιάδα πξνυπφζεηε απφ πιεπξάο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο (πρ. Τπνπξγείνπ) ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζα φξηδαλ πιαίζηα ιεηηνπξγίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ιφγνπο νκνγελνπνίεζήο ηνπο. Έηζη, ήηαλ αλακελφκελν λα 

πηνζεηεζνχλ θνηλέο θσδηθνπνηήζεηο θαη πξφηππα απαξαίηεηα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ίζσο θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ, ε θνηλή ζρεδίαζε ησλ Π πνπ ήηαλ πιένλ δεδνκέλε, λα ζέζεη ηηο 

βάζεηο γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ απηψλ ησλ Π ζην πξνζερέο κέιινλ, πξάγκα ην νπνίν δελ 

θαηέζηε δπλαηφ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ κεζνιάβεζαλ  (Braa, Hanseth, Heywood, 

Mohammed, & Shaw, June 2007). Γηα παξάδεηγκα, ην ICD (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems), απνηειεί ηελ παγθφζκηα θσδηθνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαγλψζεσλ, θέξεη ηελ έγθξηζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, βξίζθεηαη ζηε 

10ε έθδνζή ηνπ απφ ην 1992, θαη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν ζην εμσηεξηθφ. ηελ Διιάδα (ήηαλ 
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επίζεκα κεηαθξαζκέλε κφλν ε 9ε έθδνζή ηνπ (1977)), ε κεηάθξαζε ηεο 10εο έθδνζήο ηνπ 

αλέκελε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (εηψλ) ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ, εληάρζεθε (πξηλ ηελ 

έγθξηζή ηεο) ζηα Π, αιιά ειάρηζηνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηεο, εθφζνλ δελ ππήξμε 

θακία πξφβιεςε γηα εθπαίδεπζή ηνπο. 

Πάιη ζε εζληθφ επίπεδν, δεδνκέλσλ ησλ ζπρλψλ δηνηθεηηθψλ κεηαβνιψλ, νη νπνίεο απνξξένπλ 

απφ ηελ αιιαγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο, ηα Π 

ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε δπλακηθή πξνζαξκνγήο ζε λένπο ζεζκνχο αιιά θαη 

ππνζηήξημεο νξγαλσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δμάιινπ, ην ζχλνιν ησλ ππφ έληαμε έξγσλ ζην 3ν 

ΚΠ ζρεδηάζηεθε γηα λα πεξηιακβάλεη έξγα πνπ κεηαμχ ηνπο ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθά (πρ. 

ΤΕΔΤΞΗ, ΗΑΗ), πξνάγνληαο ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ρψξαο. Απνηεινχζαλ φια, κέξνο κηαο ζπλνιηθήο ζρεδίαζεο πνπ ζθνπφ είρε ηελ δηεπξπκέλε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δεκφζην ηνκέα. 

Έλα Π πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγία. Έηζη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ, έπξεπε λα αμηνπνηεζεί ε πθηζηάκελε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ησλ θνξέσλ πγείαο θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηεζεί φινο ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα 

λα γίλεη ην Π πιήξσο ιεηηνπξγηθφ. Ζ πξνζζήθε πξηδψλ δηθηχνπ θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ ήδε 

πθηζηάκελε δνκεκέλε θαισδίσζε, ε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ε έληαμε πιεζψξαο θεληξηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ, δεκηνχξγεζαλ έλα πξσηφγλσξν 

πεξηβάιινλ ζηνλ νξγαληζκφ, πξνζθέξνληάο ηνπ ηζρπξά εξγαιεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά 

θαη, επηθνξηίδνληάο ηνλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο ηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο 

απηψλ, ελψ ε απαίηεζε γηα πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα είρε σο αξκνδηφηεηα ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε 

φισλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ αλέθπςε σο αιιαγή ε νπνία έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί. 

Αλακελφκελε αιιαγή είλαη θαη ε αλαδηάηαμε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, εθφζνλ ε 

ηνπνζέηεζε ησλ ππνινγηζηψλ νδήγεζε ζπρλά ζε αλαδηάηαμε ρψξσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα εδψ, απνηειεί ην Κέληξν Τγείαο Παμψλ ζην νπνίν εμεηαζηήξην κεηαηξάπεθε ζε 

γξαθείν θαη ην αληίζηξνθν. 

ε εζληθφ πάιη επίπεδν, θαη απφ πιεπξάο ηερλνινγίαο πξνέθπςε κία αθφκα αιιαγή ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ έξγσλ ησλ Π, ε νπνία δηέθεξε απφ ηηο πθηζηάκελεο 

αξρηηεθηνληθέο πνπ είραλ εθαξκφζεη νη θνξείο πγείαο ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:  
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1. Ο βαζηθφο θνξκφο φισλ ησλ Π ήηαλ θνηλφο γηα φιε ηελ Διιάδα (πρ. αμηνπνίεζε 

ΤΕΔΤΞΗ, θνηλέο πξνδηαγξαθέο, θιπ). 

2. Σν θεληξηθφ ζεκείν θάζε Π ήηαλ «ηνπνζεηεκέλν» ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θάζε 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, δειαδή γηα ην παξάδεηγκα ησλ Ηνλίσλ, θεληξηθφ ζεκείν 

απνηεινχζε ν Ννκφο Κέξθπξαο, ν νπνίνο ζα εμππεξεηνχζε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο 

πγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

3. Μφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν Π, ε αξρηηεθηνληθή ζρεδηάζηεθε σο web based (client – 

server ήηαλ ε αξρηηεθηνληθή γηα ην ππνζχζηεκα ησλ Δξγαζηεξίσλ) γηα λα εμππεξεηεί ην 

λεζησηηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη λα κεηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ Π. 

Έλαο άιινο ζηφρνο ηνπ Π πνπ ηνπιάρηζηνλ αθφκε δελ έρεη επηηεπρζεί είλαη ην paperless 

κνληέιν πνπ επηρεηξήζεθε λα εθαξκφζεη. Πξφθεηηαη γηα κία αιιαγή ε νπνία ζα γηλφηαλ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηαδηαθά, παξά ην φηη ζεσξείηαη ηππηθά δεηνχκελε ζηα Π. Ζ αληηθαηάζηαζε 

ησλ εθηππσκέλσλ εληχπσλ νη νπνίεο πηζηνπνηνχλ ηελ νινθιήξσζε κηαο δηαδηθαζίαο, κε ηελ 

ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζή ηνπο δελ ήηαλ γηα πνιινχο ιφγνπο απνδεθηή απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ην Π θαηέζηεζαλ ζαθέο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηη 

απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Έηζη, δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο πξνζσπηθφ 

έπξεπε λα θαηαζέζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζην θνκκάηη εξγαζίαο πνπ ην αθνξνχζε, έηζη ψζηε λα 

ζπκπιεξψζεη ην θνκκάηη εξγαζίαο ηεο «επφκελεο» θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

νινθιήξσζε θάζε δηαδηθαζίαο. εκαληηθή, ινηπφλ, αιιαγή επεηεχρζε ζηηο «επαγγεικαηηθέο 

ζπλαλαζηξνθέο» κεηαμχ ηνπ επξχηεξνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ 

απαηηείηαη ε ζπλεηζθνξά θαη ησλ δχν γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα νκαδηθήο δνπιεηάο.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε, ίζσο αιιαγή ζηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ζηε λννηξνπία ησλ 

ππαιιήισλ  (Stetler, Ritchie, Rycroft–Malone, Schultz, & Charns, 2007), εθφζνλ θιήζεθαλ λα 

αλαζεσξήζνπλ πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ηε 

γεληθφηεξε θνπιηνχξα πνπ αλαπηχζζνπλ σο άλζξσπνη. Ζ έιεπζε ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί απφ 

κφλε ηεο θαηλνηνκία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ην ειιεληθφ δεκφζην. Απηφ επεξεάδεη άκεζα 

ησλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο 

θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Άξρηζαλ, δειαδή λα ζπλεζίδνπλ ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο σο εξγαιείνπ θαη ζηγά ζηγά λα ηελ απνδέρνληαη σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο, αλαπηχζζνληαο απαηηήζεηο γηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ δχλαηαη (ή φρη) λα 

απνθηήζεη. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ αιιαγή, ζπκβαίλεη θαη ην εμήο: νη νξγαληζκνί έγηλαλ πην «αλνηθηνί 

πξνο ηα έμσ». Έγηλε θαηαλνεηφ, φηη εθφζνλ νη δηαδηθαζίεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδηεο γηα 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δχλαληαη λα επηιπζνχλ κε ηε 

ζπκβνιή ηεο εκπεηξίαο άιισλ νξγαληζκψλ. Σα Π απνηέιεζαλ αθνξκή γηα λα θαηαλνήζνπλ νη 

θνξείο πγείαο, φηη εθφζνλ είλαη θνηλέο νη δηαδηθαζίεο θαη νδεχνπλ πξνο πιήξε ζπκκφξθσζε 

κεηαμχ ηνπο (γηα φινπο ηνπο θνξείο πγείαο), ηφηε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη 

θνηλά, άξα θαη ε ιχζε ηνπο κπνξεί λα έρεη εληνπηζζεί απφ άιινπο ή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

εζληθφ επίπεδν. Αλαπηχρζεθαλ δειαδή, δίθηπα επηθνηλσλίαο εμαηηίαο ηνπ φηη ηα Π απέδεημαλ 

φηη ε νκνηνκνξθία ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζεκηηή κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

Αλαθνξηθά, κε ην πξνζσπηθφ απαηηήζεθε κεγάιε «αλαθαηάηαμε» ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο πάλσ ζην Π. Σν θαζεζηψο πνπ είρε παγησζεί απφ ηνπο έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο θαζφιε 

ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηε δεκφζηα πγεία, δηαηαξάρζεθε απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ φξηδε ην Π. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Business Process Re-engineering) ήηαλ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απαίηεζε γηα εξγαζία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time). Σν Π έθεξε ζην πξνζθήλην κία άιιε νπηηθή ησλ πξαγκάησλ, 

θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο ξνέο θαη ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ 

πγείαο (ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα). Φπζηθά, έληνλε δηαθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζηα επίπεδα 

επρξεζηίαο ησλ εθαξκνγψλ, δειαδή γηα ην πψο γίλνληαλ αληηιεπηά απφ θάζε δηαθνξεηηθφ 

άηνκν.  

Μία αιιαγή ηεο νπνίαο ε αλαγθαηφηεηα πξνέθπςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π έγηλε ε χπαξμε 

δεκηνπξγίαο Γξακκαηεηψλ νη νπνίεο θαηά βάζε ζα θαηέγξαθαλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ 

ζην λνζνθνκείν. Πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ Π κία θεληξηθή γξακκαηεία επαξθνχζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέπηνληαλ ην θνξέα πγείαο. Οη δηαδηθαζίεο φκσο ηνπ Π νη 

νπνίεο ήηαλ ζαθψο δηαρσξηζκέλεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, επέβαιιαλ θαη ην 

δηαρσξηζκφ νπζηαζηηθά ησλ Γξακκαηεηψλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζπαζε πξνυπνζέηεη θαη ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξνπ 

πξνζσπηθνχ γηα λα ζηειερσζνχλ νη δηάθνξεο γξακκαηείεο, εθφζνλ θάζε ρξήζηεο νθείιεη λα 

εμνηθεησζεί κε ηελ εθαξκνγή πνπ πινπνηεί ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία θαη φρη κε δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο (ή δηαθνξεηηθά κέξε εθαξκνγψλ) πνπ πινπνηνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Φπζηθά, κεγάιν θεθάιαην ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π απνηειεί θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη θπξίσο ησλ ρξεζηψλ, κέζα απφ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ Π, εθπαίδεπζε - 
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θαηάξηηζε  ρξεζηψλ θαηά ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία (on the job training), δηάρπζε ηεο γλψζεο 

(πρ. ζεκηλάξηα, workshops). Οη 300 ρξήζηεο ηεο πεξηθέξεηαο ζπκκεηέρνληαο είηε ζε 

δηαθνξεηηθήο, πνιιέο θνξέο, ζχλζεζεο νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ, είηε αηνκηθά, παξαθνινχζεζαλ 

45 ψξεο εθπαίδεπζεο ν θαζέλαο, (13500 ψξεο ζπλνιηθά γηα ην Π), πξάγκα ην νπνίν ζπλέβαιε 

κελ ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην ζχζηεκα, θαηέδεημε φκσο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο 

ηέηνησλ πξαθηηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπνπ ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζπάληα.  

Σέινο, γηα ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη παξαθάησ, αιιαγέο έγηλαλ θαη επί ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εθαξκνγψλ αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Π, απφ ηε θάζε ηεο ζρεδίαζήο ηνπ 

σο ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π απφ ην εθεδξηθφ κφλν θέληξν 

δεδνκέλσλ εθφζνλ, ην ΠΚΓ αξρηθά, ζηήζεθε πιήξσο εθηφο απφ ην ζχζηεκα πνπ «θαηαλέκεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ζε έλα ζχκπιεγκα απφ servers. Έηζη, αλ 

δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ελφο server, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξλάλε απηφκαηα ζε θάπνηνλ άιιν, κε 

απνηέιεζκα νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο λα ζπλερίδνληαη θαλνληθά. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί 

κία εθεδξηθή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ δηαηεξείηαη δηαξθψο ζε ζπγρξνληζκφ κε ηε βάζε 

παξαγσγήο. Δθηφο απφ ηελ άκεζε θαη δηαξθή ελεκέξσζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο, παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα εθηξνπήο ησλ απαηηεηηθψλ, ζε πφξνπο, ιεηηνπξγηψλ πξνο ηελ εθεδξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξε απφδνζε ηεο θχξηαο βάζεο δεδνκέλσλ (oracle.com)». 

Δπηπιένλ παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε εηζαγσγή πνιιψλ web enabled εθαξκνγψλ (αληί web 

based). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, απφ φια ηα παξαπάλσ, φηη βαζηδφκελνη ζην φηη ηα ζπζηαηηθά κέξε ελφο 

Π είλαη άλζξσπνη, ηερλνινγία, δεδνκέλα, δηαδηθαζίεο ηφηε, έλα Π επηθέξεη αιιαγέο ζε φια 

απηά. Ζ ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ελφο Π θαη ησλ: άλζξσπνη, ηερλνινγία, δεδνκέλα, 

δηαδηθαζίεο είλαη θαη άκεζε θαη έκκεζε. Έηζη, παξαθάησ επηδηψθεηαη κία παξάζεζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία επεηεχρζε ε ζπλνιηθή αιιαγή πνπ 

επέθεξε ην Π.   

4.2 Διαδικαζία Αλλαγήρ (Process) 

 

Έλα Π πξνυπνζέηεη πάληα κία κεγάιε πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο, ελψ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην εχξνο ηνπ αιιά θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θνξέσλ πγείαο απμάλνπλ 
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ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζή ηνπ σο Έξγνπ. πλεπψο, δηαδηθαζηηθά 

θαη δηαρεηξηζηηθά αληηκεησπίδεη πνιιά ζέκαηα, ηφζν πξνβιέςηκα, φζν θαη έθηαθηα ηα νπνία 

πξνθαινχλ πνηθίιεο αιιαγέο ζην ζχλνιν ηεο πινπνίεζήο ηνπ. ην παξφλ, ινηπφλ θεθάιαην, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δνζεί έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Έξγνπ αιιά θαη ηνπ Π, κε άμνλα ην 

πψο απηέο επεξέαζαλ ηελ εμέιημή ηνπ. 

Έρνληαο, ινηπφλ, φινπο ηνπο θνξείο πγείαο ηεο ρψξαο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαλ είηε απφ ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο, είηε απφ κεκνλσκέλεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, 

θξίζεθε φηη ήηαλ αλαγθαίν, αλ φρη έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν Π, ζίγνπξα έλα Π ην νπνίν 

ζα εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλνπο εζληθνχο ζηφρνπο (πρ. εληαίνο θαη κνλαδηθφο γηα θάζε αζζελή 

ΑΜΚΑ) αιιά ζα ήηαλ ην ίδην γηα θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο (πρ. Ηνλίσλ Νήζσλ). 

Παξά ην φηη ν εζληθφο ζρεδηαζκφο αλαθνξηθά κε ηα Π Τγείαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αλαηξέζεθε θαη’ επαλάιεςε ζην παξειζφλ, πεξηγξάθνπκε θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε φπσο δηακνξθψζεθε κέρξη ζηηγκήο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο. 

Αξρηθά, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο, φπσο 

απηή έρεη πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε έλαλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ην εχξνο 

ηνπ Π (ηη αλάγθεο ζα θαιχςεη) αιιά θαη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε ρξεκαηνδφηεζε  (φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί) πξνήιζε απφ ην 3ν ΚΠ ζηα πιαίζηα 

ησλ Μέηξσλ 2.6 θαη 2.7, επηηξέπνληαο έηζη, ζηελ ΔΔ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο θνξείο πνπ ηελ 

εθπξνζσπνχλ αξκνδίσο λα έρεη ην κεγάιν κεξίδην ζηε δηαρείξηζε φισλ ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. 

Έηζη, νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ, ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο, αθνινπζνχζαλ βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη δηεζλή πξφηππα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, πξνεξρφκελε απφ ηελ ΔΔ, φξηδε δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηνλ ηξφπν «δηεθδίθεζεο», «θαηαθχξσζεο», θιπ (πρ. κειέηεο σξίκαλζεο, Σερληθφ 

Γειηίν Έξγνπ - ΣΓΔ). πλεπψο, νη θνξείο πγείαο αλήθνληαο πιένλ ζε κία λέα πεξηθεξεηαθή 

δηνηθεηηθή δνκή (πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα), ρξεκαηνδνηνχληαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ απφ 

θεληξηθνχο θνξείο (πρ. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) θαη ήηαλ ππφινγνη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο ηνπ Π αιιά θαη νινθιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ, ζε 

πνιινχο θνξείο, ελψ ηαπηφρξνλα φθεηιαλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο λέεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ φξηδε ε ΔΔ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη άξα νη δηαγσληζκνί ησλ Έξγσλ θαηαηκήζεθαλ αλά πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα γηα ιφγνπο απνθπγήο θαηαζηάζεσλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά αιιά θαη 
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γηαηί θακία εηαηξεία ζηελ Διιάδα δε ζα κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη δξψληαο κεκνλσκέλα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιεγφηαλ ε ιχζε ηεο πξνκήζεηαο ελφο Π Τγείαο γηα φιε ηε ρψξα. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Π, θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζπλέπξαμαλ δχν – ηξεηο εηαηξείεο 

πιεξνθνξηθήο. Έηζη, ζεσξήζεθε φηη κε ηελ αλαγθαζηηθή (ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

δηαγσληζκψλ) θνηλή ρξήζε ηερλνινγηψλ, πξνηχπσλ, θιπ ηα Π κεηά ηελ σξίκαλζή ηνπο, ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαζπλδεζνχλ, ίζσο κέζα απφ έλα «ελδηάκεζν» Π, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

«νκπξέια» γηα φιε ηε ρψξα. 

Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ Π, εθηφο απφ ηηο απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ απφ 

εξγαδφκελνπο ζε δηαθφξνπο νξγαληζκνχο πγείαο γηα νκνγελνπνίεζε ησλ νξγαλσηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αιιά θαη ηε ζπκθσλία επί ηεο ρξήζεο θνηλψλ πξνηχπσλ (πρ. 

θσδηθνπνηήζεσλ), επηιέρζεθε ε πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (best practices) ζηε ζρεδίαζε 

ησλ έξγσλ. Ο βαζηθφο θνξκφο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

πξνέθπςε απφ αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο άιισλ ρσξψλ θη απφ επηηπρή εγρεηξήκαηα πινπνίεζεο 

θαη εγθαηάζηαζεο κηθξφηεξσλ εθαξκνγψλ ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, σο απνηέιεζκα 

δηαβνχιεπζεο (ζπζζψξεπζε ηερλνγλσζίαο) δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ θείκελν ην νπνίν 

κεηαηξάπεθε ζε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Αθφκε θαη ε έλλνηα ηεο 

«δηαβνχιεπζεο» ήηαλ ζε πξψηκν ζηάδην γηα ηνπο ειιεληθνχο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ. 

Δπίζεο, θάζε  Έξγν πεξηειάκβαλε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο απφ ζηειέρε εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα πγείαο εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ γηαηί, ήηαλ εκθαλέο φηη παξά ηελ πιεζψξα ησλ 

Οκάδσλ, ρξεηαδφηαλ κία «ηξίηε δχλακε» κε απμεκέλε ηερλνγλσζία, ε νπνία ζα πξνζέθεξε ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη ζα δηεπθφιπλε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξνέθππηε αληίζηνηρε 

αλάγθε, έρνληαο παξάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα, ζπλδεδεκέλα κε θάζε θάζε ηνπ 

Έξγνπ. Ο χκβνπινο είρε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Έξγνπ, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ηερλνγλσζίαο γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ θαη γεληθά, απνηεινχζε 

ηνλ ελδηάκεζν θνξέα κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

ην ακέζσο επφκελν ζηάδην, έπξεπε λα νξγαλσζνχλ φιεο νη νκάδεο έξγνπ, εξγαζίαο, επηηξνπέο 

θιπ. Απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, ε Οκάδα Έξγνπ απνηεινχζε πνηνηηθφ θξηηήξην ζην δηαγσληζκφ, 

ζπλεπψο νη εηαηξείεο δεζκεχηεθαλ λα δηαζέζνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο) ηα θαιχηεξα ζηειέρε ηνπο. Γηαρεηξηζηηθά, ε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο είρε πξνζδηνξηζζεί ζε πνζνηηθή ζχλζεζε απφ ηελ Πξνγξακκαηηθή πκθσλία 

ηεο ΚηΠ ΑΔ κε ην Τπνπξγείν θαη φπσο θαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο, δελ 
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επηιέρζεθαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο άηνκα ζχκθσλα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο 

πξνζφληα (εθφζνλ ζα δηαδξακάηηδαλ θαη ξφιν βαζηθνχ ρξήζηε (key user)). Οη αξκνδηφηεηεο 

θαζεκηάο Οκάδαο ή Δπηηξνπήο ήηαλ μεθάζαξεο θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο ζε έληππα πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζε φια ηα κέιε.  

Αξρηθή κέξηκλα ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ήηαλ ε επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηαγξαθψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζην ζχλνιν ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ (legacy (h/w) systems). Γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ δηαγσληζκψλ πξνυπήξμε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ε νπνία ιφγσ ηεο 

παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ, έπξεπε λα επηθαηξνπνηεζεί. ην ζεκείν απηφ αλέθπςαλ ηα πξψηα έληνλα 

πξνβιήκαηα, φπνπ ε θαηαγξαθή (εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, ζηαζκψλ εξγαζίαο, δηθηχσζεο, θιπ) 

έπξεπε λα είλαη αθξηβήο θαη ε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ δελ είρε εχθνια πξνζβάζηκε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. Έπξεπε ινηπφλ λα ειεγρζεί θαη λα θαηαγξαθεί εθ λένπ ν εμνπιηζκφο 

κε ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε ηφζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φζν θαη γηα ηα ζπκβφιαηα 

ζπληήξεζεο πνπ ππήξραλ, θιπ. Απφξξνηα ηεο παξαπάλσ δπζρέξεηαο θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ρξφλνπ 

πνπ κεζνιάβεζε ήηαλ λα κεηαηεζεί ε θαηαγξαθή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε 

επφκελν ζηάδην, αθνχ δελ επεξέαδε ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ελψ νη ππφινηπεο 

θαηαγξαθέο ζπιιέρζεθαλ κε πνιχ θφπν θπξίσο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζηειέρσλαλ ηα 

Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζηνπο θνξείο πγείαο ηεο πεξηθέξεηαο. 

ε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Έξγνπ νη Οκάδεο είραλ ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ζπγθεθξηκέλε αηδέληα 

ζπδήηεζεο φπνπ ηεξνχληαλ πξαθηηθά. Γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο έγηλαλ πνιιέο θνξέο 

παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζπλνιηθά ζην έξγν, ζηε δηαρείξηζή ηνπ, θιπ θαη ζε επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα. Οη παξνπζηάζεηο γηλφληνπζαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη παξνπζηάζεηο 

demos (δνθηκαζηηθψλ εθδφζεσλ). Βέβαηα, ε ζπζζψξεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο, 

αχμαλε ζπλερψο ην ρξφλν αλακνλήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη πιένλ 

δπζαλαζρεηνχζαλ θαη δηακαξηχξνληαλ. Απφ ηελ άιιε, αλέπηπμαλ κεηαμχ ηνπο κία επηθνηλσλία 

ε νπνία δηεπθφιπλε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο 

εθηφο ηνπ Π. 

Ζ επφκελε ζνβαξή εξγαζία πνπ αλέιαβαλ νη Οκάδεο Δξγαζίαο θαη ζπλδεφηαλ κε ην πξψην 

ζεκαληηθφ Παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ ήηαλ ε επηθαηξνπνίεζε ηεο Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ. Καηά 

ηε θάζε ηεο ζχληαμεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Έξγνπ, νη απαηηήζεηο θαηαγξάθεθαλ θαηφπηλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλζεθαλ γηα λα θαιχπηνπλ πιήξσο φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο θάζε κνλάδαο πγείαο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο έηζη 



107 

ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα δηεζλή πξφηππα. Ζ πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ θαη ε απμεκέλε γθάκα 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είραλ εληαρζεί ζην Π έθαλαλ εκθαλή ζηνπο ρξήζηεο ην κέγεζνο ηεο 

αλζξσπνπξνζπάζεηαο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ λα θαηαβάινπλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ έιεγρν 

φισλ απηψλ.     

Γεδνκέλνπ φηη απαηηήζεηο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ Έξγνπ απνηχπσλαλ φιν 

ην εχξνο ησλ δηαδηθαζηψλ θάζε θνξέα πγείαο, ζχκθσλα θαη κε ηα παγθφζκηα πξφηππα 

απαηηήζεθε απφ ηα κέιε ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηεο αξρηθήο ζρεδίαζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ αλαιψζεθε ζηελ θαηαλφεζε απηψλ 

θαη κεηά απφ πνιιέο δπκψζεηο θαηαηέζεθε ε επίζεκε εηζήγεζε ησλ Οκάδσλ, ρσξίο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο επί ηεο αξρηθήο αλάιπζεο απαηηήζεσλ, εθφζνλ ζεσξήζεθε φηη νη κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζα νδεγνχζαλ ζε ζνβαξέο παξεθθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηνπ Έξγνπ. Ζ 

ηειηθή επηθαηξνπνίεζε πεξηιήθζεθε ζηε Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο έγηλε ηειηθά ε αθνξκή εληνπηζκνχ ησλ πξψησλ αδπλακηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ. Καηαηέζεθε ζε πνιιέο επαλαιήςεηο θαηφπηλ επηζεκάλζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο γηαηί παξνπζίαδε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Έξγνπ, αιιά είρε θαη πνιιέο ειιείςεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εθαξκνγψλ 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πεξηειάκβαλαλ, εθφζνλ δελ είρε κέρξη ζηηγκήο μεθηλήζεη ε 

πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ, αιιά νη εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ βαζηδφηαλ ζηελ 

αμηνπνίεζε παιηψλ εθαξκνγψλ πνπ είρε πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζην παξειζφλ. 

Ζ αξρηθή ινηπφλ ζρεδίαζε πξνέβιεπε δεθαέμη (16) κήλεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ εθ ησλ νπνίσλ 

νη έληεθα (11) αλαιψζεθαλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηειάκβαλε ην ηειηθφ παξαδνηέν ηεο 

Μειέηεο Δθαξκνγήο. Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ είρε απνθιίζεηο απφ ηελ αξρηθή ζρεδίαζε 

(επηθνηλσλία κε πξσηφθνιιν HL7, web based εθαξκνγέο, πίλαθεο ζπκκφξθσζεο, 

ρξνλνδηάγξακκα), αιιά ππήξμε ε δέζκεπζε φηη θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ, 

ζα επηθαηξνπνηεζεί ε κειέηε, ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηελ αξρηθή ζρεδίαζε, έηζη ψζηε κέρξη ην 

ηέινο ηνπ έξγνπ, λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα πξνβιεπφκελα. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, χκβνπινο, Αλάδνρνο, Οκάδεο Δξγαζίαο θιπ. έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα πνπ απνηεινχλ, είηε κειέηεο, είηε πξαθηηθά 

εξγαζηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ. Σα παξαδνηέα είλαη ζπλπθαζκέλα κε θάζε νξφζεκν, ή θάζε ηνπ 

Έξγνπ (πρ. ηα κέιε ησλ Οκάδσλ θαηέζεζαλ παξαδνηέν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πηινηηθψλ 

δνθηκψλ, ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαηέζεηε επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ ΣΓΔ, θιπ) θη απνηεινχλ 
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κεηά ηελ θαηάζεζή ηνπο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ δεκνζίνπ, φπνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ. Ζ ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε απνηεινχζε νδεγφ ζε 

θάζε πεξίζηαζε, αιιά απνηεινχζε θαη κεγάιν θφξην εξγαζίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ηνπ Π. 

ηε ζπλέρεηα πξνέθπςε ζέκα κε ηνλ ππεξγνιάβν (πξνκεζεπηή) ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο 

επήιζε ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κπαίλνληαο ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο (σο εηζεγκέλε 

εηαηξεία ζην Υξεκαηηζηήξην).  Ζ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, 

θεληξηθνί ππνινγηζηέο, πεξηθεξεηαθά, δηθηχσζε) απνηεινχζε ππνέξγν ηνπ Π θη έπξεπε λα 

παξαδνζεί, λα εγθαηαζηαζεί θαη λα παξακεηξνπνηεζεί ζε φια ηα ζεκεία ηνπ Έξγνπ. Ζ θαθή 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξία ζηελ νπνία επήιζε ε αλάδνρνο εηαηξεία έζεζε έλα αθφκε εκπφδην ζην 

ρξνλνδηάγξακκα, εθφζνλ ε λνκνζεζία απαγνξεχεη ηελ αιιαγή ππεξγνιάβνπ κε κνλαδηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: είηε ηε δηαθνπή ηνπ έξγνπ, είηε ηελ αλακνλή επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεηνρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν θαη ακθίβνιεο ηειηθήο 

έθβαζεο. Ζ θαηαθχξσζε πνιιψλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ελ ιφγσ 

εηαηξεία, ζηηο νπνίεο φθεηιε άκεζα λα αληαπνθξηζεί, ιεηηνχξγεζε σο «εγγχεζε» γηα ηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηεο εηαηξείαο. Ζ ιχζε πνπ επηιέρζεθε αλάισζε κελ πνιχ ρξφλν, αιιά 

αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα. 

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ παξάδνζεο, εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

έθεξε κεγάιε αλαζηάησζε ζηνπο θνξείο, εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ γηλφληνπζαλ ήηαλ εληαηηθέο, 

ππήξρε εθλεπξηζκφο, εμαηηίαο ηνπ φηη ν παξάγνληαο ρξφλνο δηαδξακάηηδε πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ αλαθαηαηάμεηο ζε ρψξνπο, γξαθεία, θιπ.  

πξνθεηκέλνπ ε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα δηεπθνιχλεη ηε ζθνπηκφηεηα ρξήζεο ηνπ Π. Ο 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεδφλ παξάιιεια ζηα 

δεθαηέζζεξα (14) ζεκεία (θεληξηθή ππεξεζία, λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο) ηνπ έξγνπ, ήηαλ απφ 

κφλε ηεο κία εμαληιεηηθή δηαδηθαζία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αληηκεησπίζηεθε σο εηζβνιή. 

Αθνχ ην εκπφδην απφ ηε κε έγθαηξε παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θάλεθε φηη δχλαηαη λα 

ππεξπεδεζεί, ζπκθσλήζεθε ε έλαξμε ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ κε δαλεηθφ εμνπιηζκφ, αληίζηνηρν 

απηνχ πνπ πξνβιεπφηαλ, ν νπνίνο βέβαηα εμαηηίαο ησλ ρξνλνβφξσλ δηαβνπιεχζεσλ, παξά ην φηη 

έθηαζε ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, δε ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζφηη 

έθηαζε ηαπηφρξνλα κε ηνλ θαλνληθφ (απφ πξνκήζεηα εληφο ηνπ Έξγνπ) εμνπιηζκφ. Ζ επηζηξνθή 

ηνπ βέβαηα, απνδείρζεθε θαηαζηξνθηθή εθφζνλ ππέζηε ζνβαξέο βιάβεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ 
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θαη ην ινγηζκηθφ πνπ αθνξνχζε ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ δαλεηθνχ εμνπιηζκνχ δελ έθηαζε 

πνηέ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, απνδεηθλχνληαο γηα άιιε κία θνξά φηη ε γεσγξαθηθή απφζηαζε θαη ν 

λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο πξνζζέηνπλ επηπιένλ δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ 

έξγσλ  (Boddy, King, Clark, Heaney, & Mair, 2009). 

ηηο πηινηηθέο δνθηκέο (βάζεη ζελαξίσλ ειέγρνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην χκβνπιν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο, ελψ ήηαλ δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα έρεη νξηζηεί εληαία γηα φια ηα 

έξγα απφ ην Τπνπξγείν), δεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο θαζπζηέξεζεο ζηελ 

παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπκθσλήζεθε ε δηεμαγσγή ηνπο ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

φρη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Γηαπηζηψζεθε, ηφηε, φηη νη εθαξκνγέο έρξεδαλ εθηελνχο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο, είηε δελ είραλ απνηππσζεί ζσζηά ζην Π, είηε ε 

ξνή πινπνίεζήο ηνπο δελ ήηαλ ρεξηζηηθά βέιηηζηε. Σα πξνβιήκαηα ησλ θνξέσλ (πρ. έιιεηςε 

ηερλνγλσζίαο, κηθξή εκπεηξία επί ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ) παξέκελαλ θη 

έηζη θάπνηα ππνζπζηήκαηα ήηαλ αδχλαην αθφκε θαη λα ειεγρζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ήηαλ 

πιένλ αζθπθηηθά ζηελφ θαη ε εθ λένπ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ επεξέαδε ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ 

Π. Παξά ην φηη πνιιέο θνξέο ην θίλεηξν γηα κία αιιαγή ήηαλ εηιηθξηλέο, θάιππηε δειαδή, 

πθηζηάκελν ιάζνο ή αδπλακία, ε δηφξζσζε είρε αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο γηα άιιε δηαδηθαζία 

ηελ νπνία επεξέαδε έκκεζα. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, έγηλαλ ηδηαίηεξα εκθαλή θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ κε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα. Οη 

πηινηηθέο δνθηκέο επαλαιήθζεθαλ ζε ηέζζεξεηο (4) θχθινπο (φρη γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα) θαη 

νινθιεξψζεθαλ έμη (6) κήλεο πεξίπνπ αξγφηεξα, ρξφλνο πνπ αληαπνθξηλφηαλ θαη ζηελ αξρηθή 

εθηίκεζε. 

Παξαδφζεθε, ινηπφλ, θαη εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκφο, θαηαζθεπάζηεθαλ ηα δχν (2) computer 

rooms - ΠΚΓ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη εθεδξηθφ (DRS) απηνχ ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο - 

νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο δηθηχσζεο ησλ θνξέσλ, εγθαηαζηάζεθαλ θαη παξακεηξνπνηήζεθαλ 

νη servers ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (πρ. domain controller), ψζηε λα είλαη φια 

έηνηκα ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ θαη λα ηεζεί ην Π ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία γηα ην λνζνθνκείν 

Κέξθπξαο θαη δχν θέληξα πγείαο ηνπ Ννκνχ, φπσο φξηδε ε απφθαζε πεξί πηινηηθψλ θνξέσλ.  

πλεπψο, νη επφκελεο εξγαζίεο απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ ζεσξεηηθά, δελ αληηκεηψπηδαλ θάπνην 

εκπφδην ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ήηαλ ε νινθιήξσζε: ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο φισλ 

ρξεζηψλ (300) ηεο πεξηθέξεηαο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ εθαξκνγψλ, ηεο κεηάπησζεο ησλ δεδνκέλσλ (data migration) θαη ηεο εθηίκεζεο πηζαλψλ 
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επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ην Π (πρ. επηπιένλ εμνπιηζκφο, 

εθπαίδεπζε, ζηαζκνί εξγαζίαο, θιπ). Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ν Αλάδνρνο 

είρε λσξίηεξα ζπλεξγαζηεί κε κέιε ησλ Οκάδσλ θη είρε θαηαζέζεη ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα, 

ζηα νπνία απνηππψλνληαη επαθξηβψο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηεξνχζε, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ζε απηέο θη είρε ιάβεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Γχν, φκσο, ζεκαληηθά γεγνλφηα, άιιαμαλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

φιεο ζρεδίαζεο πξνθαιψληαο πνιππνίθηια πξνβιήκαηα.  

Σν έλα γεγνλφο ήηαλ φηη ελψ αξρηθά, μεθίλεζε πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο θαη 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ΠΚΓ, δελ εηέζε πνηέ ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία εμαηηίαο ζσξείαο 

δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αληηκεηψπηδε, κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηα γξαθεία ηεο ΚηΠ ΑΔ ζηελ 

Αζήλα. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ινηπφλ, ην κνλαδηθφ ζε ιεηηνπξγία θέληξν δεδνκέλσλ 

ήηαλ ην DRS, ην νπνίν εμππεξεηνχζε ην λνζνθνκείν Κέξθπξαο, είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηήζεη θαη ηα πηινηηθά θέληξα πγείαο, αιιά νη δπλαηφηεηέο ηνπ δελ επέηξεπαλ ηελ έληαμε 

θαη ζπλεπψο ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ πγείαο. 

Σν πξφβιεκα ξεπκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΚΓ εληνπίζηεθε κεηά απφ ζσξεία ειέγρσλ ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα θη είρε εμαληιεζεί θάζε άιιν πηζαλφ αίηην. Οη πηψζεηο ξεχκαηνο θαηαγξάθνληαλ απφ 

ην ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (ups), αιιά δελ πξνθαινχζαλ θάπνην πξνθαλέο πξφβιεκα 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΚΓ, δεδνκέλνπ φηη ηα εθεδξηθά ζπζηήκαηα ηίζνληαλ ακέζσο ζε 

ιεηηνπξγία. Έηζη, θαηφπηλ επίζθεςεο εμεηδηθεπκέλνπ ειεθηξνιφγνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ην 

πξφβιεκα νθεηιφηαλ ζην θεληξηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ, είρε εληνπηζηεί θαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ απαηηνχζε αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, εθηφο πφιεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

αλαβάζκηζε δελ πξνβιεπφηαλ λα γίλεη άκεζα. πλεπψο, ην ΠΚΓ έρξεδε κεηαθνξάο εθηφο 

Ννκνχ, εθφζνλ ην DRS ήηαλ ήδε ζε ιεηηνπξγία ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο.    

Ζ απφθαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Π απφ ην DRS ήηαλ ζηελ παξνχζα θάζε κνλαδηθή επηινγή θαη 

απνηέιεζε νξφζεκν γηα ην φηη είραλ νινθιεξσζεί νη ειάρηζηα απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη βάζεη ζεηξάο πνπ ζπκθσλήζεθε, εληάζζνληαλ 

έλα – έλα ηα ππνζπζηήκαηα: Γηαρείξηζε Ραληεβνχ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, Γξαθείν 

Κίλεζεο Δζσηεξηθψλ Αζζελψλ, Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, Πξνζσπηθνχ – Μηζζνδνζία, 

Κιηληθέο (Παξαγγειία Αηνκηθνχ πληαγνινγίνπ), Φαξκαθείν, Απνζήθεο – Γηαρεηξίζεηο, 

Λνγηζηήξην Αζζελψλ, Πξσηφθνιιν, Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Γεληθή Λνγηζηηθή, Δξγαζηήξηα.  
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Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, αιιά θαη κε επφκελεο πνπ αθνινχζεζαλ εμειηζζφηαλ 

ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

ρξεζηψλ (300) ζε νκάδεο ησλ 12 - 15 αηφκσλ, ελψ κε ηελ έλαξμε ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ 

μεθίλεζε θαη ε πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ (100) ησλ πηινηηθψλ θνξέσλ (λνζνθνκείν 

Κέξθπξαο, θέληξα πγείαο Παμψλ θαη Λεπθίκκεο), ε νπνία είρε εθηηκεζεί ζηηο ηξηάληα (30) ψξεο 

(πεξίπνπ) αλά εξγαδφκελν, πξηλ μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ (γηα θάζε εξγαδφκελν) 

ππνζπζηήκαηνο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Π απφ ην DRS απνδείρζεθε ζσηήξηα πξνο ζηηγκήλ ψζπνπ άξρηζαλ λα 

πξνζηίζεληαη ππνζπζηήκαηα ζε ιεηηνπξγία, νπφηε άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα 

πξνβιήκαηα απφθξηζεο. Ο Αλάδνρνο αλέιαβε ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

αλαβάζκηζε άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, ε χπαξμε ηνπ δεκνζίνπ δηθηχνπ ΤΕΔΤΞΗ 

ζπλέβαιε ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπζηεκάησλ, γηαηί 

ελέθξηλε ην αίηεκα γηα αλαβάζκηζε θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ δηθηχνπ, κία παξνρή ε νπνία, αλ 

δηλφηαλ απφ ηδησηηθφ θνξέα ζα πξνυπφζεηε έλα ζσξφ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλεπψο 

πνιχ ρξφλν. 

Σν δεχηεξν γεγνλφο, ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο. Ζ θαηάξγεζε ήηαλ κία πνιηηηθή απφθαζε πνπ είρε επηρεηξεζεί μαλά κήλεο 

λσξίηεξα, αιιά δελ ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηαηί, φπσο εθηηκήζεθε, ζα έβιαπηε αλεπαλφξζσηα, φρη 

κφλν ην Π αιιά θαη πνιιά άιια έξγα πνπ ήηαλ ζε εμέιημε ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή. Ζ 

επαλαθνξά ηεο ζηηο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο νδήγεζε ζε έλα ζρέδην λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε, κεηά 

απφ αξθεηνχο κήλεο, κε θακία πξφβιεςε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Έξγσλ θαη ηα ζέκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάξγεζε. Έηζη, ε ηαθηηθή ηεο αιιαγήο ζηξαηεγηθήο (σο 

ζπαζκσδηθή θαη ρσξίο πξφβιεςε), φπσο έρεη απνδεηρηεί ζε απηή ηε ρψξα δελ είρε πνηέ ζην 

παξειζφλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, αληίζηνηρα νδήγεζε ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Π. 

Πξνγελέζηεξα, θαηά ηε θάζε ηεο κεηάπησζεο ησλ δεδνκέλσλ (data migration) αλέθπςε έλα 

ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη θαη’ επαλάιεςε ζην παξειζφλ ζε αληίζηνηρεο ζπλζήθεο. Πνιιά 

ζπζηήκαηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα παξάγνπλ πξαγκαηηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, 

ρξεηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ζπλήζσο έηνπο ή εηψλ). Γηα 

παξάδεηγκα, ην Φαξκαθείν ρξεηάδεηαη ηα απνζέκαηά ηνπ, ην Λνγηζηήξην ηα αλεμφθιεηα 

ηηκνιφγηά ηνπ, θνθ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά ηα δεδνκέλα ππήξραλ κφλν ζε ρεηξφγξαθε 
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κνξθή (πρ. Γξαθείν Πξνζσπηθνχ), έπξεπε απφ πιεπξάο ησλ εξγαδνκέλσλ λα θαηαβιεζεί κία 

ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα θαηαρψξεζή ηνπο ζηε λέα εθαξκνγή, αιιά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

δεδνκέλα ήηαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νη 

ππάιιεινη δελ έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία λα ηα αληιήζνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αλαθχπηεη έλα ζνβαξφ ζέκα. 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φινη νη θνξείο πνπ ηεξνχλ επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ άδεηα απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ (ΑΠΠΓ), ε νπνία ηνπο εγθξίλεηαη εθφζνλ ππνβάιινπλ κειέηε πνπ απεηθνλίδεη φια 

ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ εθαξκφδνπλ θαη ε νπνία πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη βάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνδηθφηεηαο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Π, ζεσξήζεθε δεδνκέλν φηη πξνυπάξρεη ε άδεηα θαη φηη είλαη θαη αλαλεσκέλε γηα φινπο ηνπο 

θνξείο πγείαο πνπ πεξηειάκβαλε ην Έξγν. Σα ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ ηεξνχλ νη θνξείο πγείαο 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θξίζηκα γη’ απηφ θαη ε άδεηα ηήξεζήο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηε 

λνκνζεζία. Παξ’ φια απηά δηαπηζηψζεθε φηη ειάρηζηνη θνξείο δηέζεηαλ άδεηεο νη νπνίεο δελ 

είραλ αλαλεσζεί. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε κειέηε πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ, εμαηηίαο ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφ (πάιη ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο) λα 

ζπληαρζεί κε ηδίνπο πφξνπο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο, εθφζνλ «αλαγθάδεη» ην 

λνζνθνκείν ζε αλάζεζε έξγνπ (outsourcing). Ζ ζπκβνιή ηνπ πκβνχινπ ήηαλ θαζνξηζηηθή 

ζηελ παξνχζα θάζε, εθφζνλ έζεζε ζαθείο θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα απνθηήζνπλ ή ζα 

αλαλεψζνπλ φινη νη θνξείο ηηο άδεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ νη νξγαληζκνί ηελ 

επηζπκεηή ζπκκφξθσζε κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ ΑΠΠΓ θαη ην ρέδην Αζθάιεηαο πνπ 

θαηέζεζε αλαθνξηθά κε ην Π, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζπκπιήξσκα ηεο ζπλνιηθήο 

Μειέηεο Αζθάιεηαο πξνο ππνβνιή ζηελ ΑΠΠΓ. 

Πάλησο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ε πξαθηηθή έδεημε φηη ε εκβέιεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηνπ φηη 

είρε ζρεδηαζηεί λα πεξηιακβάλεη φιε ηελ πεξηθέξεηα πεξηνξίζηεθε ηειηθά κφλν ζην λνζνθνκείν 

Κέξθπξαο, θαη φρη ζε πιήξε εμάπισζε ζε φια ηα ηκήκαηά ηνπ. Αθφκε θαη ηα πηινηηθά θέληξα 

πγείαο δελ θαηφξζσζαλ λα εληάμνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία ην Π, ελψ κεκνλσκέλα 

ην ππνζχζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ σο δηαθνξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο (δελ απαηηνχζε άκεζε 

επηθνηλσλία κε ην ΠΚΓ) επηρεηξήζεθε λα μεθηλήζεη ζηα λνζνθνκεία Εαθχλζνπ θαη Λεπθάδαο.  

ιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ρξήζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ρξήζηεο, δηνίθεζε, αλάδνρνο, ζχκβνπινο, επηηξνπέο θαη νκάδεο 
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επηδίδνληαλ ζηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ θπξίσο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ, ελψ είραλ 

αλαπηχμεη έλαλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημήο ηνπο κέζα απφ κία άηππε δηαδηθαζία 

ηερληθήο ππνζηήξημεο (help desk).  

Σα βαζηθά νξφζεκα ιήμεο ηνπ Έξγνπ ήηαλ αξρηθά, νη εηθνζηνθηψ (28) κήλεο πινπνίεζήο ηνπ 

(8νο/ 2007) ζηνπο νπνίνπο εκπεξηέρεηαη δσδεθάκελε πεξίνδνο (κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ) ζηελ 

νπνία ζα εθαξκνδφηαλ ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε. Σειηθά, ην έξγν έιαβε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζήο ηνπ, επηπιένλ δεθαέμη (16) κελψλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008, φπνπ αξρηθά είρε 

νξηζηεί ε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηα έξγα πνπ είραλ εληαρζεί θαη 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 3ν ΚΠ, ελψ ηειηθά ε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ νξίζηεθε ζην 

ηέινο ηνπ 2009, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζηνπο πελήληα πέληε 

(55) κήλεο, ρσξίο δσδεθάκελε πεξίνδν ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο.  

4.3 Πεπιβάλλον Αλλαγήρ (Context) 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνληαο φινπο ηνπο θνξείο πγείαο ηεο ρψξαο λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαλ είηε απφ ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο, είηε απφ κεκνλσκέλεο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, θξίζεθε φηη ρξεηαδφηαλ αλ φρη έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν Π, 

ζίγνπξα έλα Π ην νπνίν ζα εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλνπο εζληθνχο ζηφρνπο (πρ. εληαίνο θαη 

κνλαδηθφο γηα θάζε αζζελή ΑΜΚΑ) αιιά ζα ήηαλ ην ίδην (ίδην πξντφλ, εληαία ΒΓ) γηα θάζε 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο (πρ. Ηνλίσλ Νήζσλ).  

Με άμνλα ην παξαπάλσ θη έλαλ εζληθφ ζρεδηαζκφ, πνπ σζνχζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο αιφγηζηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ θνξέσλ πγείαο, φπσο θαη ε ίδηα ε ΔΔ πνπ πίεδε, παξέρνληαο φκσο ηα κέζα, 

δειαδή, ρξεκαηνδνηψληαο ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο, εθηηκήζεθε φηη ηα ρξήκαηα έπξεπε λα 

απνξξνθεζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ζ απφθαζε γηα αλάζεζε ησλ Π ζε ηδησηηθέο 

εηαηξείεο (outsourcing) απνηέιεζε κνλφδξνκν δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο αιιά θαη 

πφξσλ ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. Σα εμεηδηθεπκέλα 

άηνκα ηνπ δεκνζίνπ, εληάρζεθαλ ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ησλ Π.  

ια ηα έξγα Π ήηαλ ε αθνξκή γηα λα μεθηλήζνπλ ζηελ Διιάδα πνιιέο λέεο δηαδηθαζίεο πνπ 

παξά ην φηη εθαξκφδνληαλ ρξφληα ζην εμσηεξηθφ, εδψ δελ είραλ πηνζεηεζεί. Σν ζεηηθφ απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ήηαλ φηη επηηέινπο έγηλε θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα νξγάλσζεο (θπξίσο δηαθφξσλ 
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δηαδηθαζηψλ), κε κεηνλέθηεκα βέβαηα ην φηη φια απηά εθαξκφδνληαλ γηα πξψηε θνξά θαη ε 

έιιεηςε εκπεηξίαο δε θέξλεη πάληα ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ε 

ππνρξεσηηθή ηεθκεξίσζε (κέζσ παξαδνηέσλ) θιπ ήηαλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ, 

ζσζηά βέβαηα, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είραλ πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ θαηαθχξσζε ησλ δηαγσληζκψλ έδεημε φηη ζρεδφλ φιεο νη εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ζηε ρψξα 

αλαγθάζηεθαλ λα ζπκπξάμνπλ αλά δχν ή ηξεηο γηα λα θαηνξζψζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ έξγσλ, δεδνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπο, νπζηαζηηθά έιιεηςεο 

ηερλνγλσζίαο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηδηθά ηνκείο. Βαζηθέο απνθιίζεηο ζηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

παξαηεξνχληαη ζην ππνζχζηεκα ησλ Δξγαζηεξίσλ, ζην Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ (ERP) θαη 

ζηνλ Ηαηξηθφ Φάθειν, εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηνκείο πγείαο, ελψ 

ζνβαξή έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, παξαηεξήζεθε ζηελ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ζηα Π 

πξνηχπσλ, φπσο ην HL7 γηα παξάδεηγκα.  

Καηά ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν, ησλ ειάρηζησλ 

ππνςεθηνηήησλ, δειαδή ζε θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα θαηαηέζεθαλ απφ κία κέρξη ηξεηο 

ππνςεθηφηεηεο, απνδεηθλχνληαο πφζν κηθξή είλαη ε αγνξά «πιεξνθνξηθήο πγείαο» ζηελ 

Διιάδα. Αξγφηεξα, παξαηεξήζεθε ην εμήο θαηλφκελν: νη εηαηξείεο πνπ είραλ αλαιάβεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα δπζθνιεχηεθαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ιφγσ 

έιιεηςεο πφξσλ.  

Οη αλζξψπηλνη πφξνη ηνπ έξγνπ είραλ νξγαλσζεί ζε νκάδεο, επηηξνπέο, θιπ δηακνξθψλνληαο ην 

ζρήκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ. Έηζη εκπιεθφκελνη ήηαλ νη ρξήζηεο, νη «βαζηθνί» 

ρξήζηεο (key users), ν Αλάδνρνο, ν χκβνπινο, εθπξφζσπνη ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ 

(ππνπξγείν, πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα), εθπξφζσπνη ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ (ΚηΠ ΑΔ), θα. Γηα 

ηελ επηινγή ησλ εκπιεθνκέλσλ απφ πιεπξάο θνξέα πινπνίεζεο, θξηηήξην απνηέιεζε ν βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο ηεο δηνίθεζεο ζην πξφζσπφ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ήηαλ εκθαλήο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ Οκάδσλ. 

Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο φξηδαλ φηη πνιιά κέιε είραλ δηζππφζηαην ξφιν, είηε ζηελ 

νκάδα ηνπο, είηε ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ε ηεξαξρία αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ήηαλ 

εμαηξεηηθά πνιπεπίπεδε (ιφγσ ηεο εκβέιεηαο ηνπ Π), κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε 

ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο, φισλ απηψλ θαη θπζηθά, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, δεδνκέλνπ 

θαη ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εμππεξεηνχζε ην Π.  
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Παξάιιεια, κε ηηο Οκάδεο έγηλε θαη ε επηινγή ησλ πηινηηθψλ θνξέσλ, ηα θξηηήξηα ηεο νπνίαο 

ήηαλ ζαθψο θαζνξηζκέλα απφ βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Με άμνλα απηφ, επηιέρζεθε ην λνζνθνκείν 

Κέξθπξαο, καδί κε δχν θέληξα πγείαο ηνπ Ννκνχ. Παξά ην φηη ην λνζνθνκείν Κέξθπξαο 

δηαηεξνχζε άιιεο ζρεδίαζεο (stand alone) θαη ηερλνινγίαο (client – server) εθαξκνγέο νη νπνίεο 

ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ιεηηνπξγηθέο, ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε (θνληά ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο αιιά θαη πην εχθνιε πξφζβαζε) επέηξεπε ηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ 

Έξγνπ, ήηαλ ην κεγαιχηεξν λνζνθνκείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζπλεπψο είρε αλεπηπγκέλεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην Π θαη ην πξνζσπηθφ είρε ηελ αλάινγε εκπεηξία. 

Απφ ηελ άιιε, δε δηέζεηε νξγαλσκέλν, κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θη 

επηζπκνχζε λα δηαηεξήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είρε αλαπηχμεη κέρξη ζηηγκήο. Κξίζεθε, φηη 

ηα ηειεπηαία ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ιηγφηεξν ηζρπξά ζηε ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο 

(εθφζνλ ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ζα κπνξνχζε λα ππνβνεζεζεί 

απφ ηα ζηειέρε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο). Σε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε επεξέαζε θαη ν αξρηθφο 

ελζνπζηαζκφο πνπ επηθξαηνχζε απφ πιεπξάο δηνίθεζεο, αθνχ ε επηηπρία ελφο ηφζν 

κεγαιφπλννπ θαη θαηλνηφκνπ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα έξγνπ, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα πξνζσπηθή πξνβνιή κε πνιηηηθά νθέιε. 

Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ζην λνζνθνκείνπ Εαθχλζνπ, άιιαμαλ ηελ απφθαζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ data centers (θέληξσλ δεδνκέλσλ), γηα ηα νπνία ε αξρηθή πξφβιεςε ήηαλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ σο εμήο: Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Γεδνκέλσλ (ΠΚΓ) ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαη (εθεδξηθφ) Αλάθακςεο απφ Καηαζηξνθή (Disaster Recovery Site 

- DRS) ζην λνζνθνκείν Εαθχλζνπ γηα ιφγνπο γεσγξαθηθήο απνκάθξπλζήο ηνπο. Ζ απνπζία, 

φκσο, Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλεπψο, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  

(αξηβνπγηνχθαο, Βαγγειάηνο, Καηξαβά, & Καιακαξά, 2008) αιιά θαη νη πηέζεηο απφ πιεπξάο 

λνζνθνκείνπ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ πγείαο, (εθφζνλ ηα θέληξα δεδνκέλσλ έπξεπε λα 

βξίζθνληαη ζε εηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία) εμνζηξάθηζαλ θαη ην εθεδξηθφ computer room ζηνλ 

ίδην Ννκφ, ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπο ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, γεγνλφο πνπ παξεθάκθζε, κε ηελ ηειηθή απφθαζε λα δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: ηνπνζέηεζε ηνπ ΠΚΓ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ DRS ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο. 

Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο (πρ. επηθαηξνπνίεζε απαηηήζεσλ) ζπλερίδνληαλ, ελψ ηα 

κέιε ησλ Οκάδσλ, δπζθνιεχνληαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα χπαξμεο πνιιψλ 
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δηαδηθαζηψλ θη ππήξμαλ θάπνηεο γηα ηηο νπνίεο δελ είραλ αληίζηνηρε εκπεηξία δεδνκέλνπ φηη 

απαζρνινχληαη ζε κηθξά λνζνθνκεία, φπνπ νη δηαδηθαζίεο είλαη εμαηξεηηθά απινπζηεπκέλεο θη 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ. πρλά, δηαθσλνχζαλ επί ηνπ 

ηξφπνπ δηεθπεξαίσζεο θνηλψλ δηαδηθαζηψλ. Σξαληαρηφ παξάδεηγκα εδψ, απνηειεί ε Γεληθή 

Λνγηζηηθή θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, πνπ ελψ απνηειεί ππνζχζηεκα ηνπ 

Π, νη ρξήζηεο δελ είραλ θακία εκπεηξία απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηειάκβαλαλ, κε απνηέιεζκα 

λα πηέδνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο θαηάξγεζήο ηνπο απφ ην Π  (Jayasuriya, 1999).  

Αληίξξνπεο δπλάκεηο αζθνχζε θαη ν χκβνπινο, ιεηηνπξγψληαο φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, 

πξνζαξκνζκέλνο ζε κία ηππηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ νη κέζνδνη θαη νη ηαθηηθέο πνπ εθάξκνδε 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία, αδπλαηψληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα θαλνχλ 

πξαθηηθέο ζε κε δνκεκέλνπο νξγαληζκνχο, φπσο ζε κηθξά λνζνθνκεία ηεο ειιεληθήο επαξρίαο. 

Καζπζηεξήζεηο κέρξη ηελ θαηάζεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο έζεζαλ αλεπαλφξζσηα ην έξγν ζε 

θίλδπλν, αθνχ ην ππέβαιαλ ζε ζπλερείο κεηαζέζεηο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. πσο είλαη επφκελν, ε 

αλακνλή νινθιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο έζεζε ακθηβνιίεο ηφζν ζηνπο ρξήζηεο, 

φζν θαη ζηα κέιε ησλ Οκάδσλ, γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, κεηψλνληαο ην 

θίλεηξφ ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζην Π. Έηζη, ζηηο πηινηηθέο 

δνθηκέο έγηλε εκθαλήο ε αιιαγή πξφζεζεο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη αλέβαιαλ ζπλερψο ηελ 

παξνπζία ηνπο ζε απηέο, θαη ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη ε πξνζηηζέκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ νπνία αξρηθά πξνζδνθνχζαλ δελ είρε αθφκε πινπνηεζεί απφ πιεπξάο 

Αλαδφρνπ.  

Καηά ηηο πηινηηθέο δνθηκέο, έγηλε εκθαλέο φηη ν Αλάδνρνο επηδηδφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα 

«ζπξξαθήο» παιηάο ηερλνινγίαο εθαξκνγψλ. Δπεδίσθε κέζα απφ κηθξή αλάπηπμε θαη εθηελή 

παξακεηξνπνίεζε λα κεηαηξέςεη παιηέο, (δηθέο ηνπ), εθαξκνγέο ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά πξφηππα, λα επηηχρεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα θαιχςεη θαη ηηο επηπιένλ 

πξνδηαγξαθέο (νη νπνίεο είραλ πξνθχςεη απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή 

πξφηππα). Σέινο, ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη εμάξηεζήο ηνπ απφ πξνεγνχκελεο 

ηερλνινγίαο εθαξκνγέο, αλέθηθηε έκνηαδε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πινπνίεζε φισλ ησλ 

web interfaces (web based εθαξκνγέο) πνπ πξνέβιεπε ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκφο. Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ Αλαδφρσλ (έλσζε απνηεινχκελε απφ δχν εηαηξείεο) άξρηζαλ λα θινλίδνληαη θαη νη 

ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ, παξέθθιηλαλ ζεκαληηθά ηεο ζρεδίαζεο. Παξά ην φηη, ε θαηάζηαζε 

ηειηθά νκαινπνηήζεθε, ε ρξνλνθαζπζηέξεζε πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπγθεθξηκέλν εκπφδην 
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επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ φιε ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ Έξγνπ, ελψ έγηλε πξνθαλέο απφ 

πιεπξάο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο φηη ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ζπγθαηαζέζεη ζε κηθξέο 

παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρηθή ζρεδίαζε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, έζησ θαη κε κείσζε ησλ αξρηθψλ ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμάληιεζε ηα κέηξα πίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν, απνθεχγνληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε κία αθξαία ιχζε, εθφζνλ ε εκπεηξία απφ ην παξειζφλ είρε δείμεη φηη νη 

επθαηξίεο εηζαγσγήο ελφο Π ήηαλ πιένλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη ε απφθαζε πεξί 

δηαθνπήο ηνπ, ζα είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο, φρη κφλν πξνο ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο επζπλφηαλ γη’ 

απηφ, αιιά θπξίσο γηα ηνπο θνξείο πγείαο θαη γηα ηε ρψξα, εθφζνλ ζα έραλαλ ηε δπλαηφηεηα 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπο κέζα απφ έλα Π. Σν θφζηνο πνπ είρε πξνθχςεη κέρξη ζηηγκήο, ήηαλ 

εμαηξεηηθά πςειφ, θπξίσο ιφγσ ησλ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ φισλ ησλ κειψλ (λεζησηηθή 

πεξηνρή), αιιά θαη ησλ πνιιψλ αλζξσπνκελψλ πνπ είραλ ήδε μνδεπηεί ζε εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε ΜΔ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαλ θαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο. 

Απφ πιεπξάο θνξέα, είρε πξνθχςεη κία λέα ππνδνκή, ε νπνία είρε ιεθζεί ππφςε θαηά ηε 

ζρεδίαζε ηνπ Έξγνπ, θαη είρε πξνηαζεί θαη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθά δελ 

πινπνηνχληαλ. Ζ λέα απηή ππνδνκή ήηαλ ην «ΤΕΔΤΞΗ», έλα εληαίν δίθηπν γηα φιε ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε ζαθείο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία θαη είδνο 

νξγαληζκνχ (λεζίδεο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, vpn γηα φινπο ηνπο θνξείο πγείαο, θιπ). Οη 

θνξείο, ινηπφλ, φθεηιαλ λα αμηνπνηήζνπλ άκεζα ηε λέα ππνδνκή, θάλνληαο αξρηθά κεηάπησζε 

ζην λέν δίθηπν. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, βέβαηα, ην λέν Γίθηπν δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί απφ φινπο πιήξσο, αθελφο γηαηί δπζθνιεχηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηάπησζεο, πξνθαιψληαο πνηθίια πξνβιήκαηα, αθεηέξνπ είηε δελ θαηφξζσζαλ πιήξε 

κεηάπησζε, είηε ε ηξέρνπζα ππνδνκή ηνπο δελ ην επέηξεπε. Οη δηαδηθαζίεο ηαιαηπψξεζαλ ηφζν 

ηνπο αληίζηνηρνπο ππεχζπλνπο πιεξνθνξηθήο, φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη 

φθεηιαλ λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζίαο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δπζηπρψο ηνπο αηθληδίαδε ζπλήζσο δπζάξεζηα. Σα νθέιε φιεο ηεο 

πξνζπάζεηαο δελ ήηαλ άκεζα νξαηά.   

Δπηζηξέθνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Π, ππήξμε επηζήκαλζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ φηη ν 

φγθνο ησλ παξαδνηέσλ ήηαλ εμαηξεηηθά κεγάινο, απνξξνθνχζε πνιχ ρξφλν, ηφζν γηα ηε 

ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ επηζεψξεζήο ηνπο ζηε 

ζπλέρεηα. Πνιιέο θνξέο δε, ε πνηφηεηά ηνπο δελ επαξθνχζε, ππνρξεψλνληαο ηνπο 
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εκπιεθνκέλνπο ζε επαλππνβνιή.  Έηζη, ζπρλά πξνθαινχληαλ ε εληχπσζε, δεδνκέλσλ ησλ 

ρξνλνθαζπζηεξήζεσλ, φηη ην Έξγν παξέκελε «ζρέδην επί ράξηνπ», αθνχ ε «πξαθηηθή» 

πινπνίεζε αλαβαιιφηαλ ζπλερψο, ιφγσ ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεηψπηδε. ηε κεηέπεηηα πνξεία 

ηνπ Έξγνπ, ηα Παξαδνηέα αλαγθαζηηθά, πεξηείραλ ην απαξαίηεην «ηππηθφ» πεξηερφκελν, εθφζνλ 

νη εμειίμεηο έδεημαλ φηη ήηαλ αδχλαην λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εμαηηίαο ησλ 

ζπρλψλ κεηαβνιψλ ηεο.  

Χζηφζν, πνιιέο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο ησλ θνξέσλ πγείαο ππνιεηηνπξγνχζαλ εμαηηίαο ηεο 

επηθείκελεο εηζαγσγήο ηνπ Π, θάπνηα ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο παιηψλ εθαξκνγψλ, δελ 

αλαλεψζεθαλ γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο αθνχ ζεσξήζεθε φηη ην Π ζα θάιππηε θελά 

(δηαδηθαζηψλ) πνπ πξνυπήξραλ. Δμάιινπ, απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο έληαμεο ησλ 

θνξέσλ πγείαο ζην ππφ ζρεδίαζε Π θαη ε αλακνλή πξνθαινχζε εθλεπξηζκφ θαη δπζιεηηνπξγίεο 

ζε πνιιά επίπεδα. 

Καηά ηε κεηάπησζε ησλ δεδνκέλσλ (data migration) απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ζην λέν Π 

πξνέθπςε ην εμήο: παξά ην φηη ηα δεδνκέλα, απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ ηα ηεξεί, νη δηάθνξεο εηαηξείεο εθκεηαιιεπφκελεο ηηο αδπλακίεο θάζε νξγαληζκνχ (πρ. 

έιιεηςε ηερλνγλσζίαο) θνζηνινγνχλ ηηο εξγαζίεο εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ έλαληη ελφο 

ππέξνγθνπ πνζνχ, εμαλαγθάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο είηε λα ηα θαηαρσξήζνπλ (ρεηξνθίλεηα) εθ 

λένπ, είηε λα δηαηεξνχλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ε ελ ιφγσ πξνζπάζεηα ελέρεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, 

εθφζνλ ε εθ λένπ θαηαρψξεζε ππφθεηληαη ζε πηζαλά ιάζε, ελψ ε ρξήζε θαη ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ, απφ κε εμνηθεησκέλνπο κε ηελ ηερλνινγία ρξήζηεο, πξνθαιεί ζχγρπζε θαη 

πνιιαπιαζηάδεη ηα ιάζε. Ζ αζπκθσλία δεδνκέλσλ κεηαμχ δχν παξάιιεια ηεξνχκελσλ 

εθαξκνγψλ είλαη αλαπφθεπθηε. 

Γηα ηνπο ίδηνπο κε παξαπάλσ ιφγνπο, ζηε ζρεδίαζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, δηαηππψλεηαη 

ζαθψο φηη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ νξγαληζκνχ δελ απνηεινχλ κφλν ηα δεδνκέλα, αιιά ν 

θψδηθαο, ην ζρήκα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, θιπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, καδί κε ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε ψζηε λα δίλεηαη ζην θνξέα ε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο. 

Γεληθά, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Π απνηεινχζε κία αθνξκή γηα εθ λένπ έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηα δηάθνξα ηκήκαηα, γεγνλφο πνπ αξρηθά εθηηκήζεθε σο 

ηδηαίηεξα επράξηζην, εθφζνλ πξφζθεξε κία θαιή επθαηξία γηα εθθαζάξηζε ιαζψλ, θαηαζηάζεσλ 
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πνπ είραλ παγησζεί, θιπ. Ζ πξαθηηθή έδεημε φηη δελ ήηαλ ηειηθά θάηη εχθνιν, αληίζεηα έβγαιε 

ζηελ επηθάλεηα πνιιά πξνβιήκαηα ηα νπνία παξέκεηλαλ άιπηα. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά 

Σκήκαηα αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ ζε εθ λένπ απνγξαθέο (πρ. παγίσλ, πιηθψλ, θαξκάθσλ, 

θιπ) νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηα δεδνκέλα ησλ πθηζηάκελσλ 

εθαξκνγψλ ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ απνθιίζεσλ απηψλ, απαηηνχζε ρξφλν θαη ζπρλά δελ 

θαηέιεμε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ην ηη ηηο πξνμέλεζε, εγείξνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηελ 

αλαζθάιεηα φηη νχηε ην λέν ζχζηεκα απεηθφληδε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Παξά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο δελ είραλ νινθιεξσζεί, 

φπσο ε θαηαγξαθή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε νπνία αληηκεησπίδεη ζνβαξά εκπφδηα. 

Οη θνξείο αδπλαηνχλ ζπρλά λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκφ. Ο εμνπιηζκφο δελ απνηειεί ζπλήζσο πεξηνπζία ηνπ λνζνθνκείνπ, 

αιιά ην λνζνθνκείν ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη, αγνξάδνληαο απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ, ηα αλαιψζηκα πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη αλαιπηέο ησλ εξγαζηεξίσλ, νη νπνίνη δαλείδνληαη ζηνπο θνξείο πγείαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα αγνξάδνληαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ηνπο δηέζεζαλ, ηα αλαιψζηκα πνπ αθνξνχλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή, γλσζηή σο «ρξεζηδάλεην», επηηξέπεη ζηελ ηδηνθηήηξηα 

εηαηξεία λα δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, απνθαζίδνληαο κνλνκεξψο ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν. Απφ ηελ άιιε ε εμεηδηθεπκέλε θχζε ησλ κεραλεκάησλ απαηηεί γλψζε ζε 

βάζνο, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα απνθηεζεί ιφγσ θαη ηνπ φγθνπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ην 

αληίζηνηρν πξνζσπηθφ, κεξηκλά θπξίσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ζπληεξήζεψλ ηνπ θαη ηπρφλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

Οκνίσο, θαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ θσδηθνπνηήζεσλ δελ εληάρζεθε πνηέ ζε κία απφθαζε εθ 

κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία είρε ιάβεη εηζεγήζεηο απφ νκάδεο εξγαζίαο γηα ην πνηα 

θσδηθνπνίεζε ή πξφηππν έπξεπε λα πηνζεηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ππάξρνπλ 

θσδηθνπνηήζεηο γηα δηαγλψζεηο (πρ. ICD-10), εμεηάζεηο, ηαηξηθά κεραλήκαηα (πρ. GMDN), θιπ. 

Μία επηπιένλ δπζθνιία ήηαλ θαη ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο επί ησλ θσδηθνπνηήζεσλ, ησλ 

πξνηχπσλ, θιπ. Έηζη, αθνινπζήζεθε ε ιχζε ηεο πηνζέηεζεο θσδηθνπνηήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε είηε ην πηινηηθφ λνζνθνκείν ζην παξειζφλ, είηε άιια λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα, 

ρσξίο λα ππάξρεη θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη ρσξίο λα έρεη δηακνξθσζεί 

έλα ζρέδην ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο. 
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Ζ δηαπίζησζε πεξί αδπλακίαο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ΠΚΓ, απνδείρζεθε 

αξθεηά αξγφηεξα φηη νθεηιφηαλ ζε ζπλδπαζκφ δχν παξαγφλησλ: ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπ 

αλαδφρνπ (θπξίσο επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο) αιιά θαη ζε ζσξεία ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ΠΚΓ, πνπ ηειηθά πξνέξρνληαλ απφ αζηαζή ξεπκαηνδφηεζή ηνπ. Οη επί κελψλ 

πξνζπάζεηεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα εγθαηάζηαζε ζην ΠΚΓ, ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ πγείαο ζε πεξίπησζε «απψιεηάο» ηνπ, εμππεξεηψληαο ηνπο 

απφ ην DRS, απέβεζαλ άθαξπεο εθφζνλ ηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ελίζρπζε ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ΠΚΓ ε νπνία, φπσο πνιχ αξγφηεξα απνδείρζεθε, νθεηιφηαλ ζε πξφβιεκα 

ξεπκαηνδφηεζήο ηνπ. Σν ΠΚΓ ελψ έθεξε ίδηαο πνηφηεηαο, θαηαζθεπήο, κνληέισλ, ρξνλνινγίαο 

θαηαζθεπήο, θιπ εμνπιηζκφ κε ην DRS, έζεηε πνιχ ζπρλά (έσο θαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

εθηφο ιεηηνπξγίαο θάπνηνλ απφ ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο πνπ έθεξαλ νη servers. Γεδνκέλεο ηεο 

αζηάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ είρε ήδε ππνζηεί ε εθαξκνγή ηνπ Π 

απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ην DRS, εθφζνλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ, επέηξεπαλ 

ηελ εμ’ νινθιήξνπ εμππεξέηεζε ελφο λνζνθνκείνπ θαη δχν θέληξσλ πγείαο (πηινηηθνί θνξείο). 

Βέβαηα, ε αζηάζεηα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην πνηφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφ λα παξαβιεθζεί απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Ζ θαηάξγεζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο, πνπ ήξζε σο πνιηηηθή απφθαζε, ελίζρπζε ηελ ήδε 

αζηαζή απνδνρή ηνπ Π απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη κέζα απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ηε 

κεηέπεηηα δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ έβιεπαλ φηη είραλ ράζεη πιένλ θάζε «δηθαίσκα» ζπκκεηνρήο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχζαλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξνχζαλ φηη ε απψιεηα ηεο 

θεληξηθήο δηαρείξηζήο ηνπ Έξγνπ, ζα ην απνδπλάκσλε ζην βαζκφ πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα 

«απαιιαρζνχλ». Φπζηθά, δεδνκέλεο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ είραλ ήδε θαηαβάιιεη, θαη ησλ 

δπζνίσλσλ πξνβιέςεσλ, ε δπζαξέζθεηά ηνπο γηλφηαλ φιν θαη κεγαιχηεξε, ελψ ε 

παξαπιεξνθφξεζε βξήθε γφληκν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί. 

Σα δχν παξαπάλσ γεγνλφηα ζπλεηέιεζαλ ζηελ απφθαζε πεξί κεηαθνξάο ηνπ ΠΚΓ ζηα γξαθεία 

ηεο ΚηΠ ΑΔ, ε νπνία ήηαλ ηειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ, δειαδή δηαηεξνχζε ηελ θπξηφηεηα ηνπ 

Έξγνπ θαη φ,ηη πεξηειάκβαλε απηφ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Οη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

θαη ε εμάξηεζή ηεο απφ ηε βησζηκφηεηα ησλ έξγσλ, απνηέιεζαλ παξάγνληεο βαξχηεηαο γηα ηε 

ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο, δίλνληαο κηθξφηεξε βαξχηεηα απφ φηη πηζαλά έπξεπε, ζηε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο, ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηεο εθ λένπ εγθαηάζηαζεο θαη 

παξακεηξνπνίεζεο, ζηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ, θιπ. 
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Έηζη, έλα computer room ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ απνδνκήζεθε, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο θεληξηθήο 

ππεξεζίαο, θαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, κεηαθέξζεθε ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν, εθφζνλ 

κφλνλ νη servers κεηαθέξζεθαλ ζηελ έδξα ηεο ΚηΠ. Σν φιν εγρείξεκα πέξα απφ ην ππέξνγθν 

θφζηνο ηνπ θαη ην ρξφλν πνπ ζπαηάιεζε αλέδεημε πνιχ γξήγνξα, κεηά ηελ 

«επαλαζπλαξκνιφγεζή» ηνπ, ηελ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ λα εγθαηαζηήζεη θαη λα 

παξακεηξνπνίεζεη ην ζχζηεκα πνπ εμαζθάιηδε ηελ εθεδξηθή ιεηηνπξγία κεηαμχ ΠΚΓ θαη DRS, 

γεγνλφο πνπ επεηεχρζε ζηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (πελήληα πέληε (55) κήλεο απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη δεθαεπηά (17) απφ ηε κεηαθνξά ηνπ).  

Καηά ηελ πξνζπάζεηα εθ λένπ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ΠΚΓ ζηελ Αζήλα δηαπηζηψζεθε φηη πέξα 

απφ ηηο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ, πνπ αλαβαζκίζηεθαλ, νη πθηζηάκελεο γξακκέο 

επηθνηλσλίαο, δεδνκέλεο θαη ηεο αιιαγήο ηεο ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ δελ επαξθνχζαλ πιένλ θαη 

ην ΤΕΔΤΞΗ δελ είρε δπλαηφηεηα θη άιιεο αλαβάζκηζεο, ηνπιάρηζηνλ άκεζα. Ξεθίλεζε, 

ινηπφλ, κία παξάιιειε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα λα 

ππνζηεξίμεη φρη κφλν ην ΠΚΓ ησλ Ηνλίσλ αιιά θαη άιισλ έξγσλ, ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ εθεί 

θπξίσο γηα ην ιφγν φηη θαηαξγήζεθαλ νη ππεξεζίεο πνπ ηα ζηέγαδαλ. Οη δηαδηθαζίεο 

αλαβάζκηζεο απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο ελψ αλέθπςαλ ζέκαηα πξφζβαζεο θαη 

ζπλεπψο αζθάιεηαο ησλ ΠΚΓ, εθφζνλ ζηεγάδνληαη φια πηα ζηνλ ίδην ρψξν. Ο ζπληνληζκφο ησλ 

ηερληθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ΠΚΓ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θξίλεηαη 

εμαηξεηηθά επηζθαιήο. 

Ζ ηερλνινγία, γεληθά, είλαη θάηη πνπ εμειίζζεηαη πνιχ γξήγνξα θαη ε ρακειή ηαρχηεηα 

επηθνηλσλίαο, δειαδή ε ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο ηερλνινγηθφο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ εμέιημή ηεο. χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κφλν ζηελ 

πεξίπησζε παχζεο ηεο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ (φζνλ 

αθνξά ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο). Σν πξφβιεκα απηφ είλαη πην ζπάλην ζην ινγηζκηθφ εθφζνλ 

θάζε λέα έθδνζε αληηθαζηζηά σο πξντφλ ηελ πξνεγνχκελε, ελψ ζην πιηθφ ζπλεζίδεηαη λα 

θπθινθνξνχλ θαη λα πσινχληαη επξέσο πξντφληα δηαθνξεηηθήο έθδνζεο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, παξάδεηγκα απνηειεί φηη, ζηνπο ρξήζηεο πνπ δφζεθε θαηλνχξηνο ππνινγηζηήο απφ ην 

Έξγν, έπξεπε λα δνπιέςνπλ ζε CRT νζφλεο, ελψ νη ζπλάδειθνί ηνπο πνπ έηπρε λα ηνπο δηαηεζεί 

ππνινγηζηήο, ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, δνχιεπαλ ζε TFT – LCD νζφλεο, γεγνλφο ην νπνίν, 

δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, δπζρέξαηλε εμαηξεηηθά ηελ θαηάζηαζε.   
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Οκνίσο, θαηά ηελ εμέιημε ηνπ Έξγνπ ππήξμαλ θη άιια παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ αιιαγέο πνπ θέξλεη πάληα ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αζπκβαηφηεηα πνπ 

ζπρλά πξνθχπηεη κεηαμχ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, φπνπ ε εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ απμάλεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα «ηθαλφηεξν» πιηθφ. Γηα παξάδεηγκα, παξά ηηο ρακειέο απαηηήζεηο ζε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ ησλ εθαξκνγψλ πνπ ήηαλ web based, νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο θαη νη 

servers έρξεδαλ ελίζρπζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο κλήκεο ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί, αθνχ απφ ηε ζρεδίαζε κέρξη ηελ 

πινπνίεζε κεζνιάβεζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ ρξεηάζηεθε λα 

αλαβαζκηζηεί δχν θνξέο θαζ’ φιε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Αληίζηνηρε ηχρε κε απηή ηνπ computer room είραλ θαη φιεο νη παξνρέο πνπ πξνέβιεπε ην Έξγν 

γηα ηελ θεληξηθή ππεξεζία, νη νπνίεο φζεο είραλ ήδε αλαισζεί (πρ. ψξεο εθπαίδεπζεο) δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα πξνζθεξζνχλ εθ λένπ, ελψ νη ππφινηπεο αλαδηαλεκήζεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο θνξείο 

(πρ. νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κεηαθέξζεθαλ ζην λνζνθνκείν Κεθαινληάο). Οχησο ή άιισο 

ην πξφβιεκα ησλ κεησκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο φπσο είραλ δηακνξθσζεί 

κέρξη ζηηγκήο, είρε αλαθχςεη ήδε. Ζ αξρηθή εθηίκεζε θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ απνηχπσλε 

ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο (πρ. 300 ρξήζηεο γηα φιε ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα), γηα ιφγνπο 

θφζηνπο θαη κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, (ελψ κφλν ζην λνζνθνκείν Κέξθπξαο 

είραλ θαηακεηξεζεί, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Π, 100 ρξήζηεο). Ήηαλ δεδνκέλε δειαδή εμ’ 

αξρήο, ε έιιεηςε ππεξεζηψλ, αιιά πξνηηκήζεθε ε αγνξά ησλ ππνζπζηεκάησλ, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη ν θνξέαο εθφζνλ «πεηζφηαλ» γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ζα κπνξνχζε λα 

εμαζθαιίζεη επηπιένλ πφξνπο γηα επηπιένλ απαηηνχκελεο ππεξεζίεο. 

Δθφζνλ, ινηπφλ, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ήηαλ θαηά κέζν φξν, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, 

μεθίλεζε απφ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ κία έξεπλα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη πφζν 

επαξθήο ήηαλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηφζν κεγάινπ Έξγνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ηα θφζηε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, μεθίλεζαλ 

πηέζεηο γηα αιιαγή θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κέζα απφ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο), θάηη πνπ νη 

ηξέρνπζεο «επηδφζεηο» ηνπ Π δε δηθαηνινγνχζαλ, απνηειψληαο νπζηαζηηθά αληηθίλεηξν 

θαηαβνιήο πξνζπάζεηαο ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο φζν θαη γηα ηνλ Αλάδνρν. Σν θφζηνο ηνπ Έξγνπ 

είρε θηάζεη ήδε ζε πςειά επίπεδα, ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ είρε ζρεδφλ 

εμαληιεζεί, νδεγψληαο ζηαδηαθά ηελ εμέιημή ηνπ ζε ηέικα, δεδνκέλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

πφξσλ ηνπ. 
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Σα παξαπάλσ κε βαζηθφ ιφγν αδπλακίαο ηελ «αλππαξμία» ΠΚΓ γηα έληαμε θαη άιισλ κνλάδσλ 

πγείαο, εθφζνλ ην DRS θαη ζεσξεηηθά - βάζεη πξνδηαγξαθψλ ηνπ - θαη φπσο είρε δείμεη ε 

πξαθηηθή, ήηαλ αδχλαην λα εμππεξεηήζεη φινπο ηνπο θνξείο κε πνιιά ππνζπζηήκαηα ζε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρξήζηεο. Σελ άπνςε απηή ελίζρπε θαη ε ζσξεία 

ηερληθψλ θπξίσο πξνβιεκάησλ πνπ είρε ην Π ζην πηινηηθφ λνζνθνκείν. 

Σα ηερληθά πξνβιήκαηα ήηαλ εμ’ αξρήο πνιπάξηζκα θαη δπζεπίιπηα θαη παξά  ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ εμαθνινπζνχζαλ λα κελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε κείσζε. Αξρηθά, νθεηιφηαλ ζε 

ιάζε απφ κεηαπηψζεηο, ζε ιάζνο παξακεηξνπνηήζεηο, ζε «αλνξζφδνμε» πινπνίεζε δηαδηθαζίαο 

(νη ρξήζηεο αδπλαηνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηε «ινγηθή» ηεο εθαξκνγήο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ξνή 

εξγαζίαο), ζε ιάζνο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη ζε αζηάζεηεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Μέζα απφ κία δηαδηθαζία πνπ φξηζε ε θεληξηθή ππεξεζία, ηα ιάζε ζπγθεληξψλνληαλ εθεί, 

απνζηέιινληαλ ζηνλ Αλάδνρν (ππήξραλ βέβαηα πνιιά πνπ επηιχνληαλ ζε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία απεπζείαο κε ηνλ Αλάδνρν) θαη κέζα απφ ελδειερή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο 

ηνπο είραλ φινη νη εκπιεθφκελνη πιήξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηελ ηξέρνπζα πνξεία ηνπ Π. Ζ 

θαηάξγεζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο θαη ε απνκάθξπλζε απφ εθεί εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ πιένλ 

αλαπηχμεη ηερλνγλσζία ζην Π, είρε ζαλ ζπλέπεηα ηε ζπζζψξεπζε ζθαικάησλ, ηελ αδπλακία 

παξαθνινχζεζήο ηνπο γεγνλφο πνπ επηβάξπλε θη άιιν ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π ζην λνζνθνκείν 

Κέξθπξαο. 

σξεία ηερληθψλ πξνβιεκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ 

δηαζπλδέζσλ. Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπ αλαδφρνπ επί ηνπ πξσηνθφιινπ HL7, αιιά θαη ε 

πίεζε απφ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ γηα αθαίξεζε πνιιψλ θαλφλσλ αζθαιείαο, νδήγεζε ζε αχμεζε 

ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ. Ζ αθαίξεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ αζθαιείαο 

πινπνηήζεθε γηα ιφγνπο αδπλακίαο ηνπ θνξέα νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Γηα παξάδεηγκα, έιιεηςε πξνζσπηθνχ δελ επηηξέπεη ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ Π κε πιεξνθνξίεο 

θαηά ηε λπρηεξηλή βάξδηα. Έηζη, δεδνκέλεο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ ζπζηεκάησλ απφ πιεπξάο 

πιηθνχ (πρ. clusters, data base servers) αιιά θαη εθαξκνγψλ (νη νπνίεο δελ πινπνηήζεθαλ ηειηθά 

φιεο σο web based) θαηέζηεζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο, φηαλ επί 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠΤ παξαηεξνχληαλ απψιεηα δεδνκέλσλ. 

Οη ρξήζηεο δεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ επηδφζεθαλ ζε θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε φισλ 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ άιινηε δηθαίσο θαη άιινηε «άδηθα» εληφπηδαλ, κέζα απφ αλαθνξέο ηηο 

νπνίεο δηαβίβαδαλ ζηε δηνίθεζή ηνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απεπζπλφηαλ ζηελ Δπηηξνπή 
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Παξαθνινχζεζεο, ρσξίο φκσο πνηέ λα θαηαγξαθεί απάληεζε ζε φια απηά ή ρσξίο λα 

επηζηξαθεί ζηνλ αξρηθφ απνζηνιέα ηεο. Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ θαηαγξαθεί, γηλφηαλ 

δηεξεχλεζε ε νπνία ιφγσ απφζηαζεο (φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είραλ 

απνκαθξπλζεί, γεσγξαθηθά) δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε θαη δελ θαηέιεγε πάληα ζηα ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ αδπλακία ησλ ρξεζηψλ λα εληνπίζνπλ ηελ πεγή θάζε πξνβιήκαηνο θαη ε 

επέκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ κε επίιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη φρη ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

επέθεξε πιήξε απψιεηα ειέγρνπ ησλ πξνβιεκάησλ απφ φινπο, ηα νπνία αλέθππηαλ ζπλερψο, 

αληηκεησπίδνληαλ ζπαζκσδηθά, πξνθαιψληαο εγγελείο πιένλ αδπλακίεο ζην ζχζηεκα. Υάζεθε, 

δειαδή, ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ησλ ιαζψλ κέζα απφ παξαηήξεζε ηεο πξφθιεζήο ηνπο. 

Φπζηθά, νη αιιαγέο πξνζψπσλ ζε φια ηα επίπεδα, φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ πνιχ 

ζπλήζεηο αιιά θάπνηεο θνξέο είραλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, εθφζνλ πνιχ 

ζπρλά γηα ζεκηηνχο ή αζέκηηνπο ιφγνπο ε ελεκέξσζε δελ πεξλνχζε απφ ην έλα πξφζσπν ζην 

επφκελν. Φπζηθά, ζε θάζε πεξίπησζε ην πξφζσπν πνπ έθεπγε πξνθαινχζε απψιεηα 

ηερλνγλσζίαο γηα ην Έξγν, ελψ αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο άκεζεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ν φγθνο 

πιεξνθνξίαο πνπ είρε ήδε παξαρζεί (ληεζνχ) απαηηνχζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

πνιχσξεο ελεκεξψζεηο γηα λα παξαρζεί ε ίδηα γλψζε, ιφγσ απμεκέλεο πνιππινθφηεηάο ηνπ, 

θάηη πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ δεδνκέλεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ξνήο ηνπ έξγνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε Οκάδεο θαη Δπηηξνπέο ζα ιάκβαλαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο, κία 

απνδεκίσζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην ζπλνδεπηηθφ ηνπ Π, έξγν ηεο «απηεπηζηαζίαο» ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θπξίσο Έξγνπ. Οη απνδεκηψζεηο 

απηέο δελ θαηαβιήζεθαλ, κεξηθψο ή νιηθψο, κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 

γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζε πνιινχο παξάγνληεο: πρ. ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ παξαδνηέσλ 

ηνπο, δελ ήηαλ ηθαλή λα δηθαηνινγήζεη κία απνδεκίσζε, ε νξγάλσζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ εηέζε ζε ρακειή πξνηεξαηφηεηα, θιπ. Παξ’ 

φια απηά πνιινί ζπκκεηέρνληεο – κέιε νκάδσλ ζεψξεζαλ φηη εμαπαηήζεθαλ. 

Χζηφζν, θη άιιεο αιιαγέο πξνσζνχληαλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο θαηέιεμαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη άξα λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Μία απ’ απηέο 

αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή ηεο θσλεηηθήο πχιεο «1535» κέζσ ηεο νπνίαο νη αζζελείο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ ηαηξηθή επίζθεςε ζε φια ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο. Σα Π πεξηειάκβαλαλ ππνζπζηήκαηα πνπ ππνζηήξηδαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη ήηαλ ήδε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, φηαλ ιήθζεθε ε αληίζηνηρε 
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απφθαζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ππνπξγείνπ, ε νπνία ππνρξέσλε ηνπο θνξείο πγείαο ζηε 

ρξήζε ηεο θσλεηηθήο πχιεο. Έηζη, νη θνξείο πγείαο δελ είραλ άιιε επηινγή απφ ην λα 

δηαζπλδέζνπλ ην πιεξνθνξηαθφ ηνπ ζχζηεκα κε ηε θσλεηηθή πχιε, γηαηί ε ηήξεζε θαη ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ ζα πξνθαινχζε ζέκα ζπγρξνληζκνχ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο αιιά θαη ε εθ λένπ πξνζπάζεηα πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα 

παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη εθπαίδεπζε επί απηήο, απνηέιεζαλ κέζν πίεζεο πξνο ηε 

κε πηνζέηεζε ηεο θσλεηηθήο πχιεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ηαηξηθψλ 

επηζθέςεσλ ησλ αζζελψλ δελ είλαη εληαίνο γηα φιε ηε ρψξα, εθφζνλ θάπνηα εμππεξεηνχληαη απφ 

ηε θσλεηηθή πχιε θαη θάπνηα κε δηθά ηνπο ζπζηήκαηα.  

Σν έξγν «ΗΑΗ» (ηνπ νπνίνπ ην φλνκα, δφζεθε ηειηθά ζηελ παξαπάλσ θσλεηηθή πχιε), ιφγσ 

απμεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ απαηηνχζε, θαη έιιεηςε ρξφλνπ πινπνίεζεο, εθφζνλ ην 3ν 

ΚΠ, απφ ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ, έιεγε ζηα ηέιε ηνπ 2008, παξέκεηλε ζε αξρηθή θάζε 

αλάιπζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ απαηηήζεσλ, κεηαζέηνληαο επ’ αφξηζηνλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Π 

πνπ ζα δηαζπλδεφηαλ κε φζα Π Τγείαο είραλ πινπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο, ζε εζληθφ επίπεδν. 

Ο ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ αθνξνχζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ εμειίρζεθε σο εμήο: 

ελψ θαηλφηαλ αξρηθά φηη σο εθαξκνγή μεθίλεζε λα εληάζζεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

λνζνθνκείσλ, ε κε εμνηθείσζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε ην ρεηξηζκφ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ε απνηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κε άμνλα ηε δηνηθεηηθή 

«δηεθπεξαίσζε» ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο αζζελείο, ε ρακειή αμηνπηζηία ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη πνιιά άιια, απέδεημαλ φηη ζσξεία πξνβιεκάησλ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξηλ ηελ πξαθηηθή απνδνρή ησλ εθαξκνγψλ απφ πιεπξάο ρξεζηψλ. Μία πξνθαλήο ιχζε ήηαλ ε 

εθπαίδεπζε, αιιά ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο ζε έλα επαξρηαθφ λνζνθνκείν δελ απνηεινχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε δηεμαγσγή 

εθπαίδεπζεο ελ ψξα εξγαζίαο (Gans, Kralewski, Hammons, & Dowd, 2005). 

Γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ηα νθέιε δελ ήηαλ επίζεο εκθαλή. Ζ γξαθεηνθξαηία 

εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη, εθφζνλ ε πιεζψξα εληχπσλ πνπ παξάγεη θάζε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία, απνξξέεη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Μέρξη ζηηγκήο, δελ έρεη γίλεη νπζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θαη ε λνκνζεζία εμαθνινπζεί λα ππεξεηεί πξφηππα 

πξνεγνχκελεο επνρήο. Έηζη, νη ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα παξάγνπλ πιεζψξα εληχπσλ κέζα 

απφ ηηο εθηππψζεηο ησλ εθαξκνγψλ, παξά ην φηη ε πιεξνθνξία είλαη θαηαγεγξακκέλε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Απφ ηελ άιιε, δνκέο αζθάιεηαο πνπ πξνβιεπφηαλ λα αλαπηπρζνχλ (φπσο ε 
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ςεθηαθή ππνγξαθή), δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

ηνπ 3νπ ΚΠ, φπσο είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί.  

Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (BPR), φπνπ ρξεηάζηεθε, αιιά θαη φπνπ 

ηειηθά επεηεχρζε πξνθάιεζε ράζκα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλψ, έγηλε εχθνια απνδεθηή απφ 

ηνπο λεφηεξνπο ππαιιήινπο, αληηκεησπίζηεθε σο αλαηξνπή απφ ηνπο παιαηφηεξνπο. Οη λένη 

ππάιιεινη αλέιαβαλ ηζρπξφηεξν ξφιν ζην πφζην ηνπο, βνεζψληαο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ δπζρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. Έηζη πξνέθπςε ην θαηλφκελν 

ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη λα νδεγνχλ ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Π. 

Αληίζηνηρα ζε θάζεην δηνηθεηηθφ επίπεδν, άιιαμαλ ηα θίλεηξα απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

εθφζνλ νη λεφηεξνη ιφγσ εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνινγία απνδείρζεθαλ πην απνηειεζκαηηθνί θαη 

νη δηνηθνχληεο αλαγθάζηεθαλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπο. 

Οη ζπλερείο κεηαζέζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νδήγεζαλ ζε επηθάιπςε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Έξγνπ θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ πιήξε παξαθνινχζεζή ηνπο. Δπίζεο, παξά ην φηη νη δηάθνξεο 

θάζεηο ηνπ Έξγνπ ήηαλ αξρηθά απηνηειείο, θξίζεθε ζθφπηκν θάπνηεο δηαδηθαζίεο λα μεθηλήζνπλ 

λσξίηεξα, ψζηε λα πξνιεθζεί ράζηκν ρξφλνπ, ελψ άιιεο κεηαηίζνληαλ ζπλερψο ιφγσ εκπνδίσλ 

πνπ αληηκεηψπηζαλ.  

4.4 Αλληλεπιδπάζειρ 

 

Μειεηψληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ (content) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

(context) ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν (δηαδηθαζία - process) κε ηνλ νπνίν απηή 

ζπληειείηαη, είλαη δπλαηφ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δηακφξθσζε ε πινπνίεζε ηνπ Π. πκβαίλεη ζπρλά ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο 

λα ζεσξνχκε δεδνκέλνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ελψ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

αληίζηνηρεο απφθαζεο θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο κεηαβάιιεηαη, απνδεηθλχνληαο 

αλαπνηειεζκαηηθή ηελ απφθαζε κε αξλεηηθέο θπζηθά, ηηο κεηέπεηηα ζπλέπεηεο. Παξαθάησ, 

δίλνληαη παξαδείγκαηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη πψο απηά επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ Π. 
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Δηθφλα 10. Αιιειεπηδξάζεηο. 

 

Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, κε ην δεηνχκελν γηα θνηλή ζρεδίαζε φισλ ησλ ΟΠΤ ζηελ Διιάδα, ψζηε 

λα ηθαλνπνηεζνχλ νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Τγεία, γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη νη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο (process) πνπ πεξηέιαβε ε ζρεδίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π ήηαλ 

δνκηθέο θαη ζπλεπψο ζθφπεπαλ ζε κία εθ βάζξσλ αιιαγή ζην πεξηβάιινλ (context) ηνπ Π, 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ (πρ. ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε), φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (πρ. ζπκκφξθσζε 

κε δηεζλή πξφηππα). Απφ ηελ άιιε, ηξφπνο πνπ είρε ήδε δηακνξθσζεί ην πεξηβάιινλ (context) 

θαηέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΟΠΤ, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ 

νη δηαδηθαζίεο (process) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαλ έσο ηφηε νη ππεξεζίεο πξνο ηνλ 

πνιίηε. 

ηε ζπλέρεηα, ε απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο ηνπ Π, ζε Αλάδνρν, ν ηξφπνο 

πνπ δηεμήρζε ν δηαγσληζκφο, ε θαηάηκεζε ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα, θιπ ήηαλ απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ εμαηηίαο ηνπ φηη ε αγνξά πιεξνθνξηθήο είλαη 

κηθξή ζηελ Διιάδα, ππάξρεη έιιεηςε (αιιά θαη απνθιίζεηο) ηερλνγλσζίαο, ππάξρεη έιιεηςε 



128 

ηερλνγλσζίαο ζηε δηαρείξηζε κεγάισλ έξγσλ, θιπ. απνηεινχλ παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ νξίδνπλ νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξνχλ (νη δηαδηθαζίεο) λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Ζ πνηθηιία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ξφισλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ, ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία αιιά 

θαη ε αλακελφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ απνηεινχλ ηξαληαρηφ παξάδεηγκα 

αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο αιιαγήο, ηε 

δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία απηή ζπληειείηαη θαη θπζηθά ην πεξηβάιινλ, σο «αξέλα» ζηελ 

νπνία δξνπλ ρξήζηεο, δηαρεηξηζηέο, κέιε νκάδσλ θαη επηηξνπψλ, εθπξφζσπνη δηαθνξεηηθψλ 

αλαδφρσλ πνπ φκσο έρνπλ ζπκπξάμεη σο Έλσζε, ζχκβνπινη, θιπ. 

Ζ ζπλνιηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέδεημε έλα κεγάιν πξφβιεκα: πψο απνδεηθλχεηο φηη ε 

έιιεηςε ηερλνγλσζίαο απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ επζχλεηαη γηα ηελ αλεπάξθεηα ελφο Π, εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλεο δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα απφ πιεπξάο θνξέα 

πινπνίεζεο, γηα λα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμή ηνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Οπζηαζηηθά, ζην 

ζπγθεθξηκέλν «εξψηεκα» ε αλεπάξθεηα ηνπ πεξηβάιινληνο επεξεάδεη ην πεξηερφκελν ηεο 

αιιαγήο, ην νπνίν παξά ην φηη δείρλεη επειημία, ηειηθά αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Οη δχν παξαπάλσ παξάγνληεο (ηερλνγλσζία – ππνδνκέο) κνηάδνπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη σο αληίξξνπεο δπλάκεηο νη νπνίεο φκσο «αδπλαηνχλ» λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε 

έλα ζεκείν (ηζνξξνπίαο) θαη σο αδπλακίεο, άκεζα αιιεινεμαξηψκελεο, δηακνηξάδνληαη ην 

κεξίδην ηεο επζχλεο γηα ηελ επηηπρία (ή απνηπρία) ελφο Π. 

Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα, ζηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο ππάξρνπλ πνιιά, κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε νπνία παξά ην φηη είλαη δεδνκέλε θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβιέςηκε, ε αδπλακία επειημίαο ηεο λνκνζεζίαο, γχξσ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε πξντφλησλ, ν λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ρψξαο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ νκαιή 

εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο παληνχ, θιπ ζπλεγνξνχλ ζην φηη νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ελφο Π ζπγθξνχνληαη ζπρλά κεηαμχ ηνπο, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο επί απηνχ. Έηζη, ε 

«επρέξεηα» γηα αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αξρηθήο ζρεδίαζεο ελφο Π 

νδήγεζε ζε λέα εκπφδηα πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα ππεξπεδεζνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ην εμήο: βαζηθή πξνδηαγξαθή ηνπ Π ήηαλ φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη 

λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε αδπλακία ηνπ πεξηβάιινληνο (πρ. νξγαλσηηθή) αιιά ζηελ 

πξάμε απνδεηθλχεηαη φηη απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζεσξείηαη δεδνκέλν ζηε ζρεδίαζή ηνπ, φηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θνξέα 
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πγείαο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αδπλακία νινθιεξσκέλεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ επηηειεί επί ηνπ Π, κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ πιεπξάο Π (ίζσο κέζα απφ απινχζηεπζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ), αιιά ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη φηη απηφ πξνθαιεί 

νπζηαζηηθά κία «ηξχπα» (δηαθνπή ηνπ θπθιψκαηνο) ζηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο εληφο ηνπ Π. 

Καη θπζηθά, ε πξνθαλήο αλάγθε γηα αιιαγή λννηξνπίαο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ησλ 

δηνηθνχλησλ είλαη δεδνκέλε, αιιά απαηηεί εμαηξεηηθά «επίπνλε» πξνζπάζεηα ιφγσ ησλ 

παγησκέλσλ πιένλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ειιεληθφ δεκφζην. Έηζη, ε πξνζπάζεηα ζπρλά 

εγθαηαιείπεηαη. Δπνκέλσο, ε αλάγθε γηα αιιαγή, ε νπνία έρεη ήδε εληνπηζηεί θαη ζπρλά είλαη 

θαη επηζπκεηή, εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ζπλαληά αλππέξβιεηα εκπφδηα, θπξίσο 

γηαηί είλαη ξηδσκέλε βαζηά ζηηο δνκέο θαη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

αηφκσλ, αιιά θαη κε ηηο ππνδνκέο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζχλνιφ ηνπο (πρ. γξαθεηνθξαηία). 

Απφ ηελ άιιε θαη ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, παξά ην φηη έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Έηζη, ην 

πεξηβάιινλ θαηά ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ηελ πινπνίεζε ηνπ Π θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ εμσζεί ζε αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηζαγσγήο ηνπ Π. Παξάδεηγκα 

εδψ, απνηειεί ε πιεζψξα παξαδνηέσλ, πνπ εμππεξεηνχζαλ ην ζθνπφ ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ Π 

αιιά κεκνλσκέλα ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κειέηεο γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα (πρ. ζρέδην 

αζθάιεηαο) πνπ αθνξνχλ ζην θνξέα πγείαο θαη ε πνηφηεηά ηνπο πξννδεπηηθά έθζηλε, εθφζνλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Π απνξξνθνχζαλ πνιχ ρξφλν θαη αλζξσπνπξνζπάζεηα ζέηνληαο ζε 

ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ηε ζχληαμε ησλ παξαδνηέσλ. Έηζη, ην πεξηερφκελφ ηνπο 

πεξηειάκβαλε κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία δελ απνηχπσλε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξφηαλ. 

σξεία δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο (επηθαηξνπνίεζε απαηηήζεσλ, θαηαγξαθέο πθηζηάκελνπ 

ινγηζκηθνχ, πιηθνχ, βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ, θιπ) πξνζέζεζαλ άιινηε πξαθηηθά εκπφδηα, 

ρξνλνθαζπζηεξήζεηο, θιπ ηα νπνία σο πξνβιήκαηα έπξεπε λα επηιπζνχλ θαη ζπρλά σζνχζαλ ζε 

αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξπεδεζνχλ ηα εκπφδηα. Γηα 

παξάδεηγκα, εμνπιηζκφο, πξνδηαγξαθέο, θιπ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ «εκπινθή» ηνπο ζην Π γηαηί 

ην ππφ δηακφξθσζε πεξηβάιινλ πιήηηνληαλ απφ ρξνλνθαζπζηεξήζεηο. 

Οη ρξνλνθαζπζηεξήζεηο πνπ επέζπξαλ πνιιά γεγνλφηα κε ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΚΓ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθαζε πεξί κεηαηφπηζεο νξφζεκσλ ησλ 

Π εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ, δειαδή ιήθζεθαλ απνθάζεηο γηα εθθίλεζε δηαδηθαζηψλ 
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νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα μεθηλήζνπλ λσξίηεξα, ελψ άιιεο κεηαηέζεθαλ ζε επφκελν ρξνληθφ 

ζεκείν. Έηζη, ελψ αξρηθά νη δηάθνξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ, καδί κε ηα νξφζεκα πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ήηαλ δηαθξηηέο θαη νξγαλσκέλεο (ζην ζθεπηηθφ φηη: ε επηηπρήο νινθιήξσζε κηαο 

θάζεο, νδεγνχζε ζηελ επφκελε, ζέηνληαο ηζρπξά ζεκέιηα γηα ηελ επηηπρία θαη ηεο επφκελεο) 

κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ θακία θάζε δελ είρε νινθιεξσζεί πιήξσο θαη επηηπρψο. 

Φπζηθά, αλαηξνπέο γηα ην πεξηβάιινλ ήηαλ ε αλαγθαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Π απφ ην εθεδξηθφ 

θέληξν δεδνκέλσλ αιιά θαη ε θαηάξγεζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο, γεγνλφηα ηα νπνία ζπλέβαιιαλ ζηελ αδπλακία εμάπισζεο ηνπ Π θαη ζε άιιεο 

δνκέο πγείαο. Έηζη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ζε άιιεο δνκέο πγείαο (εθηφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ Κέξθπξαο) πρ. επηθαηξνπνίεζε απαηηήζεσλ, ζηακάηεζαλ ζπαηαιψληαο κελ 

ππεξεζίεο, αιιά ρσξίο επηηπρέο απνηέιεζκα. 

Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ πίεζε απφ πιεπξάο ηνπ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πνπ αθνξνχζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζην ΟΠΤ, κείσζαλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ νη νπνίεο αληηκεηψπηδαλ ζσξεία ηερληθψλ ζθαικάησλ. Χο εθ ηνχην δηαδηθαζίεο 

παξαθνινχζεζεο θαη αληηκεηψπηζεο απηψλ νξίζηεθαλ εθ λένπ θαη κε απμεκέλε πνιππινθφηεηα 

(ιφγσ ησλ εκπιεθνκέλσλ) γηα λα βειηησζεί ην «πεξηβάιινλ» εξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ. Ο θνξέαο 

πγείαο αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη πιεζψξα ξνψλ ηνπ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ φξηδαλ απηέο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηηο ελέθξηλε ή φρη θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δελ απνδέρηεθε ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

Δπηρεηξήζεθε εδψ, λα γίλεη κία παξάζεζε βαζηθψλ παξαδεηγκάησλ εμαγφκελσλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ζεκειησδψλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ θάζε αιιαγή, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ελφο Π. 

Πξνζαλαηνιίζηεθαλ, δε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξηπιέθνπλ ηε λέα θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψλεη έλα Π εληφο ελφο νξγαληζκνχ πγείαο. Οη δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο παξά ην φηη 

έξρνληαη σο απνηέιεζκα κηαο δνκεκέλεο ζρεδίαζεο, ν αδφκεηνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο, ίζσο ηειηθά απαηηεί κία δηαθνξεηηθή, πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

επηηπρή αλάπηπμε ελφο Π.    

4.5 Αποηελέζμαηα Ανάλςζηρ 

 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηα νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο, 

νδεγνχκαζηε ζε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Έηζη, 
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έρνληαο πηα εληνπίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ (context), ηνπ πεξηερνκέλνπ (content) θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο (process) ηεο αιιαγήο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα 

αιιαγήο, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί, λα νξγαλσζεί θαη λα εθαξκνζηεί κε ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ - αιιειεπηδξάζεσλ. Σν επίηεπγκα ηεο αιιαγήο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ζηελ 

θνηλσλία ζηέθεηαη κε επηηπρία κφλν θάησ απφ ζαθείο πξνυπνζέζεηο  (Saritasa, Taymazb, & 

Tumerb, October 2007). 

Με κία γξήγνξε αλαζθφπεζε ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζρεδίαζε φισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ Π Τγείαο είρε ηηο εμήο βαζηθέο παξακέηξνπο: δηαζπάζηεθαλ ζε πγεηνλνκηθέο 

πεξηθέξεηεο κε θνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα ην βαζηθφ θνξκφ ησλ εθαξκνγψλ πνπ πεξηειάκβαλαλ, 

κε ζηφρν ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο δηαζχλδεζήο ηνπο. Κάηη ηέηνην θαηαζηνχζε ηα έξγα 

δηνηθεηηθά δηαρεηξίζηκα απφ πιεπξάο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαη πινπνηήζηκα απφ πιεπξάο 

εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα. 

Μία πξψηε αιιαγή θαη αξθεηά γεληθή, είλαη ε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ γεληθφηεξα, έλαλ φξν πνπ (αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο) 

αλήθεη ζηνλ Andrew M. Pettigrew (1979). Ζ θνπιηνχξα ζηνπο νξγαληζκνχο ζπλδέεηαη εδψ, κε 

ηε γξαθεηνθξαηία. Γηα φια ηα έξγα Πιεξνθνξηθήο Τγείαο ζηε ρψξα, νη θαλνληζκνί πξνκεζεηψλ, 

νη δχζθακπηεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε γξαθεηνθξαηία, θιπ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οη θνξείο πγείαο σο παιηνί νξγαληζκνί κε πεξίπινθεο θαη 

έληνλα γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, παξά ηηο εθάζηνηε πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηείλνπλ λα 

«θιεξνδνηνχλ» ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο απφ γεληά ζε γεληά. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ, φηη κεγάιν 

κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ππφζηαζε ηεο ρψξαο κε 

θπξίαξρν ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Απφξξνηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θαη ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, γηα ηελ νπνία 

θάζε δεκφζηνο θνξέαο ζηελ Διιάδα δελ θαηαβάιιεη αλάινγε πξνζπάζεηα απφθηεζήο ηεο, 

γεγνλφο πνπ επηδεηλψλεηαη θαη εμαηηίαο ηεο ππνζηειέρσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί. 

Σερλνγλσζία δελ ππάξρεη νχηε ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν κεγάισλ έξγσλ νχηε ζε επίπεδν, 

θνξέσλ πγείαο, εθφζνλ ηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα έρνπλ εξγαδφκελνπο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη ρεηξηζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γλσξίδνπλ απνθιεηζηηθά ην 

αληηθείκελφ ηνπο θη έρνπλ εληαρζεί ζε κία ξνή εξγαζίαο ηελ νπνία ζπλήζσο αδπλαηνχλ λα 

ηεθκεξηψζνπλ, ελψ ην ππφινηπν, ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πεξηιακβάλεη πνιχ 

ιηγφηεξνπο ρεηξηζηέο, νη νπνίνη είηε είλαη ρεηξηζηέο είηε φρη, δπζθνιεχνληαη λα απνδερζνχλ ηε 
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ρξεζηκφηεηα ελφο Π, εμαηηίαο θπξίσο, ηεο εληαηηθήο ξνήο εξγαζίαο ηνπο θαη φ,ηη ζπλεπάγεηαη 

απηφ (πρ. ν αζζελήο δε βξίζθεηαη απαξαίηεηα ζην ζεκείν πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή, θιπ). 

Ζ θαθή νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη επίζεο απφξξνηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

θξάηνπο θαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε πεξίπησζεο απνδείρηεθε κε πνιινχο ηξφπνπο. Ζ 

νκνγελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνπιάρηζηνλ αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, ε νπνία δελ πήξε 

πνηέ επίζεκε κνξθή, δελ θαηφξζσζε λα θαηαιήμεη ζε έλα πξφηππν ιεηηνπξγίαο λνζνθνκείνπ θαη 

θέληξνπ πγείαο θαη ζπκπαξέζπξε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θσδηθνπνηήζεηο πνπ έπξεπε λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηα ΟΠΤ, ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ (εθηππψζεσλ), θιπ  

(Blumenthal, 2009). πλεπψο, ε ηειηθή ζρεδίαζε ησλ έξγσλ παξέθιηλε (εθφζνλ δελ ππήξραλ ηα 

αληίζηνηρα πξφηππα) κεηαμχ ησλ πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ. 

Γεδνκέλσλ φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, Αλάδνρνο θαη ρξήζηεο ζπρλά επεδίσθαλ λα 

επηβάιινπλ ηε δηθή ηνπο ξνή εξγαζίαο ζην ΟΠΤ, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θξίζεθε φηη 

παξά ην φηη δελ ήηαλ ε ελδεδεηγκέλε (ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία κεγάισλ λνζνθνκείσλ, ηελ 

παγθφζκηα βηβιηνγξαθία, θιπ) εμππεξεηνχζε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ. Οη 

ρξήζηεο ζπρλά, επεδίσθαλ λα κεηαηξέςνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Π ζην πξνεγνχκελν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, αγλνψληαο φηη ε πιήξεο δηαζχλδεζε φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ απαηηνχζε ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθή ζεψξεζε, ζπλεπψο δηαθνξεηηθή ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε. 

Ζ επξεία γθάκα ησλ εθαξκνγψλ, ε πιεζψξα ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο 

(λνζνθνκείν, θέληξα πγείαο) αιιά θαη ν κεγάινο φγθνο εμππεξεηνχκελσλ αζζελψλ (ρσξίο 

ηαθηηθή ξνή πρ. κεγάιε αχμεζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο), εληζρχνπλ ην θφξην εξγαζίαο, 

δπζρεξαίλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνθαινχλ λέεο απαηηήζεηο παξακεηξνπνίεζεο, 

πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαπηψζεηο, νη νπνίεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπρλά άιιαδαλ 

ηε κνξθή ησλ εθαξκνγψλ θαη νη ρξήζηεο δπζθνιεχνληαλ λα εμνηθεησζνχλ. Έηζη, ζε επίπεδν 

παξακεηξνπνίεζεο θαη πνιιέο θνξέο ζρεδίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο επί 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνχληαλ απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ. Οη αιιαγέο εμέζεηαλ 

θάζε θνξά ην ζχζηεκα ζε λένπο θηλδχλνπο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, ζπγθεθξηκέλα, γηα ην θχθισκα δηαρείξηζεο αζζελή σο βαζηθφ ζην Π, ε 

εηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ πγείαο ηεο ειιεληθήο επαξρίαο, ρσξίο ηαπηφρξνλε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνθαιεί απψιεηα δεδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, απψιεηα θεξδψλ κε 

ζαθείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε – αζζελή. 
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Απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, ε ζρεδίαζε ησλ έξγσλ (2002) θαη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ηνπο νδήγεζε ηηο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, ζε ζπλεξγαζία 

(ζχκπξαμε) κε άιιεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ έξγσλ, 

εληζρχνληαο θαζεκία ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο. Ζ ζχκπξαμε δχν εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΟΠΤ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είρε κεγάιε εκπεηξία απφ ην ρψξν 

πγείαο, ελψ ε άιιε πξσηνπνξνχζε ζηελ αλάπηπμε web εθαξκνγψλ, απνδείρζεθε ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή απφ ηα πξνζδνθψκελα, εθφζνλ ε δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζηε ζρεδίαζε ησλ 

εθαξκνγψλ νδήγεζε ζε αδηέμνδα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεπψο, ζπλεξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε, θαη νη 

δχν εηαηξείεο μεθίλεζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα θφζηε ιφγσ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ, αιιά 

θαη νη δηεπξπκέλεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηα δχν επίπεδα (πγεία θαη web), δεδνκέλεο ηεο 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο, επηβάξπλαλ επηπιένλ ην θφζηνο ηνπ Έξγνπ. 

Ζ πιεζψξα ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξνέξρνληαλ ήηαλ απφ ζθάικαηα ησλ εθαξκνγψλ, 

είηε εμαηηίαο ηεο απεηξίαο ησλ ρξεζηψλ, αλέδεημε θαη έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Απφξξνηα απηνχ, ήηαλ ε απφθξηζε ησλ εθαξκνγψλ αλ θαη βαζηθφ θξηηήξην πνηφηεηαο φισλ ησλ 

Π, δελ ήηαλ ε επηζπκεηή γεγνλφο πνπ ζηνπο θνξείο πγείαο, ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ θαη επηζχξεη ζνβαξέο επζχλεο. 

Ζ απφθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία επίζεο δπζρέξαηλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π απνδείρζεθε 

θαη’ επαλάιεςε φηη νθεηιφηαλ ζε αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη 

ηεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ήηαλ πιένλ αλεπίθαηξεο (απφ ηε ζρεδίαζε κέρξη ηελ πξνκήζεηα) θαη ην λνκηθφ 

θαζεζηψο δελ επέηξεπε ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο κέζα απφ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπί ηεο πινπνίεζεο, ε έλαξμε θάζε λένπ ππνζπζηήκαηνο εμαθνινπζνχζε λα αληηκεησπίδεη ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα (άξλεζε, έιιεηςε πξφζπκσλ ρξεζηψλ, ρεηξηζηηθή δπζρέξεηα, θιπ) κε θάζε 

πξνεγνχκελν (ππνζχζηεκα), εθφζνλ νη πθηζηάκελνη ρξήζηεο εμαθνινπζνχζαλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζσξεία πξνβιεκάησλ, ζπλεπψο παξήγαγαλ αξλεηηθφ θιίκα, θαη νη «λένη» 

ρξήζηεο δελ επηζπκνχζαλ, αιιά δελ είραλ θαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα εληαρζνχλ ζηηο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο. Αληίζηνηρα, θαη ε δηνίθεζε ππέθππηε ζπρλά ζηελ πίεζε πεξί 

εμαίξεζεο εξγαδνκέλσλ, ηκεκάησλ αθφκε θαη νιφθιεξσλ ππνζπζηεκάησλ πξνζδίδνληαο κε 

νινθιεξσκέλε «κνξθή» ζην Π. 

Οη δπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ίδην ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ ήηαλ ακειεηέεο. Ο 

λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο δελ επέηξεπε ηηο ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
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απαηηνχληαλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Ζ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη κία δηαδηθηπαθή πχιε 

δε ζπλέβαιαλ πνιχ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ιφγσ ρακειήο εμνηθείσζήο ηνπο. Δλψ, 

απφ ηελ άιιε ην θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπ εθηφμεπζε ην θφζηνο θαη 

απνξξφθεζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε νδνηπνξηθά έμνδα. Χο εθ ηνχηνπ 

δελ θαηέζηε δπλαηή θαη ε πιήξεο εμάπισζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠΤ γηα λα αμηνπνηεζεί 

θαη ε web αξρηηεθηνληθή ηνπ. 

Οη βαζηθνί θίλδπλνη ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ απεηινχζαλ ζε θάζε θάζε ην Π θαη ηειηθά, 

είραλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ ηειηθή έθβαζή ηνπ. Οη δηαπηζησκέλεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 

ζπλεπάγνληαλ ζπλήζσο αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ιήθζεθε κία απφθαζε, 

θαζηζηψληαο ηελ αλ φρη αλεπίθαηξε, ιαλζαζκέλε. Έηζη, κφληκν δεηνχκελν γίλεηαη ε πξνζαξκνγή 

ζηελ αιιαγή πνπ επηζχξεη θάζε απφθαζε, ε νπνία θαηά ηνπο Hendry & Pettigrew (1986) δελ 

είλαη θαηάιιειε γηα έλα πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηνχλ πςειά επίπεδα δπλακηθήο (πρ. ζπρλέο 

κεηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ) θαη κε πξνβιέςηκεο αιιαγέο. 

Με ηελ πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεη ε Θεσξία ηνπ Pettigrew (contextualist approach) εληνπίζακε 

ηα εμήο:  

i. πψο δηάθνξνη παξάγνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (context) είραλ επηπηψζεηο ζηηο 

απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ, βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ (content) θαη ηηο δηαδηθαζίεο (process) 

πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη 

ii. πψο πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα φηαλ νη ζρέζεηο πεξηερνκέλνπ, δηαδηθαζίαο, πεξηβάιινληνο 

απνκαθξχλζεθαλ.  

Μέζσ ηεο αλάιπζεο, θαηαιήγνπκε φηη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο Π πξέπεη λα νξγαλσζεί, 

λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή/θαη νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ) θαη δνκηθνί παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απηά ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πεξηβάιινληνο, καδί κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο αλάπηπμε θαη πινπνίεζεο ηνπ Π (Saritasa, 

Taymazb, & Tumerb, October 2007). 
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Κεθάλαιο 5: ςμπεπάζμαηα 
 

Με αθνξκή ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, αλαιχζακε δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πινπνίεζε Π, βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ηνπ Pettigrew, ε νπνία θηλείηαη ζε ηξείο (3) άμνλεο: 

πεξηερφκελν (content), δηαδηθαζία (process) θαη πεξηβάιινλ (context). Ζ ζεσξία ζπλέβαιε ζηελ 

απνηχπσζε γεγνλφησλ κέζα απφ δηεμνδηθή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηα νπνία 

δχλαηαη λα θαηαιήγνπλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Σν πεξηερφκελν (content), ε δηαδηθαζία 

(process) θαη ην πεξηβάιινλ (context) ηεο αιιαγήο πνπ επηθέξεη ε εηζαγσγή ελφο Π, εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε βάζε κηαο εκπεηξηθήο αλάιπζεο, έηζη ψζηε λα 

παξαγάγνπλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε πεξίπησζε ίδησλ ή αλάινγσλ 

ζπλζεθψλ ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ αιιαγψλ θαη 

ζπλεπψο, ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Π, πξάγκα ην νπνίν ζα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

Πην αλαιπηηθά, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ: 

«Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τγείαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ», 

ζπλέιεμα δεδνκέλα ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία σο κειέηε πεξίπησζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Pettigrew. Ζ πξνζπάζεηα ζρεδίαζεο, 

πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ελφο Π γηα φινπο ηνπο θνξείο πγείαο ηεο 

πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, αλ θαη δελ θαηέιεμε ζε πιήξε πινπνίεζε, απνηέιεζε ηελ αθνξκή 

γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη έδσζε ρξήζηκν πιηθφ γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. Σα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα παξαηίζεληαη, ακέζσο, παξαθάησ. 

Με ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηα παξάπιεπξα νθέιε πνπ 

πηζαλά ζα πξνζδψζεη απηή ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ε εηζαγσγή Π δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη 

απηφλ ην ζηφρν. Γεδνκέλνπ φηη, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ ηαρχηεηα, ηε δηαθάλεηα, ηελ απινχζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ, θιπ, έλα Π κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

απνηειεί πξνθαλή επηινγή. Οη αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα θάζε αζζελή θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ ηδξπκάησλ, σο εμαηξεηηθά δεκηνγφλσλ γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Δμεηδηθεχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηελ πξνθεηκέλε αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ελφο Π Τγείαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκε θαη ε 
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αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζή ηεο πινπνίεζεο ηνπ, δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα, βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, εθφζνλ ιακβάλεη κηθξή απνδνρή απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ελψ θχξην 

κέιεκά ηνπ γίλεηαη ε κείσζε ηεο απψιεηαο ησλ εζφδσλ, ρσξίο πξνθαλή νθέιε θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ αζζελή. Γηα ην ιφγν απηφ, έλα Π Τγείαο ζα έπξεπε άκεζα λα «ζπκπιεξσζεί» 

κε δπλαηφηεηεο νη νπνίεο ζα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ 

αζζελή (πρ. άκεζε πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ θάθειφ ηνπ, πξνγξακκαηηζκφο ηαηξηθήο επίζθεςεο 

(ξαληεβνχ) απφ ην Γηαδίθηπν, θιπ), ελψ λα εληζρπζνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπο σο πξνο ηε 

δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία (Dorothy, June 2000) θαη λα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ βάζεη δεηθηψλ 

πξφιεςεο, ζλεζηκφηεηαο, θιπ. 

Βέβαηα, πξνυπφζεζε γη’ απηφ απνηειεί θαη ε χπαξμε εζληθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζέκαηα πγείαο 

γεληθφηεξα, έηζη ψζηε ε ζρεδίαζε ηνπ Π λα έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. 

Γεληθά, ε αλάγθε γηα μεθάζαξνπο ζηφρνπο (θαη ζε βάζνο ρξφλνπ), νη νπνίνη ζα ππεξεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη 

ηεο εθαξκνγήο ελφο Π  (Blumenthal, 2009), εθφζνλ έλα ζπλερψο πνιηηηθά κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ παξάγεη θιπδσληζκνχο ζην ίδην ην Π. Ζ ράξαμε ζηξαηεγηθήο, κε γλψκνλα ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Π  (Walsham & Waema, April 1994) θαη κπνξεί λα ζέζεη ηα 

ζεκέιηα ελφο δπλαηνχ Π ην νπνίν ζα εμππεξεηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο ζηφρνπο 

ηεο.  

Τπνζχλνιν ηεο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ πνιιέο δηαδηθαζίεο πνπ έπξεπε (θαη πάληα πξέπεη) λα 

πξνεγεζνχλ ηεο ζρεδίαζεο, φπσο ν νξηζκφο θνηλψλ θσδηθνπνηήζεσλ (πρ. ΑΜΚΑ) θαη 

πξνηχπσλ, θαζψο θαη ν επαλαζρεδηαζκφο (θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νκνγελνπνίεζε, αλ φρη 

θαλνληθνπνίεζε) ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηίζεληαη ηζρπξέο βάζεηο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ Π αιιά γίλνληαη θαη νη 

απαηηνχκελεο αιιαγέο πξνο ην ζθνπφ απηφ, ψζηε λα κε γίλνπλ βεβηαζκέλα θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Π (Jayasuriya, 1999). Έηζη, φινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ ην ρξφλν λα απνδερηνχλ ηελ 

αιιαγή θαη γεληθά, λα γίλεη ε αλαπξνζαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ επεξεάδνληαη είηε 

άκεζα, είηε έκκεζα. Ο ρξφλνο εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ εμνηθνλνκείηαη απφ ην 

δηαζέζηκν ρξφλν αλάπηπμεο ηνπ Π θαη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλν ηηο 

ακηγείο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε έιεπζε ηνπ Π. 
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Οη παξάγνληεο ρξφλνο θαη θφζηνο δηαδξακαηίδνπλ πάληα ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν θαη ζπλεπψο νη 

αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπο πξέπεη λα γίλνληαη χζηεξα απφ αλαιπηηθή κειέηε γηα λα κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ αθφκε θαη «έθηαθηα γεγνλφηα». Δπίζεο, δεδνκέλνπ, ηνπ επκεηάβιεηνπ ειιεληθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ζπρλέο πνιηηηθέο αιιαγέο, ε αξρηθή εθηίκεζε ησλ 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην πην απαηζηφδνμν ζελάξην πξνβιέςεσλ. Δμάιινπ, νη δχν 

απηνί παξάγνληεο είλαη θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, πρ. κία αχμεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, απμάλεη θαη ην θφζηνο θη απφ ηελ άιιε κία αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο, ππνβάιιεη ηελ πινπνίεζε ζε δηαδηθαζίεο (πρ. γξαθεηνθξαηία) ε νπνία επίζεο, απμάλεη 

ην ρξφλν. 

Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ άιινηε θαη’ επηινγή θη άιινηε 

αλαγθαζηηθά θαιείηαη λα εκπιαθεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π. Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ 

πξνζψπσλ (πξνγελέζηεξα, θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπο) απνηεινχλ δνκηθφ ζηνηρείν ζηελ 

επηηπρία ηνπ Π. πρλά, ε πξνζέγγηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη φρη ηφζν, κε άμνλα 

ηε ζέζε επζχλεο ηνπο, αιιά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ζπλεπψο νη δηνηθνχληεο πξέπεη λα έρνπλ 

απμεκέλε ηθαλφηεηα ζε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαζψο θαη νη ίδηνη λα έρνπλ μεθάζαξε 

άπνςε ησλ ζηφρσλ πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο αιιά φηη απαηηείηαη επηπιένλ πξνζπάζεηα 

απφ κέξνπο ηνπο. πγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, άξλεζε, απψιεηα δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, θα είλαη 

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά επηκειήο γηα λα κελ νξζψζνπλ 

εκπφδηα αλππέξβιεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. Έηζη, «κία απηαξρηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα παξάγεη έλα ζαθέο φξακα αιιά κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε νκάδεο δηνίθεζεο νη νπνίεο ζα αξλεζνχλ λα ην απνδερηνχλ θαη άξα λα ην 

επηβάιινπλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο» (Walsham & Waema, April 1994). Πάλησο, 

γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζεκαληηθφ είλαη λα απνδεζκεπηεί ε εζληθή ζηξαηεγηθή απφ ηνπο 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη απηφ λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο αζθνχληεο δηνίθεζε, αθφκε θαη κε 

αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ θξάηνπο. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζρεδίαζε πξέπεη λα θαηαιήγεη θάζε θνξά ζε έλα θεληξηθνπνηεκέλν ζχζηεκα, 

ηνπ νπνίνπ ηα νθέιε είλαη γλσζηά θαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθά ζε ρψξα κε απνκαθξπζκέλεο 

θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, φπσο νη λεζησηηθέο. Δίλαη ζαθέο, φηη πξηλ θαηαιήμνπκε ζε έλα 

θεληξηθνπνηεκέλν ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα γίλεη πξφνδνο ζηελ πηνζέηεζε επηκέξνπο 

(θεληξηθνπνηεκέλσλ) ζπζηεκάησλ, ηα νπνία, αθφκε θαη ζην επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη 
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λα επηδηψθνπλ ηελ επηηπρία ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

νδεγήζεη ζε κία ζπλνιηθή επηηπρία. Μηθξά, ζηαζεξά θαη γξήγνξα βήκαηα ζα πξέπεη λα 

κεζνιαβνχλ απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ Π, γηα ηελ νπνία γίλεηαη πνιχο ιφγνο ζε φζνπο νξγαληζκνχο 

πινπνίεζαλ Π. Λακβάλνληαο ππφςε φηη, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε πιήξνπο 

εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελφο νξγαληζκνχ γηα λα είλαη δπλαηή ε ιήςε δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ε ηήξεζε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ 

θαη ε δπλαηφηεηα κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο απηψλ, ζπκβάιιεη ζηε ιήςε νξζψλ δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ. Ο ηνκέαο πγείαο παξάγεη κεγάιν πιήζνο πιεξνθνξίαο, ε αλάθηεζε ηεο νπνίαο ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ζε ηαηξηθά ζέκαηα αιιά 

θαη ζε ζέκαηα γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ πγείαο. Οη ρξήζηεο ζέηνπλ 

ζπλερψο ζέκα αμηνπηζηίαο ηνπ Π, πνιιέο θνξέο, γηαηί ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα δεηνχκελα εμαγφκελα απφ ην Π, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα 

δηαζηαπξψζνπλ ηελ πιεξνθνξία. 

Απηφ βέβαηα, είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγηθή ιχζε πνπ πξνζθέξεη ην Π, σο 

ινγηζκηθφ. Ζ πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ, ινηπφλ, πξέπεη λα απνηειεί θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ην ινγηζκηθφ λα επηδέρεηαη εθηελή παξακεηξνπνίεζε. Οη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θνξέσλ πγείαο, δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ εκπνξηθά παθέηα ηα νπνία 

αθφκε θαη κεηά απφ πνιχ παξακεηξνπνίεζε, αδπλαηνχλ λα εληαρζνχλ ζηε ξνή εξγαζίαο ελφο 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ελψ γηα ην ηαηξηθφ ππνζχζηεκα ε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο παθέησλ 

ινγηζκηθνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, ην νπνίν θαιχπηεη πιήξσο ηηο ηαηξηθέο 

δηαδηθαζίεο, είλαη ζπρλά αξθεηά ζχλζεην γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχλ εηδηθά ηα πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. 

Γεληθά, ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ελδέρεηαη λα εκπνδίδεηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο (πρ. λνκνζεζία, έιιεηςε ηερλνγλσζίαο αμηνιφγεζήο ηνπ) αιιά ζα 

πξνζέθεξε έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ Π. Οη αξγέο δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο κεηψλνπλ ην δηαζέζηκν ρξφλν 

πινπνίεζεο, εμαληινχλ ηνπο πφξνπο θαη εθζέηνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε δηαδηθαζία αλακνλήο 

ε νπνία απνδεηθλχεηαη ηειηθά αξλεηηθή γηα ην ίδην ην Π. 

Πάλησο, ζε παγθφζκην επίπεδν παξαηεξνχληαη κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

εηζαγσγήο Π ζε θνξείο πγείαο, γεγνλφο ζην νπνίν νθείιεηαη ην φηη ζεσξείηαη «βηνκεραλία 
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πςεινχ ξίζθνπ»  (Kuhn & Giuse, April 2001). Ζ αλάιπζε θαηά Pettigrew ζηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε πεξίπησζεο ζπλέβαιε ζηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

ηξέρνπζα εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην ΟΠΤ ησλ Ηνλίσλ, ην νπνίν ζηέθζεθε κε ρακειφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο, αιιά παξάιιεια θαηέδεημε θαη ηε ζπλζεηφηεηα ησλ παξαγφλησλ θαη άξα θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ ή αλέδεημαλ.   

Μία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ινηπφλ ε θαηαλφεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ Π εληφο ελφο νξγαληζκνχ. Γειαδή, πέξα απφ ηελ πινπνίεζε θαη ηηο ειιείςεηο πνπ 

απηή αληηκεησπίδεη, ρξήζηκν είλαη λα αμηνινγεζεί (θαη ηερληθά βάζεη θάπνηνπ πξνηχπνπ) θαη λα 

αλαιπζνχλ νη ηξφπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί ην Π λα αμηνπνηεζεί ζην κέγηζην βαζκφ 

βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, πνηα είλαη ε δπλαηή επεθηαζηκφηεηα ηνπ θαη ηη 

επηπιένλ απνδνηηθφηεηα δχλαηαη λα πξνζθέξεη ηφζν ζηνπο ρξήζηεο, ζηνπο αζζελείο, θιπ αιιά 

θαη ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ πγείαο. 

Ίζσο, ινηπφλ κία επφκελε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ λα ήηαλ ε αλάιπζε ξίζθνπ, 

εθφζνλ ηψξα νη θίλδπλνη είλαη πην εκθαλείο θαη κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα αλαιπζνχλ 

δηεμνδηθά θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζε θάζε επφκελε 

ζρεδίαζε Π πνπ αθνξά είηε ζηνλ ηνκέα πγείαο, είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ. 
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Δπίλογορ 
 

Απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζηελ εθαξκνγή Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο 

ζηα Ηφληα (θαη πξφζθαηα ζηελ Πεινπφλλεζν), ζπκπεξαίλσ φηη κφλν κέζα απφ ζηελή ζπλεξγαζία 

φισλ, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία δηαρέεηαη, ηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη ζπιινγηθά, θαη 

ηειηθά ε πιεξνθνξηαθή δηείζδπζε θαζίζηαηαη επθνιφηεξε θαη πην «αλαίκαθηε». Γεληθά, ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο (management) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηέζζεξεηο (4) ρξπζνί θαλφλεο: 

δηαθάλεηα, αμηνπηζηία, μεθάζαξν ζρέδην θαη ζπλαίλεζε. 

Ζ δηαθάλεηα επηηπγράλεηαη κέζα απφ αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ επηινγή ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θαη ζπληεξείηαη κέζα απφ ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

ζρεδίαζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Π. Ζ επηθνηλσλία, δειαδή απνηειεί έλα δίαπιν δηάρπζεο 

φρη κφλν ηεο ελεκέξσζεο, αιιά ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ Π. 

Ζ αμηνπηζηία ζπλδέεηαη ηφζν κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ Π, φζν θαη κε ηελ ίδηα ηεο 

ηερλνινγηθή θχζε ηνπ Π. Απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην πνηφηεηαο θαη είλαη ην κφλν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ηε δπλακηθή λα πείζεη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Π. 

Αλαθνξηθά κε ην μεθάζαξν ζρέδην, πξνυπφζεζε απνηειεί ν μεθάζαξνο ζηφρνο. Καζεηί, πνπ 

είλαη ππφ ζρεδίαζε πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην ζηφρν πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη, λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη λα θέξεη πιήξε ηεθκεξίσζε γχξσ απφ ηηο 

ζρεδηαζηηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο.  

Σέινο, γηα ηε ζπλαίλεζε απαηηείηαη ζπιινγηθφηεηα κέζα απφ ηε ζηαδηαθή ελεξγνπνίεζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο, φρη κφλν 

ζηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, αιιά ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ δηαρένληαη ζην ζχζηεκα πγείαο, πξνβάιινληαο ηνπο ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο.  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε θαηαλφεζε φηη: α) κφλν κέζσ ζσζηά νξγαλσκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ αμηφπηζηα Π είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζε ηεο ζπαηάιεο πνπ απηή ηε 

ζηηγκή είλαη θαλφλαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, β) φηη ε Πιεξνθνξηθή γεληθά επηηξέπεη ηε 

ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ παξάγεηαη θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ πγείαο, γ) ε πξνζαξκνγή ησλ Π ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, δεδνκέλσλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ππνζηειέρσζεο, ησλ ειιηπψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κε λνκίκσλ ξνψλ επηθέξεη 

κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη δ) ε αδπλακία γξήγνξεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
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απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημε ηνπ Π, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απνηεινχλ ηα ζεκεία 

βαξχηεηαο γηαηί ε παξάβιεςή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ απνηπρία ηνπ Π. 
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Παπάπηημα 1: ηψσοι και Απαιηήζειρ ανά Τποζωζηημα 

Σηόσοι ανά Υποζύζηημα 

 

Σν νηθνλφκν-δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηελ βάζε θάζε νξγαληζκνχ θαη σο ηέηνην πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηα 

λνζνθνκεία, ζηα ΚΤ θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Δπίζεο, 

απηνλφεηνο ζηφρνο γηα θάζε ζχζηεκα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο είλαη λα πξνζδίδεη εθείλεο ηηο 

επθνιίεο ζηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα επλνεί ηελ άληιεζε 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα ζπλδπάδεη γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ, απιφηεηα, ζπρλή ρξήζε πξνεπηινγψλ (defaults), ππνδεηγκάησλ θαη πξνζεγκέλνπο 

ηξφπνπο καδηθήο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θφζηνπο ππεξεζηψλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θαηαλφεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελφο εληαίνπ νξγαληζκνχ. Θα 

πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηφ, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φηη πρ. ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, ηεο Απνζήθεο, ηεο Κνζηνιφγεζεο, θιπ, ζα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε εληαίν ηξφπν θαη σο κέξε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, σο 

πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε «νηθνλνκία θιίκαθαο», ζα πξέπεη 

θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ, λα γίλεη ρξήζε εληαίσλ  

θσδηθνπνηήζεσλ ζηα πιηθά, ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ζηελ θαηάζηξσζε ησλ ινγηζηηθψλ 

ζρεδίσλ γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (βάζεη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ είλαη ζε ηζρχ), 

θαζψο θαη ησλ θέληξσλ θφζηνπο ηεο θνζηνιφγεζεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ειέγρνπ 

ηνπ θφζηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ πξνκεζεηψλ, ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ θνξέσλ πγείαο ζε έλα εληαίν κνληέιν ιεηηνπξγίαο, φπσο 

απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ελ ελεξγεία Νφκνπο. Ζ απαίηεζε απηή αθνξά θπξίσο ζην ινγηζκηθφ 

ηεο δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ. Σν δεηνχκελν ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ είλαη ε χςηζηε δηαθάλεηα, ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο νξγαλσκέλεο θαη ζηξσηήο «ξνήο πξνκεζεηψλ». 

ηφρνο είλαη, επίζεο, ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε αλάισζε ησλ πφξσλ. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ απηνκαηνπνίεζε φινπ ηνπ θχθινπ ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηηο πξνκήζεηεο ησλ νπνηνδήπνηε εηδψλ (απφ 
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θάξκαθα έσο ηαηξηθά κεραλήκαηα) θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο θάζε πξνκήζεηαο. εκαληηθφηαηνο ζηφρνο, 

επίζεο, είλαη ε βέιηηζηε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν πξνκεζεπηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ κνλάδσλ 

πγείαο λα δηεθδηθνχλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα ηνπο εμππεξεηνχλ, ρσξίο πεξηηηέο θηλήζεηο θαη αξγνπνξία. Ζ επηηπρία, ζηε 

δηεθδίθεζε ζπκθσληψλ πνπ είλαη ζπκθέξνπζεο γηα ηηο κνλάδεο πγείαο, δχλαηαη λα ζηεξηρζεί ζε 

νινθιεξσκέλα δεδνκέλα πνπ ζα ηεξνχληαη, γηα πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο θαη 

ελεκεξσκέλα δεδνκέλα πνπ ζα ηεξνχληαη γηα ηα πξνκεζεπφκελα είδε θαη γηα είδε πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθά άιινη πξνκεζεπηέο. ην πιαίζην ηνπ εληαίνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξνκεζεηψλ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε αγνξάο απφ επηιεγκέλα 

ζεκεία (ζηα λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο θιπ.), φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ιίζηεο απφ ηα αγνξαδφκελα είδε θαη πηζαλφλ ζηηο δηαζέζηκεο ζπκθσλίεο κε 

πξνκεζεπηέο ζε ζρέζε κε ηηκέο θιπ. εκαληηθή είλαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ 

αηηεκάησλ γηα πξνκήζεηα φισλ ησλ κνλάδσλ πγείαο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, θαζψο επίζεο 

θαη ζπλερήο ζχγθξηζε ησλ κειινληηθψλ πξνκεζεηψλ κε ηνπο αξρηθά εγθεθξηκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο πξνκεζεηψλ. Ζ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα δχλαηαη λα εμνθιεί πξνκήζεηεο άιισλ 

ζεκείσλ (π.ρ. λνζνθνκείσλ, ΚΤ) ή λα παξαγγέιιεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη λα πξνηείλεη ηφπνπο 

παξάδνζεο ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη αλάγθεο.  

Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο, φζνλ αθνξά ηελ δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Οη αιιαγέο απηέο 

απνξξένπλ απφ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Ννκηθνχ θαη Θεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο νξγαλσηηθήο. Οη 

αιιαγέο απηέο, αλ ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ αξρή ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κε ζρεηηθά 

εχθνιν θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν.  

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ ΔΤ είλαη ε δπλαηφηεηα γηα 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ (θιηλψλ, εξγαζηεξίσλ θ.ά.). Ζ 

δπλαηφηεηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απηψλ, είλαη βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βέιηηζηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξνο 

ηνλ πνιίηε. 

Σν Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο Αζζελψλ θαη ην Ηαηξηθφ ππνζχζηεκα θαιχπηνπλ ην ζεκαληηθφηεξν 

ηκήκα ηεο ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (λνζνθνκεία, ΚΤ, ΠΗ, 

εμεηαζηήξηα). Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: 
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Να είλαη αζζελνθεληξηθφ θαη ν αζζελήο λα ζεσξείηαη σο καθξνρξφληνο «ζπλεξγάηεο» ζηε 

δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Με ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ (απφ ην 

ΟΠΤ) ζηελ νπζία δίλεηαη έκθαζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. ην ΟΠΤ πεξηέρνληαη πνιιέο νληφηεηεο (entities) φπσο ην 

πεξηζηαηηθφ, ε επίζθεςε ηνπ αζζελνχο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πνιιέο άιιεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ. Ζ απαίηεζε ζηφρνο είλαη φηη ε νληφηεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ε 

θεληξηθή νληφηεηα ζην ΟΠΤ, θαη κε ηελ ρξήζε ελφο βαζηθνχ πξσηεχνληνο θσδηθνχ ηεο 

νληφηεηαο ζα πξέπεη λα απνθηάηαη πξφζβαζε ζε φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία, αλάινγα κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε. Ζ επηινγή απηή ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο κέζσ ηνπ Δληαίνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Αζζελνχο (ΔΑΜΑ). Πέξα απφ 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε, ε αξρηηεθηνληθή απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηθεξεηαθή 

δηάζηαζε ηνπ ΟΠΤ, αλαβαζκίδεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζεξαπείαο αιιά θαη 

ελδπλακψλεηαη ην ζχζηεκα ζηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο. Σέινο, ην ζέκα απηφ, απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηαζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζε εζληθή 

θιίκαθα (ΔΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ή άιιν). Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ζεκεξηλέο αλάγθεο αιιά θαη 

νη κειινληηθέο εμειίμεηο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο πνιιαπιψλ θσδηθψλ 

αζζελνχο (ζην κεηξψν θάζε αζζελή) θαη λα δηαηεξεί ειεχζεξα πεδία γηα απηή ηε ρξήζε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πηζαλέο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (πρ. ΔΑΜΑ ζε Δζληθή 

θιίκαθα). 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ (episode) ζην πιαίζην ηνπ 

κειινληηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο (ΖΦΤ) εληφο κηαο ΜΤ θαη ζηαδηαθά κεηαμχ ησλ 

ΜΤ θαη ησλ βαζκίδσλ πγείαο, ψζηε ζε θάζε επίζθεςε ή επαθή ηνπ πνιίηε κε ην ΟΠΤ λα 

ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πεξηζηαηηθνχ, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ζην κεηξψν ηνπ αζζελή. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεξνχληαη ζηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠΤ, δελ 

απνηεινχλ μερσξηζηφ θάθειν, αιιά κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ΖΦΤ θαη απηφο ζα πεξηέρεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο πξάμεηο, θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά μερσξηζηφ αξηζκφ πεξηζηαηηθνχ. Ζ έλλνηα ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ επηηξέπεη ηε ηήξεζε κε ζπλεθηηθφ ηξφπν φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ 

(ρξεψζεηο, ξαληεβνχ, θιπ), είηε πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθφ αζζελή (λνζειεία), είηε πξφθεηηαη γηα 

εμσηεξηθφ αζζελή (επίζθεςε ζε εμσηεξηθά ή απνγεπκαηηλά ηαηξεία, επίζθεςε ζε ΚΤ θιπ).  
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Ζ ππνζηήξημε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάζηαζεο ηνπ ΟΠΤ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηεινχλ επηηαθηηθή αλάγθε. Σα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη ζε έλα 

Ννζνθνκείν ή ΚΤ ή ΠΗ ή εμεηαζηήξην, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο (ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ πγείαο). ε 

δεχηεξε θάζε, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κέξνπο ησλ δεδνκέλσλ κηαο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο κε θάπνηαο άιιεο, κε ηελ ρξήζε πξνηππνπνηεκέλεο επηθνηλσλίαο (π.ρ. 

HL7 ή άιινπ πξνηχπνπ). 

Απαιηήζειρ ανά Υποζύζηημα 

Γιοικηηικψ-Οικονομικψ Τποζωζηημα  

 

Γενική Λογιζηική: Ζ Γεληθή Λνγηζηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ε βάζε φινπ ηνπ Γηνηθεηηθφ-

νηθνλνκηθνχ ππνζπζηήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΠΓ) 146/2003. ιεο νη εθαξκνγέο πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

ελεκεξψλνπλ ηελ ινγηζηηθή κε ζηφρν ηελ έγθαηξε άληιεζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ απφ φιεο ηηο ΜΤ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ειέγρσλ φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

ιεο νη επηκέξνπο ΜΤ ζα έρνπλ Γεληθή Λνγηζηηθή ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε αθελφο 

λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηνπο, αθεηέξνπ λα γίλεηαη εχθνιε, άκεζε θαη ζπλερήο ελνπνίεζε 

απνηειεζκάησλ (consolidation) ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αζθεί ηε 

γεληθφηεξε επνπηεία επί ησλ ΜΤ. Πηζαλφηαηα, ηα λνζνθνκεία, ηα ΚΤ θαη ηα ΠΗ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ εληαίν ινγηζηηθφ ζρέδην θαη εληαία παξακεηξνπνίεζε, ψζηε λα επλνεζεί κε θάζε 

ηξφπν ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο πνπ ζα κπνξέζεη λα 

δψζεη θαξπνχο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο θαη αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ΜΤ. 

Ζ ιήςε έγθαηξεο θαη γξήγνξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ 

άιισλ κνλάδσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο – ζπγθεληξσηηθά ή κεκνλσκέλα– ζα απνηειέζεη 

θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη επηζπκεηή, ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα ππνζηεξίδεη ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ (ζε ζπλχπαξμε κε ην 

δηπινγξαθηθφ, αλ ρξεηαζζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα, δηαδηθαζίεο έθδνζεο εληαικάησλ πιεξσκήο, 

γξακκαηεηψλ είζπξαμεο, ελεκεξψζεηο Κσδηθψλ Αλάιπζεο Δμφδσλ (ΚΑΔ), θιπ), ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ΜΤ). ε πεξίπησζε πνπ 
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παξνπζηαζηεί αλάγθε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ (βάζεη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο) ζε απινγξαθηθφ 

ζχζηεκα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ έηζη 

ψζηε απηφ λα είλαη εθηθηφ. Ζ παξνχζα ππνρξέσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ. Αθφκε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα παξνπζηάζεη ηηο πξνηεηλφκελεο 

δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο απφ ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα ζην δηπινγξαθηθφ (φπνπ απαηηείηαη). 

Σέινο, ην ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ηξέρνληα ΚΒ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ επειημία θαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ απαηηεί έλαο ζχγρξνλνο 

νξγαληζκφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππεξεζίεο. 

Πποχπολογιζμοί - Απολογιζμοί: Ο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνυπνινγηζκψλ είλαη ε 

ηήξεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θάζε λνζνθνκείνπ, φπσο θαη 

ησλ άιισλ ΜΤ, θαη ε ζχγθξηζε κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Ζ εθαξκνγή ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή νηθνλνκηθψλ λα απνηππψζεη κέζα ζε απηφ, 

ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ λνζνθνκείνπ (κε δπλακηθά νξηδφκελεο δηαζηάζεηο παξαθνινχζεζεο), 

έηζη ψζηε νη πξνυπνινγηζκνί λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηάθνξεο κεζφδνπο θαηάξηηζεο 

πξνυπνινγηζκψλ θαη λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο. Να έρεη ρξνληθή δηάζηαζε 

κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο θαη λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ εηψλ, ηξέρνληνο 

έηνπο θαη πξνβιέςεηο επνκέλσλ εηψλ. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ζε κεληαία βάζε, 

ηξηκεληαία, εμακεληαία θιπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηεξαξρηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ πξνυπνινγηζκψλ θαη ελνπνίεζεο απηψλ ζε αλψηεξα επίπεδα, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δνζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πξνυπνινγηζκψλ ζε θνξείο πνπ αζθνχλ επηηειηθή 

εμνπζία ζηα λνζνθνκεία, φπσο είλαη ε Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, ην 

Τπνπξγείν, θιπ. Ζ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε δεκνθηιή παθέηα Δθαξκνγψλ Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ ηεο αγνξάο. 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε επρξεζηία ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ 

πξνυπνινγηζκνχ (templates), έηζη ψζηε ν ππεχζπλνο πξνυπνινγηζκνχ αλά θέληξν θφζηνπο 

(θιηληθή, ηκήκα, ΚΤ θηι.) λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη θχιια πξνυπνινγηζκνχ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θέληξνπ θφζηνπο. Θα πξέπεη, ηέινο, λα ππάξρεη πιήξεο ζπιιεηηνπξγία κε ην 

θχθισκα ηεο νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ – απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εμαγσγή νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 
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Αναλςηική Λογιζηική: Μέζσ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ ΚΒ δηαηάμεηο ζε φ,ηη αθνξά ην απηφλνκν θχθισκα ινγηζηηθήο ηεο 

νκάδαο ελλέα (9) ηνπ Δληαίνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (ΔΓΛ) θαη ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ην ΠΓ 146/2003. Σν θχθισκα απηφ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπλδεζηκφηεηα θαη ηρλειαζηκφηεηα ησλ εγγξαθψλ απφ ηε Γεληθή ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. 

Πέξα απφ ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΚΒ, ζα πξέπεη λα δίλεη δηνηθεηηθή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε δηάξζξσζε ηνπ 

θφζηνπο, θαη ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΜΤ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα 

ζπκβαηφ κε ηελ εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε θαη λα ζπιιεηηνπξγεί απφιπηα κε απηή.  

Κοζηολψγηζη: Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ν κεραληζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θέληξα θφζηνπο θαη θέληξα εζφδσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα 

παξαθνινπζνχληαη εληαία ζηα επηκέξνπο ζεκεία, θαη ζα ελνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο αλεμάξηεηα απφ ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Ζ αλάπηπμε 

αζζελνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ. Ο αζζελήο είλαη ν βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ (λνζειεία, εμεηάζεηο, επεκβάζεηο, αλαιψζεηο θαξκάθσλ θιπ). Απφ ηελ άιιε, 

νη ΜΤ, αιιά εηδηθφηεξα ην λνζνθνκείν είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ ζπγθεληξψλεη πνιιά 

μερσξηζηά ηκήκαηα (θιηληθέο, εξγαζηήξηα, ρεηξνπξγεία, θηι.) ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, αθελφο, 

λα παξαθνινπζείηαη ν αζζελήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην λνζνθνκείν, αθεηέξνπ, 

πξέπεη λα δίλεηαη ζαθήο εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηά 

ηνπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαη ζπζρέηηζε ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ θφζηνπο 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ λα ππνζηεξίδνληαη ζχγρξνλεο θνζηνινγηθέο κέζνδνη (π.ρ. 

θνζηνιφγεζε βαζηζκέλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (activity based costing)), θιπ. 

Διζππακηέοι Λογαπιαζμοί: Αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ-

αζζελψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ φπσο αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, 

άιια λνζνθνκεία θιπ. Αλαγθαία παξάκεηξνο ησλ εθαξκνγψλ είλαη ε απφιπηε ζπιιεηηνπξγία κε 

ην θχθισκα ηεο δηαρείξηζεο αζζελψλ (θίλεζε αζζελψλ, γξαθείν λνζειίσλ) θαη ηα 

ππνζπζηήκαηα εθείλα πνπ παξαθνινπζνχλ άκεζα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

αζζελείο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ηξηγσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
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ζπλαιιαζζνκέλσλ (π.ρ. ε ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ρξεψλεη ηνλ 

αζζελή, αιιά ηηκνινγείηαη ν αζθαιηζηηθφο ηνπ θνξέαο). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πιήξεο παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε άιια λνζνθνκεία (π.ρ. αζζελείο πνπ 

δηαθνκίδνληαη απφ άιια λνζνθνκεία). Σν θχθισκα ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα 

αληιεί ηνλ θχξην φγθν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, απφ ην ππνζχζηεκα ηεο δηαρείξηζεο αζζελψλ 

ειεθηξνληθά (on line) θαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο κεηάπησζεο. Σέινο, 

ζα πξέπεη ην ππνζχζηεκα λα είλαη επέιηθην, εχρξεζην, πιήξσο νινθιεξσκέλν κε ην Ηαηξηθφ 

Τπνζχζηεκα θαη λα επηηξέπεη εχθνιε πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο, παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο εθφζνλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα 

ζπλδπάδνληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ πειάηε-αζζελνχο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηαηξηθνχ 

ηχπνπ. 

Πληπυηέοι Λογαπιαζμοί (Ππομηθεςηέρ): Σν θχθισκα ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ 

θαιχπηεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

εηδψλ (πγεηνλνκηθά πιηθά, θαξκαθεπηηθά, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, θιπ) θαη ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη 

λα ζπιιεηηνπξγεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ θαη λα δίλεη αλαιπηηθή 

πιεξνθφξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ εηθφλα ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο (ελειηθίσζε ππνινίπσλ, ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ βάζεη ηηκνινγίσλ 

πξνκεζεπηψλ, ζπκβάζεηο θ.ιπ.), ζηνηρεία πνπ ζα βνεζνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο λα θάλνπλ 

ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ πιεξσκψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη αλάινγν κεραληζκφ εγθξίζεσλ πιεξσκψλ, ψζηε κνλάρα 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ εληάικαηα πιεξσκήο ζε πξνκεζεπηέο θαη 

κφλν φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Γιασείπιζη Πποζυπικοω και Μιζθοδοζία: Ζ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ Μηζζνδνζία, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε θαλφλεο (θαη εμαηξέζεηο απφ ηνπο 

θαλφλεο) γηα νκάδεο εξγαδνκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε θαλφλεο, 

rule based system). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαρείξηζε κηζζψλ, επηδνκάησλ, πξηκ, αζθαιηζηηθψλ 

θαιχςεσλ ζα παξακεηξνπνηείηαη, πιήξσο θαη ζα επηηπγράλεηαη κε απιφ ηξφπν ε κηζζνδνζία 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη ησλ επνρηαθψλ θαη ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ, αγξνηηθψλ, θηι. Δπίζεο, ε δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ πξέπεη λα παξαθνινπζεί φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εκέξα ηεο 
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πξφζιεςεο, ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο, ηηο πξναγσγέο θαη αλαιπηηθά, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

ηε δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ πεξηιακβάλνληαη επθνιίεο γηα παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε 

απνπζηψλ πάζεο θχζεσο, ελψ ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ ινγηζκηθνχ, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή απηή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη 

πεξηιακβάλεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη λα πξνβιέπεη αζθάιεηα θαη εηδηθφ ρεηξηζκφ 

ζηελ πξφζβαζε ζ’ απηήλ. 

 

Δηθφλα 11. Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ. 

 

Γιασείπιζη Παγίυν: Ζ εθαξκνγή ησλ παγίσλ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλεηψλ θαη 

αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη φισλ ησλ ΜΤ. Μεηαμχ απηψλ 
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πεξηιακβάλνληαη ηφζν ν ηππηθφο πάγηνο εμνπιηζκφο ελφο νξγαληζκνχ (θηήξηα, απηνθίλεηα, 

γξαθεία θιπ) φζν θαη ν εμεηδηθεπκέλνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ελφο λνζνθνκείνπ (ηνκνγξάθνη, αλαιπηέο θιπ). Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη 

ηδηνθηεζίαο ησλ ΜΤ, φπσο ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (ζπλνδφο 

εμνπιηζκφο) ή απφ ρξεζηδάλεηα. Αλάκεζα ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ε 

δηαρείξηζε πνιιψλ ηχπσλ απνζβέζεσλ (κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο) θαη 

ε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο κε ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ.  

Ππυηψκολλο: ηφρνο ηνπ πξσηνθφιινπ είλαη λα θαηαγξάςεη, λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα 

ηεθκεξηψζεη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα. ε πεξίπησζε χπαξμεο πθηζηάκελνπ 

ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπιιεηηνπξγία ηνπ κε ην ΟΠΤ. 

Γηαρείξηζε Απνζεθψλ: Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεθψλ είλαη ν 

έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ ΜΤ κε πιηθά, ε απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζή 

ηνπο, κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη 

πνζνηηθή θαη αμηαθή δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ. Οη Απνζήθεο κπνξεί λα είλαη «θπζηθέο» ή 

«λνεηέο» απνζήθεο. Σν ηκήκα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ, έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη εδψ, αλαιακβάλεη 

λα δηαρεηξηζηεί ζηα λνζνθνκεία ή ζηηο άιιεο ΜΤ, φια ηα πιηθά (εθηφο ησλ θαξκάθσλ). Οη 

απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη εηδηθφηεξα ζηελ 

εθαξκνγή «Φαξκαθείν – πληαγνιφγηα». Σα πιηθά πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη σο πξνο 

ηελ αξρεηνζέηεζή ηνπο ζε δηάθνξεο απνζήθεο θαη σο πξνο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο απφ απνζήθε 

ζε απνζήθε. Οη απνζήθεο ελεκεξψλνληαη άκεζα απφ ηηο παξαιαβέο ησλ πξνκεζεηψλ θαη απφ ηηο 

δηαθηλήζεηο κεηαμχ απνζεθψλ θαη ηεξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ελεκεξσκέλν ππφινηπν αλά είδνο 

θαη απνζήθε. Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο παξηίδσλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Υξεηάδεηαη λα ηεξνχληαη πιήξεηο θαξηέιεο γηα φια ηα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εηδψλ, νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπο θαη νη δηάθνξνη κεηξεηέο φπσο: ζηνθ αζθαιείαο, ζεκεία 

αλαπαξαγγειίαο, θ.ιπ. Απαξαίηεην επίζεο λα ππνζηεξίδνληαη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ εηδψλ θαη ηελ θπζηθή απνγξαθή αλά θαηεγνξία εηδψλ. Σέινο, ζεσξείηαη 

απαξαίηεην λα ππνζηεξίδνληαη ηξφπνη παξαθνινχζεζεο ησλ θπζηθψλ απνζεθψλ (ρσξνηαμηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ, δηάδξνκνη, ξάθηα θηι.). 
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Δηθφλα 12. Δθαξκνγή Πξσηνθφιινπ 

 

Ππομήθειερ και Γιασείπιζη ςμβάζευν: ηφρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνκεζεηψλ είλαη ε 

απηνκαηνπνίεζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν γηα ηηο ΜΤ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηερληθά εθηθηφ λα γίλεηαη θεληξηθά απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, ηνπηθά απφ ηηο δηάθνξεο 

ΜΤ θαη απφ νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ κεζφδσλ. Αλαιπηηθά, γηα λα ππνζηεξηρζεί κία 

πξνκήζεηα απφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη αηηήζεηο αγνξάο απφ επηιεγκέλα 

ζεκεία (π.ρ. λνζνθνκεία, ΚΤ, θιπ.), φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο 

απφ ηα επηηξεπηά αγνξαδφκελα είδε θαη πηζαλά ζηηο δηαζέζηκεο ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο ζε 

ζρέζε κε ηηκέο θιπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ γηα 

πξνκήζεηα θεληξηθά απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, εηδηθά φηαλ 

ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα ζεκεία. Αλάινγα κε ην χςνο 

αγνξψλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη πην πνιχπινθα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα απηφκαησλ ειέγρσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ, απφ ηα δηάθνξα 

ζεκεία, αηηήζεσλ πξνκεζεηψλ βάζεη θαλφλσλ θαη έλα ζχζηεκα εγθξίζεσλ κε ηεξαξρίεο θαη 

αζθάιεηα ρξεζηψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ απηνκαηνπνηεκέλσλ, απφ ην 
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ζχζηεκα, πξνηάζεσλ γηα πξνκήζεηεο βάζεη θαλφλσλ ή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. Ζ 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ζα είλαη δπλαηφλ λα εμνθιεί πξνκήζεηεο άιισλ ζεκείσλ (π.ρ. 

λνζνθνκείσλ, ΚΤ, θιπ.) ή λα παξαγγέιιεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη λα πξνηείλεη ηφπνπο 

παξάδνζεο ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη νη αληίζηνηρεο αλάγθεο. Σν ζχζηεκα παξαιαβψλ ζα 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο εληνιέο αγνξψλ ή κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ. Με ηελ 

εθαξκνγή δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ πξέπεη λα πινπνηείηαη ε παξαθάησ ιεηηνπξγηθφηεηα: ζχλδεζε 

αηηήζεσλ αγνξψλ, εληνιψλ πξνκήζεηαο κε ζπκβάζεηο πξνκεζεπηψλ, πιήξεο θαηαγξαθή ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη θσδηθνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ 

φξσλ ηνπο κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ αλά πάζα ζηηγκή, δπλαηφηεηεο 

ζπγθξίζεσλ ησλ φξσλ παξαιαβήο αγαζψλ κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ θαηά ηηο παξαιαβέο 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, πξνεηδνπνηήζεηο γηα ιήμε ζπκβάζεσλ, ζχλδεζε πξνθεξχμεσλ θαη 

δηαγσληζκψλ κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ θ.α. 

Γιασείπιζη Γιαθεζίμυν: Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ – εθξνψλ ζηνηρείσλ βξαρππξφζεζκνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ΜΤ. Θα πξέπεη λα θαιχπηνληαη (κέζα απφ μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο νη 

ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο φπσο π.ρ. νη πιεξσκέο πξνζσπηθνχ) θαη λα πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηπαξαβνιήο ησλ εγγξαθψλ ηακείνπ κε ηηο εγγξαθέο ζην εμηξέ ηεο 

ηξάπεδαο (bank reconciliation) θαη ε δηφξζσζε ηπρφλ απνθιίζεσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη 

πιήξεο ηζηνξηθφ ησλ ηακεηαθψλ ζρέζεσλ κε φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο (αζζελείο, 

πξνκεζεπηέο, αζθαιηζηηθά ηακεία) θαζψο θαη λα εθδίδνληαη απφ ην ζχζηεκα θαηαζηάζεηο 

ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow) γηα ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη γηα κειινληηθέο, βάζεη ησλ 

πθηζηάκελσλ ηακεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ ησλ ΜΤ ή ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο. 

Τποζωζηημα Γιασείπιζηρ Αζθενϊν 

 

Γπαθείο Κίνηζηρ – Δζυηεπικοί Αζθενείρ: θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ λνζειεπφκελνπ αζζελή απφ ηελ εηζαγσγή έσο θαη ηελ έθδνζε 

ηνπ εμηηεξίνπ ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ αζζελή, θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ζην λνζνθνκείν, θαζψο θαη ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή γηα επηζπκεηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ ηε δηνίθεζε, 
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αιιά θαη ηα ηκήκαηα - θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ. πιιεηηνπξγεί απφιπηα κε ην ππνζχζηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ξαληεβνχ θαη ζπλδέεηαη κε ηε ιίζηα αλακνλήο αζζελψλ πξνθείκελνπ λα γίλεηαη ν 

ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πφξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο εηζαγσγήο αζζελή, ε δηαρείξηζε ησλ 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εηζάγνληαη γηα λνζειεία θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εηζηηεξίσλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη δπλαηφηεηα κειινληηθήο ππνζηήξημεο θάξηαο πγείαο 

(π.ρ. µε ρξήζε bar code, smart card, θιπ) γηα ηελ γξήγνξε θαη ρσξίο ζθάικαηα εηζαγσγή ηνπ 

αζζελή. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ έθδνζε ησλ εμηηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο πηζηνπνηεηηθψλ (γηα αζθαιηζηηθά ηακεία, βεβαηψζεηο εηζαγσγήο, εμαγσγήο θιπ). 

Δπίζεο, ε εθαξκνγή ζα δίλεη ζαθή εηθφλα ηεο πιεξφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ (αλά ζέζε, φξνθν, 

θιηληθή) ψζηε λα γίλεηαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εηζαγσγψλ αζζελψλ. Σέινο, ε 

εθαξκνγή ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο, πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θιηλψλ θαη ζέζεσλ 

λνζειείαο κε εχθνιν θαη γξαθηθήο απεηθφληζεο ηξφπν. 

 

Δηθφλα 13. Γηαρείξηζε Αζζελή. 

 

Γιασείπιζη Ρανηεβοω Δξυηεπικϊν και Απογεςμαηινϊν Ιαηπείυν: θνπφο ηεο εθαξκνγήο 

είλαη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ εμσηεξηθψλ θαη απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ. 
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Πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ξαληεβνχ ζηα εμσηεξηθά θαη απνγεπκαηηλά ηαηξεία 

(αλά ηαηξφ, ηµήµα, ζεµείν παξνρήο), ε δεκηνπξγία ιίζηαο αλακνλήο, θιπ. ηφρν έρεη ην ζσζηφ 

θαη έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, αλζξσπίλσλ θαη κε, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ ησλ εμσηεξηθψλ θαη απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ. Ζ εθαξκνγή ζα 

επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ησλ σξαξίσλ 

ιεηηνπξγίαο (σξάξην, δηάξθεηα εμέηαζεο, αξηζκφο ηαηξψλ), έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα ησλ ξαληεβνχ. Θα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ νη αξγίεο 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απηνκαηνπνηεί πνιιέο απφ 

ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο γξακκαηείαο ξαληεβνχ (π.ρ. θιείζηκν ξαληεβνχ εκέξαο µε 

απηφκαηε αλαδήηεζε ηεο πξψηεο δηαζέζηκεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο πνπ δηαηίζεηαη ν γηαηξφο ή/ 

θαη ην αληίζηνηρν εμσηεξηθφ ηαηξείν). Ζ εθαξκνγή απηή ζα απνηειεί ηελ «πχιε» γηα ηε 

παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνπο πειάηεο – αζζελείο 

ηνπ. Σα ξαληεβνχ φισλ ησλ ΜΤ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο 

(π.ρ. δηπιέο θξαηήζεηο, overbooking, ξαληεβνχ αζζελή γηα ίδηα ππεξεζία ζε πνιιέο ΜΤ, θιπ). 

Σέινο, ε εθαξκνγή απηή ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί κε ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (portal) ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο κε ζθνπφ λα επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε λα πξνγξακκαηίζεη ηηο επηζθέςεηο 

ηνπ ζηηο ΜΤ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

Δηθφλα 14. Γηαρείξηζε Ραληεβνχ (Πξνγξακκαηηζκφο Ηαηξηθψλ Δπηζθέςεσλ). 
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Λογιζηήπιο Αζθενϊν –Σιμολψγηζη & Κοζηολψγηζη Ιαηπικϊν Τπηπεζιϊν: Θα δηαρεηξίδεηαη 

φιεο ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη µε ηελ λνζειεία θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο 

θάζε αζζελή. θνπφο ηνπ είλαη, αθελφο, ε ρξέσζε ηνπ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 

ηηκνιφγεζε ηνπο ζηνλ αζζελή ή ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα, αθεηέξνπ, ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ζε εμσηεξηθνχο θαη λνζειεπφκελνπο αζζελείο (δηαζχλδεζε κε ηελ 

εθαξκνγή θνζηνιφγεζεο ηνπ δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθνχ ππνζπζηήκαηνο ηνπ ΟΠΤ). Ζ 

ηηκνιφγεζε ζα ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ αζζελή θαη ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ ζα απηνκαηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ρξέσζεο απηνχ. Θα πξέπεη ε εθαξκνγή λα παξέρεη 

ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αλά αζζελή, θαζψο επίζεο θαη 

λα επηηξέπεη ηελ εθηχπσζε δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθαζάξηζεο αλά ηακείν ή αζθαιηζηηθφ 

θνξέα. Σέινο, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία µε ηηο ππφινηπεο 

εθαξκνγέο (Γηαρείξηζε Αζζελή, Γηνηθεηηθφ – Οηθνλνκηθφ, θιπ), ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηηκνιφγεζεο. Ζ εθαξκνγή «Λνγηζηήξην Αζζελψλ» αθνξά 

ζηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ λνζειίσλ ζε αζζελή θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηνχ, ζηνπο αλαγθαίνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 
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Δηθφλα 15. Γηαρείξηζε Λνγηζηεξίνπ Αζζελψλ. 

 

Φαπμακείο - ςνηαγολψγια: θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θαξκαθείνπ πξνο ηηο θιηληθέο - ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

ρνξεγήζεσλ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ βάζεη αηνκηθψλ θαη γεληθψλ ζπληαγνινγίσλ. Ζ εθαξκνγή 

ζα δηαζπλδέεηαη κε φια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

(on line) παξαγγειίαο απφ ηνπο νξφθνπο – ηκήκαηα, θαζψο θαη εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαξκάθσλ 

απφ ην θαξκαθείν. Δπίζεο, ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο επηζηξνθέο θαξκάθσλ απφ ηηο θιηληθέο θαη 

γεληθφηεξα ηηο δνζνιεςίεο θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, εληφο θαη εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σέινο ε 

εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα έγθξηζεο γηα ηα αηνκηθά θαη γεληθά ζπληαγνιφγηα θαη 

λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά θάξκαθα πξνο ρνξήγεζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρνξήγεζεο ελφο 

θαξκάθνπ (πρ. ιφγσ ιεγκέλεο παξηίδαο θαξκάθνπ ή ιφγσ απφξξηςεο απφ ην ζχζηεκα 

εγθξίζεσλ). ρεηηθά κε ηα ΚΤ, ε εθαξκνγή απηή αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θαξκάθνπ εληφο ΚΤ 

θαη ζηα γεληθά ζπληαγνιφγηα (παξαγγειίεο πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ ηνπ ΚΤ). 
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Δηθφλα 16. Αηνκηθφ πληαγνιφγην. 

 

Γιαιηολογικψ (μψνο για ηα Νοζοκομεία): θνπφο ηνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη ε παξαθνινχζεζε 

ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο θαη ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαίηεο βάζεη ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ηξνθνδνζίαο. Ζ εθαξκνγή ζα δηαρεηξίδεηαη 

ηα δηαηξνθηθά ζρήκαηα ησλ αζζελψλ, αλάινγα κε ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ θαζελφο. Θα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο πηζηνπνίεζεο ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ 

(απηφκαηε ζπιινγή αξηζκνχ δηαηξεθνκέλσλ, εληνιψλ εηδηθήο δίαηηαο, θηι.) ζε εκεξήζηα βάζε 

εθδίδνληαο θαηαζηάζεηο παξαζθεπήο θαγεηνχ πξνο ηα καγεηξεία. Σν ππνζχζηεκα ζα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηελ παξαγγειεηνιεςία ηξνθίκσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δεκηνπξγψληαο 

πξνηεηλφκελεο παξαγγειίεο γηα ηξφθηκα, θαηά πξνκεζεπηή αλάινγα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα θάιπςεο θιηλψλ πνπ ηεξείηαη 

ζην γξαθείν εηζαγσγψλ θαη θίλεζεο). Δπίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηξνθίκσλ κε ηηκνιφγηα - δειηία απνζηνιήο πξνκεζεπηή. 
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Δηθφλα 17. Γηαρείξηζε Γηαηηνινγίνπ. 

 

Ιαηπικψ Τποζωζηημα  

 

Δξυηεπικά Ιαηπεία - Δπείγονηα Πεπιζηαηικά: θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δηαρείξηζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα ηαθηηθά ε έθηαθηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

(πξνγξακκαηηζκέλεο ηαηξηθέο επηζθέςεηο, παξαγγειία εμεηάζεσλ αζζελψλ, έθηαθηε επίζθεςε 

εμσηεξηθνχ αζζελή) ησλ ΜΤ. Θα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιέο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ (ζηνηρεία αζζελή, θνξέαο πιεξσκήο, ζπληαγνγξαθήζεηο, πξνγξακκαηηζκφο θηι.) κε 

θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε θφξκεο θαηαρψξεζεο, ζηνηρείν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Δπίζεο ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, θαηά ηηο εκέξεο εθεκεξίαο ηεο ΜΤ. Θα 

παξέρεη νινθιεξσκέλεο δπλαηφηεηεο θαηαρψξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν ησλ εμεηάζεσλ 
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φζν θαη ησλ ηαηξηθψλ πνξηζκάησλ θαηά ηελ επίζθεςε ησλ αζζελψλ. Δπίζεο ζα δηαρεηξίδεηαη θαη 

ηηο εληνιέο έθηαθηεο εηζαγσγήο αζζελνχο πξνο ην Γξαθείνπ Κίλεζεο. 

Ιαηπικέρ Ππάξειρ, Ηλεκηπονικέρ Παπαγγελίερ (Order Entry), Παπαπεμπηικά: θνπφο ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηαηξηθψλ εληνιψλ, ηελ απηφκαηε παξαγγειία ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

θαη εμεηάζεσλ (ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά , παξαγγειία θιηληθψλ - παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, θιπ) θαη ηελ παξαιαβή θαη επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

πνξηζκάησλ ειεθηξνληθά. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ην ζπληνληζκφ ησλ ηαηξηθψλ 

δηεξγαζηψλ, ψζηε λα εθηεινχληαη επηηπρψο νη ηαηξηθέο πξάμεηο. Έηζη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

δπλαηφηεηα online παξαγγειίαο θαη έθδνζεο παξαπεκπηηθψλ θάζε κνξθήο (εξγαζηεξηαθέο, 

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο, ρνξεγήζεηο θαξκάθσλ , νδεγίεο λνζειεπηψλ, θιπ) αιιά θαη ε πξνβνιή 

ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν πξφζβαζεο ζην ΟΠΤ αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ θαη ζπλεπψο ην 

επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζεκαηνδνζία (status-based 

workflow) ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ παξαπεκπηηθψλ ή παξαγγειηψλ (π.ρ. πξνο εθηέιεζε, πξνο 

έγθξηζε, νινθιεξσκέλε, θιπ.).  

 

Δηθφλα 18. Παξαπεκπηηθφ Ηαηξηθήο Δμέηαζεο. 
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Ιαηπικά Ππυηψκολλα, Ποπίζμαηα: θνπφο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

ηαηξηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη αθνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαγλψζεσλ, ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

αγσγψλ θαη άιισλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ εηζαγσγή, παξακνλή, ζεξαπεία θαη έμνδν ηνπ 

αζζελή. ηελ εθαξκνγή ηαηξηθψλ πνξηζκάησλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επηινγή 

δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ ζηα πιαίζηα ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή, αιιά θαη 

ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, αλά εηδηθφηεηα ή ρξήζηε. Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ηαηξηθψλ πνξηζκάησλ κε ηε ρξήζε αλαιφγσλ πξνηππνπνηεκέλσλ 

εληχπσλ. Ζ ηεθκεξίσζε ζα βαζίδεηαη πάλσ ζε ζρεδηαζκέλα έληππα, ηα νπνία ζα είλαη 

δηακνξθσκέλα αλάινγα µε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε. Σα έληππα απηά ζα 

ζπληάζζνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο ζα ζπκπιεξψλεη γηα ηνλ 

αζζελή ηα αλάινγα έληππα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα είλαη δηαζέζηκν αλάινγα κε ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ θαζελφο. Ζ εθαξκνγή ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κέζα ζηα 

πξνηππνπνηεκέλα έληππα. Σέινο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (εηδηθφηεηα ρεηξνπξγνχ, ρξφλνο 

ζπξξαθήο, παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο, κεηεγρεηξεηηθέο νδεγίεο, θιπ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα 

ηαηξηθφ πξσηφθνιιν είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ έλαλ πξφηππν πξφγξακκα 

ζεξαπείαο ή ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Ιαηπικψ Ιζηοπικψ – Γιαγνϊζειρ: θνπφο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δηαγλψζεσλ (εηζφδνπ-εμφδνπ), 

ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, θαη γεληθφηεξα ηεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Μέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ζα είλαη δπλαηή ε ηεθκεξίσζε ηαηξηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα θάζε αζζελή (ζπκπηψκαηα, θιηληθά ζεκεία, πνξεία λφζνπ θιπ). Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ICD (International Classification of 

Diseases) θαη ICPM (International Classification of Procedures in Medicine) γηα ηηο δηαγλψζεηο 

θαη ζεξαπείεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε θαηάξηηζε πγεηνλνκηθψλ 

κειεηψλ, θιπ. 

Δθαπμογή Νοζηλεςηικήρ Τπηπεζίαρ: θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

νξγάλσζεο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ηελ ηήξεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηνπ αζζελνχο θαη 

γεληθφηεξα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ ηνπ. Βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε 
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ηελ «εθαξκνγή ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ» θαη έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθφξεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν αζζελήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο κεηαθίλεζεο 

ή νξηζκνχ αζζελή ζε άιιν ζάιακν, θιίλε, θιπ. Ζ εθαξκνγή πξέπεη επίζεο λα θαιχπηεη ηε 

«ινγνδνζία» ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ απφ βάξδηα ζε βάξδηα, ελψ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη 

ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ηνπ νξφθνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γξαθηθήο απεηθφληζεο (π.ρ. color-

coding, γξαθηθή θάηνςε θιηλψλ νξφθνπ, ή άιιε αληίζηνηρε επθνιία). Σέινο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο ζηελ δηαρείξηζε θιηλψλ βάζεη ηνπ 

θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηεο αηηίαο εηζαγσγήο, θιπ), θαζψο θαη επηζήκαλζε εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(π.ρ. κνιπζκαηηθνί αζζελείο, δηαζχλδεζε κεηέξαο βξέθνπο, θιπ). Σέινο, λα ηνληζηεί φηη ε 

παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ θιηληθή ζε θιηληθή, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. 

 

Δηθφλα 19. Γηαρείξηζε Οξφθνπ. 

 

Τποζωζηημα Δπισειπημαηικήρ Δςθςΐαρ (Business Intelligence – BI) 
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Με ηνλ φξν Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (Business Intelligence - BI) ελλνείηαη έλα ζχζηεκα ζην 

νπνίν ηα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Με ηελ 

εθαξκνγή ΒΗ, κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθή δηακφξθσζε (format) κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ γξήγνξα θαη κε πεξηεθηηθφ ηξφπν ζε ζηειέρε πνπ έρνπλ ηελ επζχλε λα 

εηζεγνχληαη ή/θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαρζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία θίλεζεο ησλ αζζελψλ, ζηνηρεία δαπάλεο λνζειείαο, 

ζηνηρεία δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, θιπ. Ζ δηαρείξηζε ελφο ζπζηήκαηνο ΒΗ θαιχπηεη 

επίζεο ηηο αλάγθεο φισλ ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηελ 

αληίζηνηρε αλάιπζεο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε επίπεδν (ηκήκα, δηεχζπλζε, γεληθή δηεχζπλζε, 

Γηνίθεζε). Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα δνκεκέλα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη 

αλαιπηέο λα εθηεινχλ ηηο αλαθνξέο ξνπηίλαο αιιά θαη λα παξάγνπλ λέεο αλαθνξέο χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο δηνίθεζεο. Σνλίδεηαη φηη ζε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη αλαθνξέο ηαηξηθνχ 

ραξαθηήξα, θαζψο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηεξεί ηελ αλσλπκία ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο θαη λα θαζηζηά αδχλαην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο απηά αληηζηνηρνχλ. 

Τποζωζηημα Γιασείπιζηρ Δπγαζηηπίυν 

 

Σν ππνζχζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ θαιείηαη λα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηε 

δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δειαδή παξαγγειία εμεηάζεσλ, θαηαλνκή 

εμεηάζεσλ αλά εξγαζηήξην, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ζχλδεζε κε ηνπο 

αλαιπηέο (ιίζηεο εξγαζίαο), δηαρείξηζε, έιεγρν θαη δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηηο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, λα εμάγνληαη ζηαηηζηηθέο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ εμεηάζεσλ, λα γίλεηαη έιεγρνο θαη επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ 

ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Απαξαίηεηνο είλαη θαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηπρφλ αληηλνκηψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ, ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε 

(ηζηνξηθφηεηα) ησλ απνηειεζκάησλ ελφο αζζελνχο θαη ε ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ έξγσλ. Πξνο 

ηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν ησλ εμεηάζεσλ 

(θαηά κεράλεκα, εξγαζηήξην, εμεηαδφκελν, εληνιέα ηαηξφ, θιηληθή, θιπ), λα επηηξέπεηαη ε 
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επηζεψξεζε (audit) ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ηήξεζε log αξρείνπ ησλ αιιαγψλ 

ζηηο εγγξαθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ, παξέρνληαο 

ζηνηρεία ζην BI. 

 

Δηθφλα 20. Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ Δμεηάζεσλ. 

 

Τποζωζηημα Βιοφαηπικήρ Σεσνολογίαρ, Λοιποω Δξοπλιζμοω και Τποδομϊν 

 

Με ην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα. ηα πιαίζηα απηά, ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ Βηνταηξηθήο 

Σερλνινγίαο, ππνδνκψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο 
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πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, 

ηηο ππνδνκέο θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ φισλ ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ζθνπφ ηε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

θηεκαηνιφγην ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ζηηο 

αλάγθεο πξνκήζεηαο λέσλ, ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε δηαρείξηζε δπζκελψλ πεξηζηαηηθψλ, θιπ. 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ θαη παξάιιεια αθξηβνχ εμνπιηζκνχ ζηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δελ εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε 

ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηνλ αζζελή. Αληίζεηα, ε ζπλζεηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ εηζάγεη 

νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, ηεο 

κείσζεο ησλ ρξφλσλ ζπληήξεζεο, ηνπ ειέγρνπ ησλ δπζκελψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο δηαξθνχο 

αλαβάζκηζεο θαη εμέιημεο ηεο βηνταηξηθήο ππνδνκήο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Δπίζεο, ε 

νξζνινγηθή επηινγή θαη θαηαλνκή ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ.  

πγθεθξηκέλα νη ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνχληαη είλαη ε 

ππνζηήξημε σο πξνο ηελ αγνξά Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (θαζνξηζκφο 

πξνδηαγξαθψλ αγνξάο θαη αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ, δηαδηθαζίεο αγνξάο θαη παξαιαβήο), ε 

θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ κε εληαία 

θσδηθνπνίεζε αθνινπζψληαο δηεζλή πξφηππα νλνκαηνινγίαο (πρ. UMDNS ηνπ ECRI, Global 

Medical Device Nomenclature (GMDN), ή αληίζηνηρεο λεψηεξεο, θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο, 

ζχκθσλα κε CEN/TC 257) θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ε θαηαγξαθή θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ (πξσηφθνιια ζπληήξεζεο), νη δηαδηθαζίεο 

επηζθεπήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, νη δηαδηθαζίεο πεξηνδηθψλ ειέγρσλ (έιεγρνη αζθάιεηαο, 

ειεθηξηθή αζθάιεηα, έιεγρνη πνηφηεηαο), νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο θαη 

επνπηείαο δηεμαγσγήο ειέγρσλ θαη ε δηαρείξηζε δπζκελψλ πεξηζηαηηθψλ (απνζηνιή δεδνκέλσλ 

ζηελ αξκφδηα αξρή). 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλεκάησλ (down times), λα κεηψζεη ηηο θαηαζηάζεηο δπζκελψλ ζπλζεθψλ, λα κεηψζεη ηα 

θφζηε ζπληήξεζεο, λα θαηαλείκεη επαξθψο ηνλ εμνπιηζκφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
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απαηηήζεηο θάζε ηκήκαηνο θαη γεληθά λα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε ζε φιε ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, κε ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνλ πνιίηε. 

χζηεκα Δπηθνηλσλίαο (Γηαζχλδεζεο) Δθαξκνγψλ  

Γεδνκέλνπ φηη ζήκεξα ην HL7 είλαη νπζηαζηηθά ην κνλαδηθφ πξσηφθνιιν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ζην ρψξν ηεο πγείαο, ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ φισλ ησλ 

ΜΤ είλαη απαξαίηεην λα πινπνηεζεί κέζσ  HL7. Σν ππνζχζηεκα απηφ κπνξεί λα είλαη είηε ηξίηε 

εθαξκνγή (middleware) ε νπνία ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζα αλαιάβεη φιν ην θφξην 

δξνκνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ HL7, κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ησλ ΜΤ, είηε εθαξκνγή ηνπ 

ΟΠΤ, είηε ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ, αξθεί λα θαιχπηνληαη φιεο νη αλάγθεο 

δηαζπλδεζηκφηεηαο κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν. 

Γιαζωνδεζη ΟΠΤ και ςθιζηάμενηρ Γιαδικηιακήρ Πωληρ (portal) ςγειονομικήρ 

πεπιθέπειαρ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο έρεη πξνβιέςεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηελ δηαζχλδεζε 

κε εθαξκνγέο ηνπ ΟΠΤ πνπ ζα πινπνηεζνχλ, φπσο: 

1. Δμππεξέηεζε ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ κε ξαληεβνχ. Ζ ππεξεζία αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

θαηνίθσλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχλ πιένλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηαηξψλ ζηα ηαθηηθά 

εμσηεξηθά ηαηξεία ή ζηηο εθεκεξίεο θαη αθνινχζσο λα νξίζνπλ ξαληεβνχ κε ηαηξφ ηεο 

εηδηθφηεηαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη βξίζθεηαη ζε ζεκείν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή λα πξνζέιζνπλ ζηελ πεξίπησζε επείγνληνο 

πεξηζηαηηθνχ. 

2. Πιεξνθφξεζε πνιηηψλ γηα ιίζηεο αλακνλήο γηα εμεηάζεηο ή επεκβάζεηο. 

3. Γπλαηφηεηα download θαη εθηχπσζεο εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ 

ηνλ αζζελή (πρ. αηηήζεηο γηα βεβαηψζεηο εηζαγσγήο, λνζειείαο, εμηηήξηα θιπ). 

4. Πιεξνθφξεζε πνιηηψλ γηα δείθηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΤ. 

5. Πιεξνθφξεζε ζηειερψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα εμεηδηθεπκέλνπο δείθηεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΤ. 
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Δηθφλα 21. Portal Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
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Παπάπηημα 2: Νομοθεζία ζσεηική με ηην Σήπηζη Δςαίζθηηυν 

Πποζυπικϊν Γεδομένυν 
 

Κξίλεηαη ζθφπηκε ε πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηβάιιεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δεδνκέλα. πσο πξναλαθέξζεθε, ηα δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ απνηεινχλ 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλψο κε 

εηδηθέο ξπζκίζεηο.  

Ζ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (EΓA) ηνπ 1950 πξνζηαηεχεη, ζην 

άξζξν 8, ηελ ηδησηηθή δσή, ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Χο πξνο 

ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ην Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ φξηζε απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαθνίλσζή ηνπο ζε ηξίηνπο.  

Ζ χζηαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 1981 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, νξίδεη ζην άξζξν 6 φηη ηα 

ηαηξηθά δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, ρσξίο 

εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο πνπ πξέπεη λα νξίδνληαη κε λφκν.  

Ο ΟΟΑ εμέδσζε ην 1980 ζεηξά «θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ» γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γεληθψο.  

Χο πξνο ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηαζκφ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απνηειεί ε Οδεγία 95/46/EK γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ. Με ηελ Οδεγία απηή εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ηνπο ζηα θξάηε-κέιε. Ο ειιεληθφο λφκνο 2472/97 κεηαθέξεη ηελ Οδεγία ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην θαη ζπγρξφλσο, εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο, πνπ απνξξέεη απφ 

ηε χζηαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, λα ζεζπίζεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 95/46/EK –θαη ηνλ ειιεληθφ λφκν 

2472/97 ε επεμεξγαζία ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ππφθεηηαη ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο.  

ηε ζπλέρεηα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ςήθηζαλ ηελ Οδεγία 97/66/EK γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Οδεγία 2002/58/EK γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Οη ελ ιφγσ Οδεγίεο εμεηδηθεχνπλ ηελ Οδεγία 
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95/46/EK σο πξνο νξηζκέλεο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εθαξκνγήο. 

Ο ειιεληθφο λφκνο 2774/99 κεηαθέξεη ηελ Οδεγία 97/66/EK ζην εζσηεξηθφ δίθαην.  

Σέινο, ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έρεη θαηνρπξσζεί θαη ζηα ζπληάγκαηα 

δηάθνξσλ ρσξψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 9A ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Νφκνο. Δπίζεο, ε 

Γηαθήξπμε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηα 

θξάηε-κέιε ην 2000 πξνβιέπεη εηδηθφ άξζξν (άξζξν 8) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

Ζ πξνζηαζία ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο λ. 2472/97 θαη Ν. 2774/99 

θαη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ απφξξεην. 

• Ο Ν. 2472/1997 πνπ κεηαθέξεη ηελ Οδεγία 95/46/EK ζην ειιεληθφ δίθαην αθνξά ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε θαη κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζε αξρείν. Αξρείν ζεσξείηαη θαη ν ηαηξηθφο θάθεινο θάζε 

αηφκνπ θη έηζη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί αξρείν θαη εκπίπηεη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.  

• Ο Ν. 2774/99 κεηαθέξεη ηελ αληίζηνηρε Οδεγία 97/66/EK ζην εζσηεξηθφ δίθαην θαη 

αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα. ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ εκπίπηνπλ νη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαη παξέρνληαη κέζσ δεκφζησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 

Αληίζεηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ηδησηηθψλ δηθηχσλ, φπσο ηα ηδεαηά ηδησηηθά δίθηπα (Virtual Private Networks) θαζψο θαη 

ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηδησηηθψλ δηθηχσλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2472/97. χκθσλα κε ην Ν. 2774/99 νη παξνρείο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ή 

θηινμελίαο ζην δηαδίθηπν, δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ, νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ην 

απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο θαη λα ιακβάλνπλ ηα ελδεδεηγκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

πινπνίεζε εθαξκνγψλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεταηξηθήο  δηελεξγείηαη κε ηε 

ζπλεξγαζία παξνρέσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ή θηινμελίαο ζην δηαδίθηπν, νθείινπλ θαη 

απηνί λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ν λφκνο ξεηά νξίδεη ηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
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πνπ γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ν ρξήζηεο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξπςεο ηνπ αξηζκνχ 

ζπλδξνκεηή. Ζ δπλαηφηεηα απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία εθεί φπνπ είλαη επηζπκεηή ε 

αλσλπκία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ππεξεζηψλ παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ηαηξηθά δεηήκαηα. 

• Αλαθνξηθά κε ην ηαηξηθφ απφξξεην, ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 371 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν, θάζε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ απφ ην γηαηξφ 

ή ηνπο βνεζνχο ηνπ, δειαδή εάλ θαλεξψζεη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ αζζελή, 

απνηειεί αδίθεκα. Γελ απνηειεί αδίθεκα ε πξάμε θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο θαλεξψζεη 

πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο θαζήθνληνο ή ηεο δηαθχιαμεο έλλνκνπ ή γηα 

άιιν ιφγν δηθαηνινγεκέλνπ, νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ, ην 

νπνίν δελ κπνξνχζε λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά. Σν ηαηξηθφ απφξξεην σο ππνρξέσζε 

ηνπ ηαηξνχ πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθά ή κέζσ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ ή  

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαηνρπξψλεηαη επίζεο ζηνλ Καλνληζκφ Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (B.Γ. 

ηεο 25/5/1955). Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αζζελνχο θαη ν απφξξεηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαηνρπξψλνληαη επίζεο ζην άξζξν 47  ηνπ Ν. 

2071/92 (Νφκνο E..Y.). Σελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζην 

I.K.A. πξνβιέπεη ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 1846/1951. Σέινο, ν ρξφλνο ηήξεζεο ησλ αξρείσλ 

ησλ λνζνθνκείσλ ξπζκίδεηαη απφ ην Π.Γ. 1258/81. 


