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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: 

 

 
Η κάτωθι µεταπτυχιακή διατριβή έχει ως σκοπό την  ανάλυση ενός πληροφοριακού συστήµατος µονάδος 
υγειάς. Η επιλογή έγινε εξαιτίας της εργασίας µου στον κλάδο των νοσοκοµείων έχοντας εξάµηνη 
πρακτική και προσωπική εµπειρία µε τον συγκεκριµένο χώρο. 
Στις παρακάτω σελίδες θα αναλυθούν ο σκοπός του έργου και οι λειτουργικές ανάγκες του Πε.Σ.Υ.Π 
µέσω της συµβολής του έργου στο επάγγελµα του ιατρού. Επίσης, µέσω ανάλυσης  διαδικασιών των 
βασικών ροών των ασθενών µονάδων υγειάς εξετάζονται βασικές λειτουργικές ανάγκες του συστήµατος 
καθώς και οι προδιαγραφές του λογισµικού υποσυστηµάτων. Προσπαθούµε δηλαδή να δώσουµε µια 
σαφή και κατανοητή εικόνα για την δοµή και την λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος υγειάς µέσω περιγραφής των επιµέρους υποσυστηµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The subject of the following postgraduate thesis is to analyze a computer system for health facilities. The 
choice was made because of my working experience in the field of hospitals by having six-monthly 
practical work and by personal experience in this particular area.  
In the following pages the purpose of the project and the functional needs of Pe.S.Y.P will be analysed 
through the contribution of working in the professional of doctor. Furthermore, through the process 
analysis of patient’s flow health unit basic functional needs of the system are being examined as well as 
the specification of subsystems software. The aim is to give a clear and an understandable picture of the 
structure and operation of an integrated health information system through the description of individual 
subsystems.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 

 

Ακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της Υγείας και παράλληλα διαµορφώνοντας 
το Νοσοκοµείο του 21ου αιώνα, τα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας δηµιουργούν µια πληροφοριακή 
υποδοµή, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των χρηστών. ∆ιεθνώς έχουν αναπτυχθεί 
λογισµικά µε διαφορετικές δυνατότητες όπως ταξινόµηση των ασθενών σ' ένα τµήµα, στελέχωση ενός 
νοσηλευτικού τµήµατος, επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τη διοίκηση & διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων, οργάνωση και διαχείριση των ασθενών και των νοσηµάτων σε ένα νοσηλευτικό τµήµα, 
οργάνωση της φροντίδας των ασθενών. Σε πιο εξελιγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας υπάρχει η 
δυνατότητα επεξεργασίας δεδοµένων τα οποία µπορούν να δώσουν προτάσεις για νοσηλευτικές 
διεργασίες ή ακόµα να δώσουν τις νοσηλευτικές διαγνώσεις. Στην Ελλάδα δεν χρησιµοποιούνται ευρέως 
τα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας εξαιτίας σηµαντικών ελλείψεων εκπαιδευµένου και εξειδικευµένου 
προσωπικού, απουσίας από τον τακτικό προϋπολογισµό των φορέων υγείας ικανού ποσοστού 
επενδύσεων για την ανάπτυξη της πληροφορικής και απουσίας θεσµικού φορέα για θέµατα 
Ιατρονοσηλευτικής Πληροφορικής. Η ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας µπορεί κυρίως 
να συµβάλει στη µείωση του υπέρογκου κόστους κατά τη νοσηλεία των ασθενών, µια και υπάρχει η 
δυνατότητα ελέγχου των υλικών, εξετάσεων κ.λπ., και στη βελτίωση της παραγωγικότητας σε τοµείς 
όπως η τιµολόγηση και η αρχειοθέτηση, η µείωση των ιατρονοσηλευτικών λαθών, ο περιορισµός των 
αδικαιολόγητων θεραπειών, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

Following the new technological development in the field of health and at the same time creating the 
hospital of the 21st century, the Health Information Systems creates an informative infrastructure that will 
correspond completely in user’s requirements. Internationally software with different features have been 
developed such as patients classification in a department, nursing department, processing management 
and human resources management data, organization and management of patients and diseases in a 
hospital department, organization of patient care. At some sophisticated Health Information Systems there 
are the possibilities to process data witch can provide proposals for nursing activities or even to give the 
diagnoses. In Greece the Health Information Systems is not widely used due to significant lack of trained 
and qualified staff, the absence of regular budget for health institutions, capable rate of investment in the 
information development and lack of institutional body issues. The development of Health Information 
Systems is mainly to help reduce the cost of patient’s hospitalisation, controlling materials, examinations, 
etc., and improve productivity in areas such as pricing and archiving, reducing human errors by health 
professionals, reducing unjustified treatments, and also improve the quality of healthcare. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π 

 
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας (ΟΠΣΥ) του ΠεΣΥΠ. Στόχος του έργου είναι η ενσωµάτωση και 
ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους µηχανισµούς διοίκησης 
και στις Μονάδες Υγείας. Το ΟΠΣΥ θα συµβάλλει: 

Άµεσα: στην υποστήριξη των θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων και µεταρρυθµίσεων. 

Έµµεσα: στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των   
εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Η ενδυνάµωση των θεσµικών και οργανωτικών µεταρρυθµίσεων επιτυγχάνεται µε : 

1. Τη µηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του Πε.Σ.Υ.Π. κατά την 
οργανωτική διάταξη που ορίζεται από τον νόµο 2889 του 2001 σχετικά µε την περιφερειακή συγκρότηση 
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). 

2. Τη µηχανογραφική υποστήριξη των συγκεκριµένων διαδικασιών που αφορούν τις 
προµήθειες υλικών, όπως προδιαγράφονται στο νόµο  2995 του 2001 σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων 
προµηθειών. 

3. Τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 

4. Τη δυνατότητα διαµόρφωσης συστήµατος συνολικής παρακολούθησης απόδοσης 
του οργανισµού (performance management). 

5. Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού κόστους. 

6. Τη συνεχή ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υγειονοµικών υπηρεσιών µε 
ταυτόχρονη µείωση του κόστους αυτών. 

7. Την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς την αναδιοργάνωση των 
εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο στόχος αυτός αναµένεται να επιτευχθεί µε: 

• Την ενοποίηση, συστηµατική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο των 
δεδοµένων (οικονοµικά δεδοµένα, επιχειρησιακά, οργανωτικά δεδοµένα όπως προκαθορισµένα ραντεβού 
εξετάσεων, καθώς και ιατρικά δεδοµένα) από τις µηχανογραφηµένες νησίδες που θέτουν όρια στην 
λειτουργικότητα και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον Πολίτη. 

• Την ενδυνάµωση της υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) του Πε.Σ.Υ.Π. µε στόχο την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών στον Πολίτη, όπως η παροχή 
υπηρεσιών µε την χρήση ασθενοκεντρικού λογισµικού,  η παροχή υπηρεσιών µέσω ∆ιαδικτύου ή και την 
διαχείριση δεδοµένων µε την χρήση τεχνολογιών επιχειρηµατικής ευφυΐας (business intelligence) µε 
σκοπό την υποστήριξη αποφάσεων (decision support) σε οικονοµικά και διαχειριστικά αλλά και 
επιστηµονικά θέµατα. 

• Τη µείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των 
εξεταζοµένων και νοσηλευοµένων µε συνέπεια στην βελτίωση της πληροφόρησης των 
συναλλασσοµένων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους, και την ελαχιστοποίηση των λαθών. 

• Την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣΥ του Πε.Σ.Υ.Π. µε τη συνεχή ύπαρξη 
προσωπικού υποστήριξης της λειτουργίας του συστήµατος πληροφορικής. 
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1.1 Συµβολή του έργου στο επάγγελµα του ιατρού 

Εκτός από τους προαναφερθέντες στόχους του Πε.Σ.Υ.Π. σχετικά µε την εξυπηρέτηση του 
πολίτη και την υποστήριξη της οργανωτικής δοµής του Πε.Σ.Υ.Π., το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάµωση 
του επαγγέλµατος του ιατρού και του νοσηλευτή παρέχοντας νέα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών για τη διαχείριση τόσο της καθηµερινής τους εργασίας όσο και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτήν.  

Πιο συγκεκριµένα, το έργο στοχεύει στη διάχυση και αξιοποίηση της ιατρικής πληροφορίας για 
ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς µέσω της (επιθυµητής) αποτύπωσης των ιατρικών πρωτοκόλλων 
νοσηλείας και της παραγωγής επεξεργασµένης πληροφορίας µέσω του υποσυστήµατος επιχειρηµατικής 

ευφυΐας. 

 

1.2 ∆ιαδικασίες και Βασικές Ροές Ασθενών Μονάδων Υγείας 

 

∆ιαδικασίες. 

Με σκοπό να καταγραφούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι 
λειτουργίες των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας χωρίστηκαν σε 9 µεγάλους τοµείς (∆ιαχείριση 
Ασθενών, Οικονοµικού, Προµηθειών, ∆ιοικητικού, ∆ιαχείρισης Υλικού – Φαρµακείου, Τεχνικού, 
Ιατρικής Υπηρεσίας, Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Εργαστηριακού Τοµέα), ενώ επίσης δίδονται και οι 
διαδικασίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας για το Περιφερειακό Ιατρείο. Οι τοµείς αυτοί είναι γενικοί 
και περιέχουν διαδικασίες που εµπλέκουν τις περισσότερες φορές πολλά τµήµατα και ρόλους. 
Παρακάτω, περιγράφονται οι τοµείς αυτοί καθώς και οι υφιστάµενες διαδικασίες από τις οποίες 
αποτελούνται. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν και το βασικό αντικείµενο των λειτουργικών αναγκών. 

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Υ.Π. 

2.1 Λειτουργικές Ανάγκες του Πε.Σ.Υ.Π. 

Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζεται η δοµή και το περιβάλλον των συναλλασσόµενων 
οντοτήτων ενός Πε.Σ.Υ.Π. 
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Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζονται όλες οι οντότητες καθώς και οι αναγκαίες εφαρµογές 
προκειµένου το Πε.Σ.Υ.Π. να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλήρες σύστηµα υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας προς τον πολίτη. Οι βασικοί εµπλεκόµενοι φορείς και Μονάδες Υγείας είναι τα νοσοκοµεία, τα 
Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία και η Κεντρική Υπηρεσία του Πε.Σ.Υ.Π. Με αυτές τις 
οντότητες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες οι ασφαλιστικοί φορείς, το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας, διάφοροι προµηθευτές, τα ασφαλιστικά ταµεία και άλλοι οργανισµοί. Ο σχεδιασµός που 
αναλύεται στις αµέσως επόµενες παραγράφους αφορά το συνολικό σχεδιασµό του Πε.Σ.Υ.Π., µέρος του 

οποίου θα υλοποιηθεί στο παρόντα διαγωνισµό. Κατά συνέπεια όσον αφορά στις εφαρµογές του ΟΠΣΥ 
στο πλαίσιο του παρόντα διαγωνισµού, ζητούνται τα αναφερόµενα στη διαστασιολόγηση του κεφαλαίου 
1.3. 

 Πιο αναλυτικά: 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Οι νοσοκοµειακές µονάδες έχουν το µεγαλύτερο βαθµό πολυπλοκότητας 
καθώς και την υποχρέωση διεκπεραίωσης υψηλού επιπέδου κλινικού και νοσηλευτικού έργου. 
Προκειµένου να είναι σε θέση οι νοσοκοµειακές µονάδες να προσφέρουν τις αναγκαίες αναβαθµισµένες 
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας προς τον πολίτη, να ελέγξουν τις ταµειακές του ροές και να µειώσουν 
δραστικά τις µη αναγκαίες ιατρικές πράξεις και χορηγήσεις φαρµάκων, πρέπει να υποστηρίξουν τις 
επιχειρησιακές λειτουργίες τους µε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου (ΟΠΣΝ) το 
οποίο αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα: 

∆ιοικητικό-οικονοµικό υποσύστηµα. 

Υποσύστηµα διαχείρισης ασθενών 

Ιατρικό υποσύστηµα. 

Πληροφοριακό Σύστηµα Εργαστηρίων. 

 

 

Πρόνοια

Υγειονοµικός

Χάρτης

∆ιοικ/Οικ

Εφαρµογές

∆ιαχείριση

Ασθενών

Ιατρικό

Υποσύστηµα

LIS –

Εργαστηριακά

Γενική

Λογιστική

Αναλυτική

Λογιστική

Προµήθειες

Πάγια

∆ιαχ. 
Αποθηκών

Λογ/µοι
Εισπρακτέοι

Λογ/µοι
Πληρωτέοι

Μισθοδοσία

∆ιαχ. 
πρσκου

∆ιαιτολογικό

ΡαντεβούΓραφείο

Κίνησης

Ασθ.∆ιαχ. 
Φαρµακείου

Αλλα Πληροφ.

Υποσυστήµατα

Λογιστήριο

ασθενών

RIS η/και
PACS

ICU OR

Ιατρικό

Ιστορικό

Ιατρικά

Πορίσµατα
∆ιαγνώσεις

Νοσηλευτική

Υπηρεσία

Ιατρικά

Πρωτόκολλα

Βιοϊατρική

Τεχνολογία

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

Business Intelligence –

MIS

Ραντεβού

Ιατρικές

Πράξεις 
(Επισκ – Παραπ.)

Επείγοντα

Περιστατικά

Εξωτερικά

Ιατρεία

Ιατρικές

Πράξεις

Επείγοντα

Περιστατικά

Εξωτερικά

Ιατρεία

Ιατρικά

Πορίσµατα

∆ιαγνώσεις

Ιατρικό

Ιστορικό

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

LIS –

Εργαστηριακά

Γενική

Λογιστική
Αναλυτική

Λογιστική

Προµήθειες

Πάγια

∆ιαχ. 
Αποθηκών

Λογ/µοι
Πληρωτέοι

Μισθοδοσία
∆ιαχ. 
πρσκου

∆ιαχ.
Φαρµακείου

Λογ/µοι
Εισπρακτέοι

Ιατρικές

Πράξεις 
(Επισκ – Παραπ.)

Ιατρικά

Πορίσµατα

∆ιαγνώσεις
Ιατρικό

Ιστορικό

Ραντεβού

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

∆ιαχείριση

Ασθενών

Ιατρικό

Υποσύστηµα

∆ιοικ/Οικ

Εφαρµογές

Business 

Intelligence –

MIS

∆ιαχείριση

Ασθενών

Ιατρικό

Υποσύστηµα

Κέντρο

Υγείας

Νοσοκοµείο

Περιφερειακό

Ιατρείο

Business 
Intelligence

- MIS
Υγειονοµικός

Χάρτης

Υπουργείο

Portal 
Υγείας 

– Elearning

ΠΕΣΥ

Γενική

Λογιστική

Αναλυτική

Λογιστική

Προµήθειες

Πάγια

∆ιαχ. 
Αποθηκών

Λογ/µοι
Εισπρακτέοι

Λογ/µοι
Πληρωτέοι

Μισθοδοσία

∆ιαχ. 
πρσκου

∆ιαχ.
Φαρµακείου

Πρόνοια

Portal 

ΠΕΣΥ –

CRM

Ηλεκτρ.

Φακ.

Υγείας

Business 

Intelligence –

MIS

∆ιοικ/Οικ

Εφαρµογές

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

Κατ’οίκον Νοσηλεία 

(οικία ασθενούς)

Προµηθευτές
Ασφαλιστικοί

Φορείς, ΠΕΣΥ και λοιποί 

Οργανισµοί

Ραντεβού

Λογιστήριο

ασθενών

Λογιστήριο

ασθενών

Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο

∆ιάγραµµα 1, Γενικό

�

∆ιαχ

∆ιαθεσ.

∆ιαχ.
∆ιαθ.

∆ιαχ

∆ιαθεσ.
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Το ΟΠΣΝ ολοκληρώνεται µε τα εξής υποσυστήµατα (χωρίς αυτά να αποτελούν µέρος του 
παρόντος έργου, αλλά απλώς εκφράζουν τη γενικότερη µελλοντική στρατηγική του Πε.Σ.Υ.Π): 

∆ιαχείριση του ακτινοδιαγνωστικού τµήµατος (RIS). 

∆ιαχείριση των χειρουργείων και του αναισθησιολογικού τµήµατος (OR). 

∆ιαχείριση των εντατικών µονάδων θεραπείας (ICU). 

∆ιαχείριση και αποθήκευση ιατρικών εικόνων (PACS ή miniPACS). 

Εφαρµογές τηλεϊατρικής (κατ’ οίκον φροντίδα, τηλεσυνδιάσκεψη κλπ) κ.α. 

 

Επίσης, ως Μονάδα Υγείας ενός ολοκληρωµένου περιφερειακού συστήµατος υγείας, το 
νοσοκοµείο τροφοδοτεί τις κεντρικές υπηρεσίες του Πε.Σ.Υ.Π. και τον Υγειονοµικό Χάρτη µε 
επεξεργασµένη ή τυποποιηµένη πληροφορία προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις στρατηγικού 
χαρακτήρα. Με στόχο την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, το νοσοκοµείο πρέπει να υποστηρίζεται από 
ένα υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligence – ΒΙ) για την επεξεργασία των 
δεδοµένων. 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
(ΠΦΥ) του Πε.Σ.Υ.Π. αποτελείται από Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ). Τα ΠΙ 
είναι αποκεντρωµένες Μονάδες Υγείας των ΚΥ της περιοχής και βασικό τους αντικείµενο είναι η παροχή 
πρωτοβάθµιων ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, η άµεση εξέταση ασθενών και η παραποµπή τους 
σε νοσοκοµειακή µονάδα, εφόσον απαιτείται. 

Τα Κέντρα Υγείας διαθέτουν επιπλέον διαδικασίες σε σχέση µε τα Περιφερειακά Ιατρεία  και 
πιθανόν ακτινοδιαγνωστικά και εργαστηριακά συστήµατα, είναι δε διοικητικά ανεξάρτητες µονάδες και 
δεν ανήκουν στα νοσοκοµεία (βάσει Ν.2889/2001). Οι πληροφοριακές ανάγκες των Κέντρων Υγείας 
αποτελούνται από διοικητικό-οικονοµικές εφαρµογές, πρωτοβάθµιο ιατρικό υποσύστηµα (διαγνώσεις, 
πορίσµατα, παραποµπές, εξετάσεις κλπ) και διαχείριση εξωτερικών ασθενών. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια 
της ολοκλήρωσης του ιατρικού φακέλου απαιτείται πληροφοριακό σύστηµα εργαστηρίων, στο οποίο 
διασυνδέονται οι εργαστηριακοί αναλυτές (βιοχηµικοί, µικροβιολογικοί κλπ). Οι εφαρµογές 
ολοκληρώνονται µε ένα σύστηµα ΒΙ µε στόχο τη τροφοδότηση του Πε.Σ.Υ.Π. και του Υγειονοµικού 
Χάρτη µε τα απαραίτητα στοιχεία όπως π.χ. δείκτες υγείας κλπ. Οι πληροφοριακές ανάγκες των ΠΙ είναι 
υποσύνολο αυτών των ΚΥ. Λόγω της µεγάλης γεωγραφικής διασποράς των µονάδων πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας και τη µελλοντική ένταξη στο σύστηµα υγείας και των προσωπικών ιατρών, είναι 
σκόπιµο οι εφαρµογές αυτές να υποστηριχθούν λειτουργικά µέσω ενός πληροφοριακού κέντρου 
δεδοµένων στο Πε.Σ.Υ.Π., δεδοµένης και της ευκολίας που παρέχει στη συντήρηση του το εν λόγω 
µοντέλο. 

 

Πε.Σ.Υ.Π.: Στο Πε.Σ.Υ.Π. , εκτός των εφαρµογών της ΠΦΥ και των νοσοκοµείων που 
περιγράφονται σε αντίστοιχη ενότητα, όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο,  είναι αναγκαίο να 
υλοποιηθούν οι παρακάτω πληροφοριακές δοµές: 

 

Υποσύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, το οποίο θα αυτοµατοποιήσει ή θα 
επαναπροσδιορίσει µερικώς τις διαδικασίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π. (προµήθειες, 
διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση διαδικασιών – διαγράµµατα ροών 
κλπ). 

Υποσύστηµα του υγειονοµικού χάρτη της χώρας, το οποίο θα τροφοδοτείται από όλες τις 
Μονάδες Υγείας (ΜΥ) και τα ιδρύµατα πρόνοιας του Πε.Σ.Υ.Π. Ο σχεδιασµός και η ολοκλήρωση του 
υγειονοµικού χάρτη αποτελούν αντικείµενο κεντρικής δράσης του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και 
δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης. 

Υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας, το οποίο θα διαχειρίζεται τα πληροφοριακά δεδοµένα 
των Μονάδων Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. (αποθήκευση δεδοµένων – data warehousing, εξόρυξη δεδοµένων – 
data mining) προκειµένου να προκύπτουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες διαχείρισης 
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(score boarding) του Πε.Σ.Υ.Π. που είναι απαραίτητα για τη στρατηγική πορεία του οργανισµού, 
διαφυλάσσοντας όπου απαιτείται (π.χ. αναφορές ιατρικού χαρακτήρα) την ανωνυµία των στοιχείων. 

Ολοκλήρωση όλων των ιατρικών φακέλων (νοσοκοµείο, ΚΥ κλπ) σε ένα ενιαίο φάκελο υγείας, 
προκειµένου ο ιατρός να έχει εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πλήρη δεδοµένα που αφορούν τους 
ασθενείς του. Η ολοκλήρωση του φακέλου αυτή θα υλοποιηθεί βάσει των µελετών του Υπουργείου 
Υγείας Πρόνοιας που θα προηγηθούν σε κεντρικό επίπεδο και βάσει των υφιστάµενων διεθνών 
κωδικοποιήσεων (όπως για παράδειγµα RIM,CDA του HL7, το ENV13606-4 του CEN TC251 κλπ). 
∆ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω αναφορά στην ολοκλήρωση ιατρικών φακέλων αφορά στον πλήρη 
ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΗΦΥ) του πολίτη (ιατρικές εικόνες, πορίσµατα, αποτελέσµατα εξετάσεων, 
κλπ) ο οποίος θα είναι σηµείο αναφοράς για τον κάθε πολίτη.  

 

 

 

Σε γενικές γραµµές τα νοσοκοµεία του Πε.Σ.Υ.Π. ακολουθούν την τυπική δοµή οργάνωσης των 
περισσότερων νοσοκοµείων της χώρας όπως αυτή φαίνεται στα παρακάτω οργανογράµµατα: 

 

 

 

Τυπικό οργανόγραµµα Νοσοκοµείου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΟΙΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ν-στος 
ΤΟΜΕΑΣ 

∆ΙΟΙΗΚΗΣΗ 

(∆.Σ & MANAGER) 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1-ος  
ΤΟΜΕΑΣ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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∆ιάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας τυπικού Νοσοκοµείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάρθρωση της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας τυπικού Νοσοκοµείου. 
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Η χρήση TΠE στον τοµέα της υγείας επιβάλλει τη λήψη όλων των απαραίτητων τεχνικών και 
οργανωτικών µέτρων. Τα µέτρα αυτά εκτείνονται από την ενηµέρωση και εκπαίδευση των χρηστών, την 
ύπαρξη υπεύθυνου για το πληροφοριακό σύστηµα µέχρι τη φυσική και λογική προστασία του 
πληροφοριακού συστήµατος, των δικτυακών συνδέσεων και της διαβίβασης των δεδοµένων. Σε κάθε 
περίπτωση η ασφάλεια αφορά στις διαδικασίες και δοµές της επεξεργασίας, στους συµµετέχοντες και στη 
φυσική και λογική ασφάλεια του πληροφοριακού συστήµατος.  

 

Κατ’ αρχήν, η χρήση TΠE στον τοµέα της υγείας πρέπει να εξασφαλίζει την: 

• Πιστοποίηση (authentication): Έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των µερών 
µιας ανταλλαγής δεδοµένων. 

• Εξουσιοδότηση (Authorization): Η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτηµένη. 

• Εµπιστευτικότητα (confidentiality): Η τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων. Η 
πληροφορία διατίθεται µόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτηµένοι. Η πιστοποίηση της 
δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστηµα των ρόλων, που είναι και το διεθνές 
de facto standard λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα 
µέτρα, ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδοµένων. 

• Ακεραιότητα (integrity): Τα δεδοµένα θα πρέπει να παραµείνουν ακέραια, δηλαδή να 
µην υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων είναι απαραίτητη η 
χρήση συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, που θα παρέχουν τους κατάλληλους µηχανισµούς 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) και να αποτρέπουν επιθέσεις 
δολιοφθοράς δεδοµένων (µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή, µη εξουσιοδοτηµένη καταστροφή δεδοµένων 
κλπ). 

• Μη δυνατότητα άρνησης συµµετοχής (non-repudiation): Ο χρήστης δεν πρέπει να 
µπορεί να αρνηθεί τη συµµετοχή του στην ανταλλαγή των δεδοµένων. Επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο 
µηχανισµό καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging). 

• ∆υνατότητα ελέγχου (revision / audit): Κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των 
δεδοµένων πρέπει να µπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. 

• Ευθύνη (accountability): Πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, 
πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδοµένου. 

• ∆ιαφάνεια (transparency): Πρέπει να τεκµηριώνονται οι διαδικασίες της επεξεργασίας 
ώστε να µπορούν να ελεγχθούν. 

• ∆ιαθεσιµότητα (availability): Τα δεδοµένα πρέπει να είναι διαθέσιµα όταν χρειάζεται. 
Επιτυγχάνεται µε τη χρήση µηχανισµών που αποτρέπουν επιθέσεις τύπου denial of service. 

 

Το πρόβληµα της ασφάλειας των ιατρικών πληροφοριακών συστηµάτων εν γένει µπορεί να 
αναλυθεί στις εξής βασικές συνιστώσες: 

1. Φυσική ασφάλεια (physical security) και ασφάλεια του υπολογιστικού συστήµατος 
(computer security). Σχετίζεται µε προστασία από φυσικές καταστροφές (κλοπή, φωτιά, πληµµύρες, 
βανδαλισµούς), µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση κλπ. 

2. Ασφάλεια των Βάσεων ∆εδοµένων (database security). Σχετίζεται µε την εφαρµογή 
µιας προκαθορισµένης πολιτικής προστασίας των πληροφοριών (security policy), που αφορά στη 
δυνατότητα προσπέλασης και επεξεργασίας των πληροφοριών της Βάσης ∆εδοµένων. 

3. Ασφάλεια ∆ικτύων Επικοινωνιών του συστήµατος (network security). Σχετίζεται µε 
την προστασία των πληροφοριών του συστήµατος κατά τη µετάδοσή τους µέσω δικτύων υπολογιστών 
(π.χ. καλωδίων, τηλεφώνων, δορυφόρων κλπ). 
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Η ενδυνάµωση των θεσµικών µεταρρυθµίσεων, αφορά κατά κύριο λόγο το διοικητικό-

οικονοµικό υποσύστηµα. Συγκεκριµένα, παρακάτω αναφέρονται οι σηµαντικότεροι στόχοι που πρέπει 
να επιτευχθούν µέσα από την εφαρµογή του υποσυστήµατος: 

 

1. Οµαλή Λειτουργία Συστήµατος ΟΠΣ. Το οικονοµο-διαχειριστικό σύστηµα βρίσκεται 
στη βάση κάθε οργανισµού και ως τέτοιο πρέπει να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία όλων των 
βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις Μονάδες Υγείας. Επίσης, αυτονόητος στόχος για κάθε 
σύστηµα καθηµερινής λειτουργίας είναι να προσδίδει εκείνες τις ευκολίες στους χρήστες ώστε να 
βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί την άντληση απαραίτητων πληροφοριών. Έτσι, για 
παράδειγµα, θα πρέπει το σύστηµα να συνδυάζει γραφικό περιβάλλον, απλότητα, συχνή χρήση defaults, 
υποδειγµάτων και προσεγµένους τρόπους µαζικής καταχώρησης στοιχείων. 

2. Η αποτελεσµατική διαχείριση κόστους υπηρεσιών στο Πε.Σ.Υ.Π. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου είναι βασικό να κατανοηθεί ότι πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστηµα ενός ενιαίου 
οργανισµού. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό κατά την υλοποίηση του έργου ότι π.χ. τα λειτουργικά τµήµατα 
του λογισµικού της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, της Αποθήκης, της κοστολόγησης του κάθε 
νοσοκοµείου, θα µπορούν να λειτουργούν µε ενιαίο τρόπο και ως µέρη ενός ενιαίου συστήµατος. Επίσης, 
ως προϋπόθεση για να µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε «οικονοµία κλίµακας», θα πρέπει κατά 
την παραµετροποίηση και εφαρµογή του λογισµικού, να γίνει χρήση ενιαίων κωδικοποιήσεων στα υλικά, 
στις προσφερόµενες υπηρεσίες, στην κατάστρωση των λογιστικών σχεδίων γενικής και αναλυτικής 
λογιστικής, καθώς και των κέντρων κόστους της κοστολόγησης. 

3. Υποστήριξη αποτελεσµατικής διαδικασίας διαχείρισης προµηθειών. Η 
αποτελεσµατική διαχείριση προµηθειών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες ελέγχου του κόστους. 
Για την αποτελεσµατική υποστήριξη των προµηθειών, το λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει δια-
λειτουργικότητα µεταξύ των Μονάδων Υγείας σε ένα ενιαίο µοντέλο λειτουργίας, όπως αυτό 
περιγράφεται από τους εν ενεργεία Νόµους. Η απαίτηση αυτή αφορά κυρίως το λογισµικό της 
διαχείρισης προµηθειών αλλά και τη λειτουργικότητα του λογισµικού των προϋπολογισµών. Το 
ζητούµενο στη διαχείριση των προµηθειών είναι η ύψιστη διαφάνεια, ο στρατηγικός σχεδιασµός και η 
εφαρµογή µιας οργανωµένης και στρωτής «ροής προµηθειών» βάσει του σχεδιασµού αυτού. Στόχος είναι 
επίσης η συστηµατική και οργανωµένη ανάλωση των πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστηµα θα 
πρέπει να υποστηρίζει την αυτοµατοποίηση όλου του κύκλου των προµηθειών και τον αποτελεσµατικό 
έλεγχο στις προµήθειες των οποιοδήποτε ειδών (από φάρµακα έως ιατρικά µηχανήµατα) καθώς και των 
υπηρεσιών. Επίσης, το σύστηµα θα πρέπει να συντελέσει στην µείωση του χρόνου επεξεργασίας κάθε 
προµήθειας. Σηµαντικότατος στόχος επίσης είναι η βέλτιστη συνεργασία µε το δίκτυο προµηθευτών. Η 
δυνατότητα των Μονάδων Υγείας να διεκδικούν τις καλύτερες δυνατές συµφωνίες µε τους προµηθευτές 
τους αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετούν αυτούς χωρίς περιττές κινήσεις και αργοπορία. Η επιτυχία στη 
διεκδίκηση συµφωνιών που είναι συµφέρουσες για τις Μονάδες Υγείας, δύναται να στηριχθεί σε 
ολοκληρωµένα δεδοµένα που θα τηρούνται για προηγούµενες συµφωνίες µε προµηθευτές και 
ενηµερωµένα δεδοµένα που θα τηρούνται για τα προµηθευόµενα είδη και για είδη που µπορούν να 
προσφέρουν εναλλακτικά άλλοι προµηθευτές. Στο πλαίσιο του ενιαίου µοντέλου λειτουργίας των 
προµηθειών το σύστηµα θα µπορούσε να περιλαµβάνει την αίτηση αγοράς από επιλεγµένα σηµεία (στα 
νοσοκοµεία, κλινικές, κέντρα Υγείας κτλ), όπου οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν πρόσβαση σε λίστες από τα 
αγοραζόµενα είδη και πιθανόν στις διαθέσιµες συµφωνίες µε προµηθευτές σε σχέση µε τιµές κλπ. 
Σηµαντική είναι, επίσης, η δυνατότητα συγκέντρωσης των αιτηµάτων για προµήθεια όλων των Μονάδων 
Υγείας στο Πε.Σ.Υ.Π., καθώς επίσης και η συνεχής σύγκριση των µελλοντικών προµηθειών µε τους 
αρχικά εγκεκριµένους προϋπολογισµούς προµηθειών. Το Πε.Σ.Υ.Π. δύναται να εξοφλεί προµήθειες 
άλλων σηµείων (π.χ. νοσοκοµείων, ΚΥ κτλ) ή να παραγγέλλει για λογαριασµό τους και να προτείνει 
τόπους παράδοσης στα σηµεία που έχουν προκύψει ανάγκες. 
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4. Ευελιξία προσαρµογής σε οργανωτικές αλλαγές. Ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει 
τη µελλοντική προσαρµογή του συστήµατος σε οργανωτικές αλλαγές, όσον αφορά τη διοικητικό-
οικονοµική διαχείριση. Οι αλλαγές αυτές απορρέουν από µεταρρυθµίσεις του Νοµικού και Θεσµικού 
πλαισίου και της οργανωτικής δοµής, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούµενη παράγραφο. Οι αλλαγές 
αυτές, αν ληφθούν υπόψη από την αρχή, θα µπορούν να υποστηριχθούν µε σχετικά εύκολο και 
οικονοµικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, ο ρόλος των κεντρικών υπηρεσιών Πε.Σ.Υ.Π. πιθανόν να 
ενισχυθεί σε φόρτο και όγκο εργασίας διεκπεραίωσης συναλλαγών (π.χ. πληρωµές, σχέσεις µε 
προµηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς και άλλους συναλλασσόµενους) που σήµερα 
διεκπεραιώνονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των νοσοκοµείων. Η διοικητική µέριµνα των Κέντρων 
Υγείας και των «δορυφόρων αυτών» (Περιφερειακών Ιατρείων), αποτελεί ένα ακόµη σηµείο 
οργανωτικών αλλαγών και εξελίξεων που απαιτεί συνεχή υποστήριξη από το πληροφορικό σύστηµα. 
Συνοψίζοντας, ο Ανάδοχος καλείται να αποδείξει µε την προτεινόµενη αρχιτεκτονική, τον τρόπο που θα 
κατορθώσει να αντιµετωπίσει µε επιτυχία και χαµηλό κόστος την υποστήριξη των επικείµενων 
οργανωτικών αλλαγών. 

5. Ενοποιηµένη βέλτιστη διαχείριση πόρων (ανθρώπινων και υλικών). Ένα από τα 
πλεονεκτήµατα της περιφερειακής συγκρότησης του ΕΣΥ είναι η δυνατότητα για βέλτιστη αξιοποίηση 
των ανθρώπινων και υλικών πόρων (κλινών, εργαστηρίων κ.ά.). Η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των 
πόρων αυτών είναι βασική απαίτηση του συστήµατος για να µπορέσει να αξιοποιηθεί προς την 
κατεύθυνση της βέλτιστης προσφοράς υπηρεσιών προς τον Πολίτη. 

Το Υποσύστηµα διαχείρισης Ασθενών και το Ιατρικό υποσύστηµα καλύπτουν το 
σηµαντικότερο τµήµα της λειτουργικής πλευράς των φορέων παροχής υγείας. Οι βασικοί στόχοι του 
συστήµατος είναι οι εξής: 

1. Να είναι ασθενοκεντρικό και ο ασθενής να θεωρείται ως µακροχρόνιος συνεργάτης 
στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας. Με την υλοποίηση αυτού του στόχου από το ΟΠΣΥ 
Πε.Σ.Υ.Π. στην ουσία δίνεται έµφαση στην λειτουργία του συστήµατος προς την κατεύθυνση της 
εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στο ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. προφανώς περιέχονται πολλές οντότητες (entities) 
όπως το περιστατικό, η επίσκεψη του ασθενούς, τα οικονοµικά στοιχεία και πολλές άλλες που 
συνδέονται µε τα παραπάνω. Η απαίτηση στόχος είναι ότι η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική 

οντότητα στο ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π., και µε την χρήση του ενός βασικού πρωτεύοντος κωδικού της 

οντότητας θα πρέπει να αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ανάλογα µε τα 
δικαιώµατα του κάθε χρήστη. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην ολοκλήρωση των δεδοµένων του 
Πε.Σ.Υ.Π. µέσω του Ενιαίου Αριθµού Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ). Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει 
δυνατότητα εξυπηρέτησης του Πολίτη και µέσα από αντίστοιχο υποσύστηµα διαχείρισης 
Πολίτη/Ασθενή. Πέρα όµως από την εξυπηρέτηση του Πολίτη, η αρχιτεκτονική αυτή σε συνδυασµό µε 
την περιφερειακή διάσταση του ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. που περιγράφεται παρακάτω, αναβαθµίζει τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες  θεραπείας αλλά και ενδυναµώνει το σύστηµα στις δυνατότητες διαχείρισης 
χρόνιων ασθενειών και προληπτικής ιατρικής φροντίδας. Τέλος, το θέµα αυτό αποτελεί στρατηγικό 
στόχο του Πε.Σ.Υ.Π. ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων σε εθνική 
κλίµακα (εθνικός αριθµός µητρώου, ΑΜΚΑ ή άλλο). Προκειµένου να καλυφθούν οι σηµερινές ανάγκες 
αλλά και οι µελλοντικές εξελίξεις, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη δυνατότητα τήρησης 
πολλαπλών κωδικών ασθενούς στο µητρώο του κάθε ασθενή και να διατηρεί ελεύθερα πεδία για αυτή τη 
χρήση προκειµένου να καλυφθούν οι πιθανές αλλαγές του θεσµικού πλαισίου (ΕΑΜΑ σε Εθνική 
κλίµακα). 

2. Το σύστηµα πρέπει να αξιοποιεί την έννοια του περιστατικού (episode) στο πλαίσιο 
του µελλοντικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) εντός µιας Μονάδας Υγείας και σταδιακά 
µεταξύ των Μονάδων Υγείας και των βαθµίδων υγείας, ώστε σε κάθε επίσκεψη ή επαφή του πολίτη µε 
το ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. να υπάρχει ένας µοναδικός αριθµός περιστατικού ο οποίος θα αναφέρεται στο 
µητρώο του ασθενή. Η έννοια του περιστατικού επιτρέπει την τήρηση µε συνεκτικό τρόπο όλων των 
στοιχείων των ασθενών (χρεώσεις, ραντεβού, ιατρικές πράξεις, ιατρικά στοιχεία κλπ) είτε πρόκειται για 
εσωτερικό ασθενή (νοσηλεία) είτε πρόκειται για εξωτερικό ασθενή (επίσκεψη σε εξωτερικά ή 
απογευµατινά ιατρεία, επίσκεψη σε κέντρο υγείας ή περιφερειακό ιατρείο κλπ). 
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3. Η υποστήριξη της περιφερειακής διάστασης του ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. – ∆ιασφάλιση 
∆ια-λειτουργικότητας. Τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται σε ένα Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας ή 
Περιφερειακό Ιατρείο, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε επίπεδο Πε.Σ.Υ.Π. (τηρουµένων των 
προϋποθέσεων της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων). Επίσης, πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των δεδοµένων ενός Πε.Σ.Υ.Π. µε τα δεδοµένα άλλου Πε.Σ.Υ.Π. (µε 
τη χρήση προτυποποιηµένης επικοινωνίας π.χ. HL7 ή άλλου προτύπου). 

4. Η ικανότητα να αποτελέσει τον κορµό επέκτασης της πληροφορικής στο 
Πε.Σ.Υ.Π. Ο στόχος είναι το ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. να αξιοποιήσει στον µέγιστο βαθµό, όπου είναι τεχνικά 
εφικτός καθώς και οργανωτικά και οικονοµικά συµφερότερος για το Πε.Σ.Υ.Π, την υφιστάµενη 
κατάσταση και υποδοµή σε εφαρµογές πληροφορικής που βρίσκονται σε επιχειρησιακή λειτουργία στο 
Πε.Σ.Υ.Π. (υπάρχουν λεπτοµερείς αναφορές στο Κεφάλαιο και στο Παράρτηµα της Υφιστάµενης 
Κατάστασης). Ταυτόχρονα, η υποδοµή που τίθεται µε αυτόν το διαγωνισµό θα πρέπει να είναι ικανή να 
ολοκληρώσει αργότερα σε δεύτερη φάση επιχειρησιακούς στόχους όπως η λειτουργία Ιατρικού φακέλου 
υγείας στο επίπεδο του Πε.Σ.Υ.Π. αλλά και στο εθνικό επίπεδο, όπως προβλέπεται και στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα του Υπουργείου Υγείας για το Γ’ ΚΠΣ. 

5. Η υποστήριξη των διαφορετικών Μονάδων Υγείας. Το ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. καλείται 
να εξυπηρετήσει διαφορετικές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας. Οι διαφορετικές αυτές Μονάδες 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (διαφέρουν στις διαδικασίες, διαθέσιµα τµήµατα, 
διαθεσιµότητα προσωπικού ΤΠΕ, πληροφορική υποδοµή). Το ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. καλείται µε την χρήση 
των βέλτιστων λύσεων (ενδεικτικά αναφέρεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών ∆ιαδικτύου) να 
ολοκληρώσει µε ενιαίο τρόπο τη διατιθέµενη λειτουργικότητα. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος καλείται 
να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο τα υφιστάµενα πρότυπα και τεχνολογίες ανταλλαγής δεδοµένων 
όπως προδιαγράφεται σε άλλα κεφάλαια της παρούσας διακήρυξης. 

6. Τυποποίηση και συµβατότητα µε πρότυπα. Το σύστηµα, όπως θα παραµετροποιηθεί, 
θα πρέπει να είναι συµβατό µε διεθνή πρότυπα και να υιοθετήσει µεθόδους τυποποίησης που συνάδουν 
στην ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των Πε.Σ.Υ.Π. αλλά και ευρύτερα στη ζώνη της Ε.Ε., καθώς και 
στην έκδοση ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων (όπως για παράδειγµα ICD-Ιnternational 
Classification of Diseases, LOINC – Logical Observation Identifiers Names and Codes v 2.08 κτλ).  

Με σκοπό να καταγραφούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι 
λειτουργίες των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας χωρίστηκαν σε 9 µεγάλους τοµείς (∆ιαχείριση 
Ασθενών, Οικονοµικού, Προµηθειών, ∆ιοικητικού, ∆ιαχείρισης Υλικού – Φαρµακείου, Τεχνικού, 
Ιατρικής Υπηρεσίας, Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Εργαστηριακού Τοµέα), ενώ επίσης δίδονται και οι 
διαδικασίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας για το Περιφερειακό Ιατρείο. 
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3.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 3.1 Γενικά. 

Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει τη διάρθρωση του ΟΠΣΥ του Πε.Σ.Υ.Π. σε τµήµατα 
λογισµικού. Το ΟΠΣΥ του Πε.Σ.Υ.Π. απαρτίζουν πέντε υποσυστήµατα: 

� Το ∆ιοικητικό-οικονοµικό υποσύστηµα 

� Το υποσύστηµα διαχείρισης ασθενών 

� Το ιατρικό υποσύστηµα 

� Υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 

� Υποσύστηµα Επικοινωνίας (∆ιασύνδεσης) Εφαρµογών 

Το ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασυνδεσιµότητας µε µελλοντικά 
εξειδικευµένα υποσυστήµατα µονάδων όπως: 

1. Σύστηµα διαχείρισης χειρουργείων και αναισθησιολογικού τµήµατος. 

2. Σύστηµα παρακολούθησης φυσιολογικών παραµέτρων ασθενών (Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας κλπ). 

3. Σύστηµα διαχείρισης τµηµάτων απεικονιστικών εξετάσεων. 

4. Πληροφοριακό Σύστηµα Εργαστηρίων. 

5. Σύστηµα διαχείρισης και αρχειοθέτησης εικόνων (ιστορικό αρχείο). 

6. Εξειδικευµένες κλινικές εφαρµογές. 

7. Εφαρµογές Τηλεϊατρικής. 

8. Συστήµατα διαχείρισης κατ’ οίκον νοσηλείας και προ-νοσοκοµειακής φροντίδας. 

9. Σύστηµα διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας. 

 

Το υπαρκτό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το ΟΠΣΥ Πε.Σ.Υ.Π. υπαγορεύει 
ειδικά χαρακτηριστικά στα επιµέρους υποσυστήµατα που αναλύονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια στις 
επόµενες παραγράφους. 
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Νοσοκοµεία ΠεΣΥΠ

Άλλες οντότητες
(δεν αφορούν υλοποίηση συστηµάτων σε αυτό το έργο)

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
(ΚΥ και τα δορυφορικά αυτών ΠΠΙ)

∆ιοικητικό- Οικονοµικό
Υποσύστηµα

∆ιαχείριση Ασθενών

Ιατρικό υποσύστηµα

Εξειδικευµένα συστήµατα
∆ιαχ. ακτινοδιαγνωστικού

(RIS)

∆ιαχ. Χειρουργείων (OR)

∆ιαχ. ΜΕΘ (ICU)

Πληροφοριακό σύστηµα
εργαστηρίων (LIS)

Βιοϊατρική

Τεχνολογία

(ΒΙΤ)

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

Business
Intelligence

Τηλεµατικές Τεχνολογίες

Business
Intelligence

Πληροφοριακό σύστηµα
εργαστηρίων (LIS)*

Ιατρικό υποσύστηµα

∆ιαχείριση Ασθενών

∆ιοικητικό- Οικονοµικό
Υποσύστηµα

∆ιοικητικό- Οικονοµικό
Υποσύστηµα

Business Intelligence

Εφαρµογές

Πρόνοιας

Ηλεκτρονικός Φάκελος
Υγείας Πολιτών

Υγειονοµικός

Χάρτης

∆ιαδικυακή

Πύλη (Portal)

Υπηρεσία

Τηλεφωνικής  /
∆ιαδικτυακής

Εξυπηρέτησης

Πολιτών

Υπουργείο Ασφαλιστικοί
φορείς, λοιποί
οργανισµοί

Προµηθευτές

Εφαρµογές

Πρόνοιας

Υγειονοµικός

Χάρτης

∆ιαδικυακή

Πύλη (Portal)

Business
Intelligence

Άλλα ΠεΣΥΠ

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες (Κατ'
οίκον νοσηλεία

Ανταλλαγή

δεδοµένων

(HL7 κλπ)

Σηµείωση: Οι διαγραµισµένες περιοχές δεν αφορούν εφαρµογές

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου.
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 3.2 ∆ιοικητικό-Οικονοµικό Υποσύστηµα. 

 

1. Γενική Λογιστική: Η Γενική Λογιστική θα πρέπει να είναι η βάση όλου του ∆ιοικητικο-
οικονοµικού υποσυστήµατος και θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τρόπο που καθορίζει το Π∆ 146/2003. 
Όλες οι εφαρµογές πρέπει να επικοινωνούν και να ενηµερώνουν τη λογιστική µε στόχο την έγκαιρη 
άντληση οικονοµικών πληροφοριών και αποτελεσµάτων από όλες τις Μονάδες Υγείας. Θα πρέπει να 
υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο reporting για τη διευκόλυνση των Εσωτερικών ελέγχων και των ελέγχων 
όλων των οικονοµικών δεδοµένων από τους αρµόδιους φορείς του κράτους. Οι επιµέρους Μονάδες 
Υγείας θα έχουν Γενική Λογιστική σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες τους αφετέρου να γίνεται εύκολη, άµεση και συνεχής ενοποίηση αποτελεσµάτων (consolidation) 
στο Πε.Σ.Υ.Π., του οργανισµού που ασκεί τη γενικότερη εποπτεία επί των Μονάδων Υγείας. 
Επιβάλλεται, τα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας να υιοθετήσουν ενιαίο λογιστικό σχέδιο και ενιαία 
παραµετροποίηση ώστε να ευνοηθεί µε κάθε τρόπο ο συνολικός σχεδιασµός του συστήµατος, που είναι ο 
µοναδικός και  που θα µπορέσει να δώσει καρπούς προς την κατεύθυνση της οργάνωσης και αρµονικής 
συνεργασίας όλων των Μονάδων Υγείας (ΠΙ, ΚΥ, νοσοκοµεία, Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ.Π.). Η λήψη 
έγκαιρης και γρήγορης πληροφόρησης για τη λειτουργία των νοσοκοµείων και των άλλων µονάδων του 
Πε.Σ.Υ.Π. – συγκεντρωτικά ή µεµονωµένα – θα αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του 
συστήµατος. Σηµειώνουµε ότι στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Πε.Σ.Υ.Π. είναι 
επιθυµητό να υποστηρίζονται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Είναι επίσης επιθυµητή, η δυνατότητα του 
συστήµατος να υποστηρίζει το απλογραφικό σύστηµα του ∆ηµόσιου λογιστικού, σε συνύπαρξη µε το 
διπλογραφικό αν χρειασθεί, (όπως για παράδειγµα διαδικασίες έκδοσης ενταλµάτων πληρωµής, 
γραµµατίων είσπραξης, ενηµερώσεις Κωδικών Ανάλυσης Εξόδων (ΚΑΕ) κτλ), τουλάχιστον µέχρι την 
πλήρη εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στις Μονάδες Υγείας. Ακόµη, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει τις προτεινόµενες διαδικασίες µετάβασης από το 
απλογραφικό σύστηµα στο διπλογραφικό (όπου απαιτείται). Τέλος, το σύστηµα πρέπει να έχει πλήρη 
συµµόρφωση µε τον τρέχοντα ΚΒΣ ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχει την ευελιξία και την 
πληροφόρηση που απαιτεί ένας σύγχρονος οργανισµός από τις οικονοµικές του υπηρεσίες. 

2. Προϋπολογισµοί – Απολογισµοί: Ο στόχος της εφαρµογής των προϋπολογισµών είναι η 
τήρηση και η παρακολούθηση της προβλεπόµενης δραστηριότητας του νοσοκοµείου, όπως και των 
άλλων Μονάδων Υγείας και η σύγκριση µε πραγµατικά στοιχεία. Η εφαρµογή των προϋπολογισµών θα 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αποτυπώσει µέσα σε αυτό την οργανωτική δοµή του 
νοσοκοµείου (µε δυναµικά οριζόµενες διαστάσεις παρακολούθησης) έτσι ώστε οι προϋπολογισµοί να 
αντικατοπτρίζουν την πραγµατική οργανωτική διάρθρωση του οργανισµού. Επιπλέον θα πρέπει να 
υποστηρίζει διάφορες µεθόδους κατάρτισης προϋπολογισµών και να προσφέρει δυνατότητες 
προσοµοίωσης. Να έχει χρονική διάσταση µεγαλύτερη του έτους και να µπορεί να συνδυάζει στοιχεία 
προηγουµένων ετών, τρέχοντος έτους και προβλέψεις εποµένων ετών. Να έχει τη δυνατότητα 
παρουσίασης σε µηνιαία βάση, τριµηνιαία, εξαµηνιαία κλπ. Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ορισµού ιεραρχικών σχέσεων µεταξύ προϋπολογισµών και ενοποίησης αυτών σε ανώτερα επίπεδα, έτσι 
ώστε να µπορούν να δοθούν συγκεντρωτικά στοιχεία προϋπολογισµών σε φορείς που ασκούν επιτελική 
εξουσία στα νοσοκοµεία, όπως είναι το Πε.Σ.Υ.Π., το Υπουργείο Υγείας κλπ. Η εισαγωγή δεδοµένων 
από τους χρήστες θα πρέπει να είναι εύκολη και θα πρέπει να συνεργάζεται µε δηµοφιλή πακέτα 
Εφαρµογών Γραφείου της αγοράς. Σηµαντικό στοιχείο είναι και η ευχρηστία στον τρόπο καθορισµού 
των προτύπων προϋπολογισµού (templates) έτσι ώστε ο υπεύθυνος προϋπολογισµού ανά σηµείο 
(κλινική, τµήµα, ΚΥ κτλ) να µπορεί να διαµορφώνει φύλλα προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες του 
σηµείου. Θα πρέπει, τέλος, να υπάρχει πλήρης συλλειτουργία µε το κύκλωµα της οικονοµικής παρα-
κολούθησης για την εξαγωγή συγκριτικών καταστάσεων προϋπολογισθέντων – απολογιστικών στοιχείων 
και την εξαγωγή οικονοµικών δεικτών. 
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3. Αναλυτική Λογιστική: Μέσω της Αναλυτικής λογιστικής θα πρέπει να τηρούνται οι 
Λογαριασµοί της οµάδας 9 του ΕΓΛΣ. Το κύκλωµα αυτό θα πρέπει να αποτελεί προέκταση του 
κυκλώµατος της Γενικής Λογιστικής και να διασφαλίζεται η συνδεσιµότητα και ιχνηλασιµότητα των 
εγγραφών από τη Γενική στην Αναλυτική Λογιστική. Πέρα από την τήρηση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του ΚΒΣ, θα πρέπει να δίνει διοικητική πληροφόρηση σχετικά µε το κόστος των 
προσφερόµενων υπηρεσιών, τη διάρθρωση του κόστους, και τη συνολική αποτελεσµατικότητα των 
Μονάδων Υγείας. Επίσης θα πρέπει να είναι απόλυτα συµβατό µε τη δυνατότητα εξωλογιστικής 
κοστολόγησης και να συλλειτουργεί απόλυτα µε αυτή. 

4. Κοστολόγηση: Θα πρέπει να προβλέπεται ο µηχανισµός για τον έλεγχο του κόστους για 
συγκεκριµένα κέντρα κόστους και κέντρα κέρδους παρεχόµενων υπηρεσιών, που θα παρακολουθούνται 
ενιαία στα επιµέρους σηµεία και θα ενοποιούνται στο σύστηµα του Πε.Σ.Υ.Π. ανεξάρτητα από την 
Αναλυτική Λογιστική. Η ανάπτυξη ασθενοκεντρικού συστήµατος κοστολόγησης είναι βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου. Ο ασθενής είναι ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο 
αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του νοσοκοµείου (νοσηλεία, εξετάσεις, επεµβάσεις, αναλώσεις 
φαρµάκων κλπ). Από την άλλη, οι Μονάδες Υγείας, αλλά ειδικότερα το νοσοκοµείο, είναι ένας 
οργανισµός που συγκεντρώνει πολλά ξεχωριστά τµήµατα (κλινικές, εργαστήρια, χειρουργεία κτλ) τα 
οποία συνεισφέρουν στο συνολικό αποτέλεσµα του οργανισµού. Εποµένως, θα πρέπει να δύναται η 
δυνατότητα, αφενός, να παρακολουθείται ο ασθενής σε όλα τα στάδια της παραµονής του στο 
νοσοκοµείο, αφετέρου, πρέπει να δίνεται σαφή εικόνα της λειτουργίας του νοσοκοµείου σε όλα τα 
επιµέρους τµήµατά του. Θα πρέπει να υπάρχει ιεραρχική οργάνωση και συσχέτιση των διαφόρων 
κέντρων κόστους µεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται σύγχρονες κοστολογικές µέθοδοι 
(activity based costing), κοστολόγηση κατά DRG κλπ. 

5. Εισπρακτέοι Λογαριασµοί: Αφορά στην παρακολούθηση των απαιτήσεων των πελατών-
ασθενών του νοσοκοµείου και των λοιπών συναλλασσοµένων όπως ασφαλιστικοί οργανισµοί, άλλα 
νοσοκοµεία κλπ. Αναγκαία παράµετρος των εφαρµογών είναι η απόλυτη συλλειτουργία µε το κύκλωµα 
της διαχείρισης ασθενών (κίνηση ασθενών, γραφείο νοσηλείας) και τα υποσυστήµατα εκείνα που 
παρακολουθούν άµεσα τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
παρακολούθηση τριγωνικών σχέσεων µεταξύ συναλλασσοµένων (π.χ. η χρέωση των υπηρεσιών 
νοσοκοµειακής περίθαλψης χρεώνει τον ασθενή αλλά τιµολογείται ο ασφαλιστικός του φορέας). Το 
κύκλωµα των εισπρακτέων λογαριασµών θα πρέπει να αντλεί τον κύριο όγκο των δεδοµένων του από το 
υποσύστηµα της διαχείρισης ασθενών on line και µε τρόπο που να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της 
µετάπτωσης. Τέλος, θα πρέπει το υποσύστηµα να είναι ευέλικτο, εύχρηστο, πλήρως ολοκληρωµένο µε το 
Ιατρικό Υποσύστηµα και να επιτρέπει εύκολη προσαρµογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του οργανισµού, 
παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός εφόσον θα πρέπει να τηρούνται και να συνδυάζονται τα οικονοµικά 
δεδοµένα του πελάτη-ασθενούς µε τις πληροφορίες ιατρικού τύπου. ∆ιευκρινίζεται ότι η εφαρµογή 
εισπρακτέοι λογαριασµοί αποτελεί το καθιερωµένο τµήµα διαχείρισης όλων των πιθανών εσόδων του 
οργανισµού από όπου και εάν προέρχονται αυτά. Η εφαρµογή λογιστήριο ασθενών (στο Υποσύστηµα 
∆ιαχείρισης Ασθενών) είναι η απαραίτητη λειτουργικότητα για την τιµολόγηση των νοσηλίων σε ασθενή. 

6. Πληρωτέοι Λογαριασµοί (Προµηθευτές): Το κύκλωµα των πληρωτέων λογαριασµών 
καλύπτει τη διαχείριση των συναλλακτικών σχέσεων του νοσοκοµείου και της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Πε.Σ.Υ.Π. µε τους προµηθευτές ειδών (υγειονοµικά υλικά, φαρµακευτικά, ιατρικός εξοπλισµός κλπ) και 
υπηρεσιών. Θα πρέπει να συλλειτουργεί µε την εφαρµογή των προµηθειών και των συµβάσεων και να 
δίνει αναλυτική πληροφόρηση της οικονοµικής κατάστασης και των σχέσεων του νοσοκοµείου και της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π. µε τους προµηθευτές του. Επίσης θα πρέπει να δίνει την εικόνα των 
µελλοντικών υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές (ενηλικίωση υπολοίπων, υποχρεώσεις πληρωµών 
βάσει τιµολογίων προµηθευτών, συµβάσεις κ.λπ.), στοιχεία που θα βοηθούν τις οικονοµικές υπηρεσίες 
να κάνουν τον έγκαιρο προγραµµατισµό των πληρωµών του νοσοκοµείου και της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Πε.Σ.Υ.Π. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και ανάλογο µηχανισµό εγκρίσεων πληρωµών, ώστε µονάχα 
εξουσιοδοτηµένοι χρήστες να µπορούν να εκδίδουν εντάλµατα πληρωµής σε προµηθευτές και µόνο όταν 
πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 
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7. ∆ιαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσία: Η εφαρµογή της ∆ιαχείρισης Προσωπικού 
πρέπει να περιλαµβάνει καταρχήν µισθοδοσία, που θα στηρίζεται σε κανόνες (και εξαιρέσεις από τους 
κανόνες) για οµάδες εργαζοµένων µε κοινά χαρακτηριστικά (σύστηµα rule based). Με αυτόν τον τρόπο, 
η διαχείριση µισθών, επιδοµάτων, πριµ, ασφαλιστικών καλύψεων θα παραµετροποιείται πλήρως και θα 
επιτυγχάνεται µε απλό τρόπο η µισθοδοσία όλων των κατηγοριών των εργαζοµένων του δηµοσίου, αλλά 
και των εποχιακών και των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου κτλ. Επίσης, η διαχείριση προσωπικού 
πρέπει να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές των εργαζοµένων από την ηµέρα της πρόσληψης, τις 
εσωτερικές µετακινήσεις, τις προαγωγές και αναλυτικά την εκπαίδευσή τους. Στη διαχείριση των αδειών 
περιλαµβάνονται ευκολίες για παρακολούθηση και ανάλυση απουσιών πάσης φύσεως, ενώ σε ειδικό 
τµήµα του λογισµικού πρέπει να παρακολουθείται η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων. Η 
εφαρµογή αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαµβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και να 
προβλέπει ασφάλεια και ειδικό χειρισµό στην πρόσβαση σ’ αυτήν. 

8. ∆ιαχείριση Παγίων: Η εφαρµογή των παγίων αφορά στην παρακολούθηση των κινητών 
και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των Μονάδων Υγείας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται, τόσο ο 
τυπικός πάγιος εξοπλισµός ενός οργανισµού (κτίρια, αυτοκίνητα, γραφεία κλπ) όσο και ο εξειδικευµένος 
ιατρικός εξοπλισµός που χρειάζεται (τοµογράφοι, αναλυτές κλπ). Επίσης θα πρέπει να τηρούνται και να 
παρακολουθούνται οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις του εξοπλισµού που γίνονται από τις τεχνικές 
υπηρεσίες των Μονάδων Υγείας. Τα παραπάνω αφορούν και στις συντηρήσεις του ιατρο-τεχνολογικού 
εξοπλισµού. Θα πρέπει να παρακολουθούνται και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι 
ιδιοκτησίας των Μονάδων Υγείας, όπως στοιχεία που προέρχονται από χρηµατοδοτική µίσθωση ή από 
χρησιδάνεια. Ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι η διαχείριση πολλών τύπων 
αποσβέσεων (µε πολλούς διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης) και η αυτόµατη ενηµέρωση της 
εφαρµογής της λογιστικής µε τις αποσβέσεις των παγίων.  

9. Πρωτόκολλο: Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να καταγράψει, κωδικοποιήσει και να 
τεκµηριώσει όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα. Σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συλλειτουργία του µε το νέο Πληροφοριακό σύστηµα. 

10. ∆ιαχείριση Αποθηκών: Ο βασικός στόχος της εφαρµογής της διαχείρισης των αποθηκών 
είναι ο έγκαιρος προγραµµατισµός του εφοδιασµού των Μονάδων Υγείας µε υλικά, η αποτελεσµατική 
εξυπηρέτησή τους, µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του δεσµευµένου κεφαλαίου. Μέσω της εφαρµογής 
γίνεται ποσοτική και αξιακή διαχείριση των αποθηκών. Οι αποθήκες µπορεί να είναι «φυσικές» ή 
«νοητές». Το τµήµα αυτού του λογισµικού, έτσι όπως περιγράφεται εδώ, αναλαµβάνει να διαχειριστεί 
στα νοσοκοµεία ή στις άλλες Μονάδες Υγείας, όλα τα υλικά (εκτός των φαρµάκων). Οι απαιτήσεις για τη 
διαχείριση των φαρµάκων περιγράφονται και αναλύονται ειδικότερα στην παράγραφο Φαρµακείο. Τα 
υλικά πρέπει να παρακολουθούνται και ως προς την αρχειοθέτησή τους σε διάφορες αποθήκες και ως 
προς τις µετακινήσεις τους από αποθήκη σε αποθήκη. Οι αποθήκες ενηµερώνονται άµεσα από τις 
παραλαβές των προµηθειών και από τις διακινήσεις µεταξύ αποθηκών και τηρείται ανά πάσα στιγµή 
ενηµερωµένο υπόλοιπο ανά είδος και αποθήκη. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης παρτίδων µε 
όλα τα χαρακτηριστικά τους. Χρειάζεται να τηρούνται πλήρεις καρτέλες για όλα τα στοιχεία και τα 
χαρακτηριστικά των ειδών, οι κατηγοριοποιήσεις τους και οι διάφοροι µετρητές όπως: στοκ ασφαλείας, 
σηµεία αναπαραγγελίας κλπ. Απαραίτητο επίσης, είναι να υποστηρίζονται διευκολύνσεις για την 
καταµέτρηση των ειδών και τη φυσική απογραφή ανά κατηγορία ειδών. Τέλος, είναι  επιθυµητό να 
υποστηρίζονται και τρόποι παρακολούθησης των φυσικών αποθηκών (χωροταξική τοποθέτηση των 
ειδών, διάδροµοι, ράφια κτλ). 

11. Προµήθειες και ∆ιαχείριση συµβάσεων: Στόχος της εφαρµογής των προµηθειών είναι η 
αυτοµατοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προµηθειών µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα 
νοσοκοµεία και τους προµηθευτές. Η διαδικασία των προµηθειών θα πρέπει να είναι τεχνικά δυνατόν να 
γίνεται κεντρικά από το Πε.Σ.Υ.Π., τοπικά από τις διάφορες Μονάδες Υγείας και από οποιοδήποτε 
συνδυασµό αυτών των µεθόδων. Αναλυτικά, για να υποστηριχθεί µια προµήθεια από το σύστηµα θα 
πρέπει να δηµιουργούνται αιτήσεις αγοράς από επιλεγµένα σηµεία (π.χ. νοσοκοµείο, ΚΥ κτλ), όπου οι 
ενδιαφερόµενοι θα έχουν πρόσβαση στις λίστες από τα επιτρεπτά αγοραζόµενα είδη και πιθανά στις 
διαθέσιµες συµφωνίες µε προµηθευτές, σε σχέση µε τιµές κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ενοποίησης των αιτηµάτων για προµήθεια κεντρικά στα Πε.Σ.Υ.Π., ειδικά όταν υπάρχουν ανάγκες που 
εµφανίζονται ταυτόχρονα σε διάφορα σηµεία. Ανάλογα µε το ύψος αγορών, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
και πιο πολύπλοκα συστήµατα ελέγχου και διαδικασιών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα αυτόµατων 
ελέγχων των προτεινόµενων, από τα διάφορα σηµεία, αιτήσεων προµηθειών βάσει κανόνων και ένα 
σύστηµα εγκρίσεων µε ιεραρχίες και ασφάλεια χρηστών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα ελέγχου 
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αυτοµατοποιηµένων, από το σύστηµα, προτάσεων για προµήθειες βάσει κανόνων ή στατιστικών 
στοιχείων κτλ. Το Πε.Σ.Υ.Π. θα είναι δυνατόν να εξοφλεί προµήθειες άλλων σηµείων (π.χ. νοσοκοµείων, 
ΚΥ κτλ) ή να παραγγέλλει για λογαριασµό τους και να προτείνει τόπους παράδοσης στα σηµεία που 
έχουν προκύψει ανάγκες. Το σύστηµα παραλαβών θα πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τις εντολές αγορών 
ή µε τις συµβάσεις των προµηθευτών. Με το υποσύστηµα διαχείρισης συµβάσεων πρέπει να υλοποιείται 
η παρακάτω λειτουργικότητα: σύνδεση αιτήσεων αγορών, εντολών προµήθειας µε συµβάσεις 
προµηθευτών, πλήρης καταγραφή των συµβάσεων και κωδικοποίηση των κατηγοριών των συµβάσεων, 
συστηµατική οργάνωση των όρων τους µε δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισµού ανά πάσα στιγµή, 
δυνατότητες συγκρίσεων των όρων παραλαβής αγαθών µε τους όρους των συµβάσεων κατά τις 
παραλαβές από τους προµηθευτές, προειδοποιήσεις για λήξη συµβάσεων, σύνδεση προκηρύξεων και 
διαγωνισµών µε τις συµβάσεις που υπογράφηκαν κ.α. 

12. ∆ιαχείριση διαθεσίµων: Μέσω της εφαρµογής της ∆ιαχείρισης διαθεσίµων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η πλήρη παρακολούθηση των εισροών – εκροών στοιχείων βραχυπρόθεσµου ενεργητικού 
των Μονάδων Υγείας. Θα πρέπει να καλύπτονται µέσα από ξεχωριστούς λογαριασµούς οι συναλλαγές µε 
τράπεζες (όπως π.χ. οι πληρωµές προσωπικού) και να προβλέπεται η εισαγωγή δεδοµένων των τραπεζών 
στην εφαρµογή της ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής 
των εγγραφών ταµείου µε τις εγγραφές στο εξτρέ τις τράπεζας (bank reconciliation) και η διόρθωση 
τυχόν αποκλίσεων. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται πλήρες ιστορικό των ταµειακών σχέσεων µε όλους 
τους συναλλασσόµενους (ασθενείς, προµηθευτές, ασφαλιστικά ταµεία) καθώς και να εκδίδονται από το 
σύστηµα καταστάσεις ταµειακών ροών (cash flow) για ιστορικές περιόδους αλλά και για µελλοντικές, 
βάσει των υφιστάµενων ταµειακών υποχρεώσεων και απαιτήσεων των Μονάδων Υγείας ή του Πε.Σ.Υ.Π. 

 

Οι παραπάνω προδιαγραφές του ∆ιοικητικο-οικονοµικού Υποσυστήµατος, αφορούν σε όλες τις 
Μ.Υ. του Πε.Σ.Υ.Π. που εντάσσονται το έργο, ήτοι Κεντρική Υπηρεσία, Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας. 
Αναλυτικοί Πίνακες Συµµόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του ∆ιοικητικό - Οικονοµικού 
Υποσυστήµατος δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση όπου κατά τη Μελέτη Εφαρµογής αναδειχθεί ότι τα ΚΥ 
αδυνατούν να καλύψουν οργανωτικά ορισµένες από τις ανάγκες που προκύπτουν από την εγκατάσταση 
του ∆ιοικητικό-οικονοµικού Υποσυστήµατος κεντρικά, αυτές θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα (από 
πλευράς λογισµικού) να καλυφθούν και αποκεντρωµένα. 
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 3.2.1 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ασθενών. 

 

1. Γραφείο Κίνησης – Εσωτερικοί Ασθενείς (Κοινό Υποσύνολο µε το ∆ιοικητικό – 
Οικονοµικό Υποσύστηµα): Η εφαρµογή αυτή αποτελεί µέρος του κοινού υποσυνόλου του εν λόγω 
υποσυστήµατος µε το ∆ιοικητικό-Οικονοµικό υποσύστηµα. Σκοπός της εφαρµογής είναι η διαχείριση και 
παρακολούθηση της  πορείας του νοσηλευόµενου ασθενή από την εισαγωγή έως και την έκδοση του 
εξιτηρίου. Περιλαµβάνει την καταγραφή των δηµογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων ασθενή κατά 
την προσέλευση του στο νοσοκοµείο, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των  δεδοµένων  του ασθενή 
για επιθυµητές  χρονικές περιόδους από τη διοίκηση αλλά και τα τµήµατα – κλινικές του  νοσοκοµείου. 
Συλλειτουργεί απόλυτα µε την εφαρµογή της διαχείρισης ραντεβού και συνδέεται µε τη λίστα αναµονής 
ασθενών προκείµενου να γίνεται ο σωστός προγραµµατισµός των πόρων του νοσοκοµείου. Μεταξύ των 
βασικών χαρακτηριστικών, είναι η παρακολούθηση της τακτικής και έκτακτης εισαγωγής ασθενή, η 
διαχείριση των επειγόντων περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία και η παρακολούθηση των 
εισιτηρίων του νοσοκοµείου. Θα πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα µελλοντικής υποστήριξης κάρτας 
υγείας (π.χ. µε χρήση bar code), για τη γρήγορη και χωρίς σφάλµατα εισαγωγή του ασθενή. Επίσης θα 
πρέπει να διαχειρίζεται την έκδοση των εξιτηρίων καθώς και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών (για 
ασφαλιστικά ταµεία, βεβαιώσεις εισαγωγής, εξαγωγής κλπ). Επίσης, η εφαρµογή θα δίνει σαφή εικόνα 
της πληρότητας του νοσοκοµείου (ανά θέση/ όροφο/ κλινική) ώστε να γίνεται ο σωστός 
προγραµµατισµός των εισαγωγών ασθενών. Τέλος, η εφαρµογή του Γραφείου Κίνησης, πρέπει να 
παρέχει δυνατότητες διαχείρισης κλινών και θέσεων νοσηλείας µε εύκολο γραφικό τρόπο. 

2. ∆ιαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών και Απογευµατινών Ιατρείων (Κοινό Υποσύνολο 
µε το ∆ιοικητικό – Οικονοµικό Υποσύστηµα): Η εφαρµογή αυτή αποτελεί µέρος του κοινού υποσυνόλου 
του εν λόγω υποσυστήµατος µε το ∆ιοικητικό-Οικονοµικό υποσύστηµα. Σκοπός της εφαρµογής  είναι η 
γραµµατειακή υποστήριξη των εξωτερικών & απογευµατινών ιατρείων. Περιλαµβάνονται οι  διαδικασίες 
τήρησης ραντεβού στα εξωτερικά & απογευµατινά  ιατρεία (ανά ιατρό, τµήµα, σηµείο παροχής), η δηµιουργία 
λίστας αναµονής κλπ. Στόχο έχει το σωστό και έγκαιρο προγραµµατισµό των πόρων της µονάδας υγείας , 
ανθρωπίνων και µη, για την εξυπηρέτηση των ασθενών των εξωτερικών και απογευµατινών ιατρείων. Η 
εφαρµογή θα  επιτρέπει τον καθορισµό των τακτικών και έκτακτων εξωτερικών ιατρείων  και των ωραρίων 
λειτουργίας (ωράριο / διάρκεια εξέτασης / αριθµός ιατρών) έτσι ώστε να επιτρέπεται η κατασκευή του πίνακα 
των ραντεβού. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα  να οριστούν οι αργίες για τη σωστή λειτουργία του 
υποσυστήµατος. Επίσης θα πρέπει να αυτοµατοποιεί πολλές από τις  καθηµερινές εργασίες  της γραµµατείας 
ραντεβού (π.χ. κλείσιµο  Ραντεβού ηµέρας µε αυτόµατη αναζήτηση της πρώτης διαθέσιµης  ηµεροµηνίας  και 
ώρας που διατίθεται ο ιατρός η / και  η αντίστοιχη κλινική - τµήµα). Η εφαρµογή αυτή θα αποτελεί την ‘’πύλη’’ 
για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχέσεων της µονάδας υγείας µε τους πελάτες – ασθενείς της.  

3. Λογιστήριο Ασθενών – Τιµολόγηση & Κοστολόγηση Ιατρικών Υπηρεσιών (Κοινό 
Υποσύνολο µε το ∆ιοικητικό – Οικονοµικό Υποσύστηµα).: Η εφαρµογή αυτή αποτελεί µέρος του κοινού 
υποσυνόλου του εν λόγω υποσυστήµατος µε το ∆ιοικητικό-Οικονοµικό υποσύστηµα. Το υποσύστηµα 
αυτό θα διαχειρίζεται  όλες τις λογιστικές πληροφορίες που συσχετίζονται µε την νοσηλεία του κάθε ασθενή. 
Σκοπός του είναι ,αφενός, η χρέωση του νοσηλευτικών υπηρεσιών και η τιµολόγηση τους στον ασθενή ή τον 
ασφαλιστικό φορέα, αφετέρου, ο υπολογισµός του κόστους των υπηρεσιών σε εξωτερικούς και 
νοσηλευόµενους ασθενείς (διασύνδεση µε την εφαρµογή κοστολόγησης του διοικητικό-οικονοµικού 
υποσυστήµατος του ΟΠΣ). Η τιµολόγηση θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που δηµιουργούνται  από τα διάφορα 
τµήµατα  κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή και σε συνδυασµό  µε τη διαχείριση των Ασφαλιστικών 
Ταµείων θα αυτοµατοποιεί  τις διαδικασίες χρέωσης αυτού. Θα πρέπει η εφαρµογή να παρέχει τη δυνατότητα 
διαχείρισης πολλαπλών ασφαλιστικών ταµείων ανά ασθενή καθώς επίσης και να επιτρέπει την εκτύπωση 
διαφορετικών καταστάσεων εκκαθάρισης ανά ταµείο ή ασφαλιστικό φορέα (υποβολές δικαιολογητικών στα 
ασφαλιστικά ταµεία). Τέλος, η εφαρµογή θα πρέπει να βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τις υπόλοιπες 
εφαρµογές (γραφείο κίνησης κλπ)  ώστε να επιτυγχάνεται η αυτοµατοποίηση  των διαδικασιών τιµολόγησης. 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή αυτή ενδέχεται να καλύπτεται µερικώς από την εφαρµογή των εισπρακτέων 



«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή»                                                                                                                     Νικόλαος Συνοδινός 

Πληροφοριακά Συστήµατα Μονάδων Υγείας                                                                                                              - 21 - 

λογαριασµών στο διοικητικό – οικονοµικό υποσύστηµα, καθώς µέρος των εισπρακτέων λογαριασµών είναι και 
οι τιµολογήσεις ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο της 
λειτουργικότητας όπως αυτή ζητείται τοποθετώντας τη ζητούµενη λειτουργικότητα µε βάση τις εφαρµογές που 
προσφέρει. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή «εισπρακτέοι λογαριασµοί» αποτελεί το καθιερωµένο τµήµα 
διαχείρισης όλων των πιθανών εσόδων µιας µονάδας υγείας από όπου και εάν προέρχονται αυτά, ενώ η 
εφαρµογή «Λογιστήριο Ασθενών» αφορά στην απαραίτητη λειτουργικότητα για την τιµολόγηση των 
νοσηλίων σε ασθενή και την εκκαθάριση των λογαριασµών αυτού στους αναγκαίους Ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς. 

4. Φαρµακείο, Συνταγολόγια (Κοινό Υποσύνολο µε το ∆ιοικητικό – Οικονοµικό 
Υποσύστηµα).: Η εφαρµογή αυτή αποτελεί µέρος του κοινού υποσυνόλου του εν λόγω υποσυστήµατος 
µε το ∆ιοικητικό-Οικονοµικό υποσύστηµα. Σκοπός της εφαρµογής είναι η οργάνωση των υπηρεσιών του 
φαρµακείου προς τις κλινικές /τµήµατα του νοσοκοµείου και ο προγραµµατισµός των χορηγήσεων 
φαρµακευτικού υλικού βάσει ατοµικών /γενικών συνταγολογίων. Η εφαρµογή θα διασυνδέεται µε όλα τα 
τµήµατα του νοσοκοµείου και θα υπάρχει δυνατότητα On line παραγγελίας από τους ορόφους / τµήµατα  καθώς 
και την  εκτέλεση  συνταγών φαρµάκων  από το Φαρµακείο. Επίσης θα διαχειρίζεται τις επιστροφές φαρµάκων 
από τις κλινικές  και γενικότερα τις δοσοληψίες φαρµακευτικού υλικού εντός και εκτός του νοσοκοµείου. Τέλος 
η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα έγκρισης για τα ατοµικά / γενικά συνταγολόγια και να προτείνει 
εναλλακτικά φάρµακα προς χορήγηση σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης ενός φαρµάκου ( π.χ. λόγω 
ληγµένης παρτίδας φαρµάκου ή λόγω απόρριψης από το σύστηµα εγκρίσεων ). 

5. ∆ιαιτολογικό (για τα Νοσοκοµεία και µόνο): Σκοπός του υποσυστήµατος είναι η 
παρακολούθηση του γενικού προγράµµατος διατροφής και των ειδικών προγραµµάτων διαίτης βάσει των 
θεραπευτικών αγωγών και η διαχείριση των υλικών τροφοδοσίας. Η εφαρµογή θα διαχειρίζεται τα 
διατροφικά σχήµατα των ασθενών ανάλογα µε τη θεραπευτική αγωγή του καθενός. Θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα αυτόµατης πιστοποίησης των διατροφικών αναγκών των ασθενών  (αυτόµατη συλλογή 
αριθµού διατρεφόµενων, εντολών ειδικής δίαιτας κτλ) σε ηµερήσια βάση, εκδίδοντας καταστάσεις 
παρασκευής φαγητού προς τα µαγειρεία. Το υποσύστηµα θα διαχειρίζεται και την παραγγελιοληψία 
τροφίµων από τους προµηθευτές, δηµιουργώντας  προτεινόµενες παραγγελίες για τρόφιµα κατά 
προµηθευτή, ανάλογα µε τις προβλεπόµενες καθηµερινές ανάγκες του νοσοκοµείου (σύµφωνα µε την 
εικόνα κατάληψης κλινών που τηρείται στο Γραφείο Κίνησης). Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης 
του πρωτοκόλλου παραλαβής τροφίµων µε τιµολόγια/ δελτία αποστολής προµηθευτή. 
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 3.2.2 Ιατρικό Υποσύστηµα. 

1. Εξωτερικά Ιατρεία – Επείγοντα Περιστατικά (Κοινό Υποσύνολο µε το Υποσύστηµα 
∆ιαχείρισης Ασθενών).: Η εφαρµογή αυτή αποτελεί µέρος του κοινού υποσυνόλου του εν λόγω 
υποσυστήµατος µε το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ασθενών. Σκοπός της εφαρµογής είναι η διαχείριση και 
παρακολούθηση των ασθενών που επισκέπτονται τα τακτικά η έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία (επισκέψεις – 
εξετάσεις ασθενών, Φάκελος ασθενή, εισαγωγή εξωτερικού ασθενή) του Νοσοκοµείου. Θα πρέπει να  
χαρακτηρίζεται από απλές διαδικασίες εισαγωγής δεδοµένων (στοιχεία ασθενή, φορέας πληρωµής, 
συνταγογραφήσεις, προγραµµατισµός κτλ) µε φιλικές προς το χρήστη φόρµες εισαγωγής. Το 
υποσύστηµα θα συνδέεται στενά µε αυτό της γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων ώστε να 
παρακολουθούνται πλήρως οι προγραµµατισµένες επισκέψεις ασθενών. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα 
διαχείρισης επειγόντων περιστατικών κατά τις ηµέρες εφηµερίας του νοσοκοµείου (καταγραφή βασικών 
στοιχείων ασθενή, παραγγελία βασικών ιατρικών εξετάσεων κλπ). Θα παρέχει ολοκληρωµένες 
δυνατότητες καταχώρησης των αποτελεσµάτων εξετάσεων των ασθενών (θεραπεία, φαρµακευτική 
αγωγή κλπ). Επίσης, θα διαχειρίζεται και τις εντολές τακτικής/ έκτακτης εισαγωγής ασθενούς και της 
ενηµέρωσης  του Γραφείου Κίνησης. Η εφαρµογή αυτή αφορά και τα Κέντρα Υγείας. 

2. Ιατρικές Πράξεις – Ηλεκτρονικές Παραγγελίες (order entry) – Παραπεµπτικά 
(Κοινό Υποσύνολο µε το Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ασθενών). Σκοπός της εφαρµογής είναι η οργάνωση 
και προγραµµατισµός των ανθρωπίνων και υλικών πόρων της µονάδας υγείας για την εκτέλεση ιατρικών 
εντολών, την αυτόµατη παραγγελία ιατρικών πράξεων και εξετάσεων (ηλεκτρονικά παραπεµπτικά, 
παραγγελία κλινικών - παρακλινικών εξετάσεων, χειρουργικές επεµβάσεις, κλπ.) και την παραλαβή και 
επισκόπηση των αποτελεσµάτων και πορισµάτων ηλεκτρονικά. Η εφαρµογή θα πρέπει να διευκολύνει το 
συντονισµό των ιατρικών διεργασιών ώστε να εκτελούνται επιτυχώς οι ιατρικές πράξεις. Έτσι σηµαντικό 
στοιχείο είναι η δυνατότητα online παραγγελίας και έκδοσης παραπεµπτικών κάθε µορφής 
(εργαστηριακές, ακτινολογικές εξετάσεις, χορηγήσεις φαρµάκων, οδηγίες νοσηλευτών) αλλά και η 
προβολή τους από οποιοδήποτε σηµείο της µονάδας υγείας ανάλογα µε τον κωδικό του χρήστη. Επίσης 
θα πρέπει να επιτρέπει τη σηµατοδοσία (status-based workflow) των διαφόρων τύπων  παραπεµπτικών η 
παραγγελιών (π.χ. προς εκτέλεση, προς έγκριση, ολοκληρωµένη κλπ.). 

3. Ιατρικά Πρωτόκολλα – Ιατρικά Πορίσµατα: Σκοπός των εφαρµογών είναι η 
δηµιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων  για την καταγραφή των  ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών 
δεδοµένων που συµπληρώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αφορούν την 
τεκµηρίωση των διαγνώσεων , των θεραπευτικών  αγωγών και άλλων ιατρικών  δεδοµένων  κατά την 
εισαγωγή, παραµονή, θεραπεία  και έξοδο του ασθενή. Η εφαρµογή των ιατρικών πορισµάτων θα πρέπει 
να συµπεριλαµβάνει την επιλογή δηµιουργίας αναφορών στα πλαίσια των ιατρικών δεδοµένων  του 
ασθενή, αλλά και τυποποιηµένων εγγράφων ανά ειδικότητα η χρήστη , κάνοντας χρήση δηµοφιλών 
πακέτων της αγοράς (MS Word, Lotus Smart Suite, ή άλλο ισοδύναµο). Επιπρόσθετα το υποσύστηµα θα 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα  εγγραφής ιατρικών πορισµάτων  µε τη χρήση αναλόγων 
προτυποποιηµένων εντύπων. Η τεκµηρίωση  θα βασίζεται πάνω σε σχεδιασµένα  έντυπα, τα οποία θα 
είναι διαµορφωµένα  ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες  του χρήστη. Τα έντυπα αυτά θα 
συντάσσονται µόνο από  εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Ο χρήστης θα συµπληρώνει  για τον ασθενή τα 
ανάλογα έντυπα, το περιεχόµενο  των οποίων θα είναι διαθέσιµο ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης 
του καθενός. Επίσης, η εφαρµογή θα πρέπει να επιτρέπει την αυτόµατη συµπλήρωση στοιχείων από τη 
βάση δεδοµένων µέσα στα προτυποποιηµένα έντυπα. Τέλος είναι επιθυµητό να διασφαλίζεται  η 
τεκµηρίωση (ιατρικά πρωτόκολλα) των εργασιών των ιατρών και νοσηλευτών στις χειρουργικές 
επεµβάσεις (ειδικότητα χειρούργου, χρόνος συρραφής, παράγοντες επικινδυνότητας, µετεγχειρητικές 
οδηγίες κλπ). 

4. Ιατρικό Ιστορικό – ∆ιαγνώσεις: Σκοπός της εφαρµογής είναι η καταγραφή των 
διαγνώσεων (εσόδου-εξόδου), του ιατρικού ιστορικού, και γενικότερα της ιατρικής κατάστασης του 
ασθενούς. Μέσα από την εφαρµογή θα είναι δυνατή  η τεκµηρίωση  ιατρικών, θεραπευτικών και 
νοσηλευτικών δεδοµένων για κάθε ασθενή (συµπτώµατα, κλινικά σηµεία, πορεία νόσου κλπ). Η 
εφαρµογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ταξινόµηση κατά ICD9/10, ICPM και ICPC-2 (για την ΠΦΥ) ή 
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άλλες ισοδύναµες  για τις διαγνώσεις και θεραπείες, ώστε να διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση, η 
κατάρτιση υγειονοµικών µελετών κλπ. 

5. Νοσηλευτική Υπηρεσία: Σκοπός της εφαρµογής είναι η οργάνωση της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας των νοσοκοµείων για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, τη χορήγηση φαρµάκων, την 
τήρηση της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς και γενικότερα την παρακολούθηση της πορείας νόσου. 
Βρίσκεται σε  άµεση συνεργασία µε την εφαρµογή των ιατρικών πράξεων και έχει  σκοπό  την 
ενηµέρωση και παροχή πληροφόρησης του νοσηλευτικού προσωπικού για τη θεραπευτική αγωγή που 
πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταγραφής της 
µετακίνησης-ορισµού ασθενή σε άλλο θάλαµο/ κλίνη. Η εφαρµογή πρέπει επίσης να καλύπτει τη 
«λογοδοσία» των νοσηλευτικών µονάδων από βάρδια σε βάρδια, ενώ θα πρέπει να διευκολύνει τη 
διαχείριση των ασθενών του ορόφου µε διάφορους τρόπους γραφικής απεικόνισης (color-coding, 
γραφική κάτοψη κλινών ορόφου, ή άλλη αντίστοιχη ευκολία). Τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν γραφικές 
απεικονίσεις ή άλλες διευκολύνσεις στη διαχείριση κλινών βάσει του φύλου, της ηλικίας, της αιτίας 
εισαγωγής κλπ), καθώς και επισήµανση ειδικών καταστάσεων (µολυσµατικοί ασθενείς, διασύνδεση 
µητέρας βρέφους κλπ). Ανάλογα µε την προτεινόµενη λύση του υποψηφίου αναδόχου, η διαχείριση 
νοσηλευτικών κλινών µπορεί να καλύπτεται από την εφαρµογή «Γραφείο Κίνησης – Εσωτερικοί 
Ασθενείς».  

 

Νοσοκοµεία ΠεΣΥΠ

Άλλες οντότητες
(δεν αφορούν υλοποίηση συστηµάτων σε αυτό το έργο)

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
(ΚΥ και τα δορυφορικά αυτών ΠΠΙ)

∆ιοικητικό- Οικονοµικό
Υποσύστηµα

∆ιαχείριση Ασθενών

Ιατρικό υποσύστηµα

Εξειδικευµένα συστήµατα
∆ιαχ. ακτινοδιαγνωστικού
(RIS)

∆ιαχ. Χειρουργείων (OR)
∆ιαχ. ΜΕΘ (ICU)

Πληροφοριακό σύστηµα
εργαστηρίων (LIS)

Βιοϊατρική

Τεχνολογία
(ΒΙΤ)

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες

Business
Intelligence

Τηλεµατικές Τεχνολογίες

Business
Intelligence

Πληροφοριακό σύστηµα
εργαστηρίων (LIS)*

Ιατρικό υποσύστηµα

∆ιαχείριση Ασθενών

∆ιοικητικό- Οικονοµικό
Υποσύστηµα

∆ιοικητικό- Οικονοµικό
Υποσύστηµα

Business Intelligence

Εφαρµογές
Πρόνοιας

Ηλεκτρονικός Φάκελος
Υγείας Πολιτών

Υγειονοµικός

Χάρτης

∆ιαδικυακή
Πύλη (Portal)

Υπηρεσία

Τηλεφωνικής  /
∆ιαδικτυακής

Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Υπουργείο Ασφαλιστικοί

φορείς, λοιποί
οργανισµοί

Προµηθευτές

Εφαρµογές
Πρόνοιας

Υγειονοµικός
Χάρτης

∆ιαδικυακή
Πύλη (Portal)

Business
Intelligence

Άλλα ΠεΣΥΠ

Τηλεµατικές

Τεχνολογίες (Κατ'
οίκον νοσηλεία

Ανταλλαγή

δεδοµένων

(HL7 κλπ)

Σηµείωση: Οι διαγραµισµένες περιοχές δεν αφορούν εφαρµογές

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου.
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4. ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο.Π.Σ.Υ. 

 

Για τον σχεδιασµό του ΟΠΣ της ∆.Υ.Πε. ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ως υποσυστήµατα νοούνται όλα τα επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα για την υποστήριξη 
συγκεκριµένων λειτουργιών ή τµηµάτων του οργανισµού. 

Ως συστατικά (components) αναφέρονται οι κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες της 
πληροφοριακής υποδοµής, η κάθε µια εκ των οποίων παρέχει συγκεκριµένη και καλά ορισµένη 
λειτουργικότητα στα υποσυστήµατα. 

Οι κύριες διεπαφές µεταξύ των υποσυστηµάτων και των κοινών υποδοµών ορίζονται αυστηρά 
και υλοποιούνται (όπου αυτό είναι εφικτό) µε τη χρήση διεθνών, de facto προτύπων.   

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει την όψη των συστατικών από τα οποία αποτελείται η  αρχιτεκτονική, 
διαχωρίζοντας τις κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες της πληροφοριακής υποδοµής (components) από τις 
εφαρµογές των τελικών χρηστών (υποσυστήµατα).  

 

  

Κοινές

Υπηρεσίες

(Middleware)

Υπηρεσία

Ορολογίας

(Terminology 

Service)

∆ιαµεσολαβητής

Μηνυµάτων

(Message

Broker)

...

Υπηρεσία

Ταυτοποίησης

Ασθενή (Patient

Identification 
Service)

YO

(TS)

YO

(TS)
∆Μ

(MB)

∆Μ

(MB)
YTA

(PIDS)

YTA

(PIDS)

Φορείς Υγείας
& Πρόνοιας

...EA EA... EA EA... EA EA......

Εφαρµογές

(Enterprise

Application)

διεπαφές

∆ΥΠΕ Νοσοκοµείο ΚΥ/ ΠΙ

Εγκατεστηµένες

στο ΠΚ∆ της

∆ΥΠΕ και

αντιγραµµένες

σε άλλα σηµεία

του δικτύου αν

απαιτείται

YΠΥ

(HRS)

YΠΥ

(HRS)

Υπηρεσία

Πόρων

Υγείας (Health

Resource 
Service)

YΠΚ∆

(COAS)

YΠΚ∆

(COAS)

Υπηρεσίες

Πρόσβασης σε

Κλινικά ∆εδοµένα

(Clinical Observations 
Access Services)

interfaces

ET
(DC)

ET
(DC)

Ελεγκτής Τοµέα

(Domain 

Controller)

Κοινές

Υπηρεσίες

(Middleware)

Υπηρεσία

Ορολογίας

(Terminology 

Service)

∆ιαµεσολαβητής

Μηνυµάτων

(Message

Broker)

...

Υπηρεσία

Ταυτοποίησης

Ασθενή (Patient

Identification 
Service)

YO

(TS)

YO

(TS)
YO

(TS)

YO

(TS)
∆Μ

(MB)

∆Μ

(MB)
∆Μ

(MB)

∆Μ

(MB)
YTA

(PIDS)

YTA

(PIDS)
YTA

(PIDS)

YTA

(PIDS)

Φορείς Υγείας
& Πρόνοιας

...EA EA... EA EA... EA EA......

Εφαρµογές

(Enterprise

Application)

διεπαφές

∆ΥΠΕ Νοσοκοµείο ΚΥ/ ΠΙ

Εγκατεστηµένες

στο ΠΚ∆ της

∆ΥΠΕ και

αντιγραµµένες

σε άλλα σηµεία

του δικτύου αν

απαιτείται

YΠΥ

(HRS)

YΠΥ

(HRS)
YΠΥ

(HRS)

YΠΥ

(HRS)

Υπηρεσία

Πόρων

Υγείας (Health

Resource 
Service)

YΠΚ∆

(COAS)

YΠΚ∆

(COAS)
YΠΚ∆

(COAS)

YΠΚ∆

(COAS)

Υπηρεσίες

Πρόσβασης σε

Κλινικά ∆εδοµένα

(Clinical Observations 
Access Services)

interfaces

ET
(DC)

ET
(DC)

ET
(DC)

ET
(DC)

Ελεγκτής Τοµέα

(Domain 

Controller)

 
Εικόνα 1: Το όψη των συστατικών (computational viewpoint) της προτεινόµενης 

αρχιτεκτονικής. 

 

Μία συνοπτική λίστα µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
ακολουθεί.   
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Υπηρεσία Ταυτοποίησης Ασθενή (ΥΤΑ – PIDS) 

Επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός ασθενή στο εσωτερικό της ∆.Υ.Πε. 

Επιτρέπει τη δηµιουργία/ ανάθεση νέων ταυτοτήτων, (Ενιαίος Αριθµός Μητρώου Ασθενή), σε όλους 
όσους κινούνται εντός της ∆.Υ.Πε. (Νοσοκοµεία, ΚΥ, ΠΙ), για τη διευκόλυνση της γρήγορης και 
αυτοµατοποιηµένης εισαγωγής δεδοµένων από τα υπόλοιπα πιστοποιηµένα συστήµατα του δικτύου. 

Επιτρέπει τη συγχώνευση ταυτοτήτων, µε δυνατότητα διάσπασης, που θα πρέπει να εκτελείται τόσο µε 
αυτόµατο τρόπο όσο και κατ’ επιλογή, ανεξάρτητα από τον αλγόριθµο εντοπισµού διπλοεγγραφών. 

Επιτρέπει τη δυναµική διαχείριση της πληροφορίας καθώς και την άµεση διάθεση αυτής, κάθε φορά 
που εκείνη τροποποιείται σε όλα τα συστήµατα-συνδροµητές. 

Μπορεί να εφαρµοστεί κλιµακωτά (π.χ. για τη συσχέτιση ταυτοτήτων σε περιφερειακό/ εθνικό/ διεθνές 
επίπεδο). 

∆ιαµεσολαβητής Μηνυµάτων (∆Μ – ΜΒ) 

Υποστηρίζει την αυτοµατοποίηση λειτουργικά κρίσιµων διαδικασιών που απαιτούν την ανταλλαγή 
πολύµορφων δεδοµένων (α΄) στο εσωτερικό ενός φορέα υγείας (β΄) µεταξύ των  φορέων υγείας µίας 
∆.Υ.Πε., και (γ΄) µεταξύ της ∆.Υ.Πε. και φορέων εξωτερικών προς αυτό (δηλαδή Υπουργείο, Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, άλλες ∆.Υ.Πε., κλπ)  

Υποστηρίζει λειτουργίες δηµοσίευσης και συνδροµής, καταγραφής ιστορικού και ανάλυσης ροής 
µηνυµάτων. 

Υποστηρίζει την αυτοµατοποίηση λειτουργικά κρίσιµων διαδικασιών που απαιτούν την ανταλλαγή 
πολύµορφων δεδοµένων (α’) στο εσωτερικό ενός φορέα υγείας (β’) µεταξύ των  φορέων υγείας µίας 
∆.Υ.Πε., και (γ’) µεταξύ της ∆.Υ.Πε. και φορέων εξωτερικών προς αυτό (δηλαδή Υπουργείο, Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, άλλες ∆.Υ.Πε., κλπ). 

Υπηρεσία Ορολογίας (ΥΟ – TS)  

∆ιαχειρίζεται (και κατανέµει) κωδικοποιηµένα δεδοµένα µέσω ενός κεντρικού σηµείου αναφοράς ώστε 
να διευκολύνεται η ανάλυση και στατιστικοποίηση  των δεδοµένων εντός του ∆.Υ.Πε. 

Μπορεί και διαχειρίζεται ταυτόχρονα διαφορετικές εκδόσεις από σχήµατα κωδικοποίησης, 
επιτρέποντας τη διαχείριση ιστορικών στοιχείων. 

Υποστηρίζει την ενεργοποίησης συµβάντων, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο αυτόµατος συγχρονισµός 
όλων των δεδοµένων για όσες εφαρµογές έχουν γραφτεί συνδροµητές της εν λόγω υπηρεσίας. 

Υπηρεσία Πόρων Υγείας (ΥΠΥ – HRS) 

Χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση των διαθέσιµων πόρων (χρήστες, εφαρµογές, συστατικά 
λογισµικού) µίας ∆.Υ.Πε. καθώς και των µέσων πρόσβασης σε αυτούς. Παραδείγµατα πόρων υγείας 
µπορούν να θεωρηθούν τα φαρµακεία, νοσοκοµεία, κλινικές, κλινικά πληροφοριακά συστήµατα, 
µέθοδοι και τεχνολογίες διαθέσιµες για πρόσβαση σε κλινικά χρήσιµη πληροφορία. 

Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Κλινικά ∆εδοµένα (ΥΠΚ∆ – COAS) 

Υποστηρίζουν την απευθείας, εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε κλινικά πληροφοριακά συστήµατα όπου 
έχει προσληφθεί και φυλάσσεται η πρωτότυπη (δηµιουργηµένη από τον ιατρό) κλινική πληροφορία.    
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Αναλυτική περιγραφή αναφορικά µε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά 
στο Παράρτηµα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ». 
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Κέντρο Υγείας (ΚΥ)Κέντρο Υγείας (ΚΥ) x x 66 Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ)Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) x x 1717
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•∆ιαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών–
Απογευµατινών Ιατρείων, Μονάδων  ΠΦΥ
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ΠΚ∆

ΠολίτηςΠολίτης

ΠΙΠΙ
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** ∆εν αφορά τα  Γ.Ν.Π . Τζάνειο, Γ.Ν.Α.Π . Μεταξά, 

και Γ.Ν .Ν. Αγ. Παντελεήµων
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Backup

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  Πε.Σ.Υ.Π.
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

BUSINESS INTELLIGENCE

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ  – ∆Ι ΑΧΕΙΡΙ ΣΗ 
ΠΟΛΙΤΗ/  ΑΣΘΕΝΗ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ*

ΠΚ∆

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ*

ΠΚ∆

ΠολίτηςΠολίτης

ΠΙΠΙ

* ∆εν αφορά το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου
** ∆εν αφορά τα  Γ.Ν.Π . Τζάνειο, Γ.Ν.Α.Π . Μεταξά, 

και Γ.Ν .Ν. Αγ. Παντελεήµων

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΣΘΕΝΩΝ

&
ΙΑΤΡΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

 
Εικόνα 2: Σχηµατική διάταξη της λογικής αρχιτεκτονικής του ΟΠΣΥ ∆.Υ.Πε. 

 

Αναλυτική περιγραφή των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων υποσυστηµάτων του 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (interaction between the components of the overall system). 
Περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 7 (∆ιασυνδέσεις Συστηµάτων). 

Στο αµέσως επόµενα τµήµατα παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε ένα από τα υποσυσήµατα του 
έργου:  

Ιατρικό 

∆ιαχείρισης Ασθενή 

∆ιοικητικό-Οικονοµικό 

Πληροφοριακό Σύστηµα Εργαστηρίου 

∆ιοικητικό-Οικονοµικό ∆.Υ.Πε. 

Business Intelligence 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
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4.1 Περιγραφή Ιατρικού Υποσυστήµατος 

Οι λειτουργικότητες του υποσυστήµατος ∆Α/ ΙΥ στα πλαίσια ενός νοσοκοµείου υποστηρίζονται 
από το Σύστηµα Νοσοκοµείου (Hospital Information System). 

Το Σύστηµα Νοσοκοµείου  αποτελείται από ένα σύνολο από επιµέρους λειτουργικότητες από 
τον συνδυασµό των οποίων προκύπτουν τα  «συστήµατα» για  διάφορες λειτουργικές περιοχές ενός 
νοσοκοµείου οι οποίες διαχειρίζονται τον ασθενή και στις οποίες εκτελούνται ένα σύνολο από  
διοικητικές, ιατρικές ή νοσηλευτικές διαδικασίες. 

Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει την βασική Λογική Αρχιτεκτονική του συστήµατος στα 
πλαίσια ενός νοσοκοµείου και το σύνολο των «συστηµάτων» που υποστηρίζονται. Τα επιµέρους 
«συστήµατα» των λειτουργικών περιοχών του Συστήµατος Νοσοκοµείου ανήκουν σε δύο ευρύτερες 
λογικές ενότητες: το Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ασθενή και το Ιατρονοσηλευτικό Υποσύστηµα.  
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ του 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ του 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Βάση ∆εδοµένων Συστήµατος 

Νοσοκοµείου 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

∆ιαχείριση 
Καρτέλας 
Ασθενή 

 

∆ιαχείριση 
Ενεργειών 

 

Ιατρικά 
∆εδοµένα 
Ασθενή 

 
∆ιαχείριση 
Αναφορών-
Στατιστικών 

 

∆ιαχείριση 
Πόρων και 

Χρονοπρογραµ

- µατισµός 

 

∆ιαχείριση 
Ασφάλειας και 
∆ικαιωµάτων 
Χρηστών 

συστηµάτων 

 

∆ιαχείριση 
Κωδικοποιήσε

ων  

 

∆ιαχείριση 
Παραγγελιών 

 

Σύστηµα 
Γραµµατείας 
Εξωτερικών  
Ιατρείων 

 

Σύστηµα 
Επειγόντων 

 

Σύστηµα 
Κλινικής/ Ορόφου   

 

Σύστηµα 
Εξωτερικών  και 
Απογευµατινών 

Ιατρείων 

 

 Τιµολόγηση 
Ασθενή 

 

Σύστηµα 
Γραµµατείας 
Απογευµατιν

ών  Ιατρείων 

 

Σύστηµα 
Γραµµατείας 

ΤΕΠ 

 

Σύστηµα 
Γραφείου 
Κίνησης 

 

Σύστηµα 
Λογιστηρίου 
Ασθενή 

 

Κίνηση 
Ασθενή 

 

 Υποβολές 

 

 Μεριδολόγια 
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Tο Σύστηµα Νοσοκοµείου υποστηρίζει την δηµιουργία και διαχείριση δεδοµένων του 

ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή στα πλαίσια του νοσοκοµείου.  

Πρόσβαση στις λειτουργικότητες του ηλεκτρονικού φακέλου έχουν όλες οι εµπλεκόµενες 
λειτουργικές περιοχές ενός νοσοκοµείου µέσω των αντίστοιχων συστηµάτων τους όπως: 

• Η Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων, 

• Η Γραµµατεία Απογευµατινών Ιατρείων, 

• Το Γραφείο Κίνησης, 

• Το Λογιστήριο Ασθενών , 

• Η Γραµµατεία ΤΕΠ, 

• Τα Εξωτερικά/ Απογευµατινά  Ιατρεία,  

• Τα Ιατρεία ΤΕΠ, 

• Οι Κλινικές/ Όροφοι. 

H πρόσβαση στις λειτουργικότητες του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή υποστηρίζεται από τα 
συστήµατα των αντίστοιχων λειτουργικών περιοχών και εξαρτάται από την κάθε λειτουργική περιοχή 

και το ρόλο των χρηστών (role based access). Για παράδειγµα, το Γραφείο Κίνησης µπορεί να ανοίγει 
ή και να δηµιουργεί τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή και να έχει πρόσβαση σε δηµογραφικά και 
ασφαλιστικά δεδοµένα, όχι όµως στα ιατρικά δεδοµένα.  

Οι βασικές λειτουργικότητες σχετικά µε την διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου ενός ασθενή 
είναι οι εξής: 

o ∆ιαχείριση καρτέλας ασθενή: Αναζήτηση καρτέλας ασθενή, ταυτοποίηση - ενιαίος 
αριθµός µητρώου ασθενή, δηµιουργία καρτέλας ασθενή, ενηµέρωση δηµογραφικών δεδοµένων, 
συγχώνευση φακέλων, διαχείριση διπλοεγγραφών 

o ∆ηµιουργία περιστατικού και κωδικού περιστατικού  

o Προσθήκη δεδοµένων υγείας στον φάκελο του ασθενή: 

o ∆ιαγνώσεις: Περιλαµβάνει τις διαγνώσεις που αφορούν τον ασθενή (∆ιάγνωση Εισόδου – 
Εξόδου - Υπό διερεύνηση). 

o ∆ιαγνωστικές Πράξεις: Περιλαµβάνει όλες τις ιατρικές πράξεις – εξετάσεις που γίνονται για 
να διαγνωσθεί η κλινική κατάσταση του ασθενούς. 

o Θεραπευτικές Πράξεις: Περιλαµβάνει όλες τις ιατρικές πράξεις για την αντιµετώπιση της 
κατάστασης του ασθενούς. 

o Ιατρικές Αναφορές: Περιλαµβάνει όλες τις γνωµατεύσεις – εκθέσεις – ενηµερωτικά που 
αφορούν τον ασθενή. 

o Ιστορικό: Περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. 

o Πορεία Νόσου: Περιλαµβάνει τις πληροφορίες για την πορεία νόσου του ασθενή κατά την 
παρούσα νοσηλεία του. 

o Ιατρικές Οδηγίες για νοσηλευόµενο ασθενή 

o Καταγραφή νοσηλευτικών πράξεων στα πλαίσια εκτέλεσης ιατρικών οδηγιών (µετρήσεις 
ζωτικών, υγρά, χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, διενέργεια εξετάσεων κλπ) 

o Παραγγελίες εξετάσεων – παραλαβή εργαστηριακών αποτελεσµάτων 

o Παραγγελίες φαρµάκων ατοµικού συνταγολογίου 

o Παραγγελία δίαιτας 
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o Παραγγελίες υγειονοµικού υλικού µε ατοµική χρέωση στον ασθενή 

o Κίνηση ασθενή (εισαγωγή, µεταφορά, έξοδος) 

o Προγραµµατισµός παροχής υπηρεσιών υγείας (εισαγωγή σε τµήµα, επίσκεψη σε 
εξωτερικό ιατρείο, εργαστηριακή εξέταση) 

 

Τα βασικά συστήµατα από τα οποία καταχωρούνται δεδοµένα στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή 
και από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου είναι τα 
Συστήµατα των Εξωτερικών/ Απογευµατινών Ιατρείων, Επειγόντων και Κλινικών/  Ορόφων.  

Η εισαγωγή των δεδοµένων και η πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες του φακέλου γίνεται 
στα πλαίσια της διαχείρισης των περιστατικών – επαφών του ασθενή µε το νοσοκοµείο όπως:  

• στη διαχείριση επίσκεψης εξωτερικού ασθενή στα Εξωτερικά/ Απογευµατινά  ιατρεία,  

• στη διαχείριση επείγοντος περιστατικού 

• στη διαχείριση νοσηλευοµένου ασθενή 

Σύστηµα Εξωτερικών/Απογευµατινών Ιατρείων 

Στα πλαίσια της διαχείρισης της επίσκεψης ασθενή στο ιατρείο, το Σύστηµα 
Εξωτερικών/Απογευµατινών Ιατρείων υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

• Αναζήτηση, ταυτοποίηση, άνοιγµα ή και  δηµιουργία φακέλου ασθενή από το Σύστηµα 
Εξωτερικών Ιατρείων: η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται τόσο για το Σύστηµα Γραµµατείας Εξωτερκών 
Ιατρείων όσο και για το  Σύστηµα Εξωτερικών Ιατρείων   

• ∆ηµιουργία περιστατικού και κωδικού περιστατικού: Στην περίπτωση που η επίσκεψη 
του ασθενή δεν έχει καταγραφεί στην Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων όπως επιβάλλει η κανονική 
διαδικασία διαχείρισης επίσκεψης ασθενή, το Σύστηµα Εξωτερικών Ιατρείων υποστηρίζει την 
δηµιουργία του περιστατικού.   

• Καταγραφή περιστατικού (επίσκεψης): Αφού ανοίξει τον φάκελο του ασθενή, ο 
γιατρός έχει την δυνατότητα να καταγράψει τα υπόλοιπα δεδοµένα της επίσκεψης όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Τα δεδοµένα καταγράφονται στον φάκελο του περιστατικού που δηµιουργήθηκε για την 
τρέχουσα επίσκεψη. Παρακάτω αναφέρονται οι επιµέρους ενότητες του φακέλου που καταγράφονται στα 
πλαίσια της επίσκεψης. Να σηµειωθεί ότι το σύστηµα δεν αναγκάζει τον χρήστη να ακολουθήσει 
συγκεκριµένη σειρά στην καταγραφή δεδοµένων. 

o Πρόσβαση-ενηµέρωση ιστορικού ασθενή 

o Καταγραφή συµπτωµάτων και κλινικής εξέτασης 

o Καταγραφή παραπεµπτικών εξετάσεων και παραγγελία εξετάσεων: Όσο αφορά τις 
παραγγελίες εξετάσεων από τα εξωτερικά ιατρεία, κάποιες από τις παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά 
(π.χ. µέσω HL7 προς το Π.Σ.Ε.), και κάποιες έντυπα στην περίπτωση που το εργαστήριο δεν 
υποστηρίζεται από κάποιο σύστηµα. Στην περίπτωση που δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονική επικοινωνία µε 
κάποιο εργαστήριο ο χρήστης µπορεί να καταγράψει και  εκτυπώσει το παραπεµπτικό για να το στείλει 
στο εργαστήριο (µε τον ασθενή). 

o Ηλεκτρονική παραλαβή ή καταγραφή αποτελεσµάτων εξετάσεων: Επίσης το 
σύστηµα υποστηρίζει την καταγραφή, ή ηλεκτρονική παραλαβή και ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων 
των εξετάσεων στον φάκελο του ασθενή, Η ηλεκτρονική παραλαβή των αποτελεσµάτων από το Π.Σ.Ε. 
γίνεται µέσω HL7  
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o Καταγραφή διάγνωσης: υποστηρίζεται η χρήση κωδικοποίησης ICD10 

o Καταγραφή συνταγογραφίας 

o Καταγραφή ιατρικών πορισµάτων 

o Στο τέλος της επίσκεψης και ανάλογα µε την περίπτωση, ο χρήστης έχει πρόσβαση 
στις εξής λειτουργικότητες: 

� Καταγραφή αίτησης για προγραµµατισµό επίσκεψης (επανεξέτασης) ασθενή στα εξωτερικά 
ιατρεία: η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο σύστηµα διαχείρισης ραντεβού. Έτσι, ο χρήστης της 
Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων έχοντας πρόσβαση στην σχετική αίτηση µπορεί να προβεί στον 
προγραµµατισµό του ραντεβού. 

� Καταγραφή αίτησης για προγραµµατισµό εργαστηριακών εξετάσεων: αντίστοιχα µε 
προγραµµατισµό επίσκεψης 

� Προγραµµατισµός εισαγωγής ασθενή σε κλινική: Στην περίπτωση αυτή, µέσω του 
υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Ραντεβού, γίνεται ο προγραµµατισµός της εισαγωγής του ασθενή στην 
κλινική και ενηµερώνονται τα κατάλληλα συστήµατα.  

� Καταγραφή παραπεµπτικού για διακοµιδή του ασθενή σε εφηµερεύον Νοσοκοµείο 

Σύστηµα ΤΕΠ 

Η διαχείριση επείγοντος περιστατικού από το Σύστηµα των ΤΕΠ δεν διαφέρει σηµαντικά από 
την διαχείριση επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία από το Σύστηµα Εξωτερικών Ιατρείων. Έτσι,  
υποστηρίζονται οι βασικές λειτουργικότητες που αναφέρθηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Οι επιπλέον 
λειτουργικότητες για το Σύστηµα στα ΤΕΠ είναι η δηµιουργία καρτέλας για άγνωστο ασθενή και η 
επείγουσα εισαγωγή η οποία περιλαµβάνει την καταγραφή του εισιτηρίου και την αυτόµατη ενηµέρωση 
του Γραφείου Κίνησης. Συνοπτικά, από το Σύστηµα των ΤΕΠ υποστηρίζονται τα εξής: 

• ∆ιαχείριση καρτέλας ασθενή: Αναζήτηση καρτέλας ασθενή, ταυτοποίηση - ενιαίος 
αριθµός µητρώου ασθενή, δηµιουργία καρτέλας ασθενή, δηµιουργία καρτέλας αγνώστου ασθενή, 
ενηµέρωση δηµογραφικών δεδοµένων, συγχώνευση φακέλων, διαχείριση διπλοεγγραφών 

• ∆ηµιουργία περιστατικού και κωδικού περιστατικού  

• Καταγραφή περιστατικού (επίσκεψης): 

o Πρόσβαση-ενηµέρωση ιστορικού ασθενή 

o Καταγραφή συµπτωµάτων και κλινικής εξέτασης 

o Καταγραφή παραπεµπτικών εξετάσεων και παραγγελία εξετάσεων 

o Ηλεκτρονική παραλαβή ή καταγραφή αποτελεσµάτων εξετάσεων 

o Καταγραφή διάγνωσης: υποστηρίζεται η χρήση κωδικοποίησης ICD10 

o Καταγραφή συνταγογραφίας 

o Καταγραφή ιατρικών πορισµάτων 

o Επείγουσα εισαγωγή 

o Καταγραφή αίτησης για προγραµµατισµό επίσκεψης 

o Προγραµµατισµός εισαγωγής ασθενή σε κλινική 

o Καταγραφή παραπεµπτικού για διακοµιδή του ασθενή σε εφηµερεύον Νοσοκοµείο 
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Σύστηµα Κλινικής/ Ορόφου 

Το Σύστηµα της Κλινικής/ Ορόφου υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από  
το προσωπικό µιας κλινικής/ ορόφου (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) στα πλαίσια της καθηµερινής 
διαχείρισης και παρακολούθησης των εσωτερικών ασθενών ατοµικά ή του τµήµατος συνολικά.  

Για κάθε νοσηλεία του ασθενή σε κάποια κλινική, το σύστηµα δηµιουργεί στον ηλεκτρονικό 
φάκελο του ασθενή, τον αντίστοιχο φάκελο περιστατικού για την νοσηλεία και δίνει έναν µοναδικό 
κωδικό για την συγκεκριµένη επαφή.  

Ο φάκελος περιστατικού περιλαµβάνει όλα τα δεδοµένα που καταγράφονται στα πλαίσια της 
λογοδοσίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και στα πλαίσια της διεκπεραίωσης των 
υπόλοιπων διαδικασιών διαχείρισης του ασθενή (π.χ. παραγγελίες εξετάσεων-παραλαβή αποτελεσµάτων 
κλπ). 

Η βασική διαδικασία που υποστηρίζεται από το σύστηµα είναι η διαδικασία διαχείρισης 
νοσηλευοµένου ασθενή. Πολλές από τις διαδικασίες που γίνονται στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, 
όπως οι παραγγελίες εξετάσεων, είναι κοινές διαδικασίες που γίνονται και από το Σύστηµα στα 
Εξωτερικά Ιατρεία ή το Σύστηµα στα Επείγοντα µε την διαφορά ότι υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια όσο 
αφορά την ροή πληροφορίας και ασθενών 

Η διαδικασία διαχείρισης νοσηλευοµένου ασθενή αποτελείται από ένα σύνολο από βασικές 
διαδικασίες όπου άλλες από αυτές εξελίσσονται εντός µιας λειτουργικής περιοχής, (π.χ. τµήµα κάποιας 
κλινικής,  Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών), και άλλες εξελίσσονται  µεταξύ διαφορετικών 
λειτουργικών περιοχών ενός νοσοκοµείου και υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα συστήµατα. 

Η  συνολική διαδικασία διαχείρισης  νοσηλευοµένου ασθενή όπως υποστηρίζεται από το 
σύστηµα,  αποτελείται από κάποια βασικά στάδια καθένα από τα οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο από 
βασικές ή εναλλακτικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριµένα, τα στάδια αυτά και οι επιµέρους διαδικασίες 
είναι τα εξής: 

• ∆ιαχείριση εισαγωγής: Για το πρώτο στάδιο υπάρχουν τέσσερα εναλλακτικά σενάρια 
(επιµέρους διαδικασίες) όσο αφορά την ενεργοποίηση της εισαγωγής και την διεκπεραίωσή της:  

o ∆ιαχείριση προγραµµατισµένης εισαγωγής,  

o ∆ιαχείριση επείγουσας εισαγωγής,  

o ∆ιαχείριση απ΄ευθείας εισαγωγής στην κλινική, και  

o ∆ιαχείριση απ΄ευθείας εισαγωγής από το Γραφείο Κίνησης.   

Στα πλαίσια των παραπάνω γίνεται η έκδοση του εισιτήριου και η ανάθεση του ασθενή στην 
κλινική ενώ υπάρχει η επικοινωνία του Συστήµατος Κλινικής µε το Σύστηµα του Γραφείου Κίνησης ή 
των Σύστηµα Επειγόντων. 

• ∆ιαχείριση νοσηλευοµένου ασθενή στην κλινική: Στην συνέχεια, και αφού 
ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ασθενή στην κλινική, κατά το στάδιο της νοσηλείας του υποστηρίζονται 
ένα σύνολο από βασικές λειτουργίες για αντίστοιχες διαδικασίες:  

o Πρόσβαση-ενηµέρωση του ιστορικού του ασθενή. 

o Οδηγίες-λογοδοσία: περιλαµβάνει  τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού προς το 
νοσηλευτικό, την διενέργεια ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων, τις χορηγήσεις φαρµάκων-
υγειονοµικού υλικού, τις µετρήσεις ζωτικών, την σίτιση και λοιπές ενέργειες. Για όλες τις ενέργειες που 
γίνονται υπάρχει η σχετική καταγραφή της λογοδοσίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και 
των σχετικών δεδοµένων που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές.  

o Παραγγελίες εξετάσεων-παραλαβή αποτελεσµάτων 

o Παραγγελίες φαρµάκων-υγειονοµικού υλικού στο φαρµακείο-αποθήκη του 
νοσοκοµείου-παραλαβή 
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o Παραγγελίες άλλων υλικών στην αποθήκη του νοσοκοµείου-παραλαβή 

o Παραγγελίες δίαιτας  

o ∆ιαχείριση µεταφοράς.  

• Έναρξη διαδικασίας εξόδου ασθενή από την κλινική: η διαδικασία εξόδου ξεκινάει από 
την κλινική µε την συγγραφή του εξιτηρίου και του ενηµερωτικού σηµειώµατος για τον ασθενή, 
συνεχίζει στο Λογιστήριο Ασθενών µε την τιµολόγηση- εκκαθάριση του λογαριασµού του ασθενή, και 
τελειώνει στο Γραφείο Κίνησης µε την επικύρωση του εξιτηρίου και την έξοδο του ασθενή. Για λόγους 
ελέγχου της τακτοποίησης των οικονοµικών της νοσηλείας από τον ασθενή, η διαδικασία εξόδου µπορεί 
να τελειώνει µε την ενηµέρωση της κλινικής από το Γραφείο Κίνησης και την απόδοση στον ασθενή του 
ενηµερωτικού σηµειώµατος. Για το στάδιο αυτό υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες:  

o ∆ηµιουργία/ καταγραφή/ εκτύπωση ενηµερωτικού σηµειώµατος   

o ∆ηµιουργία/ καταγραφή/ εκτύπωση εξιτηρίου  

o Ενηµέρωση πλάνου ορόφου: ο χρήστης ελευθερώνει το κρεβάτι του ασθενή από το 
πλάνο ορόφου. 

o Αυτόµατη ενηµέρωση Συστήµατος Λογιστηρίου Ασθενών: Το Σύστηµα 
Λογιστηρίου, ως τµήµα του Συστήµατος Νοσοκοµείου, έχει πρόσβαση σε ορισµένα από τα δεδοµένα του 
φακέλου όπως τα δηµογραφικά-ασφαλιστικά δεδοµένα του ασθενή και όλα τα δεδοµένα που χρειάζονται 
για την χρέωση του ασθενή   

Τέλος στα πλαίσια αυτού του σταδίου υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες  

o Καταγραφή αίτησης για προγραµµατισµό επίσκεψης ασθενή στα εξωτερικά ιατρεία 
(στα πλαίσια ενός νέου περιστατικού εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία). 

o Προγραµµατισµός εισαγωγής ασθενή (νέας εισαγωγής). 

o Καταγραφή αίτησης για Προγραµµατισµός εργαστηριακών εξετάσεων (στα πλαίσια 
ενός νέου περιστατικού εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία). 

 

Τέλος στα πλαίσια της συνολικής διαχείρισης της κλινικής/ορόφου από το νοσηλευτικό 
προσωπικό υποστηρίζονται τα εξής: 

• Παραγγελία φαρµάκων γενικού συνταγολογίου 

• Παραγγελία υγειονοµικού υλικού, αναλωσίµων για το τµήµα 

• Παραγγελία διαιτολογίου 

• Συνολική παρακολούθηση παραγγελιών τµήµατος (κατάσταση παραγγελιών που 
έγιναν, εκκρεµείς παραγγελίες) 

• ∆ιαχείριση πλάνου ορόφου  

• Αναφορές Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ηµερήσια κίνηση κλπ) 
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4.2 Περιγραφή Υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Ασθενή  

Σύστηµα Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων 

Το Σύστηµα της Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων περιλαµβάνει τις λειτουργικότητες δύο 
βασικών υποσυστηµάτων του Συστήµατος Νοσοκοµείου:  

� του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ραντεβού: υποστηρίζει όλες τις ανάγκες σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό των πόρων του νοσοκοµείου και περιγράφεται αναλυτικά σε επόµενη ενότητα. Για την 
περίπτωση της Γραµµατείας των Εξωτερικών Ιατρείων, µέσα από το υποσύστηµα αυτό τηρείται η λίστα 
αναµονής των ασθενών για επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία και ορίζονται τα ραντεβού που ζητούν οι 
πολίτες αναλόγως µε την πρώτη διαθεσιµότητα των εξωτερικών ιατρείων και ζητούµενου 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.  

� του Συστήµατος Λογιστηρίου Ασθενών: για την περίπτωση της Γραµµατείας 
Εξωτερικών Ιατρείων ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λειτουργικότητες του Λογιστηρίου Ασθενών που 
αφορούν την τιµολόγηση του εξωτερικού ασθενή και την έκδοση της σχετικής απόδειξης. Επίσης µπορεί 
να έχει πρόσβαση στις λειτουργικότητες σχετικά µε τις υποβολές για τους εξωτερικούς ασθενείς. 

Σύστηµα Γραµµατείας Απογευµατινών Ιατρείων 

Το Σύστηµα της Γραµµατείας Απογευµατινών Ιατρείων περιλαµβάνει τις λειτουργικότητες δύο 
βασικών υποσυστηµάτων του Συστήµατος Νοσοκοµείου:  

� του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ραντεβού: υποστηρίζει όλες τις ανάγκες σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό των πόρων του νοσοκοµείου και περιγράφεται αναλυτικά σε επόµενη ενότητα. Για την 
περίπτωση της Γραµµατείας των Απογευµατινών Ιατρείων, µέσα από το υποσύστηµα αυτό τηρείται η 
λίστα αναµονής των ασθενών για επισκέψεις στα Απογευµατινά Ιατρεία και ορίζονται τα ραντεβού που 
ζητούν οι πολίτες αναλόγως µε την πρώτη διαθεσιµότητα ιατρικού προσωπικού ή/ και ζητούµενου 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.  

� του Συστήµατος Λογιστηρίου Ασθενών: για την περίπτωση της Γραµµατείας 
Απογευµατινών Ιατρείων ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λειτουργικότητες του Λογιστηρίου Ασθενών που 
αφορούν την χρέωση του εξωτερικού ασθενή και την έκδοση της σχετικής απόδειξης. Επίσης, ο χρήστης 
έχει πρόσβαση στις λειτουργικότητες σχετικά µε την διαχείριση των µεριδολογίων. 

Σύστηµα Γραµµατείας ΤΕΠ 

Το Σύστηµα της Γραµµατείας ΤΕΠ περιλαµβάνει λειτουργικότητες σχετικές  µε: 

• ∆ιαχείριση καρτέλας ασθενή: Αναζήτηση καρτέλας ασθενή, ταυτοποίηση - ενιαίος 
αριθµός µητρώου ασθενή, δηµιουργία καρτέλας ασθενή, δηµιουργία καρτέλας αγνώστου ασθενή, 
ενηµέρωση δηµογραφικών δεδοµένων, συγχώνευση φακέλων, διαχείριση διπλοεγγραφών 

• ∆ηµιουργία περιστατικού και κωδικού περιστατικού  

• Τιµολόγηση ασθενή για εργαστηριακές εξετάσεις 

Σύστηµα Γραφείου Κίνησης 

Το Σύστηµα του Γραφείου Κίνησης του Συστήµατος Νοσοκοµείου υποστηρίζει όλες τις 
νοσοκοµειακές διαδικασίες στις οποίες συµµετέχει η αντίστοιχη λειτουργική περιοχή ενός νοσοκοµείου. 
Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα υποστηρίζει την παρακολούθηση της πορείας του εσωτερικού 
(νοσηλευόµενου) Ασθενή και όλες του τις µετακινήσεις κατά τα διάφορα στάδια της νοσηλείας του, από 
την εισαγωγή του έως και έξοδό του από το Νοσοκοµείο µε την έκδοση εξιτηρίου. 

Το Σύστηµα του Γραφείου Κίνησης είναι ένα από τα υποσυστήµατα του Συστήµατος 
Νοσοκοµείου από το οποίο υποστηρίζεται η δηµιουργία του φακέλου ασθενή, εφόσον αυτός δεν 
υπάρχει ήδη στο σύστηµα, µε την καταγραφή των δηµογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων ενώ στην 
συνέχεια γίνεται η καταγραφή των υπόλοιπων στοιχείων της εισαγωγής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 
δηµιουργία του φακέλου ενός ασθενή εφόσον αυτός δεν υπάρχει στο σύστηµα γίνεται από το σύστηµα 
εκείνης της λειτουργικής περιοχής του νοσοκοµείου µε την οποία ο ασθενής έρχεται σε επαφή για πρώτη 
φορά. Έτσι κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει από το όλα τα επιµέρους υποσυστήµατα του Συστήµατος 
Νοσοκοµείου (τόσο αυτά που ανήκουν στο Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ασθενή, όσο και αυτά του 
Ιατρονοσηλευτικού Υποσυστήµατος). 
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Από την στιγµή που δηµιουργηθεί για πρώτη φορά ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, στο 
Σύστηµα Νοσοκοµείου τότε σε κάθε άλλη επαφή του ασθενή µε το νοσοκοµείο δεν καταγράφονται πάλι 
τα δηµογραφικά και ασφαλιστικά του στοιχεία αλλά αφού γίνει η ταυτοποίηση του ασθενή, ανοίγει ο 
ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή και οι διάφοροι χρήστες, ανάλογα και µε τα δικαιώµατα πρόσβασης 
που έχουν, καταγράφουν τα δεδοµένα που δηµιουργούνται στα πλαίσια της συγκεκριµένης επαφής.  

Οι βασικές λειτουργικότητες του Συστήµατος Γραφείου Κίνησης  είναι οι εξής:  

• ∆ιαχείριση εισαγωγής: Για την διαχείριση της εισαγωγής ασθενή από το Γραφείο 
Κίνησης το σύστηµα υποστηρίζει  εναλλακτικά σενάρια που έχουν σχέση µε το αν η εισαγωγή είναι 
προγραµµατισµένη ή όχι, αλλά και µε τον βαθµό αυτοµατοποίησης των αντίστοιχων διαδικασιών. Έτσι 
υποστηρίζεται πλήρως το µεταβατικό στάδιο εισαγωγής του συστήµατος σε πλήρη παραγωγική 
λειτουργία. Συνοπτικά, υποστηρίζονται οι εξής περιπτώσεις:  

o ∆ιαχείριση προγραµµατισµένης εισαγωγής ασθενή: στα πλαίσια αυτού του σεναρίου 
υποστηρίζονται οι εξής λειτουργίες: 

� Αναζήτηση, ταυτοποίηση,  και άνοιγµα του φακέλου του ασθενή  

� ∆ηµιουργία περιστατικού και κωδικού περιστατικού 

� ∆ηµιουργία, διόρθωση εισιτηρίου 

� Επικύρωση εισιτηρίου 

� Επιβεβαίωση εισαγωγής 

� Εκτύπωση εισιτηρίου 

� Ανάθεση ασθενή σε θάλαµο, κλίνη, καταγραφή υπόλοιπων στοιχείων: Η διαδικασία αυτή 
γίνεται συνήθως στις κλινικές. Το σύστηµα όµως υποστηρίζει την κεντρική διαχείριση των κλινών για 
όλες τις κλινικές από το Σύστηµα του Γραφείου Κίνησης.  Έτσι, ο χρήστης, χρησιµοποιώντας το 
αντίστοιχο πλάνο ορόφου της κλινικής, µπορεί µε εύχρηστο τρόπο να εισάγει τον ασθενή σε  θάλαµο και 
κλίνη. Επίσης υποστηρίζεται η ανάθεση του ασθενή στους θεράποντες γιατρούς. Το Σύστηµα της 
Κλινικής ενηµερώνεται αυτόµατα αφού υπάρχει κοινή πρόσβαση στο πλάνο ορόφου της κλινικής. 

� Ενηµέρωση του Συστήµατος της Κλινικής 

o ∆ιαχείριση επείγουσας εισαγωγής ασθενή: Στην περίπτωση της επείγουσας εισαγωγής, 
η διαδικασία ξεκινάει από τα εξωτερικά ιατρεία ή τα επείγοντα όπου καταγράφεται το εισιτήριο και η 
εντολή εισόδου του ασθενή. Το Γραφείο Κίνησης ενηµερώνεται αυτόµατα για την εισαγωγή.  

o ∆ιαχείριση απ΄ ευθείας εισαγωγής ασθενή σε κλινική: Σε πολλές περιπτώσεις ο 
ασθενής µπορεί να εισαχθεί απ΄ ευθείας στην κλινική (π.χ. έχοντας προγραµµατίσει την εισαγωγή του), 
χωρίς να περάσει από το Γραφείο Κίνησης. Η εισαγωγή του ασθενή µπορεί επίσης να είναι επείγουσα και 
ο ασθενής να έχει µεταφερθεί από τα επείγοντα στην κλινική, όµως η αναζήτηση, ταυτοποίηση και 
άνοιγµα ή δηµιουργία του φακέλου ασθενούς, αν χρειάζεται, και η καταγραφή του εισιτηρίου µπορεί να 
έχει γίνει στην κλινική. Στις περιπτώσεις αυτές η εισαγωγή του ασθενή γίνεται στην κλινική, όπου 
γράφεται και το εισιτήριο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αυτόµατη ενηµέρωση του Γραφείου Κίνησης.  

• ∆ιαχείριση µεταφοράς ασθενή:  Η διαχείριση µεταφοράς µπορεί να γίνεται από την 
κλινική και να ενηµερώνεται το Γραφείο Κίνησης αυτόµατα. Εναλλακτικά ή και µαζί, όλες οι σχετικές 
ενέργειες όπως η καταγραφή των δεδοµένων, η ενηµέρωση του πλάνου ορόφου των εµπλεκόµενων 
κλινικών και οι σχετικές εκτυπώσεις µπορούν να γίνονται και από το Γραφείο Κίνησης το οποίο µπορεί 
να έχει, πλήρη πρόσβαση στο πλάνο ορόφου της κάθε κλινικής. Κατά την µετακίνηση ασθενή σε άλλη 
κλινική γίνεται αυτόµατη προσαρµογή του φακέλου στα νέα δεδοµένα όπως νέα νοσήλια, νέο 
συνταγολόγιο φαρµάκων, νέα λίστα εξετάσεων που σχετίζονται µε την κλινική κλπ.  

• ∆ιαχείριση εξόδου ασθενή: Το Σύστηµα του Γραφείου Κίνησης σε συνεργασία µε το 
Σύστηµα Λογιστηρίου Ασθενών υποστηρίζει την διαδικασία εξόδου ασθενή τόσο στην περίπτωση 
πλήρους αυτοµατοποίησής της όσο και στην περίπτωση που όλα τα δεδοµένα (εξιτήριο, δεδοµένα για την 
χρέωση του ασθενή σχετικά µε εξετάσεις, φάρµακα, υγειονοµικό υλικό κλπ) µεταφέρονται έντυπα στο 
Γραφείο Κίνησης και το Λογιστήριο και καταχωρούνται στα αντίστοιχα συστήµατα.  

• ∆ιαχείριση Κλινών: Επίσης, το Σύστηµα  του Γραφείου Κίνησης υποστηρίζει την 
διαχείριση των κλινών όλων των κλινικών και  δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα παρακολούθησης 
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όλων των εσωτερικών µετακινήσεων των ασθενών. Οι χρήστες αποκτούν έτσι µία πλήρη και σαφή 
εικόνα σχετικά µε την πληρότητα του Νοσοκοµείου και διαχειρίζονται τις κλίνες και θέσεις νοσηλείας 
του Νοσοκοµείου 

• Εκτυπώσεις: Επιπλέον, το Σύστηµα  του Γραφείου Κίνησης υποστηρίζει την 
διαχείριση των εισιτηρίων και εξιτηρίων των Ασθενών όπως επίσης και η δηµιουργία πολλαπλών 
εκτυπωτικών όπως είναι η έκδοση των εισιτηρίων εξιτηρίων, η έκδοση πιστοποιητικών νοσηλείας, 
εισαγωγής, εξαγωγής, βεβαιώσεις προς ασφαλιστική χρήση, κλπ. 

Σύστηµα Λογιστηρίου Ασθενών 

Το Σύστηµα Λογιστηρίου Ασθενών αποτελεί το εργαλείο που διαχειρίζεται τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών υγείας που δέχεται ο ασθενής στο Νοσοκοµείο υποστηρίζοντας την διαδικασία χρέωσης, 
(τιµολόγησης), των εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών (και των ταµείων τους), καθώς και της 
εκκαθάρισης των λογαριασµών ασθενών στα πλαίσια ενός νοσοκοµείου.  

Η τιµολόγηση ασθενών αφορά την διαδικασία καταγραφής, και αποθήκευσης των δεδοµένων 
για τον υπολογισµό του λογαριασµού ενός εξωτερικού ή εσωτερικού ασθενή για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες και  περιλαµβάνει την χρέωση των ασθενών ή/ και των ασφαλιστικών τους ταµείων. Τα 
δεδοµένα αυτά αφορούν τις ενέργειες που έγιναν στον ασθενή κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών 
υγείας και αφορούν το ηµερήσιο νοσήλιο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις ιατρικές πράξεις όπως 
επεµβάσεις κλπ, τα φάρµακα και τα υπόλοιπα υλικά. Ο υπολογισµός λαµβάνει υπόψη διάφορες 
παραµέτρους σχετικά µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, τους τιµοκαταλόγους τους,  τα ποσοστά 
κάλυψης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ.  

Η εκκαθάριση των λογαριασµών ασθενών αφορά την διαδικασία παρακολούθησης των 
λογαριασµών των ασφαλιστικών οργανισµών, την έκδοση καταστάσεων εκκαθάρισης προς τα ταµεία µε 
δεδοµένα της τιµολόγησης των ασθενών κλπ. 

Το Σύστηµα Λογιστηρίου Ασθενών του Συστήµατος Νοσοκοµείου λειτουργεί ως σύστηµα front 

office και διασυνδέεται µε το βασικό  Σύστηµα Λογιστηρίου του ∆ιοικητικού-οικονοµικού Συστήµατος 
που  λειτουργεί ως σύστηµα back office στα πλαίσια του νοσοκοµείου. Η επικοινωνία των δύο 
εµπλεκόµενων συστηµάτων η οποία υλοποιείται µέσω του Συστήµατος Επικοινωνίας Εφαρµογών,  
αφορά την µεταφορά οµαδικών δεδοµένων  ανά τµήµα και ταµείο όπως  και αναλυτικών δεδοµένων 
χρέωσης για συγκεκριµένους ασθενείς.  

Η διαδικασία τιµολόγησης των ιατρο-νοσηλευτικών υπηρεσιών είναι αυτοµατοποιηµένη, 
καθώς µέσω της επικοινωνίας του (που γίνεται µέσω της κοινής βάσης δεδοµένων) µε το 
Ιατρονοσηλευτικό Υποσύστηµα του Συστήµατος Νοσοκοµείου το Σύστηµα Λογιστηρίου Ασθενών 
υπολογίζει αυτόµατα τις χρεώσεις του ασθενή αναλόγως µε τις ιατρικές πράξεις που 
πραγµατοποιήθηκαν, το φαρµακευτικό και λοιπό υγειονοµικό υλικό που αναλώθηκε κατά τη νοσηλεία 
του στο τµήµα/ κλινική ή στα εξωτερικά ιατρεία, τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν, κλπ. 
Εδώ να σηµειωθεί ότι όλα τα δεδοµένα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας στον ασθενή 
καταγράφονται στον φάκελο του ασθενή που υποστηρίζεται από το Σύστηµα Νοσοκοµείου στα πλαίσια 
της επαφής του ασθενή είτε ως εξωτερικός είτε ως εσωτερικός µε τον οργανισµό. Η καταγραφή αυτή 
µπορεί να γίνεται στα εξωτερικά ιατρεία, στα ΤΕΠ, ή στις κλινικές. Έτσι, τα δεδοµένα αυτά είναι 
διαθέσιµα στο Σύστηµα Λογιστηρίου Ασθενών τόσο στην περίπτωση χρέωσης εξωτερικού ασθενή όσο 
και στην περίπτωση χρέωσης εσωτερικού ασθενή.  

 

Τέλος, στο Λογιστήριο Ασθενών δηµιουργούνται όλες οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς 
απόδοση στον Ασθενή, ενώ υπολογίζονται αυτοµάτως η συµµετοχή του Ασθενή και το ποσό που 
καλύπτεται από δηµόσια ταµεία ή/ και ασφαλιστικούς φορείς προς είσπραξη από το Νοσοκοµείο. 

Παρακάτω υπάρχει µια ανακεφαλαίωση µε τις βασικές λειτουργικότητες του συστήµατος: 

• Αναζήτηση ασθενή στο τοπικό ευρετήριο ασθενών του Νοσοκοµείου  

• Εµφάνιση ή ενηµέρωση καρτέλας δηµογραφικών του ασθενή 

• Καταγραφή νέας καρτέλας δηµογραφικών (Καταχώρηση Νέου Πολίτη) στην 
περίπτωση που η αναζήτηση ασθενή δεν έχει κανένα αποτέλεσµα 

• ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Φορέων του ασθενή µε δυνατότητα δήλωσης σειράς 
προτεραιότητας ασφαλιστικού φορέα.  
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• Εµφάνιση λίστας παλαιότερων τιµολογίων 

• Προβολή λίστας µε τα παλαιότερα τιµολόγια που έχουν κοπεί για ένα συγκεκριµένο 
ασθενή.  

• Προβολή των αναλυτικών στοιχείων του κάθε τιµολογίου 

• Προεπισκόπηση τιµολογίου 

• Εκτύπωση τιµολογίου 

• Εξαγωγή στοιχείων τιµολογίου σε άλλες εφαρµογές 

• Εµφάνιση λίστας  εισαγωγών του ασθενή σε κλινικές (ή επαφών του µε το Νοσοκοµείο 
ως εξωτερικός ασθενή) 

• Προβολή των δεδοµένων συγκεκριµένων εισαγωγής  

• Εµφάνιση λίστας εκκρεµών χρεώσεων του ασθενή 

• Πρόσβαση στα δεδοµένα χρέωσης/ τιµολογίου (ηµερήσια νοσήλια, ηµέρες νοσηλείας, 
φάρµακα, εργαστηριακές πράξεις, ιατρικές πράξεις, υλικά) που σχετίζονται µε συγκεκριµένη νοσηλεία ή 
επαφή του ασθενή στα εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια του Νοσοκοµείου.  

• Τροποποίηση των δεδοµένων χρέωσης/ τιµολογίου (αλλαγή των τιµών χρέωσης, της 
ποσότητας χρέωσης, της έκπτωσης, της συµµετοχής) 

• Καταγραφή νέων δεδοµένων χρέωσης (για φάρµακα, εργαστηριακές πράξεις, ιατρικές 
πράξεις, υλικά) σε συγκεκριµένο τιµολόγιο 

• Επανυπολογισµός τιµολογίου 

• Προεπισκόπηση τιµολογίου 

• Εκτύπωση τιµολογίου 

• Εξαγωγή στοιχείων τιµολογίου σε άλλες εφαρµογές (word, excel κλπ) 

• Ολοκλήρωση διαδικασίας διαχείρισης τιµολογίου 

• Παρουσίασης συγκεντρωτικής λίστας ασθενών που είναι έτοιµοι προς Χρέωση 

• Ταξινόµηση λίστας ασθενών προς χρέωση µε οποιαδήποτε στήλη  

• ∆ιαχείριση Νέας Υποβολής για εσωτερικούς ασθενείς: 

� Συλλογή (αυτόµατα) όλων των τιµολογίων που αφορούν εσωτερικούς ασθενείς 
προκειµένου να δηµιουργηθεί  η σχετική κατάσταση υποβολής  

� ∆ηµιουργία  (αυτόµατα) συγκεντρωτικής κατάστασης για υποβολή τιµολογίων που 
αφορούν εσωτερικούς ασθενείς και εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης 

� ∆ηµιουργία (αυτόµατα) αναλυτικής κατάστασης για υποβολή τιµολογίων που αφορούν 
εσωτερικούς ασθενείς και εκτύπωση αναλυτικής κατάστασης  

� Ολοκλήρωση υποβολής 

• ∆ιαχείριση Νέας Υποβολής για εξωτερικούς ασθενείς (αντίστοιχες ενέργειες µε 
εσωτερικούς ασθενείς) 

• Παρακολούθηση/ ∆ιαχείριση προηγούµενων υποβολών: 

� Προβολή λίστας προηγούµενων υποβολών ανά ασφαλιστικό ταµείο και κατάσταση 
υποβολής  

� Προβολή αντικειµένων συγκεκριµένης υποβολής  

� Ενηµέρωση ποσού έγκρισης για τα αντικείµενα συγκεκριµένης υποβολής – 
Παρακολούθηση Πληρωµών – Επανυποβολές 



«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή»                                                                                                                     Νικόλαος Συνοδινός 

Πληροφοριακά Συστήµατα Μονάδων Υγείας                                                                                                              - 38 - 

• ∆ιαχείριση µεριδολογίων για τα απογευµατινά ιατρεία 

• Παραµετροποίηση του συστήµατος  

� ώστε να εµφανίζει την δυνατότητα υποβολής προς τα ταµεία ή όχι 

� να εµφανίζει την δυνατότητα χρέωσης αργότερα. 

� Ώστε να εµφανίζει την διαχείριση µεριδολογίων 

 

Πιο ειδικά, και όσο αφορά τις χρεώσεις και την διαχείριση τιµολογίου υποστηρίζονται τα εξής: 

• Όσο αφορά τα δεδοµένα ενός τιµολογίου το σύστηµα υποστηρίζει την αυτόµατη 
παραλαβή τους από άλλα τµήµατα του νοσοκοµείου και έτσι δεν χρειάζεται ο χρήστης να καταγράψει τα 
δεδοµένα αυτά εκ νέου στο σύστηµα. Εκτός από την αυτόµατη λήψη το σύστηµα υποστηρίζει και τηη 
άµεση καταγραφή των δεδοµένων χρέωσης από έντυπα τιµολόγια όπως επίσης και την τροποποίηση 
δεδοµένων που έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά. Έτσι, ο χρήστης του συστήµατος έχει όλες τις 
δυνατότητες διαχείρισης ενός τιµολογίου χρέωσης. 

• Χρέωση φαρµάκων, υλικών, εργαστηριακών  και ιατρικών πράξεων για εσωτερικούς 
ασθενείς µε ειδική διαχείριση φαρµάκων εκτός κλειστού νοσηλίου και ακριβά φάρµακα.  

• Υποστήριξη ενοποιηµένου κλειστού νοσηλίου και ηµερήσιου κλειστού νοσηλίου. 

• Χρέωση νοσηλίων (εφάπαξ + ηµερήσιο) ανά τµήµα νοσηλείας. 

• ∆υνατότητα Χρέωσης αργότερα ώστε το ιατρονοσηλευτικό σύστηµα να µπορεί να 
συνεχίσει την ροή του ή να γίνονται οι χρεώσεις µαζικά αργότερα όπως γίνεται συνήθως σε ένα 
νοσοκοµείο. 

• Χρέωση φαρµάκων, υλικών, εργαστηριακών  και ιατρικών πράξεων για εξωτερικούς 
ασθενείς  

• Αλγόριθµος αυτόµατης συγκέντρωσης στοιχείων  χρέωσης από τους καταλόγους, για 
την χρέωση (επανυπολογισµός) λαµβάνοντας υπόψη: 

� Ηµεροµηνίες ισχύος 

� Καταλόγους ανά ασφαλιστικό φορέα 

� Σειρά προτεραιότητας ασφαλιστικών φορέων 

� Είδος ασφάλισης 

� Ασθενείς χωρίς ασφάλεια 

� ∆υνατότητα εκπτώσεων ανά ταµείο  

� Παραµετροποίηση ποσοστών συνεισφοράς 

� Κλπ. 

• ∆υνατότητα επανυπολογισµού στοιχείων χρέωσης ανά πάσα στιγµή. Έτσι ο χρήστης 
του συστήµατος µπορεί π.χ. να προσθέσει µια ασφάλεια (ή να αλλάξει την σειρά προτεραιότητας εάν π.χ. 
ο ασθενής έχει περισσότερες από δύο) και να επανυπολογίσει το τιµολόγιο. 

• Έκδοση λογαριασµού, είσπραξη πληρωµών, ενηµέρωση καρτέλας.  

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ραντεβού 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ραντεβού  δεν αποτελεί ένα  αυτοτελές σύστηµα κάποιας λειτουργικής 
περιοχής µιας Μονάδας Υγείας αλλά διαθέτει ένα σύνολο από λειτουργικότητες σχετικές µε τη 
διαχείριση και τον προγραµµατισµό της παροχής όλων των υπηρεσιών υγείας µιας Μονάδας Υγείας όπως  
εξετάσεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, εξετάσεις ασθενών στα πλαίσια απογευµατινών ιατρείων 
εργαστηριακές εξετάσεις στα εργαστήρια της Μονάδας, εισαγωγές σε τµήµατα). Με τις συγκεκριµένες 
λειτουργικότητες υποστηρίζεται ο προγραµµατισµός όλων των πόρων µιας µονάδας υγείας όπως 
εξωτερικά ιατρεία, ιατροί στα πλαίσια των απογευµατινών ιατρείων,  απεικονιστικά µηχανήµατα και 
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λοιπός εξοπλισµός στα πλαίσια των αντίστοιχων εργαστηρίων, κρεβάτια κλινικών και χειρουργεία στα 
πλαίσια των εισαγωγών. Έτσι το συγκεκριµένο σύστηµα υποστηρίζει την διαδικασία διαχείρισης 
ραντεβού για  τα ακόλουθα τµήµατα µιας Μονάδας Υγείας: 

• Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων 

• Γραµµατεία Απογευµατινών Ιατρείων 

• Γραµµατεία οποιουδήποτε Εργαστηρίου  (π.χ. ακτινολογικών κλπ και όσο αφορά το 
θέµα του προγραµµατισµού των εξετάσεων) 

• Χειρουργεία – κλινικά τµήµατα 

 

Αντίστοιχες λειτουργικότητες µε αυτές που υποστηρίζονται από το σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ραντεβού του Συστήµατος Νοσοκοµείου είναι διαθέσιµες και στην περίπτωση του Συστήµατος Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας για την διαχείριση των ραντεβού των ιατρείων των Μονάδων Π.Φ.Υ. 

Τα βασικά σενάρια χρήσης του συστήµατος είναι τα εξής: 

• Προγραµµατισµός ραντεβού για παροχή ιατρικής υπηρεσίας σε τµήµα εξυπηρέτησης 
(π.χ. εξωτερικό ιατρείο) όταν η αίτηση για προγραµµατισµό δεν γίνεται ηλεκτρονικά από κάποιο άλλο 
τµήµα της Μονάδας αλλά γίνεται ύστερα από προσωπική ή τηλεφωνική επαφή του πολίτη µε την 
Γραµµατεία: Το σενάριο αυτό σχετίζεται µε τον  προγραµµατισµό ενός ραντεβού ασθενή σε κάποιο 
τµήµα εξυπηρέτησης ύστερα από προσωπική ή τηλεφωνική επαφή του ασθενή µε την Γραµµατεία που 
διαχειρίζεται τα ραντεβού του συγκεκριµένου τµήµατος. 

• Προγραµµατισµός ραντεβού για παροχή ιατρικής υπηρεσίας σε τµήµα εξυπηρέτησης 
(π.χ. εξωτερικό ιατρείο) όταν η αίτηση για προγραµµατισµό έχει γίνει ηλεκτρονικά από κάποιο άλλο 
τµήµα της Μονάδας: Το σενάριο αυτό σχετίζεται µε τον  προγραµµατισµό ενός ραντεβού ασθενή σε 
κάποιο τµήµα εξυπηρέτησης ύστερα από σχετική ηλεκτρονική αίτηση που έχει γίνει από κάποιο άλλο 
τµήµα της Μονάδας Υγείας το οποίο υποστηρίζεται από το Ιατρονοσηλευτικό Υποσύστηµα του 
Συστήµατος Νοσοκοµείου 

• Προγραµµατισµός επαναλαµβανόµενου ραντεβού: Σε ορισµένες περιπτώσεις 
χρειάζεται για κάποιον πολίτη να ορίζουµε ταυτόχρονα πολλά ραντεβού µε κάποιο συγκεκριµένο µοτίβο 
επανάληψης. Για παράδειγµα, οι ασθενείς του Τεχνητού Νεφρού χρειάζεται να υπόκεινται σε 
αιµοκάθαρση µέρα παρά µέρα. Για τις περιπτώσεις αυτές µπορούµε να ορίσουµε ένα επαναλαµβανόµενο 
ραντεβού. 

• ∆ιαχείριση επίσκεψης πολίτη κατά την άφιξη στην Μονάδα Υγείας για την παροχή της 
υπηρεσίας: Το σενάριο αυτό αφορά την διαχείριση της άφιξης του ασθενή στην Μονάδα Υγείας για το 
ραντεβού. Ο χρήστης της Γραµµατείας που διαχειρίζεται τα ραντεβού του τµήµατος εκτελεί τις 
ακόλουθες ενέργειες µε την υποστήριξη του συστήµατος: 

o Επιλογή τµήµατος εξυπηρέτησης (π.χ. του εξωτερικού ιατρείου στο οποίο πρόκειται να 
εξετασθεί ο ασθενή 

o Επικύρωση του ραντεβού  

o Χρέωση ασθενή και εκτύπωση του σχετικού παραστατικού (προαιρετικά) 

o Εκτύπωση Παραπεµπτικού σηµειώµατος για τον ασθενή 

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές λειτουργικότητες του συστήµατος: 

• ∆ιαχείριση ραντεβού µε βάση το τµήµα εξυπηρέτησης  

o Επιλογή τµήµατος εξυπηρέτησης (π.χ. εξωτερικού ιατρείου) 

o Προβολή εβδοµαδιαίου προγράµµατος λειτουργίας ενός τµήµατος εξυπηρέτησης και 
των ραντεβού µιας συγκεκριµένης ηµέρας  

o Προγραµµατισµός  νέου ραντεβού ύστερα από προσωπική ή τηλεφωνική επαφή του 
πολίτη 
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o Προγραµµατισµός  νέου ραντεβού ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση από άλλο τµήµα 
της Μονάδας Υγείας 

o Προγραµµατισµός  επαναλαµβανόµενου ραντεβού 

o ∆ιαχείριση άφιξης ασθενή για το ραντεβού 

o Ακύρωση ραντεβού µε βάση το τµήµα εξυπηρέτησης 

o Μεταφορά ραντεβού σε άλλο τµήµα εξυπηρέτησης ή σε άλλη ηµεροµηνία/ώρα µε 
βάση το τµήµα εξυπηρέτησης 

o Χρέωση ραντεβού 

o Εκτύπωση παραπεµπτικού ραντεβού 

o Εκτύπωση σηµειώµατος υπενθύµισης 

• ∆ιαχείριση πολίτη και των ραντεβού του: 

o Αναζήτηση/εύρεση  πολίτη 

o Εισαγωγή δηµογραφικών στοιχείων νέου πολίτη 

o Προβολή των δηµογραφικών στοιχείων ενός πολίτη 

o Προβολή των δεδοµένων σχετικά µε τα ραντεβού ενός ασθενή (ιστορικό ραντεβού) 

o Αλλαγή των δηµογραφικών στοιχείων ενός πολίτη 

o Ακύρωση ραντεβού µε βάση τον πολίτη 

o Μεταφορά ραντεβού σε άλλο τµήµα εξυπηρέτησης ή σε άλλη ηµεροµηνία/ώρα µε 
βάση τον πολίτη 

o Τροποποίηση επαναλαµβανόµενου ραντεβού 

• Εκτυπώσεις  

• ∆ιαχείριση του προγράµµατος λειτουργίας ενός τµήµατος εξυπηρέτησης µέσω 
κανόνων ηµερολογίου 

 

Τέλος παρακάτω αναφέρονται κάποια επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος: 

o Overbooking 

o Χρωµατισµός ραντεβού ανάλογα µε την κατάστασή τους 

o ∆ηµιουργία ξεχωριστού προγράµµατος κατά τις ηµέρες εφηµερίας 

o Οπτικός διαχωρισµός διαθεσίµων, µη διαθεσίµων και κλεισµένων ωρών (time slots) 

o Ανεύρεση διαθεσίµων ιατρών ανά ηµεροµηνία, ιατρείο ή ειδικότητα 

o Ανεύρεση διαθέσιµου µηχανήµατος ανά ηµεροµηνία, τύπο 

o Μαζική Ακύρωση Ραντεβού 

o Μαζική Μεταφορά Ραντεβού 

o Προσθήκη ραντεβού στην λίστα αναµονής 
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4.2.1 Περιγραφή ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Υποσυστήµατος 

Το ∆ιοικητικό-Οικονοµικό Υποσύστηµα θα υλοποιηθεί µε ενιαίο και ολοκληρωµένο τρόπο τόσο 
στην Κεντρική Υπηρεσία της ∆.Υ.Πε. όσο και στις Μονάδες Υγείας µε βάση το λογισµικό SAP, από το 
οποίο θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα υποσυστήµατα (modules): 

 

• Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & Πάγια (Financial & Assets Accounting)  

• Ελεγκτική – Κοστολόγηση (Controlling) 

• Λογιστική Ενοποίηση (Legal Consolidation) 

• ∆ιαχείριση Υλικών (Materials Management) 

• ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources) 

• Μισθοδοσία (Payroll) 

 

Στην πλατφόρµα του SAP θα παραµετροποιηθεί επίσης και η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου.  

 

Για ότι αφορά στη Συντήρηση Εγκαταστάσεων (Plant Maintenance) του λογισµικού SAP και όπου 

αυτό αναφέρεται ή εµπλέκεται στην παρούσα Μελέτη Εφαρµογής, και στα αντίστοιχα Παραρτήµατα 

τονίζουµε τα ακόλουθα:  

 

Σε κάθε άδεια χρήσης του SAP που θα δοθεί στις ΜΥ εµπεριέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και 

λειτουργίας του υποσυστήµατος Συντήρησης Εγκαταστάσεων. Από τη ∆ιακήρυξη του Έργου, την Προσφορά 

µας και τη Σύµβαση Έργου δεν υπάρχει υποχρέωση παραµετροποίησης και υλοποίησης του συγκεκριµένου 

υποσυστήµατος. 

 

Συνεπώς στα πλαίσια του παρόντος Έργου και εφόσον δεν υπάρξει σχετική τροποποίση, δεν θα 

καλυφτούν οι αντίστοιχες ανάγκες των Τεχνικών ∆ιευθύνσεων τόσο στην Βιοιατρική Τεχνολογία (ΒΙΤ) όσο 

και στη συντήρηση και τεχνική επίβλεψη των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Τα όσα 

αναφέρουµε στην παρούσα µελέτη αποτελούν ενδεικτική καταγραφή πραγµατικών αναγκών και 

διαδικασιών καθώς και τρόπων αντιµετώπισής τους στην περίπτωση αξιοποίησης του συγκεκριµένου 

υποσυστήµατος. Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και του τρόπου προσέγγισης σε περίπτωση 

υλοποίησης υπάρχει στο Κεφάλαιο 10.  

 

 

 

 

Μια συνοπτική εικόνα των υποσυστηµάτων που θα υλοποιηθούν καθώς και κάποιων βασικών 
λειτουργιών παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε µεγαλύτερη ανάλυση τα επιµέρους υποσυστήµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν στα Νοσοκοµεία. Σηµειώνουµε ότι στην διαδικασία της ενοποίησης, µε όποιον τελικά 
τρόπο υλοποιηθεί (Λογιστική Κέντρων Κέρδους, Λογιστική Ενοποίηση), όλοι οι Φορείς που θα 
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ενταχθούν στο συγκεκριµένο Υποσύστηµα ∆Ο θα δίνουν δεδοµένα µε αυτόµατο τρόπο ενώ την τελική 
επεξεργασία και ευθύνη λειτουργίας θα έχει κ Κεντρική Υπηρεσία της ∆.Υ.Πε. 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική  (Financial Accounting) 

4.2.1.1.1 Γενικά 

Για την πληρέστερη κατανόηση παραθέτουµε στη συνέχεια κάποιες πολύ βασικές έννοιες/ 
δοµές/ οντότητες που αφορούν στη λειτουργία του υποσυστήµατος της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
καθώς και κάποιες βασικές αρχές της συγκεκριµένης υλοποίησης: 

 

Κωδικός Εταιρείας 

Είναι η οργανωτική µονάδα (Νοµική Οντότητα) στην οποία καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές 
και για την οποία εκδίδονται οι απαιτούµενες από το νόµο καταστάσεις, όπως Ισολογισµός, Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης κλπ.  Στο σύστηµα ο Κωδικός Εταιρείας ορίζεται σαν ένας τετραψήφιος 
αλφαριθµητικός κωδικός.  

 

Για όλες τους Φορείς που έχουν δικό τους Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Κεντρική Υπηρεσία 
∆.Υ.Πε., Νοσοκοµεία, Απογευµατινά Ιατρεία) θα δηµιουργηθεί διαφορετικός Κωδικός Εταιρείας. 

 

Λογιστικό Σχέδιο 

Το Λογιστικό Σχέδιο που θα χρησιµοποιείται είναι κοινό για όλες τις µονάδες υγείας και θα 
πρέπει να οριστεί επιτροπή/ αρχή η οποία θα έχει τη γενική ευθύνη & εποπτεία για τη συντήρησή του. 

 

Το Λογιστικό Σχέδιο απαρτίζεται από τα εξής 3 αυτόνοµα λογιστικά κυκλώµατα: 

 

• Γενική Λογιστική, που αναπτύσσεται στις οµάδες 1-8. 

• Αναλυτική Λογιστική, που αναπτύσσεται σε λογαριασµούς της οµάδας 9, που 
συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους.  

• Λογαριασµοί Τάξεως, που αναπτύσσονται στη 10η (0) οµάδα και θα χρησιµοποιηθούν 
κυρίως για να µπορέσει να απεικονιστεί µέσα στο πλαίσιο των αρχών του ∆ηµόσιου Λογιστικού, ο 
προϋπολογισµός των εσόδων και εξόδων, η αναµόρφωσή και η εκτέλεσή καθώς και ο απολογισµός της 
Μονάδας Υγείας. 

 

Οι λογαριασµοί του Λογιστικού Σχεδίου θα αναπτυχθούν σε 4 επίπεδα µε τον 4ο βάθµιο να 
αποτελείται από 10 ψηφία. 

Πχ  

24           --> Πρώτες & Βοηθητικές ύλες παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών 

24.01    --> Αγορές χρήσεως πρώτων και βοηθ. υλών παροχής υγειονοµικών 
υπηρεσιών 

24.01.01 --> Αγορές Υγειονοµικού Υλικού 

24.01.01.1311 --> Αγορές Υγειονοµικού Υλικού 

  

Όλοι οι κωδικοί εταιριών θα συνδεθούν µε το ίδιο Λογιστικό Σχέδιο. 
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Λογιστικές εγγραφές 

Έχοντας σαν βάση το προεδρικό διάταγµα 146/2003 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµόσιων 
Μονάδων Υγείας - ∆ιπλογραφικό σύστηµα) και δεδοµένης της υποχρεωτικής εφαρµογής του, θα πρέπει 
να γνωρίζουµε ότι όλες οι λογιστικές εγγραφές που θα δηµιουργούνται (αυτόµατα ή µη) θα ενηµερώνουν 
(χρεώνοντας & πιστώνοντας) τους κατάλληλους λογαριασµούς του Λογιστικού Σχεδίου Γενικής/ 
Αναλυτικής/ Τάξεως. 

 

Έχοντας υπόψη ότι οι λογαριασµοί τάξεως της οµάδας 02 & 06 αντικατοπτρίζουν σε αντιστοιχία 
το ∆ηµόσιο Λογιστικό Σχέδιο µπορούµε να δούµε ενδεικτικά παραδείγµατα λογιστικών εγγραφών σε 
σχέση µε το λογιστικό κύκλωµα στο οποίο θα πραγµατοποιούνται: 

 

Γεγονός Γενική 
Λογιστική 

Λογαριασµοί 
Τάξεως 

Αναλυτική 
Λογιστική 

∆ηµόσιο 
Λογιστικό 
(Απλογραφικό) 

Υπολογισµός & 
Καταχώριση 
Αποσβέσεων Παγίων 
Στοιχείων 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έκδοση 
Εντάλµατος Πληρωµής 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Εξόφληση 
Εντάλµατος Πληρωµής  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αγορές 
φαρµακευτικού Υλικού 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προϋπολογισµός ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Σε κάθε περίπτωση η κίνηση θα πραγµατοποιείται πρωτογενώς µια φορά και σε ένα από τα 
υποσυστήµατα (στήλες του παραπάνω πίνακα) και θα ενηµερώνονται αυτόµατα όλα τα υπόλοιπα κατά 
περίπτωση. Επίσης, όπου είναι εφικτό, το σύστηµα θα προτείνει τους λογαριασµούς που θα πρέπει να 
κινηθούν για να διευκολύνεται η καταχώριση από τους χρήστες (π.χ. τιµολόγια από προµήθεια υλικών). 

 

Το υποσύστηµα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής απαρτίζεται από τις παρακάτω  ενότητες: 

4.2.1.1.2 Γενική Λογιστική 

Η Γενική Λογιστική είναι η βάση όλου του ∆ιοικητικό-Οικονοµικού συστήµατος και θα 
λειτουργεί µε τον τρόπο που καθορίζει το Προεδρικό ∆ιάταγµα 146/2003. Όλα τα υποσυστήµατα 
επικοινωνούν και ενηµερώνουν τη Λογιστική µε στόχο την έγκαιρη άντληση οικονοµικών πληροφοριών 
και αποτελεσµάτων από όλες τις Μονάδες Υγείας.  

 

Η εφαρµογή της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τις διαδικασίες του Λογιστηρίου, του 
ταµείου, τις σχέσεις µε τις τράπεζες, τον Προϋπολογισµό, τον Απολογισµό και Ισολογισµό των Φορέων. 

4.2.1.1.3 Αναλυτική Λογιστική 

Μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής θα πρέπει να τηρούνται οι Λογαριασµοί της οµάδας 9 του 
Λογιστικού Σχεδίου. Το κύκλωµα αυτό αποτελεί προέκταση του κυκλώµατος της Γενικής Λογιστικής και 
σε συνδυασµό µε την Ελεγκτική/ Κοστολόγηση (βλ. επόµενη ενότητα) και τον ορισµό των κοστολογικών 

αντικειµένων θα παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση σχετικά µε το κόστος ανά λειτουργία. 
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4.2.1.1.4 Εισπρακτέοι Λογαριασµοί  

Τα βασικά δεδοµένα των πελατών - ασθενών (master records) θα δηµιουργούνται αυτόµατα στο 
SAP µέσω της εφαρµογής της διαχείρισης των ασθενών και θα είναι ίδια για όλες τις συνδεδεµένες 
µονάδες υγείας. 

  

Από τους εισπρακτέους λογαριασµούς θα παρακολουθούνται οι απαιτήσεις των πελατών-
ασθενών του νοσοκοµείου και των λοιπών συναλλασσόµενων όπως ασφαλιστικοί οργανισµοί, άλλα 
νοσοκοµεία κλπ.  

 

Το κύκλωµα των εισπρακτέων λογαριασµών θα δέχεται τον κύριο όγκο των δεδοµένων του από 
την εφαρµογή της διαχείρισης ασθενών on-line. 

 

Εκτός από τη διαχείριση των ασθενών θα ενηµερώνεται και από άλλες  λειτουργίες - 
διαδικασίες όπως την έκδοση των τιµολογίων µηνιαία προς τα ασφαλιστικά ταµεία.  

4.2.1.1.5 Πληρωτέοι Λογαριασµοί 

Τα βασικά δεδοµένα των προµηθευτών (master records) θα δηµιουργούνται από την ∆.Υ.Πε. για 
όλες τις συνδεδεµένες µονάδες υγείας έπειτα από συνεννόηση µε τον κάθε ενδιαφερόµενο. Με την 
διαδικασία αυτή θα αποφευχθεί η δηµιουργία πολλαπλών κωδικών για τον ίδιο προµηθευτή θα 
διασφαλιστεί η επάρκεια και η ορθότητα των στοιχείων καθώς και η δυνατότητα για ενοποίηση των 
υποχρεώσεων/ πληρωµών σε επίπεδο προµηθευτή από όλους τους Φορείς της ∆.Υ.Πε. 

 

Το κύκλωµα των πληρωτέων λογαριασµών καλύπτει τη διαχείριση των συναλλακτικών σχέσεων 
τόσο του Νοσοκοµείου όσο και της Κεντρικής Υπηρεσίας µε τους προµηθευτές ειδών (υγειονοµικά 
υλικά, φαρµακευτικά, ιατρικός εξοπλισµός κλπ) και υπηρεσιών.  

 

Οι πληρωτέοι λογαριασµοί συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή της διαχείρισης των υλικών 
(προµηθειών και  συµβάσεων).  

4.2.1.1.6 Λογιστική Παγίων 

Το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Παγίων επιτρέπει την παρακολούθηση του συνόλου των παγίων 
των Φορέων (π.χ. µηχανήµατα και εξοπλισµός, κτήρια και λοιπά αγαθά). Η ολοκλήρωση της Λογιστικής 
Παγίων µε τις υποεφαρµογές της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής αλλά και µε τα υποσυστήµατα της 
Εφοδιαστικής (∆ιαχείριση Υλικών, Συντήρηση Εγκαταστάσεων) δηµιουργεί ένα σύνολο λειτουργιών για 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βέλτιστη χρήση των παγίων των ΜΥ και της κεντρικής 
∆ιοίκησης της ∆.Υ.Πε. 

  

Στη συνέχεια περιγράφονται διαδικασίες που σχετίζονται µε την Οικονοµική ∆ιαχείριση. 

4.2.1.1.7 Κατάρτιση Προϋπολογισµού (02.21.01.01) 

Εισάγεται ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους και οι τροποποιήσεις που  δύνανται να 
υπάρξουν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού απεικονίζεται στους 
Λογαριασµούς τάξεως, της Γενικής Λογιστικής. Κανένα έξοδο/ δαπάνη δεν µπορεί να υπερβεί  τον 
προϋπολογισµό.  
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4.2.1.1.8 Έλεγχος Προϋπολογισµού (02.21.01.02) 

Κατά διάρκεια της χρήσης (ανά τακτά διαστήµατα) γίνεται έλεγχος του προϋπολογισµού µέσα 
από εκτυπώσεις ή κατά περίπτωση µε άµεση ενηµέρωση του χρήστη κατά τη διάρκεια της καταχώρισης. 
Ο Προϋπολογισµός αποτελεί συστατικό στοιχείο κυρίως του υποσυστήµατος της Ελεγκτικής (βλ. 
Σχετική ενότητα) 

4.2.1.1.9 Απολογισµός - Ισολογισµός (02.21.01.11) 

Στο τέλος του κάθε οικονοµικού έτους, για τη ∆ηµόσια Λογιστική γίνεται ο απολογισµός των 
εσόδων και εξόδων, και εκδίδονται ορισµένες καταστάσεις όπως  καθορίζεται από τη τήρηση του 
∆ηµόσιου Λογιστικού, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και προεδρικά διατάγµατα. Για τη Γενική 
Λογιστική συντάσσεται ο ισολογισµός και γίνεται το κλείσιµο και το άνοιγµα των βιβλίων όπως ορίζει ο 
Κ.Β.Σ. 

 

4.2.1.1.10 Παρακολούθηση Κόστους (02.21.01.03) 

Η παρακολούθηση Κόστους διαχειρίζεται την κατανοµή των δαπανών µέσα από την Αναλυτική 
Λογιστική αυτόνοµα.  Κύριο εργαλείο για την παρακολούθηση του κόστους ανά κοστολογικό 
αντικείµενο και φορέα αποτελεί το υποσύστηµα της Ελεγκτικής/ Κοστολόγησης (βλ. επόµενη ενότητα). 

4.2.1.1.11 Εισπράξεις/ Επιχορηγήσεις (02.21.01.07) 

Από αυτή τη λειτουργία - διαδικασία  περνούν όλα τα έσοδα των Φορέων (βεβαιωθέντα και 
εισπραχθέντα). Εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Γραµµάτιο είσπραξης και ενηµερώνονται οι 
Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής και κατά συνέπεια και το ∆ηµόσιο λογιστικό (προϋπολογισµός).  

4.2.1.1.12 ∆ιαχείριση Πληρωµών (02.21.01.08) 

Ο προγραµµατισµός - εγκρίσεις των πληρωµών καθώς και η όλη διαδικασία των ενταλµάτων 
πληρωµής καλύπτεται από το κύκλωµα των πληρωτέων λογαριασµών. Η διαδικασία είναι όπως ορίζουν 
οι διαχειριστικοί κανόνες των Νοσοκοµείων και του ∆ηµόσιου Λογιστικού. (Έλεγχος προϋπολογισµού, 
Κατάσταση πληρωµής, Χρηµατικό ένταλµα, Κατάσταση Παρέδρου κλπ.). 

4.2.1.1.13 ∆ιαχείριση Παγίων (02.21.01.09 & 02.21.01.12) 

Η εφαρµογή των παγίων αφορά στην παρακολούθηση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών 
στοιχείων των Μονάδων Υγείας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται, τόσο ο τυπικός πάγιος εξοπλισµός 
ενός οργανισµού (κτήρια, αυτοκίνητα, γραφεία κλπ) όσο και ο εξειδικευµένος ιατρικός εξοπλισµός 
(τοµογράφοι, αναλυτές κλπ).  

 

Η διαδικασία των αποσβέσεων είναι αυτοµατοποιηµένη και κατά τη διενέργεια της 

ενηµερώνεται ταυτόχρονα και η Λογιστική και το µητρώο Παγίων. 

Ελεγκτική – Κοστολόγηση (Controlling) 

4.2.1.1.14 Γενικά 

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των διαδικασιών: 

 

• Κατάρτιση και έλεγχος Προϋπολογισµού (02.21.01.01, 02.21.01.02) 

• Παρακολούθηση κόστους (02.21.01.03) 

• Ενοποίηση Οικονοµικών Στοιχείων σε επίπεδο ∆.Υ.Πε. (01.50.01.01) 
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Το υποσύστηµα της Ελεγκτικής – Κοστολόγησης (Controlling)  είναι υπεύθυνο αφενός για την 
παραγωγή των απολογιστικών αναφορών πληροφόρησης προς τη διοίκηση και τα στελέχη, και αφετέρου 
καλύπτει ανάγκες της εταιρείας ως προς τις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και του 
ΕΓΛΣ. 

  

Γίνονται λοιπόν προφανείς οι αυξηµένες απαιτήσεις διασύνδεσης του υποσυστήµατος της 
Ελεγκτικής, το οποίο αποτελεί τον τελικό παραλήπτη όλων των επιχειρηµατικών κινήσεων που αρχικά 
δηµιουργούνται σε διαφορετικά υποσυστήµατα αλλά επηρεάζουν το αποτέλεσµα της εταιρείας. 

 

Κάθε οικονοµική συναλλαγή που πραγµατοποιείται στο σύστηµα συνοδεύεται και από µια 
λογιστική εγγραφή. Έτσι εγγραφές αγορών που γίνονται από το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Υλικών (ΜΜ) 
δηµιουργούν λογιστικές κινήσεις στα αποθέµατα και στους λογαριασµούς αγορών. Αντίστοιχα η 
χορήγηση αγαθών από την αποθήκη καθώς και η τιµολόγηση τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών 
δηµιουργούν λογιστικές κινήσεις σε πίστωση των αποθεµάτων στην πρώτη περίπτωση και σε πίστωση 
των εσόδων στη δεύτερη περίπτωση. Όλες οι λογιστικές κινήσεις των αποτελεσµατικών λογαριασµών 
δηµιουργούν και κοστολογικές εγγραφές. 

 

Η βασική οργανωτική µονάδα της κοστολόγησης είναι η Περιοχή Ελεγκτικής (Controlling Area) 
και αποτελεί ένα κλειστό σύστηµα κοστολόγησης που στόχο έχει την έκδοση κοστολογικών αναφορών. 
Όλα τα βασικά αρχεία της κοστολόγησης (π.χ. κέντρα κόστους) δηµιουργούνται στα πλαίσια µιας 
περιοχής ελέγχου, και ως εκ τούτου κάθε ροή κόστους συντελείται αποκλειστικά µέσα σε αυτήν. Η 
Περιοχή Ελεγκτικής συνδέεται µε έναν ή περισσότερους Κωδικούς Εταιρείας και υιοθετεί το Λογιστικό 
Σχέδιο αυτών.  

 

Τα βασικά δεδοµένα ή αρχεία (master data) στην κοστολόγηση είναι ουσιαστικά οι κάθε είδους 
φορείς κόστους, για τους οποίους καταγράφεται και απεικονίζεται οποιαδήποτε κοστολογική 
πληροφορία. 

 

Η κατάρτιση του προϋπολογισµού γίνεται στην εφαρµογή της κοστολόγησης σε επίπεδο 
λογαριασµού δαπανών και κέντρου κόστους. Οι αναθεωρήσεις του προϋπολογισµού µπορούν να 
τηρούνται σε ξεχωριστές εκδόσεις προγραµµατισµού ώστε να είναι εφικτή ανά πάσα στιγµή η σύγκριση 
µε τον αρχικό προϋπολογισµό. 

 

Η Ελεγκτική/ Κοστολόγηση στο SAP αποτελείται από επιµέρους υποεφαρµογές µε τα 
αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατά τους, τα οποία µε τη σειρά τους διαχειρίζονται διαφορετικά την 
κοστολογική πληροφορία. Στην υλοποίηση θα χρησιµοποιηθούν οι υποεφαρµογές της Λογιστικής 
Γενικών Εξόδων (Overhead Cost Controlling) και Λογιστικής Κέντρων Κέρδους (Profit Center 
Accounting) που περιγράφονται στη συνέχεια. 

4.2.1.1.15 Λογιστική Γενικών Εξόδων 

Η Λογιστική Γενικών Εξόδων είναι η εφαρµογή στην οποία γίνεται η διαχείριση τόσο του 
προϋπολογισµού όσο και του απολογιστικού κόστους. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι η πραγµατική ροή 
του κόστους µέσα στην εταιρεία συντελείται µέσα στη Λογιστική Γενικών Εξόδων. Βασίζεται στην 
απεικόνιση κόστους µε µια ανάλυση κατά λογαριασµό εξόδου και κοστολογικού αντικειµένου (κέντρο 
κόστους, εσωτερική εντολή). 

 

Τα βασικά δεδοµένα της Λογιστικής Γενικών Εξόδων µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα 
κόστους για κάθε λογιστική εγγραφή που γίνεται σε έναν αποτελεσµατικό λογαριασµό. Στην ουσία το 
αποτέλεσµα της εταιρείας µπορεί να εξαχθεί τόσο από την Γενική Λογιστική (FI) όσο και από την 
Ελεγκτική.  
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Στη συνέχεια περιγράφονται κάποια βασικά αντικείµενα/ έννοιες της Λογιστικής Γενικών 
Εξόδων. 

 

Στοιχεία κόστους 

Ως πρωτογενή στοιχεία κόστους (primary cost elements) χαρακτηρίζουµε τους 
αποτελεσµατικούς λογαριασµούς της γενικής λογιστικής από τη στιγµή που τους ενεργοποιούµε µέσα 
στην κοστολόγηση. Η ενεργοποίησή τους αυτή τους ταυτοποιεί ως λογαριασµούς κόστους (χρεωστικούς) 
ή λογαριασµούς εσόδων (πιστωτικούς) και παράλληλα δηµιουργεί την υποχρέωση καταχώρησης ενός 
κοστολογικού αντικειµένου για κάθε κίνησή τους που καταχωρείται πρωτογενώς στο σύστηµα. 

 

Ως δευτερογενή στοιχεία κόστους (secondary cost elements) χαρακτηρίζουµε εκείνους τους 
τεχνικούς λογαριασµούς που χρησιµοποιούµε - εσωτερικά και αποκλειστικά στην εφαρµογή της 
κοστολόγησης - προκειµένου να κατανείµουµε κόστος από ένα κοστολογικό αντικείµενο σε άλλο, 
πιστώνοντας το πρώτο και χρεώνοντας το δεύτερο. Η λογιστικοποίηση αυτής της κατανοµής κόστους 
γίνεται αποκλειστικά στην κοστολόγηση κάτω από το ίδιο δευτερογενές στοιχείο κόστους και έτσι δεν 
επηρεάζεται το αποτέλεσµα της γενικής λογιστικής. 

 

Οµάδες στοιχείων κόστους 

Τα στοιχεία κόστους µπορούν να συνταχθούν κατά οµάδες µε σκοπό τη χρήση τους στην 
παραµετροποίηση ή στα πληροφοριακά συστήµατα.  

 

Κέντρα κόστους 

Τα κέντρα κόστους αποτελούν τον κύριο κοστολογικό φορέα των δαπανών. Τα κέντρα κόστους 
αντιπροσωπεύουν τα τµήµατα της εταιρείας στα οποία γίνεται τόσο ο προϋπολογισµός όσο και ο 
απολογισµός των δαπανών.  

Έτσι θα  δηµιουργηθεί µια ιεραρχία κέντρων κόστους µε το σύνολο των κέντρων κόστους, των 
οποίων η κωδικοποίηση θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

 

Οµάδες κέντρων κόστους 

Τα κέντρα κόστους µπορούν να συνταχθούν κατά οµάδες µε σκοπό τη χρήση τους στην 
παραµετροποίηση ή στα πληροφοριακά συστήµατα 

 

Εσωτερικές εντολές 

Οι εσωτερικές εντολές αποτελούν όπως και τα κέντρα κόστους έναν φορέα κόστους. Αντίθετα 
από τα κέντρα κόστους δεν αντιπροσωπεύουν την οργανωτική δοµή της εταιρείας παρά 
χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση δαπανών για συγκεκριµένο σκοπό ή έργο (π.χ. για τη συντήρηση 
µιας εγκατάστασης, την παρακολούθηση του κόστους αυτοκινήτων) παράλληλα ή ανεξάρτητα µε τα 
κέντρα κόστους. 

 

Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται ενδεικτικά µια ιεραρχία κέντρων κόστους βασιζόµενη στις 
οργανωτικές δοµές του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας (Θριάσιο). 
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4.2.1.1.16 Λογιστική Κέντρων Κέρδους 

Η Λογιστική Κέντρων Κέρδους λειτουργεί σαν ένα ανεξάρτητο και αυτόνοµο καθολικό  
(Ledger) όπου καταγράφονται όλες οι κινήσεις της λογιστικής και της κοστολόγησης και µπορούν να 
εξαχθούν αναφορές τόσο αποτελεσµάτων χρήσης όσο και ισολογισµού σε επίπεδο κέντρο κέρδους.  

 

Η Λογιστική Κέντρων Κέρδους τροφοδοτείται µε στοιχεία από το σύνολο των οικονοµικών 
εφαρµογών του SAP, τα οποία και τα εκχωρεί στα επιµέρους κέντρα κέρδους ανάλογα µε τις 
συνδεσµολογίες που έχουν ορισθεί.  Λειτουργεί σαν ένα ανεξάρτητο καθολικό και ενηµερώνεται 
παράλληλα µε τη Γενική Λογιστική και τη Λογιστική Γενικών Εξόδων. Η ενηµέρωση αυτού του 
υποσυστήµατος γίνεται αυτόµατα, ταυτόχρονα µε την πρωτογενή οικονοµική συναλλαγή που 
καταχωρίζεται στη Γενική Λογιστική ενώ είναι δυνατόν να ενηµερώνεται και από τρίτα συστήµατα. 

Περιοχή Ελεγκτικής Α 
 

Κωδικός Εταιρείας Γεν.Νος.Ελευσίνας  
Θριάσιο 

Οµάδα Κεν.Κόστους 
∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών 

Οµάδα Κέντρων.Κόστους 
Ιατρικών Υπηρεσιών 
 

Οµάδα 
Κεν.Κόστους 
Βοηθητικών Υπ. 

∆ιοίκηση & 
Γραµµατεία ∆ιοικ. 

Υπηρεσία Προσωπικού 

Υπηρεσία Επιστασίας 

Υπηρεσία Ιµατισµού 

Υπηρεσία ∆ιατροφής 
 

Οµάδα Κεν.Κόστους 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 
 

Υπηρεσία 
Οικονοµικού 

Υπηρεσία  Ελέγχου 
Ποιότητας 
 

Λοιπές 
Οικονοµικές 
Υπηρεσίες 

Υπηρεσία Κινήσεως 
Ασθενών 
 

Α΄ Παθολογική 

Β΄ Παθολογική 
 

Καρδιολογική κλινική 

Χειρουργική κλινική 
 

Ουρολογική κλινική 

Ορθοπεδική κλινική 
 

Παιδιατρική κλινική 

Νεφρολογική κλινική 

Αναισθησιολογικό 

1ος Νοσηλευτικός Τοµέας 

2ος Νοσηλευτικός Τοµέας 
 

3ος Νοσηλευτικός Τοµέας 
 

4ος Νοσηλευτικός Τοµέας 
 

Φαρµακευτική Υπηρεσία 

Τεχνική Υπηρεσία 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Εξωτερικά Ιατρεία 

Έξοδα Ακιν.περιουσίας 
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Τα κέντρα κέρδους αποτελούν την κατώτερη οργανωτική βαθµίδα στην εφαρµογή της 
κοστολόγησης για την οποία µπορούµε να διαµορφώσουµε ισολογισµό και αποτέλεσµα. Ως κέντρα 
κέρδους µπορούν να οριστούν τα τµήµατα των Φορέων για τα οποία θα θέλαµε να διαµορφώσουµε 
αποτέλεσµα. 

∆ιαχείριση Υλικών (Materials Management) 

4.2.1.1.17 Γενικά 

Από το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Υλικών θα υλοποιηθούν οι εξής µεγάλες ενότητες: 

 

Προµήθειες 

Στόχος της εφαρµογής των προµηθειών είναι η αυτοµατοποίηση, η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος των προµηθειών. Η διαδικασία των προµηθειών θα είναι δυνατόν να γίνεται κεντρικά από τη 
∆.Υ.Πε. τοπικά από τις διάφορες Μονάδες Υγείας και από οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών. 

 

Βασική οργανωτική µονάδα στην εφαρµογή των Προµηθειών είναι ο Οργανισµός Προµηθειών 
που είναι υπεύθυνος για τη προµήθεια των υλικών και υπηρεσιών σε µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις 
(Φορείς). Ο Οργανισµός Προµηθειών διατηρεί την ευθύνη για όλες τις εξωτερικές κινήσεις προµηθειών 
και για κάθε Φορέα θα οριστεί ένας ξεχωριστός. 

 

∆ιαχείριση Αποθηκών 

Η εφαρµογή των Αποθηκών διαχειρίζεται όλα τα είδη/ υλικά που αγοράζονται από τον κάθε 
Φορέα. ∆ίνεται η δυνατότητα πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων και υπάρχει διασύνδεση µε τα 
υποσυστήµατα της οικονοµικής διαχείρισης και των προµηθειών. Η παρακολούθηση καλύπτει τις 
αποθήκες Υλικού, Φαρµακείου, Αντιδραστηρίων, Υγειονοµικού Υλικού και Τροφίµων. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται διαδικασίες που σχετίζονται µε το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης 
Υλικών. 

4.2.1.1.18 Προγραµµατισµός Προµηθειών (02.21.02.01) 

Ο προγραµµατισµός των προµηθειών γίνεται βάσει των καταγεγραµµένων αναγκών που 
υπάρχουν στις διάφορες λειτουργικές µονάδες του Φορέα. Γίνεται η συλλογή των αναγκών  από τις 
λειτουργικές µονάδες του Φορέα, από τις οποίες προκύπτει η συνολική έκθεση αναγκών κάθε Φορέα µε 
την εκτιµώµενη προϋπολογισθείσα δαπάνη. Η ∆.Υ.Πε. αξιολογεί συνολικά τις ανάγκες, τις οποίες 
υποβάλλει στο ΥΠ.ΑΝ. για έγκριση.  

4.2.1.1.19 ∆ιαγωνισµοί (02.21.02.02, 02.21.02.06) 

Η παρακολούθηση της διαδικασίας εκτέλεσης ενός διαγωνισµού, αρχίζει από την αρχική αίτηση 
προµηθείας, την αποστολή προσκλήσεων για προσφορές στους προµηθευτές,  την καταγραφή των 
προσφορών και αξιολόγηση αυτών και ολοκληρώνεται µε την δηµιουργία της σύµβασης ή της 
παραγγελίας. Σε όλα τα βήµατα της διενέργειας του διαγωνισµού, επιτελούνται έλεγχοι αναφορικά µε τις 
επιτρεπόµενες ποσότητες ή αξίες και σε συνδυασµό µε τον προϋπολογισµό κάθε Φορέα.  

4.2.1.1.20 Συµβάσεις Αγορών, Συντήρησης, & Υπηρεσιών (02.21.02.07) 

Η σύµβαση είναι τύπος συµφωνίας προµηθειών που έχει ισχύ για µία συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο και αφορά την προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών εντός αυτής της περιόδου. Όταν απαιτηθεί και 
εντός του ορισµένου χρονικού πλαισίου, παραγγελίες (εντολές αγοράς) δηµιουργούνται µε αναφορά στη 
σύµβαση για την αγορά των υλικών ή υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτήν. Παραλαβή και καταχώρηση 
τιµολογίων γίνεται για τις συγκεκριµένες εντολές αγοράς.  
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4.2.1.1.21 Παραγγελίες Υλικών & Υπηρεσιών (02.21.02.03) 

Η παραγγελία (Εντολή Αγοράς) είναι η οδηγία που υποβάλλεται από την οργάνωση προµηθειών 
σε έναν προµηθευτή για την παράδοση ορισµένων ποσοτήτων υλικών ή την παροχή υπηρεσιών σε µία 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

 

Οι εντολές αγοράς θα δηµιουργούνται µε αναφορά σε κάποια αίτηση αγοράς είτε προσφορά είτε 
σύµβαση. Θα υπάρχει δυνατότητα κατευθείαν δηµιουργίας εντολής αγοράς, χωρίς αίτηση/ προσφορά/ 
σύµβαση. 

4.2.1.1.22 Παρακολούθηση Συµβάσεων (02.21.02.04, 02.21.02.05) 

Η πλήρης καταγραφή των συµβάσεων και η κωδικοποίηση των κατηγοριών αυτών, παρέχουν 
την δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισµού τους ανά πάσα στιγµή καθώς επίσης και συγκρίσεων των 
όρων παραλαβής αγαθών µε τους όρους των συµβάσεων κατά τις παραλαβές από τους προµηθευτές, 
προειδοποιήσεων για λήξη συµβάσεων, σύνδεση προκηρύξεων και διαγωνισµών µε τις συµβάσεις που 
υπογράφηκαν κ.α. Αποτέλεσµα της παρακολούθησης είναι η δυνατότητα αξιολόγησης εκάστου 
προµηθευτή, µε κριτήρια που ελεύθερα καθορίζει κάθε Φορέας.  

4.2.1.1.23 Τιµολόγια Προµηθευτών (02.21.02.08) 

Ο Έλεγχος Τιµολογίων,  τοποθετείται στο τέλος της αλυσίδας εφοδιασµού η οποία περιλαµβάνει 
τις προµήθειες, τη διαχείριση αποθεµάτων και την καταχώρηση τιµολογίου προµηθευτή. ∆ίνει την 
δυνατότητα καταχώρησης συσχετιζόµενων τιµολογίων µιας συγκεκριµένης παραγγελίας καθώς και 
πιστωτικών σηµειωµάτων (π.χ. λόγο ακύρωσης) και έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης ενηµέρωσης της 
Λογιστικής, της Κοστολόγησης και του υποσυστήµατος των παγίων. Η καθ’ αυτή πληρωµή του 
τιµολογίου διαχειρίζεται από το υποσύστηµα της Λογιστικής.  

 

Το τιµολόγιο µπορεί να καταχωρηθεί είτε: 

• Σε αναφορά µε παραγγελία (σε αυτήν την περίπτωση εκδίδεται ένα συγκεντρωτικό 
τιµολόγιο για τυχόν τµηµατικές παραλαβές) 

• Σε αναφορά µε συγκεκριµένη παραλαβή (ξεχωριστό τιµολόγιο ανά παραλαβή) 

• Χωρίς αναφορά σε παραγγελία (µε απ’ ευθείας χρέωση κάποιου Λογαριασµού της 
Λογιστικής, υλικού ή παγίου). 

 

4.2.1.1.24 Παραλαβή  

(∆ιαδικασίες 02.21.03.01, 02.21.04.01, 02.21.05.01, 02.21.06.01, 02.21.07.01) 

 

Τη στιγµή της παραλαβής των υλικών, η σχετική εντολή αγοράς ελέγχεται αµέσως. Οι διαφορές 
που υπερβαίνουν τα προκαθορισµένα όρια (π.χ. σε σχέση µε τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες 
παραλαβής), µπορούν να προκαλέσουν την άρνηση παραλαβής των εµπορευµάτων. Οι καταχωρίσεις 
παραλαβής αγαθών οδηγούν σε άµεση ενηµέρωση των αποθεµάτων.  
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4.2.1.1.25 ∆ιακινήσεις  

(∆ιαδικασίες 02.21.03.02, 02.21.03.03, 02.21.03.05, 02.21.03.06, 02.21.03.07, 02.21.04.02, 
02.21.04.04, 02.21.04.06, 02.21.04.07, 02.21.04.08, 02.21.05.02, 02.21.05.03, 02.21.05.05, 02.21.05.06, 
02.21.06.02, 02.21.06.03, 02.21.06.05, 02.21.06.06, 02.21.07.03, 02.21.07.04, 02.21.07.05, 02.21.07.08) 

 

Οι διάφοροι τύποι υλικών (αναλώσιµα, φάρµακα, αντιδραστήρια, υγειονοµικό υλικό, τρόφιµα) 
διακινούνται από και προς τις αποθήκες ικανοποιώντας τα αιτήµατα των τµηµάτων, µε άµεση ενηµέρωση 
των αποθεµάτων και εκτύπωση των αντιστοίχων ∆ελτίων. 

 

Οι κινήσεις καλύπτουν διακινήσεις µεταξύ αποθηκευτικών χώρων, ανάλωση σε ασθενή/ τµήµα/ 
υπάλληλο, καταστροφή, επιστροφή σε αποθήκη ή προµηθευτή, δανεισµό, δωρεά και παρακαταθήκη.  

 

4.2.1.1.26 Απογραφή  

(∆ιαδικασίες 02.21.03.04, 02.21.04.05, 02.21.05.04, 02.21.06.04, 02.21.07.06) 

∆ιαφορετικές µέθοδοι φυσικής απογραφής είναι διαθέσιµες για σκοπούς καταµέτρησης 
αποθεµάτων, ξεκινώντας από τη φυσική απογραφή βασισµένη σε δειγµατοληψία, µέχρι τη  συνεχή 
απογραφή. 

 

Η φυσική απογραφή των υλικών περιλαµβάνει την φάση της προετοιµασίας (δηµιουργία φύλλου 
απογραφής, δέσµευση των υλικών προς απογραφή και εκτύπωση του φύλλου απογραφής) και την 
καταχώρηση των προς µέτρηση ειδών. Μετά την καταχώρηση των διαφορών ενηµερώνονται οι 
ποσότητες των αποθεµάτων µε παράλληλη δυνατότητα εκτύπωσης διαφορών απογραφής.  

 

4.2.1.1.27 ∆ιαιτολόγιο (02.21.07.02, 02.21.07.07) 

Καλύπτει την παρακολούθηση του γενικού προγράµµατος διατροφής και των ειδικών 
προγραµµάτων διαίτης βάσει των θεραπευτικών αγωγών και τη διαχείριση των υλικών τροφοδοσίας. Σε 
ηµερήσια βάση, εκδίδονται καταστάσεις παρασκευής φαγητού προς τα µαγειρεία ή τα εξωτερικά 
συνεργεία σίτισης.  

∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

4.2.1.1.28 Γενικά 

Αποτελεί την εφαρµογή µέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση των διαδικασιών του προσωπικού 
της κάθε υπηρεσίας και αποτελείται από υποεφαρµογές που συνδέονται µεταξύ τους.  Οι διαδικασίες που 
θα υλοποιηθούν στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα και καλύπτουν εκείνες της ∆.Υ.Πε. όσον 
αφορά στη ∆ιαχείριση Προσωπικού είναι οι κάτωθι: 

4.2.1.1.29 Παρακολούθηση Μετατάξεων (01.22.01.04) 

Μέσω υποεφαρµογής ατοµικών µεταβολών που θα υλοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα 
συντήρησης και παρακολούθησης των µετατάξεων της υπηρεσίας.  Συνδέεται µε τη διαδικασία του 
Μητρώου Εργαζοµένων και την ενηµερώνει για οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της διατηρώντας 
πλήρη ιστορικότητα.  Περιλαµβάνει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες αναλόγως της εκάστοτε 
υπηρεσιακής µεταβολής.  Ουσιαστικά παροµοιάζει µε τις διαδικασίες προσλήψεων και διορισµού ή µε 
εκείνη των αποχωρήσεων. 
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4.2.1.1.30 Παρακολούθηση Προσλήψεων και ∆ιορισµός προσωπικού 

(01.22.01.09) 

Μέσω υποεφαρµογής ατοµικών µεταβολών, δίνεται η δυνατότητα συντήρησης και 
παρακολούθησης των προσλήψεων και των διορισµών στην Υπηρεσία.  Συνδέεται µε τη διαδικασία του 
Μητρώου Εργαζοµένων και την ενηµερώνει για οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της διατηρώντας 
πλήρη ιστορικότητα.  Περιλαµβάνει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες καλύπτοντας τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών για την παρακολούθηση των υποψηφίων προς διορισµό, µετά το πέρας των τυπικών από τις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες διαδικασιών (π.χ. Α.Σ.Ε.Π.) µε στοιχεία όπως η κατάσταση του υποψηφίου, 
δηµογραφικά στοιχεία καθώς και τα απαραίτητα για το διορισµό δικαιολογητικά.  Όλα τα στοιχεία που 
θα έχουν ήδη συντηρηθεί θα µεταφέρονται µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία από το Βασικό Αρχείο 
Υποψηφίων της υποεφαρµογής Στελέχωσης στο Μητρώο Εργαζοµένων.  Παράλληλα η διαδικασία αυτή 
καλύπτει τις ανάγκες των Υπηρεσιών για την ολοκληρωµένη παρακολούθηση των διαδικασιών 
στελέχωσης που διενεργούνται αποκλειστικά από την εκάστοτε Υπηρεσία (εκτός Α.Σ.Ε.Π.) και 
περιλαµβάνουν τη συλλογή των βιογραφικών των υποψηφίων, τη καταχώρηση των στοιχείων και την 
αξιολόγησή τους βάσει των απαιτήσεων των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, την παρακολούθηση της 
κατάστασης των υποψηφίων έως τον τελικό διορισµό τους.  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα, µέσω του 
οργανογράµµατος, η ακριβής απεικόνιση της οργανογραµµατικής αντιστοίχισης όλων των εργαζοµένων 
της κάθε Υπηρεσίας.  Επίσης δίνεται η δυνατότητα άµεσης εύρεσης των κενών ή απαξιωµένων θέσεων, η 
πραγµατική απεικόνιση του χώρου εργασίας των εργαζοµένων εποµένως και του δυναµολογίου της 
Υπηρεσίας. 

4.2.1.1.31 Μητρώο Προσωπικού  (01.22.01.01) 

Μέσω του βασικού αρχείου εργαζοµένων, δίνεται η δυνατότητα συντήρησης και 
παρακολούθησης όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το φάκελο του εργαζοµένου (δηµογραφικά 
στοιχεία, προϋπηρεσίες, ποινές, αξιολογήσεις, δάνεια, κ.τ.λ.).  Ο κάθε χρήστης που βάσει 
εξουσιοδοτήσεων έχει µερική ή ολική πρόσβαση στα δεδοµένα των εργαζοµένων µπορεί να 
καταχωρήσει, να αλλάξει, να αντιγράψει και να διαγράψει στοιχεία, διατηρώντας την ιστορικότητα των 
δεδοµένων.  Περιλαµβάνεται αυτοµατισµός στη συντήρηση των βασικών αποδοχών των εργαζοµένων 
βάσει σύµβασης, που εξαρτάται από τα ήδη καταχωρηµένα στοιχεία του εργαζοµένου (π.χ. η 
καταχώρηση στοιχείων τέκνου µε ηλικία µικρότερη των 18 ετών αυτόµατα εµφανίζει επίδοµα τέκνου, 
κ.α.).  Αποτελεί τη κεντρική βάση διαχείρισης της εφαρµογής Προσωπικού και συνδέεται µε όλες τις 
υπόλοιπες υποεφαρµογές της.   

4.2.1.1.32 Εκπαίδευση Προσωπικού (01.22.01.08) 

Μέσω της διαδικασίας εκπαίδευσης προσωπικού, καλύπτεται η παρακολούθηση της από τη 
συλλογή των αναγκών, την κατάστρωση του προγράµµατος, την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης έως 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την πιθανή καταχώρησή τους ως προσόντα.   

4.2.1.1.33 Παρακολούθηση Μετατάξεων ανά κλάδο (01.22.01.12) 

Μέσω υποεφαρµογής ατοµικών µεταβολών που θα υλοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα 
συντήρησης και παρακολούθησης των µετατάξεων που µπορεί να έχει ένας εργαζόµενος σε όλη την 
πορεία του µέσα στην Υπηρεσία βάσει ατοµικών ή υπηρεσιακών µεταβολών, διατηρώντας πλήρη 
ιστορικότητα. Περιλαµβάνει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες καταχώρησης στοιχείων. 

4.2.1.1.34 Παρακολούθηση Πειθαρχικών παραπτωµάτων (01.22.01.06) 

Μέσω καρτέλας στοιχείων πειθαρχικών παραπτωµάτων, ποινών αλλά και ηθικών αµοιβών, θα 
παρακολουθείται όλη η πορεία τους, από την καταγραφή του παραπτώµατος και τη κλήση σε απολογία 
έως το όργανο που την επεξεργάζεται ανά χρονική περίοδο και τις εκάστοτε αποφάσεις. 
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4.2.1.1.35 Παρακολούθηση Αδειών (01.22.01.11) 

Μέσω της καταγραφής δεδοµένων χρόνου δίνονται οι δυνατότητες συντήρησης και 
παρακολούθησης των παρουσιών και απουσιών των εργαζοµένων καθώς και των δικαιωµάτων αδείας.  
Περιλαµβάνονται αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες για τη δηµιουργία δικαιωµάτων αδειών και τον 
υπολογισµό του βασικού υπερωριακού χρόνου και αναλύονται όλα τα χρονικά δεδοµένα για την 
περαιτέρω επεξεργασία τους από τη διαδικασία της µισθοδοσίας.    Συνδέεται επίσης µε τη διαδικασία 
Μητρώου Εργαζοµένων.  Λόγω των δυνατοτήτων της, η διαδικασία που θα υλοποιηθεί πιθανά θα 
βοηθήσει την αποσυµφόρηση των εργασιών του Τµήµατος Προσωπικού της εκάστοτε Υπηρεσίας µέσω 
της αποκέντρωσης συντήρησης και διαχείρισης των δεδοµένων αυτών από τα αρµόδια τµήµατα όπου και 
παράγεται η πρωτογενής πληροφορία.   

4.2.1.1.36 Κατάστρωση Προγράµµατος Εργασίας Προσωπικού (01.22.01.13) 

Ως µέρος µιας γενικότερης διαδικασίας διαχείρισης δεδοµένων χρόνου και διασυνδεόµενη µε 
την παραπάνω διαδικασία παρακολούθησης αδειών καθώς και µε εκείνη της παρακολούθησης των 
υπερωριών, η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα συντήρησης και παρακολούθησης του προγράµµατος 
εργασίας του προσωπικού καθώς και των βαρδιών και των εφηµεριών του νοσηλευτικού και ιατρικού 
προσωπικού.  Λόγω των δυνατοτήτων της, η διαδικασία που θα υλοποιηθεί πιθανά θα βοηθήσει την 
αποσυµφόρηση των εργασιών του Τµήµατος Προσωπικού της εκάστοτε Υπηρεσίας µέσω της 
αποκέντρωσης συντήρησης και διαχείρισης των δεδοµένων αυτών από τα αρµόδια τµήµατα όπου και 
παράγεται η πρωτογενής πληροφορία.   

4.2.1.1.37 Παρακολούθηση Αποχωρήσεων (01.22.01.03) 

Μέσω υποεφαρµογής ατοµικών µεταβολών που θα υλοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα 
συντήρησης και παρακολούθησης των αποχωρήσεων που µπορεί να συµβούν στην Υπηρεσία βάσει 
ατοµικών ή υπηρεσιακών µεταβολών, διατηρώντας πλήρη ιστορικότητα.  Περιλαµβάνει 
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες καταχώρησης στοιχείων και εκτυπωτικών καταστάσεων (π.χ. ατοµικά 
στοιχεία εργαζοµένων προς συνταξιοδότηση). 

4.2.1.1.38 Αξιολόγηση Προσωπικού (01.22.01.14) 

Μέρος του Μητρώου Εργαζοµένων αποτελεί η διαδικασία Αξιολόγησης, όπου θα 
παρακολουθείται η αξιολόγηση κάθε εργαζοµένου πάντα σε σχέση µε το επίσηµο έντυπο αξιολογήσεων 
αναλόγως κατηγορίας, µε την ακριβή βαθµολογία του κάθε βαθµολογητή, την πιθανή βαρύτητα των 
κριτηρίων καθώς και τη πιθανή στοχοθέτηση των διευθυντών της Υπηρεσίας.   

4.2.1.1.39 Παρακολούθηση ∆ιοικητικών εξελίξεων (01.22.01.10) 

Σε αυτή τη διαδικασία καλύπτονται οι ενέργειες επισήµανσης των εργαζοµένων που έχουν 
δικαίωµα βαθµολογικής προαγωγής αλλά και εκείνες της διεκπεραίωσης των απαραίτητων πράξεων για 
την τελική προαγωγή.  Βασίζεται και επηρεάζει τις διαδικασίες του Μητρώου Εργαζοµένων και των 
Υπηρεσιακών Μεταβολών και συνδέεται και µε τις διαδικασίες της ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Χρόνου. 

4.2.1.1.40 Παρακολούθηση Μισθολογικών εξελίξεων (01.22.01.02) 

Αντίστοιχα µε την παραπάνω διαδικασία, και η διαδικασία παρακολούθησης µισθολογικών 
εξελίξεων καλύπτει τις ενέργειες επισήµανσης των εργαζοµένων που έχουν δικαίωµα αλλαγής 
µισθολογικού κλιµακίου αλλά και εκείνες της διεκπεραίωσης των απαραίτητων πράξεων, µετά την 
έγκριση, για την τελική αλλαγή κλιµακίου, βασικού µισθού και ό,τι άλλου στοιχείου επηρεάζεται από 
αυτή την αλλαγή.  Βασίζεται και επηρεάζει τις διαδικασίες του Μητρώου Εργαζοµένων και των 
Υπηρεσιακών Μεταβολών και συνδέεται και µε τις διαδικασίες της ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Χρόνου. 
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4.2.1.1.41 Παρακολούθηση Υπερωριών Προσωπικού (01.22.01.07) 

Σαν το τρίτο µέρος του κυκλώµατος διαχείρισης δεδοµένων χρόνου η διαδικασία αυτή 
περιλαµβάνει την αξιολόγηση δεδοµένων χρόνου και την συντήρηση υπερωριακών χρόνων. 
Περιλαµβάνει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες για τον υπολογισµό του βασικού υπερωριακού χρόνου 
βάσει ωραρίων και αναλαµβάνει την ανάλυση χρονικών δεδοµένων για την περαιτέρω επεξεργασία τους 
από τη διαδικασία της µισθοδοσίας.    Συνδέεται επίσης µε τη διαδικασία του Μητρώου Εργαζοµένων.  
Λόγω των δυνατοτήτων της, η διαδικασία που θα υλοποιηθεί πιθανά θα βοηθήσει την αποσυµφόρηση 
των εργασιών του Τµήµατος Προσωπικού της εκάστοτε Υπηρεσίας µέσω της αποκέντρωσης συντήρησης 
και διαχείρισης των δεδοµένων αυτών από τα αρµόδια τµήµατα όπου και παράγεται η πρωτογενής 
πληροφορία.   

∆ιαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού 

Το υποσύστηµα αυτό επιτρέπει την εκτέλεση των διαδικασιών για την προετοιµασία και έκδοση 
της µισθοδοσίας όλων των κατηγοριών προσωπικού καθώς και για την ενηµέρωση όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων.    

4.2.1.1.42 Προετοιµασία µισθοδοσίας  

Με την εφαρµογή ενηµερώνεται η περίοδος µισθοδοσίας ενός εργαζόµενου µε όλα τα στοιχεία 
που αποτελούν την κίνηση του µήνα.  

 

Στη φάση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενηµέρωση δεδοµένων απουσιών, ασθενειών, 
απεργιών και όλων των αδειών εφόσον αυτές έχουν καταχωρηθεί στην εφαρµογή διαχείρισης χρόνου του 
υποσυστήµατος διαχείρισης προσωπικού, καθώς και αυτόµατη ενηµέρωση της µισθοδοσίας µε 
αποτελέσµατα αποτίµησης χρόνου όπως υπερωρίες, εφηµερίες. ∆ίνεται στο χρήστη η δυνατότητα 
διαχείρισης και τροποποίησης όλων των στοιχείων που ενηµερώθηκαν αυτόµατα καθώς και προσθήκη 
νέων.  

 

Στην περίπτωση προπληρωτέων εργαζόµενων για το Α και Β δεκαπενθήµερο γίνεται αυτόµατη 
ενηµέρωση µε τα στοιχεία µιας πλήρους περιόδου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προεξόφληση του 
επόµενου µήνα.  

 

Για τους µεταπληρωτέους καταχωρούνται τα ήδη γνωστά δεδοµένα προκειµένου να 
εκτελεστούν οι υπολογισµοί µισθοδοσίας. 

 

4.2.1.1.43 Έκδοση µισθοδοσίας  

Στο σηµείο αυτό εκτελούνται από το υποσύστηµα όλοι οι απαραίτητοι υπολογισµοί για την 
έκδοση των αποτελεσµάτων µισθοδοσίας. Πραγµατοποιούνται οι υπολογισµοί όλων των αποδοχών, 
υπερωριών, εφηµεριών, των κρατήσεων και των φόρων και ενηµερώνονται οι καρτέλες των εργαζοµένων 
καθώς και τα στοιχεία προς όλους τους εµπλεκόµενους οργανισµούς. Στην περίπτωση προπληρωτέων 
εργαζοµένων σε αυτό το σηµείο πραγµατοποιούνται οι υπολογισµοί του Α και Β δεκαπενθηµέρου για 
προεξόφληση του επόµενου µήνα.  
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4.2.1.1.44 Αναδροµικές µισθοδοσίες 

Όλα τα δεδοµένα µισθοδοσίας που έχουν καταχωρηθεί ή υπολογιστεί παραµένουν στο σύστηµα 
ως ιστορικά στοιχεία τα οποία µπορούν ανά πάσα στιγµή να χρησιµοποιηθούν από προγράµµατα 
αναδροµικών για όσο µεγάλο χρονικό διάστηµα απαιτείται.  

 

Με την υποεφαρµογή αυτή δίνεται η δυνατότητα µαζικού υπολογισµού αναδροµικών (π.χ λόγω 
αλλαγής εισοδηµατικής πολιτικής) καθώς και µεµονωµένης διαχείρισης ανά εργαζόµενο µε καταχώρηση 
των κατάλληλων στοιχείων από το χρήστη σε περίπτωση συγκεκριµένων µεταβολών. Υπάρχει επίσης 
περίοδος υπολογισµού που µπορεί να είναι διαφορετική ανά αιτία αναδροµικότητας.  

 

4.2.1.1.45 Υπολογισµός ∆ώρων και επιδόµατος άδειας 

Για τον υπολογισµό των δικαιούµενων ηµερών των δώρων χρησιµοποιείται αυτόµατη 
διαδικασία που παράγει το σύνολο του δικαιώµατος που απορρέει από την εκάστοτε περίοδο. Υπάρχει 
δυνατότητα να τροποποιηθούν οι υπολογισµένες και προτεινόµενες από το σύστηµα δικαιούµενες ηµέρες 
δώρων ή επιδόµατος άδειας, αν αυτό είναι επιθυµητό.  

 

4.2.1.1.46 ∆ιασύνδεση µε τράπεζες ή µε το διατραπεζικό σύστηµα ∆ΙΑΣ 

Με την εφαρµογή αυτή δίνεται η δυνατότητα αυτόµατης αποστολής των πληρωµών είτε µέσω 
του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ είτε µέσω οποιασδήποτε συνεργαζόµενης τράπεζας καθώς και η 
έκδοση καταστάσεων για πληρωµές µέσω ∆ΟΥ. Μέσα από περιβάλλον παραµετροποίησης του 
συστήµατος καταχωρούνται όλα τα α τα βασικά στοιχεία (λογαριασµοί, κωδικοί πελάτη) µε τις 
προδιαγραφές των αντίστοιχων τραπεζών και του ∆ΙΑΣ. Σε κάθε εργαζόµενο καταχωρούνται τα σταθερά 
τραπεζικά του δεδοµένα τόσο για την πληρωµή µέσω ∆ΙΑΣ όσο και άλλες πληρωµές µέσω άλλης 
τράπεζας. 

 

4.2.1.1.47 ∆ιαδικασίες οριστικοποίησης µισθοδοσίας  

Κατά την οριστικοποίηση της περιόδου δε επιτρέπεται καµία τροποποίηση σε αυτή παρά µέσω 
διαδικασιών αναδροµικών. Επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση να πραγµατοποιηθούν εργασίες έκδοσης 
ενταλµάτων πληρωµής, αποδείξεων, απαιτούµενων καταστάσεων καθώς και έκδοση και αποστολή 
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆) ΙΚΑ στο τέλος του εκάστοτε τριµήνου. 

 

4.2.1.1.48 Εκτυπώσεις 

Όλα τα αποτελέσµατα υπολογισµών µισθοδοσίας είναι διαθέσιµα στο χρήστη είτε µέσω 
προβολών στην οθόνη είτε µέσω εκτυπώσεων στο χαρτί σε οποιοδήποτε εκτυπωτή επιλεγεί. Καλύπτονται 
όλες οι υποχρεώσεις τόσο στο εσωτερικό του κάθε νοσοκοµείου (µισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις 
πληρωµών-αναδροµικών, στατιστικά) όσο και προς τρίτους (∆ΟΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ.). 
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4.2.1.1.49 Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση ΙΚΑ 

Ο χρήστης δηµιουργεί το αρχείο για την περιοδική δήλωση ΙΚΑ από το οποίο µπορεί να 
τυπώσει βεβαιώσεις για το προσωπικό αν αυτό ζητηθεί, ή την οριστική περιοδική δήλωση µε το 
συνοδευτικό έντυπο, καθώς επίσης και να δηµιουργήσει το προς αποστολή αρχείο µέσω internet για την 
µηχανογράφηση του ΙΚΑ. Οι εργασίες αυτές µπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγµή µέσα στο έτος, τόσο 
από µηνιαίες κινήσεις, όσο και από ετήσιες. 

 

Πρωτόκολλο (01.22.02.01) 

Η εφαρµογή του πρωτοκόλλου ι θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλαπλά βιβλία 
πρωτοκόλλου και διεκπεραιώσεων. Τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα θα κωδικοποιούνται και θα 
κατηγοριοποιούνται µε βάση την προέλευση και τον προορισµό. Θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης 
περιληπτικού περιγραφικού κειµένου ή επισύναψης ηλεκτρονικών εγγράφων. Θα είναι σε θέση να 
παρακολουθεί την κατάσταση των εγγράφων, να εκδίδει πληροφοριακές και ελεγκτικές αναφορές,  
καθώς και βεβαιώσεις σε κάθε ενδιαφερόµενο για την καταχώριση εγγράφου µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία (υπηρεσία στην οποία καταχωρίσθηκε, α/α και ηµεροµηνία καταχώρισης, θέµα, απαρίθµηση 
στοιχείων που το συνοδεύουν, όργανο/τµήµα/διεύθυνση προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται). Θα 
διαθέτει, τέλος, εύκολες και δυναµικές αναζητήσεις µε πολλαπλές παραµέτρους και κριτήρια.  

 

Το πρωτόκολλο θα µπορεί να χρησιµοποιείται από έναν ή περισσότερους χρήστες για 
καταχώριση εγγράφων ή/και για αναζήτηση µε βάση ρόλους όπου θα καθορίζονται τα δικαιώµατα 
πρόσβασης και χρήσης. Τα παραπάνω θα προσδιοριστούν πριν την έναρξη της λειτουργίας του 
συστήµατος σε κάθε ΜΥ σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ανάγκες. 
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4.2.2 Περιγραφή Υποσυστήµατος Εργαστηρίων (Π.Σ.Ε.) 

4.2.2.1.1 Αρχιτεκτονική του Π.Σ.Ε. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του LIS. Το 
πληροφοριακό σύστηµα εργαστηρίων  είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις εργασίες των εργαστηρίων 
όπως αυτές αναφέρονται στο θεσµικό πλαίσιο και περιγράφονται από την ελληνική και διεθνή 
επιστηµονική βιβλιογραφία. Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται οι βασικές εργασίες που 
εκτελούνται από τα εργαστήρια, οι οποίες υπερκαλύπτονται από το Π.Σ.Ε . Το Πληροφοριακό Σύστηµα 
Εργαστηρίων καλύπτει όλα τα νοσοκοµεία   παρέχοντας έτσι 100% κάλυψη της δευτεροβάθµιας και 
τριτοβάθµιας περίθαλψης. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος υποστηρίζει απόλυτα την αυτόνοµη 
λειτουργία και αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων σε κάθε µονάδα υγείας, είτε αυτή είναι 
δευτεροβάθµια-τριτοβάθµια είτε πρωτοβάθµια (Κέντρο Υγείας) που διαθέτει εργαστηριακό διαγνωστικό 
εξοπλισµό. Το Π.Σ.Ε. λειτουργεί ως ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα αξιοποιώντας το 
διεθνώς αναγνωρισµένο πρωτόκολλο HL7 για την λειτουργική διασύνδεση των επιµέρους Π.Σ.Ε. µε το 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της ∆.Υ.Πε. ∆ιαθέτει, ανοικτή αρχιτεκτονική υιοθετώντας 
διεθνή πρωτόκολλα και standards ώστε να είναι απόλυτα ανοικτό σε ότι αφορά τις επικοινωνίες µε τα 
υπόλοιπα συστήµατα του νοσοκοµείου, όσο και τις επικοινωνίες µε εργαστηριακά όργανα. Επίσης η 
δοµή του είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τόσο την σταδιακή ή επιλεκτική εγκατάσταση και λειτουργία 
υποσυστηµάτων του όλου Π.Σ.Ε. όσο και την εύκολη αναβάθµιση και επέκταση του συστήµατος. Το 
σύστηµα αποτελείται από τρεις «λογικές ενότητες»: 

 

• Μονάδα Επικοινωνίας µε εξωτερικές εφαρµογές 

• Μονάδα Επικοινωνίας µε εργαστηριακά όργανα (αναλυτές) 

• Μονάδα Λογικής της Εφαρµογής 

 

Η κάθε µία από αυτές περιγράφεται στη συνέχεια: 

 

Μονάδα Επικοινωνίας µε εξωτερικές εφαρµογές 

Το σύστηµα διαθέτει έτοιµη υποδοµή για διασύνδεση µε διάφορα επιµέρους νοσοκοµειακά 
συστήµατα. Η υποδοµή αυτή βασίζεται αφ’ ενός µεν στην ύπαρξη των ενσωµατωµένων δυνατοτήτων 
επικοινωνίας µε HL7, αλλά και στην ύπαρξη ActiveX control, που επιτρέπει σε εξωτερικά συστήµατα να 
προσπελάσουν το Π.Σ.Ε. είτε για εισαγωγή είτε για εξαγωγή στοιχείων.  

Πρόκειται ουσιαστικά για την µονάδα που αναλαµβάνει την ανάλυση και την σύνταξη HL7 
µηνυµάτων και περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική ενότητα. Τα µηνύµατα αυτά κατ’ ελάχιστον 
περιλαµβάνουν: 

• Τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή και τα στοιχεία προέλευσης του όπως είναι η 
κλινική. 

• Την παραγγελία των εξετάσεων του ασθενή µέσω του Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου (ΟΠΣΝ) 

• Την ενηµέρωση του ιατρικού φακέλου του ΟΠΣΝ (επιστροφή εγκεκριµένων 
αποτελεσµάτων 

• Θεωρητικό υπολογισµό της ανάλωσης των αντιδραστηρίων των χρησιµοποιούµενων 
αναλυτών. 
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Η µονάδα αυτή επικοινωνεί εσωτερικά και µε την µονάδα ∆ιαχείρισης Χρηστών και Ρόλων και 
συγχρονισµού κωδικοποιήσεων. 

 

Σχήµα 0-1. Συνοπτική περιγραφή Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών Νοσοκοµείων 

 

Μονάδα Επικοινωνίας µε εργαστηριακά όργανα 

Προσφέρει δύο βασικούς τρόπους επικοινωνίας µε τα εργαστηριακά όργανα. Μέσω της 
σειριακής θύρας του υπολογιστή (και αντίστοιχα του αναλυτή) ή µέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP εφ' 
όσον κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το όργανο. Και στις δύο περιπτώσεις η επικοινωνία αυτή µπορεί να 
είναι είτε µονόδροµη είτε αµφίδροµη, πράγµα το οποίο και πάλι εξαρτάται από τις δυνατότητες του 
οργάνου προς σύνδεση. Η µονάδα αυτή επικοινωνεί εσωτερικά µε τον application server της εφαρµογής 
τόσο για τον προγραµµατισµό εξετάσεων στον αναλυτή, την επιστροφή των αποτελεσµάτων αλλά και 
την διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου. 

Ο.Π.Σ.Ν. 
Παραγγελίες 

και 

Εφαρµογή 
κωδικοποιήσεω
ν και Χρηστών 
 του Πε.Σ.Υ.Π. 

Web Client 

 
 
 
 
 

External SW Communication Module 

Λογική Π.Σ.Ε. (Application 
Server) 

ADO 
OLEDB 
ODBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serial Port 
Interface 

TCP/IP 
Interface 

HL7 
Κωδικοποιήσεις 
Χρήστες – Ρόλοι 

∆ικαιώµατα 
Web SRV 

Οργ. ∆οµή 
Εργαστηρίων 

∆ιαχείριση  
∆ειγµάτων 

Quality  
Control 

Άλλες  
Εφαρµογές 

Βάση 
∆εδοµένων 

Π.Σ.Ε. 

Analyser 
Comm.  
Module 

 

HL7 

HTTP - SSL 

COM, CORBA etc 
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Μονάδα Λογικής της Εφαρµογής (Application Server) 

Πρόκειται για την καρδιά του Πληροφοριακού Συστήµατος Εργαστηρίων το οποίο εσωτερικά 
αποτελείται από πολλές υπο-εφαρµογές οι οποίες όµως λογικά µπορούν να αντιµετωπισθούν σαν ένα 
ενιαίο σύστηµα. Αυτή η µονάδα έχει την ευθύνη επικοινωνίας µε την Βάση ∆εδοµένων εποµένως τα δύο 
υποσυστήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω, ουσιαστικά επικοινωνούν µε τον application server ο 
οποίος αναλαµβάνει την περαιτέρω επικοινωνία µε την database. Η «γνώση» που διαχειρίζεται το 
συγκεκριµένο υποσύστηµα έχει να κάνει µε όλες ουσιαστικά τις έννοιες του εργαστηρίου όπως: 

• Οργανωτική ∆οµή των Εργαστηρίων 

• ∆ιαχείριση ∆ειγµάτων 

• Κύκλωµα Παραγγελίας και δηµιουργίας Work lists 

• Παραλαβή αποτελεσµάτων, έλεγχος, έγκριση αυτών 

• Ποιοτικός Έλεγχος 

• Αναφορές ενηµέρωσης ιατρικού προσωπικού και διοίκησης 

 

Το βασικό κύκλωµα ενός εργαστηρίου φαίνονται στο παρακάτω συνοπτικό διάγραµµα  

 

Παραγελία Εξετάσεων
Εκτύπωση Ετικετών /

barcode
Λήψη δείγµατος

Παραλαβή δείγµατος

από εργαστήριο ή από

(κεντρική) γραµµατεία

εργαστηρίων

Ταυτοποίηση Ασθενή

Χωρισµός των

δειγµάτων ανά

εργαστήριο / αναλυτή /

προτεραιότητα

Ανάλυση δειγµάτων

(Working List

αναλυτών)

Ανάλυση δειγµάτων

(εκτός αναλυτών /

manually) και έγκριση

αν απαιτείται

Καταχώρηση

Αποτελεσµάτων

(αυτόµατα στο ΠΣΕ)

Όχι

Έγκριση

αποτελεσµάτων

Επανάληψη

Αναλύσεων
Όχι

Ναι

Αποστολή αποτελεσµάτων

στο παραγγέλων τµήµα /

ιατρό

Ανάγνωση

αποτελεσµάτων µέσω

ΠΣΕ

Ναι

Εκτύπωση

Αποτελεσµάτων

Υπογραφή

Αποτελεσµάτων

(Εφόσον απαιτείται)

Αποστολή εντύπων

αποτελεσµάτων στο

παραγγέλον τµήµα /

ιατρό (ειδικές

περιπτώσεις)

Αυτοµατοποιηµένη

Ανάλυση?
Ναι

Καταχώρηση

Αποτελεσµάτων στο

ΠΣΕ (χειροκίνητη

εισαγωγή στοιχείων)

Απαιτείται

εκτύπωση?

Τέλος

Όχι

 
 

∆ιάγραµµα 0-1.  Ροή ηµερήσιας εργασίας εργαστηρίων 
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4.2.2.1.2 Παραγγελία εξετάσεων 

Η εισαγωγή – καταχώρηση της παραγγελίας γίνεται από οποιοδήποτε σηµείο του χώρου 
ευθύνης της µονάδας υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ο.Π.Σ.Ν και 
ειδικότερα από το Ιατρικό Υποσύστηµα, το Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ασθενών  και µε αυστηρή χρήση 
του πρωτοκόλλου ανταλλαγής µηνυµάτων HL7, σε κατάσταση συνεχούς ροής πληροφορίας από το ένα 
σύστηµα στο άλλο και σε κατάσταση πραγµατικού χρόνου. Το σύστηµα  επιτρέπει µέσω HL7 µηνυµάτων 
(ORM µηνύµατα παραγγελίας) να παραγγελθούν εξετάσεις κάθε τύπου, από άλλο πληροφοριακό 
σύστηµα (ΟΠΣΝ κλπ). Η παραγγελία των εξετάσεων µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε τερµατικό και 
οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από που προέρχεται το αρχικό αίτηµα της παραγγελίας. Αν πρόκειται για 
εσωτερικούς ασθενείς αυτό θα γίνεται από αντίστοιχα τµήµατα του Νοσοκοµείου (Κλινικές, ΜΕΘ κλπ). 
Αν πρόκειται για εξωτερικούς ασθενείς αυτό θα γίνεται από τα εξωτερικά Ιατρεία. Τα σηµεία τα οποία 
δεν θα διαθέτουν δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας, τότε θα χρησιµοποιούν έντυπο παραπεµπτικό 
σηµείωµα (χειρόγραφο) προς το αρµόδιο εργαστήριο 

 

4.2.2.1.3 Αρίθµηση δειγµάτων – λήψη δειγµάτων 

Με την καταχώρηση της παραγγελίας των εξετάσεων προς τα εργαστήρια, το σύστηµα 
αυτόµατα ανιχνεύει το είδος, την ποσότητα, το εργαστήριο ή το τµήµα του εργαστηρίου που 
προορίζονται τα δείγµατα, και αντιστοιχεί τα δείγµατα µε τον αριθµό (α/α δείγµατος – specimen ID) 
του/των δείγµατος/ων σύµφωνα µε τους κανόνες αρίθµησης δειγµάτων που έχουν καθορίσει τα 
εργαστήρια, οπότε τυπώνεται το παραπεµπτικό των εξετάσεων και οι αντίστοιχες ετικέτες γραµµωτού 
κώδικα (Bar Code) ανά δείγµα. Η εκτύπωση ετικετών γίνεται σε προεπιλεγµένα σηµεία όπως αυτά θα 
καθοριστούν από το αρµόδιο προσωπικό. Το συνηθέστερο είναι να τυπώνονται είτε στο σηµείο 
αιµοληψίας των κλινικών είτε στο σηµείο καταχώρησης-δηµιουργίας του ηλεκτρονικού παραπεµπτικού, 
εφόσον οι λήψεις γίνεται από προσωπικό της κάθε κλινικής, είτε στα εργαστήριο αν χρησιµοποιείται 
προσωπικό των εργαστηρίων για τις λήψεις των δειγµάτων. Όλη η παραπάνω διαδικασία γίνεται πλήρως 
αυτοµατοποιηµένα. 
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4.2.2.1.4 Παραλαβή δειγµάτων 

Η παραλαβή των δειγµάτων (το καθένα σηµειωµένο µε την ειδική ετικέτα του) ανά εργαστήριο, 
γίνεται στον ειδικό χώρο παραλαβής – διαλογής των δειγµάτων, είτε αυτός είναι κοινός (Κεντρικό σηµείο 
παραλαβής δειγµάτων) για όλα τα εργαστήρια είτε αυτός είναι ξεχωριστός για κάθε εργαστήριο ή για 
οµάδα εργαστηρίων, όποτε  αυτό επιβάλλεται από την χωροταξία των εργαστηρίων. Η χρονική στιγµή 
παραλαβής των δειγµάτων από το εργαστήριο καταγράφεται µε την ανάγνωση από ειδικό Bar Code 
Reader, οπότε ταυτίζονται τα παραλαµβανόµενα δείγµατα µε τις παραγγελίες και µε τα αντίστοιχα 
παραπεµπτικά ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των ασθενών, και στην συνέχεια γίνεται η προετοιµασία των 
δειγµάτων και η προώθησή τους στους αντίστοιχους χειριστές αναλυτών ή στο κατάλληλο προσωπικό. 

Είναι βέβαια πιθανό να υπάρχει παραγγελία στο σύστηµα χωρίς όµως να έχει παραληφθεί το 
δείγµα. Τότε οι υπεύθυνοι του τµήµατος µπορούν είτε να επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της 
παραγγελίας, που εµφανίζεται στην οθόνη τους για διευκρινήσεις είτε να παραµείνει σε εκκρεµότητα 
παραγγελίας. Οι άνω διαδικασίες γίνονται πλέον πολύ πιο γρήγορα και µε αυξηµένη αξιοπιστία, αφού το 
σύστηµα αναλαµβάνει να τροφοδοτήσει αυτόµατα το εργαστηριακό προσωπικό µε τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 

Είναι δυνατό να υπάρξουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως να έχει το εργαστήριο 
εισαγωγή παραγγελιών εξετάσεων αλλά χωρίς να έχει παραλάβει ακόµα δείγµατα ή να έχουν έρθει στο 
τµήµα δείγµατα χωρίς να υπάρχει κάποια παραγγελία για αυτά. Τότε το σύστηµα δεν τα προωθεί για 
περαιτέρω διαδικασία µέχρι να έχει όλα τα απαραίτητα για την επεξεργασία. 

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας τα διάφορα εργαστήρια µπορούν αυτόµατα να πάρουν 
το µέρος εκείνο της παραγγελίας (βάσει των εξετάσεων και της ευθύνης του κάθε τµήµατος αναλυτή η 
χειριστή) και να το διεκπεραιώσουν.  

Το σύστηµα έχει την δυνατότητα να τυπώσει επιπρόσθετα όσες επιπρόσθετες ετικέτες  (απλές 
ή bar code) χρειασθούν, καθώς είναι συνήθης η χρήση διαφορετικών φιαλιδίων από αυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν για την λήψη δείγµατος (φυγοκεντρήσεις, διαχωρισµοί), ή για φύλαξη µέρους του 
δείγµατος στο ψυγείο κλπ. 

Πολλές φορές µετά από την προετοιµασία των δειγµάτων (φυγοκέντρηση κλπ) καθορίζονται 
ποια δείγµατα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και για ποιο λόγο (αιµόλυση, λιπαιµικός ορός, 
κ.λ.π.). 
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4.2.2.1.5 ∆ιενέργεια εξετάσεων – αναλύσεων. 

Τα δείγµατα κατηγοριοποιούνται βάσει τη προτεραιότητας εκτέλεσης τους έτσι ώστε αναλύσεις 
που πρέπει να επεξεργαστούν αµέσως (Μ.Ε.Θ., Χειρουργεία, κλπ) να δώσουν αποτελέσµατα στο 
µικρότερο δυνατό χρόνο. Έτσι προωθούνται για ανάλυση µόνο οι παραγγελίες των οποίων τα δείγµατα 
έχουν φτάσει στο εργαστήριο. Αν οι αναλυτικές συσκευές το επιτρέπουν (ανάγνωση barcodes), τότε τα 
δείγµατα τοποθετούνται στον αναλυτή, αυτός διαβάζει τον κωδικό barcode του δείγµατος και ζητά από 
το σύστηµα τη λίστα των προς εκτέλεση εξετάσεων (αµφίδροµη επικοινωνία κατά query mode). 

Οι αναλύσεις ενός σηµερινού εργαστηρίου γίνονται στο µεγαλύτερο τους µέρος από ειδικό 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (αυτόµατοι αναλυτές). Σε αυτή τη περίπτωση τα δείγµατα εισάγονται στους 
αντίστοιχους αναλυτές προκειµένου να επεξεργαστούν. Συχνά το δείγµα (π.χ. Αίµα) χωρίζεται σε 
παραπάνω από ένα δοκιµαστικό σωλήνα έτσι ώστε περισσότεροι αναλυτές να µπορούν να διενεργούν 
αναλύσεις στο ίδιο δείγµα. Σε ορισµένες ειδικές εξετάσεις απαιτείται να γίνει η ίδια εξέταση σε δύο 
αναλυτές (άρα καταγράφονται δύο αποτελέσµατα) πριν οριστικοποιηθεί η απάντηση του εργαστηρίου 
στο παραγγέλων τµήµα. Οι δοκιµαστικοί σωλήνες έχουν συνήθως διαφορετικό χρωµατισµό στο πώµα 
τους (ή ακόµα και διαφορετικό µέγεθος) ανάλογα µε την οργάνωση των εργαστηρίων, τα διαφορετικά 
είδη δειγµάτων ή αναλύσεων και τέλος (διαφορετικό µέγεθος φιαλιδίων)  ανάλογα µε τον αναλυτή που 
θα επεξεργαστεί το δείγµα. 

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξετάσεων που είτε λόγω σπανιότητας είτε λόγω 
πολυπλοκότητας δεν διενεργούνται µέσω αυτόµατων αναλυτών αλλά µε άλλες χειροκίνητες ή 
ηµιαυτόµατες εργαστηριακές µεθόδους. Σε αυτή τη περίπτωση το αποτέλεσµα εγκρίνεται προφορικά από 
τον διευθυντή του εργαστηρίου (ή άλλου αρµοδίου ατόµου) και κατόπιν εισάγεται χειροκίνητα στο 
πληροφοριακό σύστηµα. 

Πριν τυπωθούν ή αποσταλούν τα απαντητικά, αρµόδιο πρόσωπο του εργαστηρίου (π.χ. Ο 
διευθυντής του) εγκρίνει τα τελικά αποτελέσµατα ή ζητά νέες αναλύσεις προκειµένου να εκφέρει τη 
τελική του άποψη. Η διαδικασία έγκρισης µπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά µέσω ενός 
πληροφοριακού συστήµατος εργαστηρίων. 

 

4.2.2.1.6 Αποστολή/ εκτύπωση αποτελεσµάτων 

Στο τελικό στάδιο τα αποτελέσµατα εκτυπώνονται και υπογράφονται αν αποστέλλονται 
γραπτώς ή αποστέλλονται ηλεκτρονικώς στους ενδιαφερόµενους. Έτσι τα αποτελέσµατα καταλήγουν 
στους τελικούς αποδέκτες (κλινικές, θεράποντες ιατροί, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, κλπ) και διαβάζονται 
είτε σε έντυπη µορφή είτε µέσω οθόνης υπολογιστή στις κλινικές, εφόσον υπάρχει ανάλογο 
πληροφοριακό σύστηµα. 

 

Στατιστικές – πληροφόρηση προς τη διοίκηση. 

Επίσης το Π.Σ.Ε καλύπτει και µια σειρά από άλλες διαδικασίες που εκτελούν τα εργαστήρια 
όπως: 

 

4.2.2.1.7 Ποιοτικός έλεγχος αναλυτικών συσκευών 

Το λογισµικό σύνδεσης αναλυτών εξασφαλίζει όλη την διαδικασία και την παρακολούθηση του 
ποιοτικού ελέγχου των µηχανηµάτων. Καταγράφονται όλες οι µετρήσεις δειγµάτων control του αναλυτή 
και σύµφωνα µε το αρχείο Controls, το οποίο περιέχει τις παραµέτρους του καθενός από αυτά (mean 
value, range κλπ), πληροφορεί άµεσα τον χειριστή για την αξιοπιστία του µηχανήµατος. Όσοι αναλυτές 
περιέχουν πληροφορίες σφαλµάτων στο πρωτόκολλο επικοινωνίας, καταγράφονται. Το σύστηµα παρέχει 
στατιστική ανάλυση των σφαλµάτων αυτών, συγκεντρώνοντάς τα ανά αναλυτικό µηχάνηµα ανά σταθµό 
εργασίας. 
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4.2.2.1.8 Αναφορές και στατιστική επεξεργασία δεδοµένων για ιατρικό 

προσωπικό 

Μία πληθώρα αναφορών που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων είναι ήδη ενσωµατωµένη 
µε την µορφή προσχεδιασµένων αναφορών στο Π.Σ.Ε. Επιπλέον εφ’ όσον είναι επιθυµητό από τον 
φορέα, ο administrator του συστήµατος ή και το προσωπικό του ΤΠΟ, µπορεί να σχεδιάσει και να 
ενσωµατώσει στο σύστηµα οποιαδήποτε άλλη απλή ή σύνθετη αναφορά, χρησιµοποιώντας το πλέον 
διαδεδοµένο σύστηµα δηµιουργίας αναφορών Crystal reports. 

Πέραν αυτού όµως το σύστηµα προσφέρει και εργαλείο δηµιουργίας αναφορών. Το εργαλείο 
αυτό έχει φτιαχτεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει πολλές δυνατότητες αλλά να είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστο. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει το είδος του report και ανάλογα µ' αυτό µπορεί να επιλέξει κάποιες 
άλλες παραµέτρους όπως τις κλινικές, τις πτέρυγες, τις εξετάσεις, τα εργαστήρια διεξαγωγής των 
εξετάσεων, κατάσταση εξετάσεων (εκκρεµείς, επαναλήψεις, εγκεκριµένες κ.τ.λ.), χρονικό διάστηµα 
δειγµάτων κ.τ.λ. Επιπλέον ο χρήστης µπορεί να ορίσει στοιχεία µορφοποίησης των αναφορών όπως 
σελιδοποίηση, λογότυπα κ.τ.λ. και να δηµιουργήσει διαφορετικές µορφές για κλινικές, γιατρούς κλπ. Ο 
χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει την αναφορά του µε δυναµική ή στατική µορφή. Αν την αποθηκεύσει µε 
δυναµική µορφή µπορεί να την ξαναδηµιουργήσει όποτε θέλει µε το πάτηµα ενός πλήκτρου που µπορεί 
να δηλώσει. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προωθήσει την αναφορά του σε έναν πίνακα 
αποδεκτών. Άλλες στατιστικές, αναζητήσεις και καταστάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται από τον 
εξουσιοδοτηµένο χρήστη. Το σύστηµα έχει την δυνατότητα εµφάνισης γραφικών διαγραµµάτων για όλες 
τις παραπάνω στατιστικές και την επεξεργασία τους µέσω των προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι 
διαχειριστικές αναφορές µάλιστα µπορούν να εξαχθούν και σαν MS Word ή MS Excel αρχεία. Άλλες 
έξοδοι που προαιρετικά υποστηρίζονται είναι CSV, DIF, HTML, RTF κ.λ.π.  

 

4.2.2.1.9 Αναφορές και στατιστική επεξεργασία δεδοµένων για τη διοίκηση 

Το σύστηµα έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει την διοίκηση για την λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο ενηµέρωσης στατιστικών στοιχείων, λειτουργίας και απόδοσης είτε του Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού είτε του φόρτου εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού. Όλο αυτό το κύκλωµα υποστηρίζεται 
µέσα από αναφορές σχετικές µε τον φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, των ιατρικών µηχανηµάτων, των 
χρηστών, αναφορές σχετικές µε τα προβλήµατα στην λειτουργία των ιατρικών µηχανηµάτων και για 
οριζόµενα χρονικά διαστήµατα, καθώς επίσης και για τον έλεγχο ποιότητας (Quality Control) των 
µηχανηµάτων. 

Έτσι εξουσιοδοτηµένοι και µόνο χρήστες έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν την εξαγωγή από 
το σύστηµα µια σειρά από αναφορές που πληρούν  ορισµένα κριτήρια που ορίζονται από αυτούς. 
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4.2.2.1.10 Αναφορές και στατιστική επεξεργασία δεδοµένων για ιατρικό 

προσωπικό 

Μία πληθώρα αναφορών που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων είναι ήδη ενσωµατωµένη 
µε την µορφή προσχεδιασµένων αναφορών στο Π.Σ.Ε. Επιπλέον εφ’ όσον είναι επιθυµητό από τον 
φορέα, ο administrator του συστήµατος ή και το προσωπικό του ΤΠΟ, µπορεί να σχεδιάσει και να 
ενσωµατώσει στο σύστηµα οποιαδήποτε άλλη απλή ή σύνθετη αναφορά, χρησιµοποιώντας το πλέον 
διαδεδοµένο σύστηµα δηµιουργίας αναφορών Crystal reports. 

Πέραν αυτού όµως το σύστηµα προσφέρει και εργαλείο δηµιουργίας αναφορών. Το εργαλείο 
αυτό έχει φτιαχτεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει πολλές δυνατότητες αλλά να είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστο. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει το είδος του report και ανάλογα µ' αυτό µπορεί να επιλέξει κάποιες 
άλλες παραµέτρους όπως τις κλινικές, τις πτέρυγες, τις εξετάσεις, τα εργαστήρια διεξαγωγής των 
εξετάσεων, κατάσταση εξετάσεων (εκκρεµείς, επαναλήψεις, εγκεκριµένες κ.τ.λ.), χρονικό διάστηµα 
δειγµάτων κ.τ.λ. Επιπλέον ο χρήστης µπορεί να ορίσει στοιχεία µορφοποίησης των αναφορών όπως 
σελιδοποίηση, λογότυπα κ.τ.λ. και να δηµιουργήσει διαφορετικές µορφές για κλινικές, γιατρούς κλπ. Ο 
χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει την αναφορά του µε δυναµική ή στατική µορφή. Αν την αποθηκεύσει µε 
δυναµική µορφή µπορεί να την ξαναδηµιουργήσει όποτε θέλει µε το πάτηµα ενός πλήκτρου που µπορεί 
να δηλώσει. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προωθήσει την αναφορά του σε έναν πίνακα 
αποδεκτών. Άλλες στατιστικές, αναζητήσεις και καταστάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται από τον 
εξουσιοδοτηµένο χρήστη. Το σύστηµα έχει την δυνατότητα εµφάνισης γραφικών διαγραµµάτων για όλες 
τις παραπάνω στατιστικές και την επεξεργασία τους µέσω των προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι 
διαχειριστικές αναφορές µάλιστα µπορούν να εξαχθούν και σαν MS Word ή MS Excel αρχεία. Άλλες 
έξοδοι που προαιρετικά υποστηρίζονται είναι CSV, DIF, HTML, RTF κ.λ.π.  

 

4.2.2.1.11 Αναφορές και στατιστική επεξεργασία δεδοµένων για τη διοίκηση 

Το σύστηµα έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει την διοίκηση για την λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο ενηµέρωσης στατιστικών στοιχείων, λειτουργίας και απόδοσης είτε του Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού είτε του φόρτου εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού. Όλο αυτό το κύκλωµα υποστηρίζεται 
µέσα από αναφορές σχετικές µε τον φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, των ιατρικών µηχανηµάτων, των 
χρηστών, αναφορές σχετικές µε τα προβλήµατα στην λειτουργία των ιατρικών µηχανηµάτων και για 
οριζόµενα χρονικά διαστήµατα, καθώς επίσης και για τον έλεγχο ποιότητας (Quality Control) των 
µηχανηµάτων. 

Έτσι εξουσιοδοτηµένοι και µόνο χρήστες έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν την εξαγωγή από 
το σύστηµα µια σειρά από αναφορές που πληρούν  ορισµένα κριτήρια που ορίζονται από αυτούς. 
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4.2.3 Περιγραφή Υποσυστήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 
(BI) 

 
Οι έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη αντίληψη 

του επιχειρηµατικού σκηνικού, να υποστηρίξουν σωστές και έγκαιρες αποφάσεις και να βελτιώσουν τα 
αποτελέσµατα της υπηρεσίας είναι το αντικείµενο του SAP Business Information Warehouse (SAP BW) 
που αποτελεί για αυτόν  το λόγο ένα εξαιρετικά πολύτιµο εργαλείο. 

Το SAP BW είναι µια ολοκληρωµένη λύση data warehousing µε βέλτιστες δοµές για reporting 
και ανάλυση δεδοµένων από SAP R/3 συστήµατα αλλά και από άλλες εφαρµογές, 
συµπεριλαµβανοµένων και εξωτερικών πηγών δεδοµένων, όπως συστήµατα τρίτων, υπάρχοντα 
τµηµατικά data marts ακόµα και το Internet. 

 

Τα βασικά  του χαρακτηριστικά µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• OLAP engine και ενεργή meta-data ανάκτηση, βασισµένο στην τεχνολογία του Basis 
R/3 

• Προπαραµετροποίηση µε έτοιµα µοντέλα πληροφοριών και βιβλιοθήκες αναφορών για 
κάθε διαδικασία των επιχειρηµατικών τοµέων. 

• Το “Business Explorer”, ένα προηγµένο εργαλείο αναφορών και ανάλυσης για τους 
τελικούς χρήστες βασισµένο στην τεχνολογία του Excel και του Internet 

• Αυτοµατοποιηµένη εξαγωγή δεδοµένων και δυνατότητες εισαγωγής για την παροχή 
του BW Server από τις εφαρµογές του συστήµατος R/3 ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεδοµένων. 

• Ένα εύχρηστο Administration Workbench για την εγκατάσταση, συντήρηση και 
παρακολούθηση του data warehouse. 

• «Ανοικτό» BAPIs (Business Application Programming Interfaces) για τη σύνδεση 
εφαρµογών τρίτων κατασκευαστών 

 

Μερικές από τις αναλύσεις οι οποίες θα επιτευχθούν µε την εισαγωγή του BW είναι οι εξής: 

Ανάλυση κίνησης ασθενών: Εισαγωγές και εξαγωγές ασθενών, διάστηµα εναλλαγής ασθενών, 
µέση διάρκεια νοσηλείας, φόρτος νοσοκοµείου κλπ. 

Οικονοµικά στοιχεία: Μέσο κόστος νοσηλείας, φαρµάκων, διαγνωστικών εξετάσεων, 
χειρουργικών επεµβάσεων κλπ. Σύγκριση αυτού του κόστους µεταξύ των νοσοκοµείων και διαµόρφωση 
στόχων και προβλέψεων κόστους. 

Ανθρώπινοι πόροι: Πληρότητα προσωπικού, µεταβολές και ρυθµός µεταβολής προσωπικού, 
παραγωγικότητα εργαζοµένων, κλπ. 

Η σωστή και ολοκληρωµένη ανάλυση αυτών των δεδοµένων θα γίνεται από ένα ξεχωριστό 
κεντρικό σύστηµα που θα συλλέγει στοιχεία από τις επιµέρους µονάδες και υποσυστήµατα και θα τα 
οµογενοποιεί ώστε να µην είναι ορατή στον αναλυτή η αρχική πηγή και η ενδεχόµενη ανοµοιογένεια των 
συστηµάτων που το τροφοδοτούν. 

Η εισαγωγή και εξαγωγή των στοιχείων από το BW θα γίνεται µε διάφορους τρόπους. Το 
σύστηµα θα εισάγει τα στοιχεία από το πρόγραµµα SAP R/3 που θα υποστηρίζει τις διοικητικό-
οικονοµικές εφαρµογές µε απευθείας σύνδεση. Σε ότι αφορά  τη σύνδεση µε τα λοιπά υποσυστήµατα του 
ΟΠΣ, αυτή θα γίνεται µε άντληση των στοιχείων είτε απευθείας είτε µέσα από το πρόγραµµα ανταλλαγής 
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µηνυµάτων (messaging system) που θα εγκατασταθεί. Η ευκολία εξαγωγής των στοιχείων από 
το BW θα βοηθήσει τη Γ’ ∆.Υ.Πε. Αττικής να τροφοδοτεί την κεντρική διεύθυνση του Υπ. Υγείας και 
Πρόνοιας µε στοιχεία ώστε να διαµορφωθεί ο κεντρικός Χάρτης Υγείας. Με αυτό τον τρόπο το Data 
Warehouse πρόγραµµα του Υπουργείου θα µπορεί να αντλήσει κατά βούληση στοιχεία από το SAP BW 
για την κεντρική ανάλυση των δεδοµένων. 

Άντληση ∆εδοµένων 

Γενικά το BW µπορεί να συνεργαστεί µε πολλά εξωτερικά συστήµατα, µεταξύ των οποίων όλα 
τα SAP, Siebel και Peoplesoft συστήµατα ενώ µπορεί να συνδεθεί µε τις βάσεις δεδοµένων όλων των 
συστηµάτων που συνεργάζονται µε το πρωτόκολλο ODBC. Μέσω του DBConnect συνεργάζεται µε 
ODBC βάσεις δεδοµένων όπως η Oracle, η IBM DB2, ο SQL Server, η Informix και άλλες. Επίσης είναι 
σε θέση να εισάγει δεδοµένα από Flat File αρχεία κειµένου και αρχεία XML µέσα από το πρωτόκολλο 
SOAP. 

Ανάλυση ∆εδοµένων 

Το σύστηµα υποστηρίζει σχέση δεδοµένων πολλά προς πολλά έχει δυνατότητες  drill-across, 
drill-down, drill-up, pivot – rotate data. Όλες αυτές οι δυνατότητες δίνονται στον τελικό χρήστη µέσω 
εύχρηστης οθόνης του Excel χωρίς να απαιτούνται από τον χρήστη ιδιαίτερες BI γνώσεις. Επίσης το 
σύστηµα έχει πολλές δυνατότητες δηµιουργίας υπολογισµένων δεικτών και µεγεθών, καθώς και 
περιορισµένων δεικτών ή µεγεθών (restricted key figures), διαφόρων τύπων µεταβλητών (variables)  και 
τύπων υπολογισµών (formulas). Το προτεινόµενο σύστηµα περιλαµβάνει εξελιγµένες δυνατότητες εν 
δυνάµει ανάλυσης. 

Τρόπος παρουσίασης των δεδοµένων 

Το BW θα παρουσιάζει τα δεδοµένα σε δύο κυρίως µορφές. Η πρώτη µορφή, που αποτελεί και 
το βασικό εργαλείο του BW, είναι η µορφή Excel. Η δεύτερη µορφή αποτελεί την παρουσίαση των 
δεδοµένων µέσα από το διαδίκτυο µε Internet Explorer ή Netscape.  

Περιβάλλον αναφορών και δηµιουργίας ερωτηµάτων 

Το Περιβάλλον σχεδίασης των αναφορών είναι σε µορφή WYSIWYG (What You See Is What 
You Get) δηλαδή “ότι βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις”. Το περιβάλλον σχεδίασης ιδίως των 
ερωτηµάτων είναι ιδιαίτερα φιλικό της λογικής “σέρνω και αφήνω” (drag and drop) ενώ τα ερωτήµατα 
µπορούν να αλλάζουν και την στιγµή της περιήγησης στα δεδοµένα και να αποθηκεύονται σαν τοπικά 
ερωτήµατα χρήστη.  

Ad hoc queries- Εργαλεία δηµιουργίας αναφορών 

Το υποσύστηµα ΒΙ έχει την δυνατότητα δηµιουργίας αναζητήσεων κατά περίπτωση (ad hoc 
queries) µε γραφικό τρόπο. Επιπλέον διαθέτει εργαλεία δηµιουργίας απλών αναφορών (wizards) για τη 
διευκόλυνση του τελικού χρήστη. 

Χρήση προτύπων και χρωµάτων 

Το BW χρησιµοποιεί ένα πρότυπο φύλλο δεδοµένων για την µορφοποίηση των στοιχείων των 
ερωτηµάτων στο Excel ανά στιγµή και ανά είδος χρήσης των δεδοµένων. Επίσης έχει την δυνατότητα 
χρωµατισµού των εξαιρέσεων µε έως και εννέα διαφορετικά χρώµατα. Επίσης το σύστηµα έχει την 
δυνατότητα να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι τιµές µιας µεταβλητής πηγαίνουν προς τον τοµέα της 
χαµηλότερης ή υψηλότερης κατηγορίας (εξαίρεση). Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να στέλνεται email ή 
να γίνεται µια εκτύπωση µε την αντίστοιχη αναφορά που δείχνει την εξαίρεση.  

 

 



«Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή»                                                                                                                     Νικόλαος Συνοδινός 

Πληροφοριακά Συστήµατα Μονάδων Υγείας                                                                                                              - 68 - 

 

 

 

Ανωνυµία ∆εδοµένων 

Το BW κατά την διάρκεια εισαγωγής των στοιχείων περνάει τα εισερχόµενα στοιχεία από δύο 
φάσεις µετατροπής. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η αλλοίωση των στοιχείων για τήρηση ανωνυµίας, 
προγραµµατίζεται η µετατροπή των εισερχόµενων στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να 
µετατραπούν π.χ. τα πραγµατικά στοιχεία ασθενούς µε στοιχεία δηµιουργηµένα από γεννήτρια 
δεδοµένων. Επιπρόσθετα σε όσες αναφορές και εάν χρειαστεί, το σύστηµα µπορεί να εµποδίζει την 
πρόσβαση σε περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες (δεδοµένα αναφοράς) µέσω του διεξοδικού 
µηχανισµού εξουσιοδοτήσεων που διαθέτει.  

Παράµετροι σχεδίασης ερωτηµάτων 

Στο BW κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε ερωτήµατα συστήµατος (global definition queries). 
Αυτά τα ερωτήµατα έχουν προσδιοριστεί κατά την εγκατάσταση του BW και η δοµή τους ανανεώνεται 
συνεχώς από τους κεντρικούς διαχειριστές. Κάθε χρήστης είναι επιπλέον σε θέση να φτιάξει καινούρια 
ερωτήµατα µόνος του, ή να µετατρέψει ήδη υπάρχοντα ερωτήµατα. Όλα αυτά αποθηκεύονται σαν τοπικά 
ερωτήµατα, δηλαδή ερωτήµατα τα οποία αφορούν τον συγκεκριµένο χρήστη. 

Ενηµέρωση ∆εδοµένων 

Στη λύση που προτείνεται θα υπάρχει ένας κεντρικός server στην κεντρική υπηρεσία της 
∆.Υ.Πε. που θα ενηµερώνεται περιοδικά από τα επιµέρους συστήµατα. Η περίοδος ανανέωσης ορίζεται 
για κάθε είδος δεδοµένων ξεχωριστά. Έτσι µπορεί π.χ. να έχουν άλλη περίοδο ανανέωσης τα 
κοστολογικά στοιχεία ενός νοσοκοµείου και άλλη περίοδο ανανέωσης τα στοιχεία εισόδου και εξόδου 
επισκεπτών, παρόλο που και τα δύο ενδεχοµένως να προέρχονται από την ίδια πηγή. Η µέθοδος 
ανανέωσης µπορεί να είναι είτε η πλήρης, µε την οποία ανανεώνονται κάθε φορά όλα τα δεδοµένα, είτε η 
προσθετική µε την οποία εισάγονται µόνο τα καινούρια δεδοµένα και οι αλλαγές υπαρχόντων δεδοµένων. 
Η ανανέωση µπορεί να γίνεται είτε περιοδικά, είτε µε επέµβαση του χρήστη είτε µε την αλλαγή των 
δεδοµένων του πηγαίου συστήµατος. Επίσης το BW έχει τη δυνατότητα online ενηµέρωσης, για 
συγκεκριµένους τύπους δεδοµένων, εφόσον βέβαια υπάρχει online σύνδεση µε την πηγή. Η ακριβής 
µεθοδολογία άντλησης και ενηµέρωσης των δεδοµένων του ΒΙ, όπως και οι διαδικασίες 
διασυνδεσιµότητας του µε τα υφιστάµενα συστήµατα (είτε αυτά που εγκαθίστανται στα πλαίσια του 
παρόντος έργου, είτε συστήµατα που προϋπάρχουν – όπως τα συστήµατα ∆Ο και ∆Α των νοσοκοµείων 
Τζάνειο , Νίκαια και Μεταξά), θα εξειδικευτούν και συγκεκριµενοποιηθούν σε επόµενη φάση του έργου. 

∆είκτες και απαιτούµενες αναφορές 

Οι δείκτες και τα δεδοµένα κατηγοριοποιούνται σε λογικές οµάδες ανάλογα µε το είδος των 
πληροφοριών που αφορούν. Το είδος και η φύση της επιτελικής ανάλυσης (Business Intelligence) που θα 
σχεδιαστεί, θα εξαρτηθούν σηµαντικά από τον τρόπο επιχειρησιακής αξιοποίησης του ΟΠΣΥ ο οποίος θα 
καθορίσει το είδος, την λεπτοµέρεια και την ποιότητα των συλλεγοµένων πρωτογενών (OLTP) 
δεδοµένων, από τα οποία προκύπτουν και τα δεδοµένα του υποσυστήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας.  

 

1. ∆είκτες και στοιχεία παραγόµενου έργου Νοσοκοµείου 

2. ∆είκτες και στοιχεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων Νοσοκοµείου 

3. ∆είκτες και στοιχεία κόστους Νοσοκοµείου 

4. ∆είκτες και Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Νοσοκοµείου 

5. ∆είκτες και στοιχεία ευρύτερου περιβάλλοντος Νοσοκοµείου 

6. ∆είκτες και στοιχεία προβλέψεων Νοσοκοµείου 

7. ∆είκτες και στοιχεία απόδοσης Νοσοκοµείων 
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8. ∆είκτες απόδοσης ΚΥ-ΠΙ 

9. ∆είκτες και στοιχεία ανθρώπινων πόρων 

10. ∆είκτες κόστους λειτουργίας ΜΥ της ∆.Υ.Πε. 

11. ∆είκτες και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

12. ∆είκτες και στοιχεία ευρύτερου περιβάλλοντος ∆.Υ.Πε. 

13. ∆είκτες και δεδοµένα γενικών στόχων ∆.Υ.Πε. 

14. ∆είκτες και στοιχεία ειδικών στόχων νοσοκοµείων 

15. ∆είκτες και στοιχεία ειδικών στόχων Π.Φ.Υ. της ∆.Υ.Πε. 

16. ∆είκτες και στοιχεία ειδικών στόχων οργανισµού ∆.Υ.Πε. 

17. ∆είκτες και στοιχεία προβλέψεων ∆.Υ.Πε. 

 

4.2.4 Υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων των πολιτών/ 

ασθενών (ραντεβού, πληροφορίες) σε επίπεδο ∆.Υ.Πε. 

Τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών κλήσεων. Οι κλήσεις θα 

εξυπηρετούνται από 2–4 εκπροσώπους (agents) αρχικά, µε προοπτική να αυξηθούν στο µέλλον µέχρι τους 

10. 

 Οι σταθµοί εργασίας θα επικοινωνούν µε τις εφαρµογές των ΟΠΣΝ των νοσοκοµείων και των 
Κέντρων Υγείας της ∆.Υ.Πε., για την άµεση εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των πολιτών – ασθενών, 
χρησιµοποιώντας ένα κοινό user interface µε αυτό που θα διατίθεται από το site της ∆.Υ.Πε., για την 
εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των πολιτών µέσω του Internet». 

Για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης πολιτών – ασθενών µέσω του internet,  θα 
αξιοποιηθεί το υπάρχον site της ∆.Υ.Πε., στο οποίο θα προστεθεί η απαραίτητη λειτουργικότητα σε 
επίπεδο ιστοσελίδων, για την ενηµέρωση και την αλληλεπίδραση µε τους πολίτες». 

Όσον αφορά την υπηρεσία τηλεφωνικής κράτησης ραντεβού, ο πολίτης/ ασθενής θα καλεί 
συγκεκριµένους αριθµούς τηλεφώνου (του τηλεφωνικού κέντρου της ∆.Υ.Πε.), και θα εξυπηρετείται 
τηλεφωνικά από επανδρωµένες θέσεις («εκπρόσωπους») που θα έχουν άµεση πρόσβαση και δυνατότητα 
κράτησης σε εφαρµογή – ενοποιηµένης, για όλες τις µονάδες υγείας της Γ΄ ∆.Υ.Πε. Αττικής – διαχείρισης 
ραντεβού. Μέσα από το πλάνο διαθεσιµότητας της ∆.Υ.Πε. που θα είναι διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο δίνεται 
η δυνατότητα στον πολίτη για κλείσιµο ραντεβού µε επιβεβαίωση. 

Όσον αφορά την µέσω διαδικτύου υπηρεσία κράτησης ραντεβού, ο πολίτης / ασθενής θα κλείνει 
ο ίδιος ραντεβού στην “ενοποιηµένη” βάση διαθεσίµων πόρων (συγκεκριµένη διαθέσιµη ειδικότητα 
ιατρού, για επιλεγόµενη  µέρα / ώρα / µονάδα υγείας) που θα είναι προσβάσιµη από το διαδίκτυο, και θα 
λαµβάνει µονοσήµαντο αριθµό επιβεβαιωµένης κράτησης.     
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

 
Κλείνοντας την επαφή µου µε τον χώρο της υγειάς τόσο σε επίπεδο πρακτικής εµπειρίας αλλά και 
µελέτης διαπίστωσα στο ακέραιο την αναγκαιότητα ύπαρξης σωστής οργάνωσης σε όλες τις βαθµίδες της 
λειτουργίας αλλά και της διοίκησης ενός νοσοκοµείου. Κατανοούµε πλήρως ότι ο νευραλγικός αυτός 
τοµεας απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, συνεπεία και  όσο το δυνατόν γίνεται µεγαλύτερη οργάνωση. 
Μέσω της παρουσίασης και ανάλυσης του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος  µελετήσαµε το 
πάντρεµα του σκοπού και έργου του Πε.Σ.Υ.Π αλλά και των υποσυστηµάτων που διαµορφώνουν έναν 
ζωντανό επιχειρησιακό οργανισµό όπως είναι ένα νοσοκοµείο. 
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το ύψιστο αγαθό της υγειάς  έκαναν την εκπόνηση της διατριβής 
άκρως ενδιαφέρουσα και ανεξαρτήτως της µετέπειτα επαγγελµατικής µου σταδιοδροµίας µου προσέφερε 
χρήσιµα και  πάντα επίκαιρα εφόδια και γνώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
During my contact with health sector at my practical experience and by studying fully I realized that it is 
necessary to exist a proper organization in the field of operation and administration in hospital units. It is 
fully understood that this neurological sector requires an absolute precision and a better organization.  
Through the presentation and analysis of integrated informative system it was being studied the 
combination of object and work of Pe.S.Y.P and subsystems that make up a living business organization 
such as a hospital.  
All this combined with the highest good of health made the development of this thesis extremely 
interesting and regardless of my later career it has offered me useful supplies and knowledge.  
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