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Περίληψη  

Στην παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται µια πρόταση στο πλαίσιο της 
ηλεκτρονικής υγείας που φέρνει τον ασθενή στο επίκεντρο του σχεδιασµού και της υλοποίησης 
ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος. 

Παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός πρότυπου διαδικτυακού πληροφοριακού 
συστήµατος για την µαιευτική και γυναικολογική πολυκλινική Κυβέλη καθώς και η αξιολόγησή 
του µε την µέθοδο Balanced ScoreCard. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα 
ελέγχου πρόσβασης µέσω ρόλων, η υλοποίηση του οποίου έγινε µε την χρήση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Drupal, ενώ παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση και στο σχεδιασµό 
της διεπαφής του χρήστη µε βάση την τεχνολογία responsive web design.  

Η καινοτοµία στην σχεδίαση του συγκεκριµένου διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος 
υγείας έναντι των υπολοίπων έγκειται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει ένα 
ανθρωποκεντρικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου η περίθαλψη βασίζεται στην 
συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρµόζεται στις ανάγκες των πελατών της κλινικής. 
Είναι ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα υγείας που προωθεί την αµεσότητα στην 
επικοινωνία µε τους πελάτες της κλινικής και δίνει τον έλεγχο της ιατρικής πληροφορίας του 
πελάτη στον ίδιο τον πελάτη, και παράλληλα αποτελεί και το βασικό σύστηµα µηχανογράφησης 
και καταγραφής περιστατικών µε στόχο την επίλυση οργανωτικών θεµάτων και την καλύτερη 
επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της κλινικής. 

Abstract 

This dissertation presents an e-health proposal where the patient becomes the central axis of 
the design and the implementation of a web information system. 

In this dissertation are presented the design and development issues of a web information 
system for an obstetrical and gynecological polyclinic named Kyveli along with the evaluation of 
using the method Balanced ScoreCard. This is an online information system with access control 
through roles, the implementation of which was performed using the Content Management 
System Drupal, while gives special emphasis on the design and the user interface, which were 
based on the responsive web design technology. 

The major innovation in the design of this online – web health information system over 
others is that it was designed to be a human- service system where health care is based on 
continuous medical supervision and to continually adapt to the customer or the clinic needs. It is 
an online health information system that promotes immediacy in communicating with customers 
and gives the control of medical information of the client to the client, along with the fact that it is 
a fully operating medical information system used to resolve organizational issues and to gain 
better overview of the current status of the clinic. 
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Ηλεκτρονική υγεία, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα υγείας, µαιευτική και γυναικολογική 
κλινική, ασθενοκεντρικό σύστηµα, έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων, Role Based Access 
Control (RBAC), Web Responsive Design, Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, Content 
Management System (CMS), Drupal, αξιολόγηση, στρατηγικοί στόχοι, δείκτες αξιολόγησης,  
Balanced ScoreCard  
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1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής διατριβής για το Π.Μ.Σ. Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής, 
σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα για µια ιδιωτική µαιευτική και 
γυναικολογική κλινική. 

Έχοντας εντοπίσει το κενό που υπάρχει στην ελληνική αγορά για ένα Πληροφοριακό 
Σύστηµα στον κλάδο της υγείας που θα έχει τον διττό ρόλο, αφενός να προσφέρει υπηρεσίες σε 
οργανωτικά και διοικητικά τµήµατα και αφετέρου να αποτελεί µια διαδικτυακή πλατφόρµα που 
θα διαφηµίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες αλλά και θα προωθεί την άµεση αλληλεπίδραση µε 
τους χρήστες του, αποφασίσαµε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε ένα τέτοιο ακριβώς 
σύστηµα. Βασικό µας µέληµα είναι να επενδύσουµε στην καινοτοµία που προσφέρει η ιδέα 
σχεδίασης ενός τέτοιου συστήµατος που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο 
από το προσωπικό µιας κλινικής και µε διαφορετικό τρόπο από τους απλούς χρήστες της 
διαδικτυακής πλατφόρµας. 

Επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τεχνολογίες αιχµής που θα αποδώσουν στο σύστηµα 
διαχρονικότητα και επεκτασιµότητα χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Για αυτόν τον λόγο αναπτύξαµε ένα πρότυπο διαδικτυακό 
πληροφοριακό σύστηµα υγείας για µια µαιευτική και γυναικολογική κλινική που η ανάπτυξή του 
βασίστηκε στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Drupal, σε συνδυασµό µε την τεχνολογία 
Responsive Web Design. Ο έλεγχος πρόσβασης στο σύστηµα βασίστηκε στο µοντέλο ελέγχου 
πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC – Role Based Access Control). Στόχος µας ήταν ένα 
σχεδιαστικά άρτιο αποτέλεσµα, που προσφέρει πλήθος ασφαλών παρεχόµενων υπηρεσιών  
αλλά και η καινοτοµία στην προσέγγιση των µέχρι τώρα πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή, βασικός στόχος µας είναι να σχεδιάσουµε και 
υλοποιήσουµε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα που θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες για τις 
οποίες σχεδιάστηκε και ταυτόχρονα θα µπορεί να έχει διάρκεια στον χρόνο. Για αυτό τον λόγο 
υιοθετήσαµε το µοντέλο Ανάπτυξης Συστήµατος Κύκλου Ζωής (SDLC – System Development 
Life Cycle). Βάσει του συγκεκριµένου µοντέλου η ανάπτυξη ενός Συστήµατος θα βασιστεί στον 
Κύκλο Ζωής του συστήµατος που αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια [7]: 

o ∆ιερευνητική Μελέτη: αναγνώριση του προβλήµατος και προδιαγραφές 

o Μελέτη Σκοπιµότητας: συλλογή πληροφοριών 

o Ανάλυση Απαιτήσεων: προδιαγραφές και απαιτήσεις για το νέο σύστηµα 

o Σχεδιασµός: σχεδιασµός του συστήµατος 

o Υλοποίηση: κατασκευή του συστήµατος 

o Εγκατάσταση: εφαρµογή του συστήµατος 

o Συντήρηση: αξιολόγηση και συντήρηση 

Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα αναφερθούµε αναλυτικά στην σχεδίαση του 
Πληροφοριακού Συστήµατος και ποιες ήταν οι σχεδιαστικές απαιτήσεις που ορίσαµε, θα γίνει 
µια σύντοµη παρουσίαση αντίστοιχων συστηµάτων, θα αναφερθούµε στις τεχνολογίες που 
επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του συστήµατος, θα παρουσιάσουµε τις λειτουργίες που 
παρέχει το σύστηµα, θα αναφερθούµε σε στοιχεία µάνατζµέντ όπως είναι η µέθοδος 
αξιολόγησης Balanced ScoreCard και η αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήµατος και τέλος 
θα γίνει µια σύντοµη αναφορά σε πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις του. 
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2. Χώρος του προβλήµατος 

Προκειµένου να προχωρήσουµε στην ανάλυση και σχεδίαση ενός Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος που θα βασίζεται σε ρεαλιστικές ανάγκες τόσο για την επιχείρηση 
όσο και για τους χρήστες του, βασιστήκαµε στην παραδοχή ότι υπάρχει µια µεγάλη µαιευτική 
και γυναικολογική κλινική µε το όνοµα Κυβέλη, η διοίκηση της οποίας µας έχει αναθέσει την 
υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος βάσει συγκεκριµένων απαιτήσεων. 

Το όραµα της ∆ιοίκησης της κλινικής Κυβέλη είναι να προάγει ένα ανθρωποκεντρικό 
σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου η περίθαλψη βασίζεται στην συνεχή ιατρική 
παρακολούθηση και προσαρµόζεται στις ανάγκες των πελατών της κλινικής. Για αυτό ακριβώς 
τον λόγο επιδιώκει να αποκτήσει ένα Σύστηµα που θα προωθεί την αµεσότητα στην επικοινωνία 
µε τους πελάτες της κλινικής και θα δίνει τον έλεγχο της ιατρικής πληροφορίας του πελάτη στον 
ίδιο τον πελάτη, ενώ παράλληλα θα αποτελεί και σύστηµα µηχανογράφησης και καταγραφής 
περιστατικών µε στόχο την επίλυση οργανωτικών θεµάτων και την καλύτερη επισκόπηση της 
τρέχουσας κατάστασης της κλινικής. 

Το όραµα της ∆ιοίκησης της κλινικής Κυβέλη αποτέλεσε τον βασικό άξονα σχεδιασµού της 
εφαρµογής µας, αλλά και την ιδέα που θα έπρεπε να εξυπηρετείται πίσω από κάθε επιµέρους 
υλοποίηση της εφαρµογής. Προτού όµως προχωρήσουµε σε λεπτοµέρειες για την σχεδίαση και 
την υλοποίηση της εφαρµογής που θα παραδίδαµε στην ∆ιοίκηση της κλινικής Κυβέλη, ήταν 
απαραίτητο να ερευνήσουµε την ύπαρξη αντίστοιχων συστηµάτων, να σκεφτούµε τις 
σχεδιαστικές ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτονται αλλά και να καταγράψουµε λεπτοµερώς 
τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος σε συνεργασία µε την διοίκηση της κλινικής . Με 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαµε ότι το τελικό παραδοτέο έχει στοιχεία καινοτοµίας έναντι του 
ανταγωνισµού, είναι σχεδιαστικά άρτιο και καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες που έχει 
ορίσει σε αυτή την φάση η ∆ιοίκηση της κλινικής Κυβέλη. 

Στις επόµενες παραγράφους, προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση της υλοποίησης 
και των επιµέρους λεπτοµερειών, θα αναφερθούµε σε βασικούς ορισµούς που αφορούν την 
ηλεκτρονική υγεία και τα πληροφοριακά συστήµατα υγείας, στην έρευνα που κάναµε για 
αντίστοιχα συστήµατα που χρησιµοποιεί ο ανταγωνισµός και στις σχεδιαστικές ανάγκες που 
ικανοποιεί η εφαρµογή βάσει των λειτουργικών απαιτήσεων που έχουν οριστεί.   
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3. Ηλεκτρονική Υγεία 

3.1 Εισαγωγή 

Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων έχει παρεισφρήσει 
σε σχεδόν όλους τους τοµείς της καθηµερινότητάς µας. Ένας τέτοιος τοµέας είναι και αυτός της 
Υγείας, όπου συχνά χρησιµοποιούµε τον όρο Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) για να 
περιγράψουµε την χρήση ηλεκτρονικών µέσων που επιτρέπουν την διευκόλυνση παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Η έννοια της Ηλεκτρονικής Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τεχνολογικών 
εργαλείων που έχουν ως στόχο την καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση 
και διαχείριση της υγείας.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής υγείας είναι:  

o Αποδοτικότητα (Efficiency): Μια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας είναι 
να αυξήσει την αποδοτικότητα της ιατρικής περίθαλψης, µειώνοντας το κόστος. 
Ένας πιθανός τρόπος µείωσης του κόστους είναι η αποφυγή διπλών ή µη 
απαραίτητων διαγνωστικών ή θεραπευτικών διαδικασιών µέσω της επικοινωνίας 
ανάµεσα στους φορείς υγείας και τον πολίτη. 

o Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης: Η αύξηση της αποδοτικότητας δεν µειώνει 
µόνο το κόστος αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα και την ποιότητα. Η ηλεκτρονική υγεία 
µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης επιτρέποντας, για 
παράδειγµα, συγκρίσεις ανάµεσα στους παροχείς υγείας. 

o  Επιστηµονική τεκµηρίωση (Evidence based): Οι ενέργειες της ηλεκτρονικής υγείας 
πρέπει να τεκµηριώνονται µε την έννοια ότι η αποδοτικότητά τους πρέπει να 
αποδεικνύεται µε επιστηµονικές µεθόδους. 

o  Ενδυνάµωση πολιτών και ασθενών: Οι βάσεις δεδοµένων υγείας και ο 
προσωπικός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος καθίστανται προσβάσιµα από το 
διαδίκτυο. Ανοίγονται έτσι νέοι ορίζοντες για ανθρωποκεντρικά συστήµατα υγείας 
και διευκολύνεται ο ασθενής στις επιλογές του. 

o Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέας σχέσης ανάµεσα 
στον ασθενή και τον επαγγελµατία της υγείας, προς µια συνεργασία στην οποία οι 
αποφάσεις θα λαµβάνονται µε κοινό τρόπο. 

o Συνεχής Εκπαίδευση: Επιτρέπεται η εκπαίδευση των γιατρών και του παραϊατρικού 
προσωπικού από online πηγές (συνεχής ιατρική εκπαίδευση) αλλά και των πολιτών 
(για παράδειγµα ιατρικές πληροφορίες πρόληψης).  

o ∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας: Αναβαθµίζονται τα µέσα διακίνησης της 
ιατρικής πληροφορίας, και κατά συνέπεια της επικοινωνίας, µε έναν 
προτυποποιηµένο τρόπο ανάµεσα στους διάφορους φορείς υγείας. Με αυτό τον 
τρόπο προάγεται και η διαλειτουργικότητα. ∆ίνεται η δυνατότητα προσπέλασης και 
ελέγχου σε δεδοµένα όλων των συστηµάτων µε την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός 
ενιαίου σηµείου διαχείρισης και διοίκησης. 

o Επέκταση της εµβέλειας της ιατρικής περίθαλψης: η παροχή υπηρεσιών υγείας 
µεταφέρεται πέρα από τα συµβατικά όρια, τόσο µε τη γεωγραφική όσο και µε τη 
µεταφορική έννοια του όρου. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν 
online ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από διεθνείς παροχείς. Αυτές οι 
υπηρεσίες µπορεί να είναι απλά συµβουλευτικές ή και πιο ουσιαστικές, όπως για 
παράδειγµα η προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. 

o Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική υγεία περιλαµβάνει νέες µορφές αλληλεπίδρασης ασθενή 
– γιατρού και εµπεριέχει νέες προκλήσεις σε θέµατα ασφάλειας, όπως για 
παράδειγµα, το ιατρικό απόρρητο. 

o Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιµίας στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης 
είναι µια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας. [13] 
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Μεταξύ άλλων τεχνολογικών µεθόδων, η έννοια της ηλεκτρονικής υγείας, συµπεριλαµβάνει 
και την έννοια των Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας. Θεωρούµε σκόπιµο, προτού 
προχωρήσουµε στις λεπτοµέρειες της σχεδίασης και της υλοποίησης της εφαρµογής να 
κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας. 

3.2 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 

Συχνά χρησιµοποιούµε τον όρο Πληροφοριακό Σύστηµα σε διάφορους τοµείς όπως στην 
ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), στην ηλεκτρονική µάθηση (e-learning), στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση (e-government), στην ηλεκτρονική υγεία (e-health) κλπ. Θεωρούµε λοιπόν 
απαραίτητο να δώσουµε κάποιους ορισµούς για την έννοια Πληροφοριακό Σύστηµα για να 
αποκτήσουµε σαφή εικόνα των πλεονεκτηµάτων που µας παρέχει η χρήση του. 

Ακολουθούν δύο ορισµοί για την έννοια Πληροφοριακό Σύστηµα: 

• Πληροφοριακά συστήµατα ( Information Systems ή IS) ονοµάζονται ένα σύνολο 
διαδικασιών, ανθρώπινου δυναµικού και αυτοµατοποιηµένων υπολογιστικών 
συστηµάτων, που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, 
αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να 
περιλαµβάνουν λογισµικό, υλικό και τηλεπικοινωνιακό σκέλος [7]. 

• Ένα Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο το οποίο αποτελείται από έξι 
στοιχεία: 

a. Άνθρωποι (το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται µε το πληροφοριακό 
σύστηµα σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες ,διαχειριστές κ.τ.λ.)  

b. ∆ιαδικασίες (το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και το συνδυασµό όλων των 
στοιχείων υποδοµής ενός ΠΣ)  

c. Database (βάση δεδοµένων)  

d. Software (λογισµικό)  

e. Hardware (υλικός εξοπλισµός)  

f. Network (δίκτυο)  

Ένα Πληροφοριακό σύστηµα βοηθάει στον έλεγχο, στο συντονισµό, στην ανάλυση 
προβληµάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Κάθε πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να: 

� προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσµατικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών 
που χρησιµοποιούν το πληροφοριακό σύστηµα και 

� επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των 
αναγκών αυτών.[8] 

Έχοντας πλέον ορίσει την έννοια ενός Πληροφοριακού Συστήµατος θα πρέπει να 
εστιάσουµε στα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας: πώς αυτά ορίζονται και ποια είναι τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους. 

Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας (ΟΠΣΥ) (Hospital Information System – 
HIS) αποτελεί ένα σύνολο ανθρώπων, µηχανών και διαδικασιών που αλληλεπιδρούν µε σκοπό 
την ολοκλήρωση κλινικών, οικονοµικών και διοικητικών παρεµβάσεων στον χώρο του 
νοσοκοµείου. Στόχος του είναι η αποθήκευση, διαχείριση και ανάκληση των πληροφοριών του 
τοµέα υγείας, µέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, η βέλτιστη ικανοποίηση του 
καταναλωτή υπηρεσιών υγείας (ασθενή) και η διευκόλυνση των εργαζοµένων.[9] 

Η µηχανογράφηση ενός νοσοκοµείου απαιτεί τη διασύνδεση ετερογενών τµηµάτων τα οποία 
ανταλλάσσουν πληροφορίες τόσο για την επιστηµονική παρακολούθηση των ασθενών όσο και  
για την υποστήριξη των διοικητικών και οικονοµικών αναγκών ενός νοσοκοµείου. Ένα 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας που καλύπτει την µηχανογράφηση ενός 
νοσοκοµείου αποτελείται από δύο διακριτά Πληροφοριακά Συστήµατα: 

1. Το Κλινικό Πληροφοριακό Σύστηµα που περιλαµβάνει νοσηλευτικά συστήµατα, 
συστήµατα παρακολούθησης, συστήµατα καταχώρησης εντολών, συστήµατα 
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διαχείρισης φαρµακείου, καθώς και εργαστηριακά και ακτινολογικά συστήµατα 
(Laboratory Information System – LIS).  

2. Το ∆ιοικητικό Σύστηµα που σχετίζεται µε συστήµατα εγγραφής ασθενών, 
συστήµατα διαχείρισης οικονοµικών στοιχείων, ανθρώπινων πόρων, κινδύνου, 
συναλλαγών µε τρίτους και συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. 

 

 
Σχήµα , ∆οµή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας, Πηγή [9] 

 

Βάσει όσων έχουν ήδη αναφερθεί για τα Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, 
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες από τις λειτουργίες που µπορεί να καλύπτει ένα 
τέτοιο σύστηµα: 

o Καταχώρηση δεδοµένων ασθενή 

o ∆ιαχείριση εισαγωγής / διακοµιδής / έκδοσης εξιτηρίου από το νοσοκοµείο 

o Καταχώρηση διαχείρισης ραντεβού ασθενών 

o ∆ιαχείριση εργαστηριακών ελέγχων και αποτελεσµάτων 

o ∆ιαχείριση φαρµακευτικής αγωγής 

o ∆ιαχείριση νοσοκοµειακής περίθαλψης 

o Έλεγχος / διαχείριση αποθεµάτων υλικού 

o Προµήθεια γευµάτων 

o ∆ιαχείριση νοσηλευτικού προσωπικού 

o ∆ιαχείριση οικονοµικού προϋπολογισµού  

o ∆ιαχείριση καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού 

 

Έχοντας αναλύσει την δοµή και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας, είναι πλέον σαφές πως η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος 
από µια κλινική υπόσχεται πολλά οφέλη:  

o Καλύτερη, αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση ασθενών. 

o Άµεση και εύκολη πρόσβαση σε στοιχεία των ασθενών και στο ιατρικό ιστορικό 
τους. 

o Βελτίωση της οικονοµικής διαχείρισης του νοσοκοµείου. 

o Μείωση δαπανών λόγω καλύτερης διαχείρισης των πόρων. 

o Ευκολότερη λήψη αποφάσεων διοικητικών θεµάτων του νοσοκοµείου. 

o Καλύτερη διαχείριση της παρεχόµενης φαρµακευτικής αγωγής ανά ασθενή. 
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3.3 Παρουσίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας και 

∆ιαδικτυακών Πυλών Συστηµάτων Υγείας 

Πραγµατοποιήσαµε µια έρευνα στο διαδίκτυο για τα πληροφοριακά συστήµατα που 
χρησιµοποιούν κλινικές και νοσοκοµεία στην χώρα µας. Τα νοσοκοµεία έχουν επενδύσει τόσο 
στην δηµιουργία Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων που εξυπηρετούν πλήθος 
ενδονοσοκοµειακών διαχειριστικών και οργανωτικών διαδικασιών, όσο και στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών πυλών µέσω των οποίων προωθούν και διαφηµίζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
τους. Επιλέξαµε ενδεικτικά να παρουσιάσουµε κάποια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά 
Συστήµατα Υγείας καθώς και δύο διαδικτυακές πύλες γνωστών µαιευτικών κλινικών. 

3.3.1 Πληροφοριακό Σύστηµα MedISys 

Το MedISys είναι ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας που σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε από την εταιρεία πληροφορικής MED.I.S. Α.Ε. (Medical Information Systems) και 
χρησιµοποιείται από το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», από το Νοσοκοµείο 
«Ερρίκος Ντυνάν» αλλά και από το Μαιευτικό Κέντρο «ΓΑΙΑ». 

Το MedISys καλύπτει µεγάλο µέρος από τις ανάγκες της σύγχρονης Μονάδας Υγείας και 
ακολουθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, που επιτρέπει την σταδιακή εγκατάστασή του. Το 
MedISys διαθέτει τα εξής υποσυστήµατα [10]: 

• Γραφείο Κίνησης Ασθενών – ∆ιαχείριση Κλινών 

• Ραντεβού - Προγραµµατισµός Πόρων 

• Υποδοχή Εξωτερικών Ασθενών 

• Ταµείο Εξωτερικών Ασθενών 

• Λογιστήριο Ασθενών 

• Υποβολές Ασφαλιστικών Ταµείων 

• Αποθήκες - ∆ιαχείριση Αποθεµάτων 

• Προµήθειες 

• Φαρµακείο 

• ∆ιαιτολογικό 

• Γενική & Αναλυτική Λογιστική 

• ∆ιαχείριση Παγίων 

• Ιατρικές Πράξεις – Παραγγελίες Ιατρικών Υπηρεσιών 

• Ιατρικά Πορίσµατα 

• Ιατρικά Πρωτόκολλα 

• Νοσηλευτικός Σταθµός 

• Ιατρικός Φάκελος Ασθενή 
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Εικόνα 1,  MedISys: Εισιτήριο ασθενή, Πηγή [10] 

 

Το σύνολο του συστήµατος είναι προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες και το θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας των ελληνικών νοσοκοµείων. Υποστηρίζει πλήρως το Π∆146/2003, που καθορίζει 
την λειτουργία των λογιστηρίων και της κοστολόγησης των Μονάδων Υγείας, ενώ παρέχει 
δυνατότητα συν-λειτουργίας δηµόσιου λογιστικού συστήµατος και γενικής – αναλυτικής 
λογιστικής, ώστε να εξασφαλίσει οµαλή µετάβαση του προσωπικού στο νέο σύστηµα. [10] 

Εικόνα 2, Κοστολόγηση υπηρεσιών στο MedISys, Πηγή [10] 
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Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας MedISys ακολουθεί µία ασθενοκεντρική 
αρχιτεκτονική οργανώνοντας την πληροφορία γύρω από τον ασθενή και τα περιστατικά του. 
Όλο το ιστορικό ενός ασθενή είναι δυνατό να αναζητηθεί εύκολα και να προβληθούν τα ιατρικά 
ή διοικητικά δεδοµένα που σχετίζονται µε κάθε περιστατικό του ανάλογα µε τα δικαιώµατα που 
κάθε χρήστης διαθέτει. Ο ασθενής για το σύστηµα είναι µοναδικός και αναζητείται εύκολα είτε µε 
τον κωδικό του είτε µε µία σειρά από κριτήρια διευκόλυνσης (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, ηµεροµηνία γέννησης, κλπ). Για κάθε ασθενή τηρούνται επίσης διάφοροι 
εναλλακτικοί κωδικοί ταυτοποίησης, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και η ταυτοποίησή του 
µε άλλα συστήµατα κωδικοποίησης (π.χ. ΑΜΚΑ). [10] 

 

 
Εικόνα 3, Η ασθενοκεντρική προσέγγιση του ΟΠΣΥ MedISys, Πηγή [10] 

3.3.2 Πληροφοριακό Σύστηµα IntraHealth 

Πρόκειται για ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας που αναπτύχθηκε από την 
εταιρεία INTRACOM IT SERVICES και έχει ως στόχο την καταγραφή και την εύκολη και ασφαλή 
ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν τις ιατρικές, νοσηλευτικές και διοικητικές διαδικασίες ενός 
νοσοκοµείου. Και σε αυτή την περίπτωση ο σχεδιασµός είναι ασθενοκεντρικός: δηλαδή δίνεται 
έµφαση στις διαδικασίες εκείνες που πρέπει να λάβουν χώρα από την στιγµή της εισαγωγής 
ενός ασθενή στο νοσοκοµείο µέχρι την έξοδο του. 

Το IntraHealth αποτελείται από Εφαρµογές (modules) οι οποίες είναι δυνατόν να 
εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σταδιακά και αυτόνοµα σε κάποιο βαθµό (για παράδειγµα 
Εξωτερικά Ιατρεία, Γραφείο Κίνησης). Η ολοκλήρωση των εφαρµογών αντικατοπτρίζει όλο το 
φάσµα των λειτουργιών επεξεργασίας δεδοµένων που διεξάγονται µε έµµεσο ή άµεσο στόχο 
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την παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς και την ορθή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών στη 
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. [11]  

Το προϊόν διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις :  

1. Έκδοση δικτυακής τεχνολογίας ( web-based version), όπου η είσοδος στο σύστηµα και 
η χρήση του πραγµατοποιούνται από οποιαδήποτε εφαρµογή φυλλοµετρητή (browser). 
Η έκδοση αυτή έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογικές κατευθύνσεις. Η έκδοση αυτή (που είναι και η επικρατούσα σήµερα αλλά 
και στο µέλλον) έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε τοµείς όπως η αποµακρυσµένη 
πρόσβαση, η επεκτασιµότητα, η ανεξαρτησία από hardware (τερµατικά), η ανεξαρτησία 
από λειτουργικά συστήµατα (Windows, Unix, Linux, Mac), και το συγκριτικά χαµηλότερο 
κόστος εγκατάστασης και αναβαθµίσεων στο µέλλον.  

2. Έκδοση client / server, όπου η είσοδος και η χρήση της εφαρµογής πραγµατοποιούνται 
µέσα από συγκεκριµένο γραφικό περιβάλλον. [11] 

 
Εικόνα 4, Υποσυστήµατα του ΟΠΣΥ IntraHealth, Πηγή [11] 

 

Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι το IntraHealth µπορεί να καλύψει τις ακόλουθες λειτουργικές 
ανάγκες [11]: 

o Ιατρική φροντίδα/ νοσηλευθέντες ασθενείς  

o Νοσηλευτική Φροντίδα  

o Ιατρεία  

o Εργαστήρια 

o Εξετάσεις 
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o Γραµµατεία 

o Γραφείο Κίνησης 

o Προγραµµατισµός ιατρικού προσωπικού  

o Προγραµµατισµός νοσηλευτικού προσωπικού 

o Εφηµερίες 

o Φαρµακείο 

o ∆ιαιτολογικό 

o Οργανόγραµµα νοσοκοµείου 

o Προϋπολογισµός 

o Λογιστήριο – γενική λογιστική 

o Προσωπικό – µισθοδοσία  

o Συµβάσεις – προµηθευτές  

o Πάγια  

o Αποθήκες 

o Αξιόγραφα – cash flow 

o Νοσήλια 

o Στατιστικά στοιχεία 

o ∆ιασυνδέσεις (µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, Bar-Code systems, κλπ) 

3.3.3 Πύλη Ιατρικών Εφαρµογών - Concerto Portal 

Μια ενδιαφέρουσα λύση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής  υγείας (e-health) παρουσιάζεται από την 
εταιρεία Apollo Information Technologies Α.Ε. η οποία εκτός από Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας (SmartHealth – αποτελείται από επιµέρους πληροφοριακά 
συστήµατα) και ένα Ενδιάµεσο (middleware) Πληροφοριακό Σύστηµα (Rhapsody Integration 
Engine) που επιτρέπει την διασύνδεση και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πολλαπλών 
διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων. Έχει επίσης υλοποιήσει και το Concerto Portal που 
είναι µια πύλη ιατρικών εφαρµογών (Medical Applications Portal) η οποία τοποθετείται πάνω 
από πολλαπλά Πληροφοριακά Συστήµατα, παρέχοντας ενιαία εικόνα των δεδοµένων των 
ασθενών. 

Το Concerto Portal δίνει γρήγορα και µε µεγάλη ασφάλεια κλινικές πληροφορίες και ιατρικά 
δεδοµένα ασθενών σε µια ενιαία επιφάνεια πληροφορίας, κατάλληλα προσαρµοσµένη για 
οργανισµούς, κλινικούς ιατρούς και φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η πύλη αυτή 
παρέχει µια ενιαία εικόνα για τον ασθενή διαµέσου διαφορετικών ιατρικών πληροφοριακών 
συστηµάτων. [12] 
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Εικόνα 5, ∆οµή διασύνδεσης Concerto portal µε ΠΣ, Πηγή [12] 

 

Το Concerto Portal δηµιουργεί ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον για εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα και σε διαφορετικά νοσοκοµεία, κλινικές 
και µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Για παράδειγµα, µετά την εύρεση ενός ασθενή, ο 
κλινικός ιατρός µπορεί άµεσα να δει τις ακτινολογικές εικόνες και τα εργαστηριακά 
αποτελέσµατα από ένα πληροφοριακό σύστηµα σε µια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
κλινικές σηµειώσεις και αλληλογραφία από ένα άλλο πληροφοριακό σύστηµα και µια πλήρη 
παραγγελία εξετάσεων ή µια έκθεση εξιτηρίου από πρόσθετα πληροφοριακά συστήµατα. [12] 
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Εικόνα 6, Ενιαίο γραφικό περιβάλλον και πρόσβαση σε διαφορετικά ΠΣ, Πηγή [12] 

3.3.4 Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Ρέα – διαδικτυακή πύλη 

Η Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Ρέα, χρησιµοποιεί την διαδικτυακή πύλη 
www.reamaternity.gr προκειµένου να ενηµερώσει για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της αλλά και 
να προσελκύσει νέους πελάτες. 

Στην διαδικτυακή πύλη πέρα από τα άρθρα που αφορούν τις υπηρεσίες της κλινικής και την 
διοικητική δοµή της, υπάρχει πίνακας µε τις τελευταίες ανακοινώσεις, widgets που αφορούν 
φάσεις του γυναικείου κύκλου αλλά και του κύκλου εγκυµοσύνης, συνδέσµους προς web 2.0 
συστήµατα (facebook, twitter, youtube) αλλά και διαφηµιστικά πλαίσια ή βίντεο για τις υπηρεσίες 
της ίδιας της κλινικής. 
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Εικόνα 7,Κλινική Ρέα: µενού πλοήγησης και πίνακας ανακοινώσεων, Πηγή [5] 

 

 
Εικόνα 8, Κλινική Ρέα: χρήσιµα εργαλεία και σύνδεσµοι σε web 2.0 συστήµατα, Πηγή [5] 

3.3.5 Μαιευτήριο Ιασώ – διαδικτυακή πύλη 

Το Μαιευτήριο Ιασώ χρησιµοποιεί την διαδικτυακή πύλη http://www.iaso.gr/iaso. Βασικός 
στόχος της πύλης είναι η παρουσίαση  των υποστηριζόµενων υπηρεσιών της κλινικής αλλά και 
η ενηµέρωση για διαδικαστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στην κλινική. 
Παράλληλα υποστηρίζει συνδέσµους προς τα τελευταία νέα – ανακοινώσεις του µαιευτηρίου,  
δελτία τύπου αλλά και ιατρικά άρθρα. Η σελίδα υποστηρίζει και σύνδεση µε την αντίστοιχη 
σελίδα στο facebook. 
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Εικόνα 9, Κλινική Ιασώ: σύνδεση µε σελίδα στο facebook, Πηγή [14] 

 

 
Εικόνα 10, Κλινική Ιασώ: ιατρικά άρθρα, Πηγή [14] 
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4. Ανάλυση Απαιτήσεων 

Μετά από κατάλληλη µελέτη και σε συνεργασία µε την ∆ιοίκηση της µαιευτικής κλινικής Κυβέλη, 
καταλήξαµε στις σχεδιαστικές απαιτήσεις που θέλουµε να καλύπτει το σύστηµά µας. Σε αυτή 
την ενότητα θα παρουσιάσουµε µια προς µια τις απαιτήσεις αυτές και θα αναλύσουµε ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά του συστήµατος που σχεδιάσαµε που ικανοποιούν κάθε µια από τις 
απαιτήσεις αυτές ξεχωριστά. 

4.1 Ευχρηστία 

Με τον όρο ευχρηστία, όταν αναφερόµαστε στον σχεδιασµό εφαρµογής (λογισµικού), 
αναφερόµαστε στην δυνατότητα η διεπαφή της εφαρµογής να είναι εύκολη στην χρήση 
ανεξαρτήτως του επίπεδου εξοικείωσης των χρηστών µε την συγκεκριµένη εφαρµογή.  

Η ευχρηστία λογισµικού σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9241-11 ορίζεται ως «η δυνατότητα 
ενός προϊόντος / συστήµατος ή υπηρεσίας που χρησιµοποιείται από καθορισµένους χρήστες µε 
καθορισµένους στόχους, υπό καθορισµένες συνθήκες χρήσης, να παρέχει αποτελεσµατικότητα, 
αποδοτικότητα και υποκειµενική ικανοποίηση στους χρήστες του». [15]  Πιο συγκεκριµένα, είναι 
ο βαθµός στον οποίο ένα προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από προκαθορισµένους χρήστες, 
για να επιτευχθούν προκαθορισµένοι στόχοι, µε αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και 
ικανοποίηση σε ένα προκαθορισµένο πλαίσιο χρήσης : 

1. Αποτελεσµατικότητα: Ορίζεται ως η ακρίβεια και η πληρότητα µε την οποία οι χρήστες 
επιτυγχάνουν τις προκαθορισµένες στοιχειώδεις εργασίες. 

2. Αποδοτικότητα: Ορίζεται ως οι πόροι που καταναλώνονται σε σχέση µε την ακρίβεια 
και την πληρότητα µε την οποία οι χρήστες επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

3. Ικανοποίηση: Είναι καθαρά υποκειµενικό µέτρο και αφορά την άνεση και αποδοχή του 
συστήµατος από τους τελικούς χρήστες. [16] 

Προκειµένου να επιτύχουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό ευχρηστίας για το σύστηµα 
που σχεδιάσαµε φροντίσαµε η διεπαφή του χρήστη να βασιστεί στις ακόλουθες παραµέτρους:  

• Έκθεση λειτουργιών. Σχεδιάστηκε απλό γραφικό περιβάλλον, όπου χρησιµοποιούνται 
εύκολα στην χρήση και κατανοητά µενού, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να 
αντιλαµβάνεται άµεσα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από το σύστηµα. Όπου 
χρειάστηκε έχουν προστεθεί κείµενα που περιγράφουν την κάθε παρεχόµενη 
λειτουργία. Όλα τα κείµενα που περιγράφουν τις παρεχόµενες λειτουργίες φροντίσαµε 
να είναι σύντοµα, περιεκτικά και ευανάγνωστα. 

• Οµοιοµορφία. Στο σύνολο των λειτουργιών που παρέχονται από το σύστηµα, 
χρησιµοποιήσαµε κοινό φόντο, όµοιο χρωµατισµό, κοινή γραµµατοσειρά και µέγεθος 
για τις ίδιες λειτουργίες και χαρακτηρισµούς (επικεφαλίδες, βασικό κείµενο κ.τ.λ). 

• Ευκολία εκµάθησης. Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα χρήσης µιας εφαρµογής είναι ο βαθµός εξοικείωσης του εκάστοτε 
χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνουµε λοιπόν, πόσο σηµαντική παράµετρος 
είναι η ευκολία εκµάθησης της εφαρµογής/ λογισµικού. Φροντίσαµε λοιπόν ώστε τα 
παρόµοια στοιχεία της διεπαφής (για παράδειγµα οι αναδιπλώσεις των διαφορετικών 
µενού και η εµφάνιση και ο τρόπος που συµπληρώνονται και υποβάλλονται οι διάφορες 
φόρµες) να έχουν παρόµοια συµπεριφορά ώστε να διευκολύνουν τον χρήστη να 
συγκρατεί την γνώση χρήσης τους και να µειώνεται ο χρόνος εκµάθησης.  

• Εύκολη πλοήγηση. Στο σύστηµα που σχεδιάσαµε η πλοήγηση στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες και πληροφορίες γίνεται από µια βασική µπάρα πλοήγησης/ κύριο µενού. Με 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαµε την άµεση πρόσβαση του χρήστη στις επιµέρους 
λειτουργικότητες ενώ παράλληλα φροντίσαµε όλες οι υπηρεσίες να είναι 
κατηγοριοποιηµένες και κάθε υποσελίδα να έχει τον δικό της τίτλο, ο οποίος προδίδει 
και το περιεχόµενό της. Επίσης διασφαλίσαµε την εύκολη πλοήγηση στο σύστηµα 
ανεξαρτήτως συσκευής (ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, smartphone) – άρα και 
οθόνης προβολής – χρησιµοποιώντας την τεχνική σχεδίασης responsive web design 
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όπου τα µενού και τα σχεδιαστικά πλαίσια προσαρµόζονται κάθε φορά µε διαφορετικό 
τρόπο ανάλογα µε τις δυνατές διαστάσεις. 

• Χαµηλή συχνότητα σφαλµάτων χρήστη. Για να µειωθεί η ανασφάλεια των χρηστών, 
η διεπαφή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εµφανίζονται µηνύµατα λάθους και µηνύµατα 
καθοδήγησης σε πιθανά λάθη των χρηστών. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να αφορούν 
από την απλή διαδικασία συµπλήρωσης της φόρµας σύνδεσης του χρήστη µέχρι και 
συµπλήρωση πιο σύνθετων φορµών ή και γενικότερα πιο σύνθετων λειτουργικών 
διαδικασιών. 

4.2 Συνεργατικότητα 

Ακόµα µια απαίτηση που κληθήκαµε να καλύψουµε µε την σχεδίαση του συστήµατος για την 
κλινική Κυβέλη είναι η συνεργατικότητα. Με τον όρο συνεργατικές υπηρεσίες περιγράφουµε 
όλες εκείνες τις λειτουργίες που βοηθούν να εκτελούµε από κοινού έργα. 

Οι τεχνολογίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συνεργασία από απόσταση και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• ασύγχρονες τεχνολογίες συνεργασίας και τεχνολογίες για διαδικτυακές πύλες 
συνεργασίας (portal technology) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ασύγχρονη 
ροή και ανταλλαγή πληροφοριών. Οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να υποστηρίξουν 
υπηρεσίες και εφαρµογές όπως: διαχείριση εγγράφων, forums, οµάδες συζήτησης, 
ηµερολόγιο και χρονοδιάγραµµα, κλπ. 

• τεχνολογίες συνεργασίας πραγµατικού χρόνου (real-time collaboration technology), που 
συµπεριλαµβάνουν τεχνολογίες για την αλληλεπίδραση γεωγραφικά αποµακρυσµένων 
χρηστών. Οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες και εφαρµογές 
όπως τηλεδιάσκεψη µε ήχο και βίντεο, συνοµιλία µε κείµενο (text chat), άµεσα 
µηνύµατα (instant messaging), εκποµπή βίντεο (video broadcasting), διαµοιραζόµενο 
ασπροπίνακα (shared whiteboard), διαµοίραση εφαρµογών (application sharing), 
συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα (collaborative virtual environments - CVEs), κλπ.» 
[18] [19]. 

Ειδικά για την περίπτωση διαδικτυακών εφαρµογών, όταν αναφερόµαστε στην 
συνεργατικότητα χρησιµοποιούµε τον όρο Web 2.0. «Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού η οποία βασίζεται στην 
όλο και µεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου να µοιράζονται πληροφορίες και 
να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι µια δυναµική διαδικτυακή πλατφόρµα στην 
οποία µπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα 
υπολογιστών και δικτύων» [20]. Συγκεκριµένα µε τον όρο Web 2.0 σχετίζουµε «τις εφαρµογές 
ιστού που διευκολύνουν τον διαµοιρασµό πληροφοριών, την διαλειτουργικότητα, τον σχεδιασµό 
µε επίκεντρο τον χρήστη και τη συνεργατικότητα στο WWW. Ένας ιστότοπος µε Web 2.0 
επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται µεταξύ τους µέσω διαλόγου 
σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ως δηµιουργοί περιεχοµένου που παράγεται από τους 
χρήστες σε µία εικονική κοινότητα» [21]. Οι χρήστες παύουν πλέον να είναι παθητικοί 
καταναλωτές περιεχοµένου που έχει δηµιουργηθεί για αυτούς. Παραδείγµατα Web 2.0 
περιλαµβάνουν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολογία, τα wikis, τις ιστοσελίδες 
διαµοιρασµού βίντεο κ.α. 

Στην περίπτωση του συστήµατος που σχεδιάσαµε για την κλινική Κυβέλη έχουµε 
συµπεριλάβει forum, οµάδες συζήτησης, ηµερολόγιο και δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλα web 
2.0 συστήµατα (για παράδειγµα facebook και twitter). 

4.3 Ιδιωτικότητα         

Μια από τις βασικές απαιτήσεις στον σχεδιασµό ενός συστήµατος είναι η εξασφάλιση της 
προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών του. Ένας από τους πιο διαδεδοµένους ορισµούς 
της ιδιωτικότητας είναι του καθηγητή του πανεπιστηµίου Columbia, Alan F. Westin που ορίζει 
την ιδιωτικότητα ως εξής:  
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«Ιδιωτικότητα είναι η αξίωση των ατόµων, των οµάδων ή των οργανισµών να καθορίζουν για 
τους εαυτούς τους πότε, πώς και σε ποιο βαθµό οι πληροφορίες σχετικά µε αυτούς 
κοινοποιούνται στους άλλους» [17]. 

Για να εξασφαλίσουµε την απαίτηση της ιδιωτικότητας στο σύστηµα που σχεδιάσαµε, 
υιοθετήσαµε το µοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βασισµένο σε Ρόλους (Role Based Access 
Control – RBAC). Με την έννοια «ρόλος» αναφερόµαστε σε ένα σύνολο από ενέργειες και 
αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις διαφορετικές λειτουργίες που προσφέρει το σύστηµα. Το 
µοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης βάσει ρόλων χρησιµοποιεί ιεραρχίες ρόλων και πλήθος 
περιορισµών πρόσβασης µε στόχο την ελεγχόµενη προσπέλαση σε δεδοµένα και λειτουργίες 
του συστήµατος. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού είναι ότι σε κάθε 
χρήστη του συστήµατος µπορεί να ανατεθεί ένας ή και παραπάνω ρόλοι, εκχωρώντας µε αυτόν 
τον τρόπο και τα δικαιώµατα πρόσβασης (access permissions)  για τις αντίστοιχες λειτουργίες ή 
δεδοµένα του συστήµατος. Στο πλαίσιο του ελέγχου προσπέλασης στις λειτουργίες και τα 
δεδοµένα του συστήµατος, ο διαχωρισµός των χρηστών από τους ρόλους τους προσφέρει 
ευελιξία στους τρόπους συνδυασµού χρηστών και ρόλων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους 
χρήστες να λειτουργούν ως κάποιος ρόλος, χωρίς να επηρεάζονται άλλες δραστηριότητες τους 
που εξαρτώνται από άλλους ρόλους. Συνεπώς, ο καθορισµός των κανόνων προσπέλασης σε 
δεδοµένα και λειτουργίες µπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί βάσει των γενικότερων 
πλαισίων που θέτει ένας ρόλος και ανεξάρτητα από τους συγκεκριµένους χρήστες που 
σχετίζονται µε τον ρόλο. Στα πλεονεκτήµατα  χρήσης του µοντέλου RBAC θα πρέπει να 
προστεθούν η απλοποίηση της διαχείρισης των δικαιωµάτων πρόσβασης σε λειτουργίες και 
δεδοµένα καθώς και η δυνατότητα αποτελεσµατικού ελέγχου και απολογισµού των 
εξουσιοδοτήσεων των χρηστών. 

Συγκεκριµένα στο πληροφοριακό σύστηµα της κλινικής Κυβέλη, η πρόσβαση σε 
συγκεκριµένες παρεχόµενες λειτουργίες και δεδοµένα πρέπει να είναι ελεγχόµενη λόγω των 
διαφορετικών αναγκών που εξυπηρετεί ένα τέτοιο σύστηµα. Για παράδειγµα το νοσηλευτικό 
προσωπικό και η γραµµατειακή υποστήριξη της κλινικής θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
πολύ εξειδικευµένες υπηρεσίες που το ιατρικό προσωπικό ή και οι πελάτες τις κλινικής δεν θα 
πρέπει να έχουν. Για αυτό τον λόγο το σύστηµα που υλοποιήσαµε υποστηρίζει τους 
ακόλουθους ρόλους: 

o Απλός χρήστης. Απλός χρήστης του συστήµατος θεωρείται ο µη εγγεγραµµένος 
χρήστης. Ο χρήστης αυτός έχει δικαιώµατα πρόσβασης σε σελίδες ενηµερωτικού 
χαρακτήρα που µπορεί να αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής ή 
ανακοινώσεις και δελτία τύπου που αναρτώνται στο σύστηµα. 

o Εγγεγραµµένος χρήστης. Οποιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωµα εγγραφής στο 
σύστηµα. Τα στοιχεία που απαιτούνται από κάθε χρήστη για να πραγµατοποιήσει 
εγγραφή είναι τα ελάχιστα (επίθετο, όνοµα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
Η εγγραφή ενός χρήστη, του δίνει δικαίωµα συµµετοχής στο forum της κλινικής 
Κυβέλη και πρόσβαση σε διάφορα γυναικολογικά widget που έχουν υλοποιηθεί για 
το µαιευτήριο. Κάθε χρήστης που του έχει ανατεθεί ο συγκεκριµένος ρόλος έχει 
δικαίωµα ενηµέρωσης των στοιχείων εγγραφής του. Ένας χρήστης µε ρόλο 
‘Εγγεγραµµένος χρήστης’ έχει και όλα τα δικαιώµατα του ρόλου ‘Απλός χρήστης’. 

o Πελάτης κλινικής Κυβέλη. Ο χρήστης που του έχει ανατεθεί ο ρόλος ‘πελάτης της 
κλινικής’ έχει αυτόµατα τα δικαιώµατα που έχουν και οι ρόλοι ‘Απλός χρήστης’ κ 
‘Εγγεγραµµένος χρήστης’. Επιπρόσθετα ο χρήστης µε αυτόν τον ρόλο, έχει 
δικαίωµα πρόσβασης και επεξεργασίας των προσωπικών του ιατρικών δεδοµένων 
(αποτελέσµατα εξετάσεων, αρχεία εξετάσεων, ιατρικές γνωµατεύσεις κλπ), ενώ του 
δίνεται η δυνατότητα να έχει πρόσβαση και να χρησιµοποιήσει προσωπικό 
ηµερολόγιο για καταχώρηση σηµαντικών ραντεβού ή σηµειώσεων. Η εγγραφή του 
χρήστη αυτού γίνεται από την γραµµατεία της κλινικής, µε την σύµφωνη γνώµη του 
πελάτη και εφόσον αυτός συµπληρώσει την κατάλληλη φόρµα (απαιτείται η 
εισαγωγή προσωπικών δεδοµένων όπως η ηµεροµηνία γέννησης, ο αριθµός ΑΜΚΑ 
κλπ). 

o Ιατρικό προσωπικό. Οι χρήστες που τους ανατίθεται ο συγκεκριµένος ρόλος 
αποκτούν αυτόµατα και τα δικαιώµατα των ρόλων ‘Απλός χρήστης’ κ 
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‘Εγγεγραµµένος χρήστης’. Ο χρήστης µε τον συγκεκριµένο ρόλο έχει δυνατότητα 
δηµιουργίας νέας ενότητας στο forum, δυνατότητα καταγραφής συµβάντων στο 
προσωπικό ηµερολόγιο, δυνατότητα καταγραφής ραντεβού µε χρήστες που έχουν 
τον ρόλο ‘Πελάτης Κλινικής’ και δυνατότητα πρόσβασης και καταχώρησης νέων 
ιατρικών δεδοµένων για χρήστες µε ρόλο ‘Πελάτης Κλινικής’. 

o Γραµµατειακή υποστήριξη. Ο συγκεκριµένος ρόλος είναι αυτός που δίνει 
δικαιώµατα πρόσβασης στις περισσότερες λειτουργίες του συστήµατος. Οι χρήστες 
που τους έχει ανατεθεί ο συγκεκριµένος ρόλος είναι υπεύθυνοι για τις εγγραφές και 
την ενηµέρωση στοιχείων εγγραφής των ρόλων ‘Πελάτης κλινικής’ και ‘Ιατρικό 
προσωπικό’. Έχουν όλα τα δικαιώµατα που έχει και ο ρόλος ‘Ιατρικό Προσωπικό’ 
εκτός από την δυνατότητα καταχώρησης ραντεβού ενώ παράλληλα έχουν και 
πρόσβαση στις καταχωρήσεις ιατρικών ραντεβού για κάθε χρήστη που του έχει 
ανατεθεί ο ρόλος ‘Ιατρικό Προσωπικό’. Πέραν όλων αυτών που αναφέρθηκαν, ο 
συγκεκριµένος ρόλος δίνει δικαιώµατα δηµιουργίας, επεξεργασίας και ανάρτησης 
ανακοινώσεων, δελτίων τύπων και διαφηµίσεων. 

4.4 Νοµική συµβατότητα 

Στην περίπτωση του πληροφοριακού συστήµατος και της web πλατφόρµας για την κλινική 
Κυβέλη, θέλοντας να διασφαλίσουµε την νοµική συµβατότητα του ιατρικού απορρήτου των 
προσωπικών δεδοµένων των πελατών της κλινικής Κυβέλη χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο 
Ελέγχου Πρόσβασης Βασισµένο σε Ρόλους (RBAC) που αναφέρθηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο. Χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο πρότυπο πρόσβασης, δηµιουργήσαµε ρόλους 
που θα πρέπει να ανατεθούν µόνο σε χρήστες που αποτελούν και εξειδικευµένο προσωπικό 
της κλινικής και οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδοµένα των πελατών της κλινικής. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε ότι πρόσβαση στα ιατρικά δεδοµένα κάθε χρήστη θα έχει 
µόνο ο ίδιος ο χρήστης και το εξειδικευµένο προσωπικό της κλινικής. 

4.5 Κλιµάκωση 

Ο αρχικός σχεδιασµός του συστήµατος για την κλινική Κυβέλη συµπεριλαµβάνει περιορισµένες 
λειτουργικότητες όσον αφορά τις διοικητικές ανάγκες της κλινικής. Ο στόχος που αρχικά τέθηκε 
από την ∆ιοίκηση της κλινικής, είναι η προσέγγιση του πελατολογίου της κλινικής µε ένα 
εύχρηστο και καινοτόµο προϊόν αλλά και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες 
µέσω της δηµιουργίας µιας ηλεκτρονικής βάσης που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το ιατρικό 
προσωπικό. Γνωρίζοντας ότι η επέκταση του πληροφοριακού συστήµατος και σε άλλους τοµείς 
(για παράδειγµα το λογιστήριο της κλινικής), που είναι αναγκαία και απαραίτητη, θα 
δροµολογηθεί από την ∆ιοίκηση της κλινικής στο άµεσο µέλλον, επιλέξαµε ο σχεδιασµός της 
εφαρµογής να βασιστεί σε ένα περιβάλλον εύκολα επεκτάσιµο.   

Επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content 
Management System – CMS) Drupal επειδή ακριβώς παρέχει δυνατότητες κλιµάκωσης και 
επέκτασης µέσω προσθήκης “modules” που θα υλοποιούν τυχόν νέες λειτουργικότητες. Ένα 
module αποτελεί µια «µονάδα» ή ένα «κοµµάτι» αυτόνοµης υλοποίησης που εξυπηρετεί 
συγκεκριµένες λειτουργικότητες και µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί κατά βούληση από ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS). Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου είναι που επιλέξαµε να εκµεταλλευτούµε προκειµένου να 
εξασφαλίσουµε  µεγάλη σχεδιαστική ευελιξία και δυνατότητα εύκολης και γρήγορης  
επεκτασιµότητας του συστήµατος.   
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4.6 ∆ιαχρονικότητα 

Από την στιγµή που ένα σύστηµα λογισµικού θα βγει στην παραγωγική διαδικασία καλείται να 
αντιµετωπίσει µια σηµαντική πρόκληση: κατά πόσο θα µπορέσει να έχει διάρκεια στον χρόνο. Ο 
µόνος τρόπος να επιτευχθεί η διαχρονικότητα µιας εφαρµογής είναι η διαρκής εξέλιξή της µέσα 
από µια διαδικασία συνεχούς ελέγχου και επαναπροσδιορισµού της.  

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, για τον σχεδιασµό του συστήµατος ακολουθήσαµε το µοντέλο 
Ανάπτυξης Συστήµατος Κύκλου Ζωής (SDLC – System Development Life Cycle). Βάσει του 
συγκεκριµένου µοντέλου το τελευταίο βήµα, µετά την εγκατάσταση του συστήµατος, είναι η 
αξιολόγηση και η συντήρησή του. Με την αξιολόγηση του συστήµατος ουσιαστικά 
πραγµατοποιείται έλεγχος στο κατά πόσο το σύστηµα ανταποκρίνεται στις σχεδιαστικές του 
απαιτήσεις και ταυτόχρονα διαφαίνονται τα σηµεία εκείνα στα οποία το σύστηµα υστερεί και 
χρειάζονται αλλαγές και διορθώσεις. ∆ηλαδή η αξιολόγηση του συστήµατος είναι η µέθοδος 
αυτή που θα µας οδηγήσει κατάλληλα στο συνεχή έλεγχο και επαναπροσδιορισµό των 
λειτουργιών που υποστηρίζονται από το σύστηµα και συνεπώς στην εξέλιξη του και στην 
επίτευξη της διαχρονικότητάς του.  

4.7 Απαιτήσεις Χρήστη 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης απαιτήσεων του συστήµατος, δεν θα µπορούσαµε να µην 
καταγράψουµε τις απαιτήσεις των χρηστών τουλάχιστον από την πλευρά των χρηστών της 
κλινικής Κυβέλη. Σε συνεργασία µε την διοίκηση αλλά και το προσωπικό της κλινικής 
καταγράψαµε και αναφέρουµε επιγραµµατικά τις λειτουργικές απαιτήσεις που θα πρέπει να 
καλύπτει το σύστηµα σχετικά µε τους ρόλους ‘Πελάτης κλινικής’, ‘Ιατρικό Προσωπικό’ και 
‘Γραµµατειακή υποστήριξη’. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να ενηµερώσει τα προσωπικά του στοιχεία που 
καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή του στο σύστηµα. 

• Ο χρήστης θα πρέπει  να µπορεί να έχει πρόσβαση στο forum της κλινικής και να 
συµµετέχει στα ανοιχτά θέµατα. 

• Οι χρήστες που αποτελούν το ιατρικό προσωπικό της κλινικής θα πρέπει να µπορούν 
να ανοίγουν νέα θέµατα στο forum της κλινικής και να συµµετέχουν σε όλα τα θέµατα. 

• Οι χρήστες που αποτελούν το ιατρικό προσωπικό της κλινικής θα πρέπει να µπορούν 
να επεξεργάζονται δηµοσιεύσεις άλλων χρηστών του forum σε ειδικές περιπτώσεις που 
µπορεί να θίγονται µέρος των υπόλοιπων χρηστών της κοινότητας. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί και µε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το 
facebook, twitter, google+ κλπ 

• Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να έχει πρόσβαση στο ηµερολόγιο της κλινικής όπου 
θα καταγράφονται συµβάντα, ανακοινώσεις και δελτία τύπου της κλινικής και µέσω του 
ηµερολογίου να έχει πρόσβαση στις επιµέρους λεπτοµέρειες των καταχωρήσεων 
αυτών. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να καταχωρεί στο προσωπικό του ηµερολόγιο 
σηµειώσεις. Οι σηµειώσεις αυτές θα εµφανίζονται µετά την σύνδεση του µαζί µε τα 
υπόλοιπα συµβάντα της κλινικής Κυβέλη. 

• Ο χρήστης που ανήκει στο ιατρικό προσωπικό της κλινικής θα πρέπει να µπορεί να 
καταγράφει ραντεβού µε πελάτες της κλινικής εισάγοντας το όνοµά τους ή τον αριθµό 
ΑΜΚΑ τους. Οι καταχωρήσεις αυτές θα εµφανίζονται στο προσωπικό του ηµερολόγιο, 
µαζί µε τις υπόλοιπες καταχωρήσεις (προσωπικές σηµειώσεις, συµβάντα κλινικής 
Κυβέλη) και θα συνδέονται µε το προφίλ του πελάτη της κλινικής που κανονίστηκε το 
ραντεβού. 

• Οι χρήστες που αποτελούν προσωπικό της κλινικής Κυβέλη θα πρέπει να µπορούν να 
έχουν πρόσβαση στην λίστα µε τις καρτέλες των πελατών της κλινικής. Η σειρά 
εµφάνισης θα πρέπει να είναι αλφαβητική και θα πρέπει να µπορούν να ταξινοµηθούν 
βάσει επιθέτου ή αριθµού ΑΜΚΑ. 
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• Οι χρήστες που αποτελούν προσωπικό της κλινικής Κυβέλη θα πρέπει να µπορούν να 
έχουν πρόσβαση για προβολή των ιατρικών αρχείων των πελατών της κλινικής.  

• Οι χρήστες που αποτελούν προσωπικό της κλινικής Κυβέλη θα πρέπει να µπορούν να 
καταχωρήσουν ιατρικά αρχεία (ιατρικές εξετάσεις, αποτελέσµατα εξετάσεων, ιατρικές 
γνωµατεύσεις, συνταγογραφήσεις κλπ) για κάθε πελάτη της κλινικής. 

• Ο χρήστης που θα έχει τον ρόλο ‘Πελάτης της κλινικής’ θα πρέπει να µπορεί να έχει 
πρόσβαση στα προσωπικά του δεδοµένα και πλήρη έλεγχο σε αυτά (διαγραφή, 
καταχώρηση, προβολή) 

• Ο χρήστης που θα έχει τον ρόλο ‘Πελάτης της κλινικής’ θα πρέπει να µπορεί να έχει 
πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας (για παράδειγµα τηλέφωνα επικοινωνίας)  του 
ιατρικού προσωπικού της κλινικής. 

• Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πιθανές 
διαδικαστικές και χρήσιµες πληροφορίες (για παράδειγµα πρόσβαση στην κλινική ή 
λεπτοµέρειες για καλύψεις από ασφαλιστικά ταµεία) 
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5. Θέµατα σχεδίασης 

Έχοντας παρουσιάσει τις απαιτήσεις που θέλουµε να καλύπτει το σύστηµα της µαιευτικής 
κλινικής Κυβέλη, στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στις επιµέρους σχεδιαστικές λεπτοµέρειες. 
Αρχικά θα αναφερθούµε και θα παρουσιάσουµε στις λειτουργίες που υποστηρίζει το σύστηµα 
της µαιευτικής κλινικής ενώ στην συνέχεια θα καταγράψουµε τις δυνατότητες χρήσης του 
συστήµατος από τους χρήστες ανάλογα µε τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί. 

5.1 Παρουσίαση σχεδίασης διεπαφής συστήµατος Κυβέλη 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε συνοπτικά την διεπαφή του συστήµατος που 
σχεδιάσαµε. Χρωµατικά επιλέξαµε απαλούς τόνους που θα είναι ξεκούραστοι για το µάτι και 
παράλληλα δεν θα αποσπούν την προσοχή από τα κείµενα του συστήµατος, ενώ η επιλογή των 
αποχρώσεων βασίστηκε στην παραδοχή ότι το κοινό που θα απευθυνθεί θα είναι κατά βάση 
γυναικείου φύλου. Θέλαµε η διεπαφή του συστήµατος που σχεδιάσαµε να µην έχει µεγάλη 
πολυπλοκότητα ώστε να µπορεί ακόµα και ο χρήστης µε πολύ χαµηλό βαθµό εξοικείωσης µε το 
σύστηµα να αναγνωρίσει άµεσα τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την πλοήγηση. Σχεδιαστικά 
λοιπόν, οι «γραµµές» του συστήµατος είναι λιτές και απλές και εύκολα µπορούµε να 
διακρίνουµε τις ακόλουθες περιοχές (regions) που ορίζουν: 

1. Επικεφαλίδα. Πρόκειται για το «πάνω» µέρος της διεπαφής, αυτό το µέρος που 
ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για να µας γνωστοποιήσει που βρισκόµαστε: ποιο είναι το 
όνοµα του συστήµατος και τι πραγµατεύεται.  Σε αυτή την περιοχή έχουµε το λογότυπο 
της µαιευτικής κλινικής Κυβέλη, αλλά και συνδέσµους προς δηµοφιλή κοινωνικά δίκτυα.  

 
Εικόνα 11, Περιοχή Επικεφαλίδα συστήµατος Κυβέλη 

 

2. Κύριο µενού πλοήγησης. Αποτελεί ουσιαστικά µια «µπάρα» πλοήγησης στην οποία ο 
χρήστης µπορεί να βρει όλες τις επιλογές πλοήγησης στο σύστηµα, και βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από την περιοχή της επικεφαλίδας. Για έναν χρήστη που δεν έχει 
πραγµατοποιήσει εγγραφή στο σύστηµα το µενού αυτό θα αναφέρεται στην πλοήγηση 
του στα άρθρα που έχουν αναρτηθεί για την κλινική, τα δελτία τύπου της κλινικής και τις 
ανακοινώσεις. Για τους εγγεγραµµένους χρήστες θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται 
λειτουργικότητες ανάλογα µε τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί και άρα και τα δικαιώµατα 
πρόσβασης στις επιµέρους λειτουργίες. 
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Εικόνα 12, Κύριο µενού πλοήγησης συνδεδεµένου χρήστη στο σύστηµα Κυβέλη 

 

3. Βοηθητικά εργαλεία. Πρόκειται για την περιοχή που εκτείνεται στο αριστερό µέρος της 
διεπαφής. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαµε να τοποθετήσουµε όλα τα βοηθητικά 
εργαλεία που θα αναζητήσει ο χρήστης. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται η φόρµα 

σύνδεσης όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεµένος, διάφορα widget όπως για 
παράδειγµα υπολογισµού ηµεροµηνίας τοκετού, το ηµερολόγιο αλλά και στοιχεία 
σύνδεσης του χρήστη στο σύστηµα (περίπτωση συνδεδεµένου χρήστη). 

 
Εικόνα 13, Βοηθητικά εργαλεία συνδεδεµένου χρήστη στο σύστηµα Κυβέλη    

 

4. Slideshow. Ένας από τους βασικούς ρόλους τους συστήµατος που σχεδιάσαµε είναι 
να προωθεί τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής Κυβέλη. Για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο σχεδιάσαµε το συγκεκριµένο πλαίσιο που έχει κεντρική θέση στην εµφάνιση της 
διεπαφής. Αποτελείται από τις διαφορετικές «διαφάνειες» που εναλλάσσονται αυτόµατα 
ή χειροκίνητα και συµπεριλαµβάνουν µια εικόνα, µια σύντοµη περιγραφή και τον 
σύνδεσµο προς το αντίστοιχο άρθρο. Το συγκεκριµένο πλαίσιο εµφανίζεται µόνο στην 
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αρχική οθόνη του συστήµατος. Όταν ο χρήστης επιλέγει επιµέρους λειτουργίες από το 
µενού πλοήγησης, η περιοχή που αντιστοιχεί στην προβολή του slideshow 
«παραχωρείται» στην περιοχή «Πλαίσιο Περιεχοµένου». 

 
Εικόνα 14, Slideshow στο σύστηµα Κυβέλη 

 

5. Πλαίσιο περιεχοµένου. Είναι η βασική περιοχή αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το 
σύστηµα. Όλες οι επιλογές και οι λειτουργίες από το µενού πλοήγησης θα εµφανίζονται 
στην περιοχή αυτή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η περιοχή του «Πλαισίου περιεχοµένου» 
περιορίζεται στην αρχική οθόνη της διεπαφής, αφού «δανείζει» ένα µέρος στην περιοχή 
εµφάνισης «Slideshow». 

 
Εικόνα 15, Πλαίσιο περιεχοµένου στο σύστηµα Κυβέλη 

6. Περιοχές διαφηµίσεων. Η ∆ιοίκηση της κλινικής Κυβέλη έθεσε ως σχεδιαστική 
απαίτηση να υπάρχουν πλαίσια όπου θα µπορούν να διαφηµιστούν οι συνεργαζόµενες 
εταιρείες και χορηγοί της κλινικής. Για αυτόν τον λόγο, µεριµνήσαµε ώστε να υπάρχουν 
τέσσερα διαφορετικά πλαίσια που υποστηρίζουν διαφηµίσεις και βρίσκονται σε δύο 
διαφορετικές περιοχές της διεπαφής. Το ένα πλαίσιο θα φιλοξενεί την κεντρική 
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διαφήµιση και θα βρίσκεται κάτω από την περιοχή «Κύριο µενού πλοήγησης». Τα 
υπόλοιπα τρία πλαίσια διαφηµίσεων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος της διεπαφής και θα 
φιλοξενούν πλήθος διαφηµίσεων για τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε πλαίσιο οι 
διαφηµίσεις εναλλάσσονται αυτόµατα. 

 
Εικόνα 16, Περιοχή κεντρικής διαφήµισης στο σύστηµα Κυβέλη 

 
Εικόνα 17, Περιοχή διαφηµίσεων ανά κατηγορία στο σύστηµα Κυβέλη 

Τέλος, δεν θα µπορούσαµε να µην λάβουµε υπόψη κατά τη σχεδίαση της διεπαφής του 
συστήµατος πως η πρόσβαση µέσω διαδικτύου πλέον δεν γίνεται απαραίτητα µόνο από την 
οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και από άλλες συσκευές (για παράδειγµα tablets και 
smartphones) των οποίων οι διαστάσεις οθόνης ωθούν σε διαφορετικές σχεδιαστικές ανάγκες. 
Για αυτόν τον λόγο αποφασίσαµε να βασίσουµε την σχεδίαση της διεπαφής στην τεχνική του 
responsive web design ώστε να διασφαλίσουµε ότι ο χρήστης θα µπορεί να περιηγηθεί στο 
σύστηµα της κλινικής Κυβέλη το ίδιο εύκολα από οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιµοποιεί, 
ανεξαρτήτως διαστάσεων οθόνης. Στις εικόνες που θα ακολουθήσουν παρουσιάζεται η 
εµφάνιση της διεπαφή του χρήστη στην περίπτωση που οι διαστάσεις της οθόνης προβολής 
µειωθούν δραστικά. Παρατηρούµε πως όπου είναι εφικτό οι περιοχές που ορίσαµε παραπάνω 
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χωρίζονται σε επιµέρους πλαίσια τα οποία παρουσιάζονται σειριακά (Εικόνες 21, 22 και 23) ενώ 
το µενού πλοήγησης µετατρέπεται σε ένα drop down µενού (Εικόνα 19). 

        
Εικόνες 18 και 19, Εµφάνιση διεπαφής σε περιορισµένες διαστάσεις οθόνης προβολής 

 

        
Εικόνες 20 και 21, Slideshow, Πλαίσιο περιεχοµένου και βοηθητικά εργαλεία 
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Εικόνες 22 και 23, Σειριακή εµφάνιση των επιµέρους πλαισίων των περιοχών 

5.2 Παρουσίαση Λειτουργιών Συστήµατος 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε συνοπτικά ποιες λειτουργίες υποστηρίζει το σύστηµα της 
µαιευτικής κλινικής Κυβέλη.  

5.2.1 Σύνδεση χρήστη 

Η διαδικασία σύνδεσης του χρήστη απαιτεί την εισαγωγή του ονόµατος χρήστη και του 
συνθηµατικού που έχει δηµιουργήσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του και πραγµατοποιείται 
από την κατάλληλη φόρµα που βρίσκεται στην περιοχή «Βοηθητικά Εργαλεία». Σε περίπτωση 
αποτυχίας σύνδεσης λόγω λάθους στο όνοµα χρήστη ή στο συνθηµατικό εµφανίζεται το 
αντίστοιχο µήνυµα ανάδρασης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν µπορεί να θυµηθεί το 
συνθηµατικό υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής συνθηµατικού µε αποστολή στο e-mail που είχε 
δηλώσει κατά την εγγραφή του. 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Μαρία Κ. Χαραλαµπίδου 

Ένα πρότυπο διαδικτυακό ΠΣ για µια µαιευτική – γυναικολογική πολυκλινική και η αξιολόγησή του                             33                                                                                                                                 

 
Εικόνα 24, Λάθος στην σύνδεση χρήστη στο σύστηµα Κυβέλη 

 
Εικόνα 25, Σύνδεση µε νέο συνθηµατικό µετά από παραλαβή του κατάλληλου e-mail 

5.2.2 Εγγραφή χρήστη 

Εγγραφή στο σύστηµα µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε χρήστης χωρίς να είναι απαραίτητα 
πελάτης της κλινικής Κυβέλη.  Η εγγραφή πραγµατοποιείται από έναν σύνδεσµο που βρίσκεται 
στο ίδιο πλαίσιο µε την σύνδεση στο σύστηµα και απαιτεί την υποχρεωτική εισαγωγή ονόµατος 
χρήστη, συνθηµατικού και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
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Εικόνα 26, Εγγραφή χρήστη στο σύστηµα Κυβέλη 

5.2.3 Εγγραφή πελάτη κλινικής / ιατρικού προσωπικού 

Η πρόσβαση στην συγκεκριµένη λειτουργικότητα επιτυγχάνεται µέσω της επιλογής «Εγγραφή 
νέου χρήστη» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» από το κύριο µενού πλοήγησης. Η εγγραφή στο 
σύστηµα της κλινικής των χρηστών που θα έχουν ρόλο «Πελάτης Κλινικής», «Γραµµατειακή 
υποστήριξη» ή «Ιατρικό προσωπικό» µπορεί να γίνει µόνο από κάποιον χρήστη που έχει ρόλο 
«Γραµµατειακή υποστήριξη» και εκτός από τα στοιχεία σύνδεσης στο σύστηµα εισάγονται και τα 
ακόλουθα στοιχεία που χωρίζονται σε τρεις «πτυσσόµενες» καρτέλες – κατηγορίες:    

• Προσωπικά στοιχεία: επίθετο, όνοµα, όνοµα πατέρα, αριθµός ΑΜΚΑ, ηµεροµηνία 
γέννησης. 

• Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, πόλη κατοικίας, Τ.Κ., τηλέφωνα 
επικοινωνίας. 

• Στοιχεία εγγραφής:  όνοµα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
συνθηµατικό, κατάσταση (ενεργός, αποκλεισµένος), ειδοποίηση για την δηµιουργία 
λογαριασµού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και επιλογή ρόλου. 

Κατά την εγγραφή τους το όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό προκύπτουν από το όνοµα και το 
επίθετο του χρήστη και στην συνέχεια ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να τα τροποποιήσει. 
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Εικόνα 27, Εγγραφή νέου χρήστη από την γραµµατεία της κλινικής Κυβέλη  

 

 

Εικόνα 28, Ανάθεση ρόλων κατά την εγγραφή χρήστη στο σύστηµα Κυβέλη 
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5.2.4 Ενηµέρωση στοιχείων  

Κάθε εγγεγραµµένος χρήστης θα πρέπει να µπορεί να ενηµερώσει τα στοιχεία που έχουν 
καταχωρηθεί κατά την εγγραφή του. Αυτό επιτυγχάνεται από την επιλογή «Ενηµέρωση 
Προσωπικών Στοιχείων» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» από το κύριο µενού πλοήγησης. Τα 
στοιχεία αυτά µπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία (όνοµα, επίθετο, ηµεροµηνία γέννησης, 
προσωπική εικόνα/ avatar κλπ), ή στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας 
κλπ) ή και στοιχεία εγγραφής στο σύστηµα (όνοµα χρήστη, συνθηµατικό και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

 
Εικόνα 29, Επιλογή ενηµέρωσης στοιχείων από την καρτέλα «∆ιαχείριση» 

 

 
Εικόνα 30, Οµαδοποίηση στοιχείων χρήστη σε τρεις «πτυσσόµενες» κατηγορίες 
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5.2.5 Συµµετοχή στο forum 

Συµµετοχή στο forum έχουν όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες του συστήµατος Κυβέλη µέσω της 
επιλογής «Forums» στην καρτέλα «Επικοινωνία» από το κύριο µενού πλοήγησης. Τα forums 
είναι χωρισµένα σε οµάδες, ενώ υπάρχει και κατηγοριοποίηση για τα ενεργά θέµατα forum, για 
τα θέµατα forum που δεν έχουν καµία απάντηση και τα πιο πρόσφατα νέα θέµατα forum. Νέα 
θέµατα στα forum µπορούν να δηµιουργήσουν µόνο οι χρήστες που έχουν ρόλο «Γραµµατειακή 
υποστήριξη» ή «Ιατρικό προσωπικό». 

 
Εικόνα 31, Προβολή διαθέσιµων οµάδων forums 

 

 
Εικόνα 32, επιλογή κατηγορίας «Ενεργά θέµατα forum» 
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5.2.6 Καταχώρηση ιατρικού ραντεβού 

Κάθε χρήστης που του έχει ανατεθεί ο ρόλος «Ιατρικό Προσωπικό» έχει την δυνατότητα να 
καταχωρεί ραντεβού στο ηµερολόγιο που του παρέχει το σύστηµα, µέσω της επιλογής 
«Καταχώρηση Ραντεβού» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» από το κύριο µενού πλοήγησης. Για την 
καταχώρηση του ραντεβού τα στοιχεία που πρέπει να εισάγει ο χρήστης είναι:  

• τίτλος καταχώρησης (υποχρεωτικό) 

• όνοµα, επίθετο, αριθµός ΑΜΚΑ πελάτη κλινικής (υποχρεωτικό – η συµπλήρωση γίνεται 
µε ένα auto-complete πεδίο, ο χρήστης ξεκινάει την εισαγωγή οποιουδήποτε από τα 
τρία αυτά στοιχεία του πελάτη και εµφανίζονται οι διαθέσιµες επιλογές όσο 
πληκτρολογεί) 

•  Ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης (υποχρεωτικό – pop-up calendar) 

• Ηµεροµηνία και ώρα λήξης συµβάντος (προαιρετικό – pop-up calendar) 

• Σηµειώσεις (προαιρετικό) 

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση ραντεβού, εµφανίζεται στο ηµερολόγιο του χρήστη (περιοχή 
βοηθητικά εργαλεία ή επιλογή προσωπικό ηµερολόγιο από την καρτέλα «∆ιαχείριση») και στις 
επιµέρους λεπτοµέρειες της καταχώρησης υπάρχει σύνδεσµος στην καρτέλα του πελάτη 
(προσωπικά στοιχεία και ιατρικά αρχεία πελάτη). 

 
Εικόνα 33, Καταχώρηση ραντεβού και auto-complete πεδίο εισαγωγής πελάτη 
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Εικόνα 34, Επιτυχής καταχώρηση ραντεβού και εµφάνιση στο ηµερολόγιο 

5.2.7 Καταχώρηση στο Προσωπικό Ηµερολόγιο 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ένας από τους ρόλους «Πελάτης Κλινικής», «Γραµµατειακή 
υποστήριξη» ή «Ιατρικό προσωπικό» έχουν την δυνατότητα να καταχωρήσουν σηµειώσεις ή 
συµβάντα στο προσωπικό τους ηµερολόγιο µέσω της επιλογής «Καταχώρηση ηµερολογίου» 
στην καρτέλα «∆ιαχείριση» από το κύριο µενού πλοήγησης. Τα απαιτούµενα στοιχεία για την 
καταχώρηση είναι τα ακόλουθα: 

• τίτλος καταχώρησης (υποχρεωτικό) 

• Ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης (υποχρεωτικό – pop-up calendar) 

• Ηµεροµηνία και ώρα λήξης συµβάντος (προαιρετικό – pop-up  calendar) 

• Σηµειώσεις (προαιρετικό) 

 
Εικόνα 35, ∆ηµιουργία καταχώρησης ηµερολογίου 
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5.2.8 Προβολή Προσωπικού Ηµερολογίου 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ένας από τους ρόλους «Πελάτης Κλινικής», «Γραµµατειακή 
υποστήριξη» ή «Ιατρικό προσωπικό» έχουν την δυνατότητα να δουν τις καταχωρήσεις του 
προσωπικού τους ηµερολογίου µέσω της επιλογής «Προσωπικό ηµερολόγιο» στην καρτέλα 
«∆ιαχείριση» από το κύριο µενού πλοήγησης. Τα διαφορετικά είδη καταχωρήσεων εµφανίζονται 
µε διαφορετικό χρώµα στο ηµερολόγιο ενώ όταν ο χρήστης επιλέξει τις καταχωρήσεις µπορεί να 
δει τις επιµέρους λεπτοµέρειες και να το τροποποιήσει το περιεχόµενό τους. 

 

 
Εικόνα 36, Προβολή προσωπικού ηµερολογίου 

 

 
Εικόνα 37, προβολή προσωπικού ηµερολογίου ανά εβδοµάδα 
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Εικόνα 38, προβολή στοιχείων καταχώρησης ραντεβού στο ηµερολόγιο  

5.2.9 ∆ηµιουργία Ανακοινώσεων 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Γραµµατειακή Υποστήριξη» έχουν την δυνατότητα 
να δηµιουργήσουν καταχωρήσεις ανακοινώσεων που αφορούν την κλινική Κυβέλη µέσω της 
επιλογής «∆ηµιουργία Ανακοίνωσης» στην καρτέλα «Ανακοινώσεις» στο κύριο µενού 
πλοήγησης. Τα στοιχεία που θα πρέπει να εισαγάγει ο χρήστης για την καταχώρηση είναι τα 
ακόλουθα: 

• Τίτλος καταχώρησης (υποχρεωτικό) 

• Ανακοίνωση (υποχρεωτικό) 

• Ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης (προαιρετικό – pop-up calendar) 

• Ηµεροµηνία και ώρα λήξης συµβάντος (προαιρετικό – pop-up  calendar) 

Μετά την δηµιουργία καταχώρησης ανακοίνωσης, η ανακοίνωση θα εµφανίζεται στην λίστα 
ανακοινώσεων µετά από επιλογή του «Ανακοινώσεις» στην καρτέλα «Ανακοινώσεις» στο κύριο 
µενού πλοήγησης, ενώ παράλληλα αν καταχωρηθούν ηµεροµηνία και ώρα θα εµφανίζεται και 
στο ηµερολόγιο. Η καταχώρηση αυτή του ηµερολογίου θα εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες 
ακόµα και σε αυτούς που δεν είναι εγγεγραµµένοι. 
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Εικόνα 39, ∆ηµιουργία καταχώρησης ανακοίνωσης 

 

 

 

Εικόνα 40, Προβολή ανακοινώσεων και καταχώρηση ανακοίνωσης στο ηµερολόγιο 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Μαρία Κ. Χαραλαµπίδου 

Ένα πρότυπο διαδικτυακό ΠΣ για µια µαιευτική – γυναικολογική πολυκλινική και η αξιολόγησή του                             43                                                                                                                                 

5.2.10 ∆ηµιουργία ∆ελτίου Τύπου 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Γραµµατειακή Υποστήριξη» έχουν την δυνατότητα 
να δηµιουργήσουν δελτία τύπου της κλινικής Κυβέλη µέσω της επιλογής «∆ηµιουργία ∆ελτίου 
Τύπου» στην καρτέλα «Ανακοινώσεις» στο κύριο µενού πλοήγησης. 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να εισαγάγει ο χρήστης για την καταχώρηση είναι τα ακόλουθα: 

• Τίτλος καταχώρησης (υποχρεωτικό) 

• ∆ελτίο τύπου (υποχρεωτικό) 

• Ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης (προαιρετικό – pop-up calendar) 

• Ηµεροµηνία και ώρα λήξης συµβάντος (προαιρετικό – pop-up  calendar) 

• Αρχείο µε το δελτίο τύπου (προαιρετικό – τύποι αρχείου: txt, doc, docx, pdf) 

Μετά την δηµιουργία καταχώρησης δελτίου τύπου, αυτό θα εµφανίζεται στην λίστα µε τα δελτία 
τύπου µετά από επιλογή του «∆ελτία Τύπου» στην καρτέλα «Ανακοινώσεις» στο κύριο µενού 
πλοήγησης, ενώ παράλληλα αν καταχωρηθούν ηµεροµηνία και ώρα θα εµφανίζεται και στο 
ηµερολόγιο. Στην περίπτωση που έχει ανέβει και το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιµο µετά την 
επιλογή του δελτίου τύπου από την λίστα. Η καταχώρηση αυτή του ηµερολογίου θα εµφανίζεται 
σε όλους τους χρήστες ακόµα και σε αυτούς που δεν είναι εγγεγραµµένοι. 

 
Εικόνα 41, ∆ηµιουργία δελτίου τύπου και καταχώρηση αντίστοιχου αρχείου 
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Εικόνα 42, Προβολή δελτίου τύπου 

 

 

Εικόνα 43, Προβολή Ανακοίνωσης και ∆ελτίου Τύπου σε ηµερολόγιο µη συνδεδεµένου χρήστη 
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5.2.11 Προβολή και διαχείριση καρτελών πελατών 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Γραµµατειακή Υποστήριξη» ή «Ιατρικό 
Προσωπικό» έχουν πρόσβαση στην προβολή ιατρικών καρτελών των πελατών της κλινικής 
Κυβέλη  και την δυνατότητα να αποθηκεύσουν ιατρικά αρχεία για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Κάθε 
καρτέλα πελάτη χωρίζεται σε δύο επιµέρους καρτέλες: µια που αναφέρεται στα προσωπικά 
στοιχεία και στα στοιχεία επικοινωνίας και µια που αναφέρεται στα ιατρικά αρχεία που έχουν 
καταχωρηθεί και στην καταχώρηση νέων ιατρικών αρχείων. Τα ιατρικά αρχεία που µπορούν να 
καταχωρηθούν υποστηρίζουν τους ακόλουθους τύπους αρχείων: png, gif, jpg, jpeg, doc, docx, 
rtf, pdf, txt, avi, mp4, wma. Η πρόσβαση στις ιατρικές καρτέλες των πελατών της κλινικής γίνεται 
µέσω της επιλογής «Καρτέλες Πελατών» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» στο κύριο µενού 
πλοήγησης. Η λίστα προβολής των καρτελών είναι ταξινοµηµένη βάσει του επιθέτου και οι 
χρήστες µπορούν να αλλάξουν την ταξινόµηση µεταξύ αύξουσας και φθίνουσας προβολής. 

 
Εικόνα 44, Ταξινοµηµένη προβολή διαθέσιµων καρτελών πελατών 

 

 
Εικόνα 45, Προβολή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας πελάτη της κλινικής 
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Εικόνα 46, Προβολή  και καταχώρηση ιατρικών αρχείων πελάτη της κλινικής 

5.2.12 Προβολή και διαχείριση προσωπικής ιατρικής καρτέλας 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Πελάτης Κλινικής» έχουν πρόσβαση στην προβολή  
και επεξεργασία των προσωπικών τους ιατρικών αρχείων µέσω της επιλογής «Αρχεία 
Εξετάσεων» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» στο κύριο µενού πλοήγησης. Αφενός εµφανίζεται η 
λίστα µε τα διαθέσιµα προσωπικά του ιατρικά αρχεία στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης, 
αφετέρου έχει την δυνατότητα να διαγράψει κάποιο από αυτά ή να καταχωρήσει ένα καινούριο. 
Τα ιατρικά αρχεία που µπορούν να καταχωρηθούν υποστηρίζουν τους ακόλουθους τύπους 
αρχείων: png, gif, jpg, jpeg, doc, docx, rtf, pdf, txt, avi, mp4, wma.  

 
Εικόνα 47, Προβολή προσωπικών ιατρικών αρχείων 
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Εικόνα 48, Αναζήτηση αρχείου για καταχώρηση στα προσωπικά ιατρικά αρχεία 

5.2.13 Προβολή και διαχείριση καρτελών ιατρικού προσωπικού  

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Γραµµατειακή Υποστήριξη» έχουν πρόσβαση στην 
προβολή καρτελών του ιατρικού προσωπικού της κλινικής. Κάθε καρτέλα χρήστη που έχει ρόλο 
«Ιατρικό Προσωπικό» χωρίζεται σε δύο επιµέρους καρτέλες: µια που αναφέρεται στα 
προσωπικά στοιχεία και στα στοιχεία επικοινωνίας και µια που αναφέρεται στα ιατρικά ραντεβού 
που έχει καταχωρήσει ο συγκεκριµένος χρήστης. Στην πρώτη καρτέλα ο χρήστης µε τον ρόλο 
«Γραµµατειακή Υποστήριξη», µπορεί να ενηµερώσει τα στοιχεία ενώ στην δεύτερη καρτέλα δεν 
µπορεί να επεξεργαστεί τα ιατρικά ραντεβού που εµφανίζονται. Η πρόσβαση στις καρτέλες του 
ιατρικού προσωπικού της κλινικής γίνεται µέσω της επιλογής «Καρτέλες ιατρικού προσωπικού» 
στην καρτέλα «∆ιαχείριση» στο κύριο µενού πλοήγησης. Η λίστα προβολής των καρτελών είναι 
ταξινοµηµένη βάσει του επιθέτου και οι χρήστες µπορούν να αλλάξουν την ταξινόµηση µεταξύ 
αύξουσας και φθίνουσας προβολής. 

 
Εικόνα 49, Ταξινοµηµένη προβολή διαθέσιµων καρτελών ιατρικού προσωπικού 
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Εικόνα 50, Προβολή ή/ και ενηµέρωση στοιχείων καρτέλας ιατρικού προσωπικού 

 

 

 

Εικόνα 51, Προβολή ιατρικών ραντεβού καρτέλας ιατρικού προσωπικού 
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5.2.14 Προβολή και διαχείριση χρηστών 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Γραµµατειακή Υποστήριξη» έχουν πρόσβαση στην 
προβολή και διαχείριση των στοιχείων των πελατών της κλινικής Κυβέλη αλλά και του ιατρικού 
προσωπικού µέσω της επιλογής «∆ιαχείριση Χρηστών» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» στο κύριο 
µενού πλοήγησης. Η προβολή αφορά το σύνολο των χρηστών του συστήµατος Κυβέλη και στην 
λίστα αναφέρεται και ο ρόλος που τους έχει ανατεθεί. Ο χρήστης µε ρόλο «Γραµµατειακή 
Υποστήριξη» µπορεί να προβάλει ή να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία 
επικοινωνίας ή τα στοιχεία εγγραφής που έχουν καταχωρηθεί για οποιονδήποτε χρήστη στο 
σύστηµα. 

 
Εικόνα 52, Προβολή ταξινοµηµένης λίστας για ∆ιαχείριση Χρηστών 

5.2.15 Καταχώρηση ∆ιαφηµίσεων 

Οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος «Γραµµατειακή Υποστήριξη» έχουν την δυνατότητα 
να δηµιουργήσουν και να αναρτήσουν διαφηµίσεις στα ειδικά πλαίσια του συστήµατος της 
κλινικής Κυβέλη µέσω της επιλογής «∆ιαφηµίσεις» στην καρτέλα «∆ιαχείριση» στο κύριο µενού 
πλοήγησης. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα στα πλαίσια ανάρτησης 
της διαφήµισης από τις αντίστοιχες καρτέλες. Από την καρτέλα για κάθε πλαίσιο ο χρήστης 
µπορεί να δηµιουργήσει νέα διαφήµιση για το πλαίσιο αυτό, να δει τις τρέχουσες διαφηµίσεις για 
το πλαίσιο, να επεξεργαστεί το περιεχόµενο κάθε διαφήµισης ή να τις διαγράψει. Τα πεδία που 
πρέπει να καταχωρήσει ο χρήστης για την εισαγωγή διαφήµισης είναι τα ακόλουθα: 

• Τίτλος διαφήµισης (υποχρεωτικό) 

• Αρχείο Εικόνα διαφήµισης (υποχρεωτικό – τύποι αρχείου: png gif jpg jpeg) 

• Σύνδεσµος (link) διαφήµισης προς την ιστοσελίδα του διαφηµιζόµενου (υποχρεωτικό) 

• Σειρά εµφάνισης της εικόνας (προαιρετικό – δεν υποστηρίζεται για την κεντρική 
διαφήµιση) 
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Εικόνα 53, Προβολή καρτελών µε τα διαθέσιµα πλαίσια διαφηµίσεων 

 

 

 
Εικόνα 54, Προβολή διαφηµίσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας «Βρεφικά Είδη» 
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Εικόνα 55, Καταχώρηση νέας διαφήµισης στο πλαίσιο της κατηγορίας «Βρεφικά Είδη» 

5.2.16 Widgets Υπολογισµός ηµεροµηνίας τοκετού/ ωορρηξίας 

Όλοι οι συνδεδεµένοι χρήστες στο σύστηµα της µαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Κυβέλη 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα widgets που αφορούν τα δύο ακόλουθα θέµατα:  

• Υπολογισµός ηµεροµηνίας ωορρηξίας. Υπολογίζει την επόµενη πιο γόνιµη περίοδο 
στον κύκλο µιας γυναίκας αλλά και την αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης της επόµενης 
έµµηνου ρύσης.  

• Υπολογισµός ηµεροµηνίας τοκετού. Υπολογίζει την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού. 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα widgets αυτά από την περιοχή µε τα «Βοηθητικά εργαλεία».  

 
Εικόνα 56, Widgets υπολογισµού ηµεροµηνίας ωορρηξίας/ τοκετού 
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Εικόνα 57, Υπολογισµός γόνιµης περιόδου γυναικείου κύκλου 

5.3 ∆υνατότητες πρόσβασης στο σύστηµα ανά ρόλο 

Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα, προκειµένου να καλύψουµε την απαίτηση της 
ιδιωτικότητας στο πληροφοριακό σύστηµα της µαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Κυβέλη 
υιοθετήσαµε το µοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βασισµένο σε Ρόλους ή αλλιώς RBAC (Role 
Based Access Control). Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε επιγραµµατικά στις δυνατότητες 
πρόσβασης που έχουν οι χρήστες του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη ανάλογα µε τον 
ρόλο που τους έχει ανατεθεί.  

Ο απλός χρήστης µπορεί να: 

• Ενηµερωθεί για την διοικητική δοµή και το όραµα της κλινικής  

• Πλοηγηθεί ιατρικά άρθρα του συστήµατος 

• Ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής  

• Ενηµερωθεί για διαδικαστικά θέµατα που αφορούν την κλινική 

• ∆ιαβάσει τις ανακοινώσεις της κλινικής 

• ∆ιαβάσει τα δελτία τύπου της κλινικής 

• Πραγµατοποιήσει εγγραφή στο σύστηµα της κλινικής 

 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να: 

• Ενηµερωθεί για την διοικητική δοµή και το όραµα της κλινικής  

• Πλοηγηθεί ιατρικά άρθρα του συστήµατος 

• Ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής  

• Ενηµερωθεί για διαδικαστικά θέµατα που αφορούν την κλινική 

• ∆ιαβάσει τις ανακοινώσεις της κλινικής 

• ∆ιαβάσει τα δελτία τύπου της κλινικής 

• Ενηµερώσει τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής στο σύστηµα 

• Χρησιµοποιήσει τα widget που βρίσκονται στην περιοχή «Βοηθητικά Εργαλεία» 

• Συµµετέχει στα Forums της κλινικής Κυβέλη 
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Ο χρήστης µε ρόλο «πελάτης κλινικής» µπορεί να: 

• Ενηµερωθεί για την διοικητική δοµή και το όραµα της κλινικής  

• Πλοηγηθεί ιατρικά άρθρα του συστήµατος 

• Ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής  

• Ενηµερωθεί για διαδικαστικά θέµατα που αφορούν την κλινική 

• ∆ιαβάσει τις ανακοινώσεις της κλινικής 

• ∆ιαβάσει τα δελτία τύπου της κλινικής 

• Ενηµερώσει τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής στο σύστηµα 

• Χρησιµοποιήσει τα widget που βρίσκονται στην περιοχή «Βοηθητικά Εργαλεία» 

• Συµµετέχει στα Forums της κλινικής Κυβέλη 

• Έχει προσωπικό ηµερολόγιο – ατζέντα  (σηµειώσεις – συµβάντα) 

• Καταχωρεί σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• Επεξεργάζεται σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• ∆ιαγράφει σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• Έχει πρόσβαση στα προσωπικά του ιατρικά αρχεία 

• ∆ιαγράφει τα προσωπικά του ιατρικά αρχεία 

• Καταχωρεί προσωπικά ιατρικά αρχεία 

 

Ο χρήστης µε ρόλο «ιατρικό προσωπικό» µπορεί να: 

• Ενηµερωθεί για την διοικητική δοµή και το όραµα της κλινικής  

• Πλοηγηθεί ιατρικά άρθρα του συστήµατος 

• Ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής  

• Ενηµερωθεί για διαδικαστικά θέµατα που αφορούν την κλινική 

• ∆ιαβάσει τις ανακοινώσεις της κλινικής 

• ∆ιαβάσει τα δελτία τύπου της κλινικής 

• Ενηµερώσει τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής στο σύστηµα 

• Χρησιµοποιήσει τα widget που βρίσκονται στην περιοχή «Βοηθητικά Εργαλεία» 

• Συµµετέχει στα Forums της κλινικής Κυβέλη 

• Έχει προσωπικό ηµερολόγιο – ατζέντα  (σηµειώσεις – συµβάντα – ιατρικά 
ραντεβού) 

• Καταχωρεί σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• Επεξεργάζεται σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• ∆ιαγράφει σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• Καταχωρεί ιατρικά ραντεβού µε χρήστες που έχουν ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• Επεξεργάζεται ιατρικά ραντεβού µε χρήστες που έχουν ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• ∆ιαγράφει ιατρικά ραντεβού µε χρήστες που έχουν ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• Έχει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία των χρηστών µε ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• Καταχωρεί ιατρικά αρχεία σε χρήστες µε ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• Ανοίγει νέα θέµατα στα forums της κλινικής 

 

Ο χρήστης µε ρόλο «γραµµατειακή υποστήριξη» µπορεί να: 

• Ενηµερωθεί για την διοικητική δοµή και το όραµα της κλινικής  

• Πλοηγηθεί ιατρικά άρθρα του συστήµατος 

• Ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της κλινικής  
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• Ενηµερωθεί για διαδικαστικά θέµατα που αφορούν την κλινική 

• ∆ιαβάσει τις ανακοινώσεις της κλινικής 

• ∆ιαβάσει τα δελτία τύπου της κλινικής 

• Ενηµερώσει τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής στο σύστηµα 

• Χρησιµοποιήσει τα widget που βρίσκονται στην περιοχή «Βοηθητικά Εργαλεία» 

• Συµµετέχει στα Forums της κλινικής Κυβέλη 

• Έχει προσωπικό ηµερολόγιο – ατζέντα  (σηµειώσεις – συµβάντα) 

• Καταχωρεί σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• Επεξεργάζεται σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• ∆ιαγράφει σηµειώσεις και συµβάντα στο προσωπικό του ηµερολόγιο 

• ∆ηµιουργεί νέους χρήστες και να αναθέτει ρόλους 

• Ενηµερώνει τα στοιχεία των χρηστών του συστήµατος που ανήκουν στους ρόλους 
«πελάτης κλινικής», «ιατρικό προσωπικό» ή είναι εγγεγραµµένοι χρήστες. 

• Έχει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία των χρηστών µε ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• Καταχωρεί ιατρικά αρχεία σε χρήστες µε ρόλο «πελάτης κλινικής» 

• Έχει πρόσβαση στα ιατρικά ραντεβού κάθε χρήστη µε ρόλο «ιατρικό προσωπικό» 

• Ανοίγει νέα θέµατα στα forums της κλινικής 

• ∆ιαγράφει µηνύµατα άλλων χρηστών στα forums 

• ∆ηµιουργεί καταχωρήσεις ανακοινώσεων για την κλινική 

• Επεξεργάζεται καταχωρήσεις ανακοινώσεων για την κλινική 

• ∆ιαγράφει καταχωρήσεις ανακοινώσεων για την κλινική 

• ∆ηµιουργεί καταχωρήσεις δελτίων τύπου για την κλινική 

• Επεξεργάζεται καταχωρήσεις δελτίων τύπου για την κλινική 

• ∆ιαγράφει καταχωρήσεις δελτίων τύπου για την κλινική 

• Καταχωρεί διαφηµίσεις σε κάθε ένα από τα διαφηµιστικά πλαίσια 

• Επεξεργάζεται το περιεχόµενο κάθε διαφήµισης 

• ∆ιαγράφει το περιεχόµενο κάθε διαφήµισης 
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6. Προσέγγιση για την υλοποίηση 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος για την µαιευτική και 
γυναικολογική κλινική Κυβέλη επιλέξαµε τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται ευρέως και 
µπορούν να αποδώσουν στο σύστηµα µας διαχρονικότητα. Για αυτόν τον λόγο επιλέξαµε να 
σχεδιάσουµε την διεπαφή βασισµένοι στην τεχνική Responsive Web Design, να 
χρησιµοποιήσουµε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Drupal και η βάση δεδοµένων να 
είναι MySQL. Στις επόµενες παραγράφους θα αναφερθούµε σε αυτές τις επιλογές και στα 
πλεονεκτήµατα που µας παρέχουν στην υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη. 

6.1 Responsive Web Design 

Ο όρος «Responsive Web Design» είναι δύσκολο να αποδοθεί στα ελληνικά. Μια προσπάθεια 
απόδοσης του θα ήταν πολύ κοντά στο «Προσαρµόσιµη ∆ιαδικτυακή Σχεδίαση». Τον όρο αυτόν 
τον εισήγαγε για πρώτη φορά ο Ethan Marcotte στο άρθρο του µε τίτλο «Responsive Web 
Design» τον Μάιο του 2010 [25]. Μια διαδικτυακή πύλη ή ιστοσελίδα σχεδιασµένη µε responsive 
web design έχει την ιδιότητα να προσαρµόζει τα βασικά χαρακτηριστικά της (µενού, εικόνες, 
κείµενο) της κατάλληλα ανάλογα µε την συσκευή στην οποία παρουσιάζεται.  

Πώς όµως λειτουργεί µια τέτοια τεχνολογία ώστε να προσαρµόζεται η εµφάνιση και η 
σχεδίαση σε διαφορετικές διαστάσεις; Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι η ιστοσελίδα ανιχνεύει 
τις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής του χρήστη και προσαρµόζει ανάλογα την εµφάνιση το 
περιεχοµένου της. Όταν ανιχνευθεί ότι οι διαστάσεις της οθόνης είναι µεγάλες (για παράδειγµα 
οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή) η προβολή της σελίδας γίνεται υπό κανονικές συνθήκες 
εµφανίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείµενα (σχεδιαστικά πλαίσια), ενώ όταν 
ανιχνευθεί ότι η προβολή γίνεται σε οθόνες µε µικρότερες διαστάσεις µειώνεται ο αριθµός 
προβολής αντικειµένων ανά σελίδα και τα αντικείµενα τοποθετούνται συνήθως το ένα κάτω από 
το άλλο. 

«Για παράδειγµα, µια ιστοσελίδα µπορεί να παρουσιάζεται σε τρίστηλο σε µεγάλες desktop 
αναλύσεις, να γίνεται δίστηλο σε tablets, και µονόστηλο σε smartphone αναλύσεις. Αντίστοιχα, τα 
στοιχεία του µενού µπορούν να µεγαλώνουν σε µέγεθος όταν µικραίνει η οθόνη, 
ανταποκρινόµενα στην εγγενή ανακρίβεια που έχει ένα δάκτυλο σε αντίθεση µε τον κέρσορα του 
ποντικιού. Οι εικόνες αλλάζουν µέγεθος κατάλληλα, και κάποια στοιχεία που κρίνονται ως 
δευτερεύοντα µπορεί µάλιστα να απουσιάζουν πλήρως από τις µικρές αναλύσεις, φέρνοντας 
µπροστά το περιεχόµενο που κυρίως ενδιαφέρει τον επισκέπτη.» [22] 
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Εικόνα 58, παράδειγµα responsive web design, Πηγή [22] 

Στα πλαίσια σχεδίασης του πληροφοριακού συστήµατος για την µαιευτική και γυναικολογική 
κλινική Κυβέλη, επειδή θέλαµε να καλύψουµε την ευκολία πρόσβασης στο σύστηµα από 
οποιαδήποτε συσκευή, και δεδοµένου ότι η σχεδίαση και υλοποίηση ξεχωριστού mobile 
application για το ΠΣ Κυβέλη αποφασίστηκε από την ∆ιοίκηση της κλινικής να γίνει σε δεύτερη 
φάση, θεωρήσαµε απαραίτητο τον σχεδιασµό του συστήµατος βάσει responsive design. Τα 
πλεονεκτήµατα που λάβαµε υπόψη για αυτή την επιλογή είναι τα ακόλουθα: 

• Ευκολία στην πλοήγηση ανεξαρτήτως συσκευής προβολής και µεγέθους οθόνης. 

• Μείωση του χρόνου σχεδίασης και υλοποίησης. Η σχεδίαση και ανάπτυξη γίνεται µόνο 
µια φόρα και όχι για κάθε ξεχωριστή συσκευή – µέγεθος οθόνης (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, tablet, smartphone). 

• Μεγαλύτερη ευκολία στην συντήρηση και µείωση σφαλµάτων υλοποίησης.  

6.2 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Drupal  

Για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη επιλέξαµε την χρήση του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Drupal, και συγκεκριµένα την έκδοση 7. Το Drupal 
αποτελεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS – Content Management System) 
ανοιχτού/ ελεύθερου λογισµικού που είναι γραµµένο σε PHP. 

Τι είναι όµως ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου; Πρόκειται για «διαδικτυακές 
εφαρµογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση του περιεχοµένου ενός δικτυακού τόπου. 
Οι διαχειριστές µέσω του διαδικτύου ενηµερώνουν το περιεχόµενο στο Σ∆Π, το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο σ' ένα διακοµιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόµατα διαθέσιµες πάλι µέσω 
του διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου».[23] Ο όρος 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS - Content Management System) αναφέρεται λοιπόν, 
στις εφαρµογές που επιτρέπουν στον χρήστη να διαχειρίζεται το διαδικτυακό τους περιεχόµενο 
(όπως κείµενα, εικόνες κ.ά.) µε εύκολο τρόπο, συνήθως παρόµοιο µε αυτόν της χρήσης ενός 
κειµενογράφου. Οι αλλαγές σε συστήµατα που είναι υλοποιηµένα µε ένα CMS µπορούν να 
γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεµένος στο ∆ιαδίκτυο. Μέσω ενός απλού 
φυλλοµετρητή (browser), ο χρήστης µπορεί να συντάξει ένα κείµενο και να ενηµερώσει άµεσα 
το περιεχόµενο της διαδικτυακής εφαρµογής.   
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Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή συστήµατος να 
οργανώνει το περιεχόµενο, να προσαρµόζει την παρουσίαση, να αυτοµατοποιεί διαχειριστικές 
εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέρουν. [24] 

Βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, αλλά και 
άλλων διαδεδοµένων CMS, είναι η ύπαρξη «δοµικών µονάδων» ή αλλιώς «modules» που 
αποτελούν αυτόνοµες λειτουργικότητες που µπορούν ενεργοποιηθούν/ απενεργοποιηθούν κατά 
το δοκούν. Το Drupal συµπεριλαµβάνει στην αρχική του εγκατάσταση µια «οµάδα» από 
modules, που αποτελούν τον λεγόµενο «πυρήνα» από modules (core modules) και καθορίζουν 
τα βασικά χαρακτηριστικά. Κάποιες από τις δυνατότητες των core modules του Drupal είναι οι 
ακόλουθες: δυνατότητα δηµιουργίας forum, δυνατότητα σχολιασµού άρθρων, εκτέλεση 
αναζήτησης, ροές RSS, δηµιουργία ρόλων χρηστών, δηµιουργία ψηφοφοριών (polls) κ.ά. 

Οι λόγοι που µας οδήγησαν στην επιλογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Drupal 
για την υλοποίηση µας είναι οι ακόλουθοι:   

o Εύκολα επεξεργάσιµο περιεχόµενο. 

o Χαρακτηριστικά που ικανοποιούν απαιτήσεις κλιµάκωσης του συστήµατος. Οι 
µονάδες (modules) προσφέρουν ευελιξία και επεκτασιµότητα στον σχεδιασµό του 
συστήµατος. 

o Προσφέρεται για την δηµιουργία polls, forums, newsletters κλπ. 

o Έχει ενσωµατωµένες λειτουργικότητες εγγραφής χρήστη και προφίλ χρήστη. 

o Προσφέρει σύστηµα διαχείρισης ελέγχου πρόσβασης µέσω ρόλων. 

o Προσφέρει µεγάλη ευελιξία. Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης custom modules σε 
PHP. 

o Υποστηρίζονται πολλαπλοί τύποι ύλης αλλά και η δηµιουργία νέων. 

o Έχει µεγάλη ενεργή κοινότητα υποστήριξης. 

 
Εικόνα 59, Παράδειγµα ανάθεσης ελέγχου πρόσβασης βασισµένο σε ρόλους στο ΠΣ Κυβέλη 

Στο πλαίσιο υλοποίησης για το σύστηµα της µαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Κυβέλη, 
χρειάστηκε να εγκαταστήσουµε, να ενεργοποιήσουµε και να διαχειριστούµε πρόσθετες µονάδες 
αλλά και να υλοποιήσουµε custom modules (κάτω από την κατηγορία µε όνοµα «Kyveli custom 
modules».  

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες µονάδες (modules) που δεν συµπεριλαµβάνονται στον 
πυρήνα εγκατάστασης: 

• Chaos tool suite 

• Calendar 
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• Date, Date API, Date popup, Date Views 

• References, Entity reference, field reference, node reference, user reference 

• Smtp authentication support 

• Advanced forum 

• Entity API, Entity Reference Auto complete 

• Role delegation 

• Simple google maps 

• Views, Views UI, Views Slideshow 

• Wysiwyg 

• File Entity 

 

Οι µονάδες που υλοποιήσαµε ειδικά για το σύστηµα της κλινικής Κυβέλη είναι οι ακόλουθες: 

• Client Information & Edit form. Πρόκειται για την µονάδα που υλοποιεί την 
διαχείριση της καρτέλας πελάτη της κλινικής (καρτέλα προβολής και ενηµέρωσης 
στοιχείων και καρτέλα προβολής και καταχώρησης ιατρικών αρχείων). 

• Customize Registration Form. ∆εν πρόκειται για αυτόνοµη µονάδα (module), 
αλλά για κώδικα που τροποποιεί το περιεχόµενο της default φόρµας εγγραφής 
ανάλογα µε τις ανάγκες. 

• Due Date Block Module. Πρόκειται για την µονάδα που υλοποιεί το widget 
«Υπολογισµός ηµεροµηνίας τοκετού». 

• Manage & view files that user has uploaded. Πρόκειται για την µονάδα που 
υλοποιεί την  διαχείριση (καταχώρηση, διαγραφή, προβολή) των ιατρικών αρχείων 
των πελατών της κλινικής. 

• Personnel information edit form. Πρόκειται για την µονάδα που υλοποιεί την 
διαχείριση της καρτέλας ιατρικού προσωπικού (καρτέλα προβολής και ενηµέρωσης 
στοιχείων και καρτέλα προβολής ιατρικών ραντεβού) 

• Predictor Block Module. Πρόκειται για την µονάδα που υλοποιεί το widget 
«Υπολογισµός ηµεροµηνίας ωορρηξίας». 

• User personal calendar page. Πρόκειται για την µονάδα που υλοποιεί την 
προβολή προσωπικού ηµερολογίου του χρήστη. 

• Welcome user block module. Πρόκειται για την µονάδα που υλοποιεί σύνδεσης 
του χρήστη (avatar χρήστη, επίθετο, όνοµα, τελευταία σύνδεση στο σύστηµα). 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Μαρία Κ. Χαραλαµπίδου 

Ένα πρότυπο διαδικτυακό ΠΣ για µια µαιευτική – γυναικολογική πολυκλινική και η αξιολόγησή του                             59                                                                                                                                 

 
Εικόνα 60, Ενεργοποίηση custom modules για την κλινική Κυβέλη 

6.3 Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 

Έχοντας επιλέξει τις τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν, σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούµε 
στα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για την ανάπτυξη και υλοποίηση του πληροφοριακού 
συστήµατος Κυβέλη. 

6.3.1 XAMPP 

Για την ανάπτυξη του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος µέσω του Drupal CMS, ήταν 
απαραίτητη η εγκατάσταση ενός http server που θα εξυπηρετεί ιστοσελίδες σχεδιασµένες σε 
PHP (το Drupal είναι ανοιχτό/ ελεύθερο λογισµικό γραµµένο σε PHP). Επιπρόσθετα 
χρειαζόµασταν ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για την δηµιουργία της Βάσης του 
πληροφοριακού µας συστήµατος. Για αυτό τον λόγο επιλέξαµε να εγκαταστήσουµε το XAMPP. 
Το XAMPP είναι ένα πακέτο εγκατάστασης προγραµµάτων και αποτελεί ακρωνύµιο των: 

Χ (cross platform) 

Apache http server 

MySQL 

PHP 

Perl 

Στην περίπτωση ανάπτυξης του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος για την µαιευτική 
κλινική Κυβέλη εγκαταστήσαµε το XAMPP µε version 1.8.1.  
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Εικόνα 61, ∆ιεπαφή διαχείρισης XAMPP 

6.3.2 MYSQL – GUI Tools 

Στα πλαίσια διαχείρισης των Βάσεων ∆εδοµένων στην εγκατάσταση του XAMPP 
συµπεριλαµβάνεται το πρόγραµµα PHPMyAdmin. Ωστόσο λόγω µεγαλύτερης εξοικείωσης 
επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία MySQL GUI Tools που είναι opensource εργαλεία 
για την διαχείριση MySQL Βάσεων ∆εδοµένων και ήταν ήδη εγκατεστηµένα στο περιβάλλον 
ανάπτυξης. Τα βασικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε είναι τα ακόλουθα: 

o MySQL Query Browser. Το χρησιµοποιήσαµε για την πρόσβαση στους πίνακες της 
Βάσης ∆εδοµένων και την εκτέλεση επερωτήσεων. 

o MySQL Administrator. Παρέχει µια σειρά από administrative tasks, το 
χρησιµοποιήσαµε κυρίως για την δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης 
∆εδοµένων. 

 
Εικόνα 62, εκτέλεση επερώτησης στο MySQL Query Browser 
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Εικόνα 63, ∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας της Β∆ στο MySQL Administrator 

6.3.3 NetBeans IDE  

Για την ανάπτυξη, συγγραφή, compile και debug των custom PHP modules του πληροφοριακού 
συστήµατος Κυβέλη χρησιµοποιήσαµε το περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans IDE 8.0. Η επιλογή 
του συγκεκριµένου έγινε επειδή υποστηρίζει συγκεκριµένο plug-in που δηµιουργεί projects από 
τα στοιχεία υλοποίησης του Drupal CMS. Με αυτό τον τρόπο ο πηγαίος κώδικας του Drupal 
CMS, ακόµα και αυτός που αφορά core modules, είναι προσβάσιµος µέσω του NetBeans IDE.  

 
Εικόνα, ∆ιεπαφή NetBeans IDE 8.0 στο project Κυβέλη 
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7. Μέτρηση επιδόσεων και αξιολόγηση 

7.1 Εισαγωγή 

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν µέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο τρόπος 
λειτουργίας και χάραξης της στρατηγικής τους εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως είναι οι 
οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον αλλά και η ισχυρή 
πίεση που ασκείται από τους πελάτες της επιχείρησης.  Προκειµένου να παραµείνουν 
ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις αναπροσαρµόζουν την στρατηγική και τη δοµής τους, ενώ 
παράλληλα επενδύουν σε τεχνολογίες αιχµής, που θα τις βοηθήσουν να µετουσιώσουν τις 
ανάγκες και επιθυµίες των πελατών σε προσφερόµενη αξία, κάτι που στην συνέχεια θα 
αποδώσει νέα κέρδη σε αυτές. Σε αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας γίνεται λοιπόν 
αναγκαίο, οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν µεθόδους αποτίµησης επιδόσεων. 

Τα συστήµατα µέτρησης επιδόσεων µιας επιχείρησης µε συγκεκριµένους 
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, αποτελούν βασικά εργαλεία για την διοίκηση της. Ωστόσο, οι 
όποιες χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις χρησιµοποιούνται στα συστήµατα αυτά, παρουσιάζουν 
µόνο τα αποτελέσµατα διοικητικών επιλογών που έγιναν στο παρελθόν και δεν απεικονίζουν τις 
αιτίες που τα προκάλεσαν. Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά συστήµατα µέτρησης επιδόσεων, 
στην περίπτωση της µεθόδου Balanced ScoreCard οι µετρήσεις αποτελούν απλώς το µέσο 
ώστε τα στελέχη µιας επιχείρησης να εφαρµόσουν στρατηγικές που αφορούν οργανωτικές και 
διοικητικές αλλαγές ενώ παράλληλα να λαµβάνουν και ανατροφοδότηση για αυτές. 

Για τον λόγο που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, στην περίπτωση του 
πληροφοριακού συστήµατος  µαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Κυβέλη, επιλέχθηκε ως 
µέθοδος αξιολόγησης η µέθοδος Balanced ScoreCard. 

Στις επόµενες ενότητες, αρχικά θα γίνει µια εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της µεθόδου 
Balanced ScoreCard και στην συνέχεια αφού εντοπίσουµε τα χαρακτηριστικά εκείνα του 
συστήµατος που αναπτύξαµε που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική, θα 
παρουσιάσουµε τους αντίστοιχους πίνακες ισορροπηµένης στοχοθεσίας. 

7.2 Η µέθοδος Balanced Scorecard 

7.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά  

Αν προσπαθήσουµε να µεταφράσουµε το “Balance Scorecard” στα ελληνικά, ο κοντινότερος 
όρος θα είναι: Πίνακες Εξισορροπηµένης Στοχοθεσίας. Εξετάζοντας όµως πιο προσεκτικά, µια 
προς µια τις λέξεις του ονόµατος της µεθόδου, πιθανότατα θα αποκτήσουµε µια πιο σαφή 
εικόνα: 

Balanced: εξισορροπώ, ισορροπώ, ισολογίζω, ζυγίζω. 

Score: αποτέλεσµα, σκορ, λογαριασµός, στόχος. 

Card: κάρτα, καρτέλα, δελτίο. 

Πρόκειται δηλαδή στην ουσία, για µια µέθοδο που βασίζεται στην δηµιουργία καρτών/ πινάκων 
που αποτελούνται από εξισορροπηµένους στόχους επιδόσεων µιας επιχείρησης. 

Η µέθοδος Balanced Scorecard δηµιουργήθηκε το 1990 από την εταιρεία Analogue 
Devices, στις ΗΠΑ και περιλαµβάνει Μεθόδους Μέτρησης της Παραγωγικότητας και της 
Απόδοσης τεσσάρων τοµέων του management µιας επιχείρησης: 

• Οικονοµικό 

• Πελάτες  

• ∆ιαδικασίες 

• Ανθρώπινο δυναµικό 
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∆ύο χρόνια αργότερα, το 1992, οι Robert Kaplan και David Norton παρουσιάζουν µια εξελιγµένη 
µορφή της µεθόδου Balanced Scorecard, σε µια έκθεση που δηµοσιεύεται στο “Harvard 
Business Review” της ίδιας χρονιάς. Στην έκθεση αυτή οι προαναφερθείς τέσσερις τοµείς 
ανάγονται στα τέσσερα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Για να επιτύχουµε οικονοµικά, πώς πρέπει να φαινόµαστε στους µέτοχους µας; 

• Για να επιτύχουµε το όραµα µας, πώς πρέπει να φαινόµαστε στους πελάτες µας; 

• Για να ικανοποιήσουµε τους µέτοχους µας και τους πελάτες µας, σε ποιες 
επιχειρηµατικές διαδικασίες θα πρέπει να είµαστε εξαιρετικά καλοί; 

• Για να επιτύχουµε το όραµα µας, πώς θα διατηρήσουµε την ικανότητα µας για βελτίωση 
και αλλαγή; 

 

 
Σχήµα 1,  Οι τέσσερις διαστάσεις της µεθόδου Balanced ScoreCard, πηγή: [1] 

 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 1, το θεωρητικό υπόβαθρο της µεθόδου στηρίχτηκε σε 
τέσσερις βασικούς άξονες που θα αναλυθούν µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην επόµενη 
παράγραφο: 

• Χρηµατοοικονοµική διάσταση 

• ∆ιάσταση των πελατών 

• ∆ιάσταση των εσωτερικών διαδικασιών 

• ∆ιάσταση µάθησης και ανάπτυξης 

Στο ίδιο σχήµα παρατηρούµε ότι η µέθοδος Balanced Scorecard δεν εστιάζει µόνο στους 
τελικούς στόχους (objectives) ανά διάσταση, αλλά και στις ενέργειες (initiatives), στα µέτρα 
(measures) και στους ενδιάµεσους στόχους (targets) που θα οδηγήσουν στο αποτέλεσµα - 
στόχο. Στο επίκεντρο της παραπάνω θεώρησης βρίσκεται το «όραµα» και η «στρατηγική» της 
επιχείρησης που ουσιαστικά είναι τα δύο σηµεία που καθορίζουν και της τέσσερις διαστάσεις. 
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Με την µέθοδο Balanced scorecard δεν καταργείται η χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 
αλλά χρησιµοποιείται µια πιο σφαιρική προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη και τα αίτια. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι R.Kaplan και D.Norton: 

“Η µέθοδος Balanced Scorecard διατηρεί την χρήση παραδοσιακών χρηµατοοικονοµικών 
δεικτών. Αλλά οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες διηγούνται την ιστορία των γεγονότων του 
παρελθόντος, µια ιστορία που είναι επαρκής για παλαιότερα µοντέλα βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων, όπου η επένδυση σε µακροπρόθεσµες δυνατότητες και στις πελατειακές σχέσεις 
δεν ήταν κρίσιµη για την επιτυχία. Ωστόσο, αυτοί οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες είναι 
ανεπαρκείς, για να καθοδηγήσουν και να αξιολογήσουν την διαδικασία που απαιτείται ώστε οι 
επιχειρήσεις αυτές να δηµιουργήσουν µελλοντική αξία µέσω επενδύσεων σε πελάτες, σε 
προµηθευτές, στους εργαζόµενους, στις διαδικασίες, στην τεχνολογία και στην καινοτοµία.”[2][3] 

“Η µέθοδος Balanced Scorecard συµπλήρωσε τους παραδοσιακούς χρηµατοοικονοµικούς 
δείκτες µε κριτήρια που µετρούν την απόδοση από τρεις πρόσθετες προοπτικές – αυτή των 
πελατών, αυτή των εσωτερικών διαδικασιών και αυτή της µάθησης και ανάπτυξης. Ως εκ 
τούτου, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα, ενώ 
ταυτόχρονα να παρακολουθούν την πρόοδο στην οικοδόµηση δεξιοτήτων και την απόκτηση 
άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα χρειαστούν για την µελλοντική τους ανάπτυξη. Οι 
πίνακες εξισορροπηµένης στοχοθεσίας δεν αποτέλεσαν την αντικατάσταση της µέτρησης 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών, αλλά το συµπλήρωµά τους.”[4] 

7.2.2 Ιστορική εξέλιξη της µεθόδου Balanced Scorecard 

Όπως είναι λογικό, από το 1992 που οι Robert Kaplan και David Norton δηµοσίευσαν την 
έκθεση για την µέθοδο Balanced Scorecard, οι ίδιοι οι συγγραφείς χρειάστηκε να 
“εµπλουτίσουν” το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο, προκειµένου να καλύψουν τυχόν αδυναµίες 
που διαπιστώθηκαν µε την χρήση της µεθόδου. Έτσι πλέον, µπορούµε να αναφερόµαστε σε “3 
γενιές” της µεθόδου Balanced Scorecard. 

Στην πρώτη γενιά της µεθόδου Balanced Scorecard το µοντέλο βασίστηκε, όπως ήδη 
έχουµε αναφέρει, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την χρηµατοοικονοµική διάσταση, την διάσταση 
των πελατών, την διάσταση εσωτερικών διαδικασιών και την διάσταση της µάθησης και 
ανάπτυξης. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγράψουµε αναλυτικά τις τέσσερις αυτές 
διαστάσεις και θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην δεύτερη και στην τρίτη γενιά της 
µεθόδου. 

Χρηµατοοικονοµική διάσταση: σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι χρηµατοοικονοµικοί 
στόχοι της επιχείρησης. Για κάθε επιχείρηση οι χρηµατοοικονοµικοί στόχοι µπορεί να διαφέρουν 
(αφορούν συνήθως αύξηση πωλήσεων, µείωση λειτουργικών εξόδων, απόδοση κεφαλαίου κ.ά.)  
αλλά ο βασικός στόχος για κάθε επιχείρηση είναι κοινός και αυτός είναι η µεγιστοποίηση του 
κέρδους της. Όλοι οι υπόλοιποι στόχοι που τυχόν επιδιώκει, ακόµα και αυτοί των υπόλοιπων 
τριών διαστάσεων, σε τελική ανάλυση υπάγονται στον βασικό στόχο µεγιστοποίησης του 
κέδρους της επιχείρησης. Και οι ίδιοι οι συγγραφείς, R.Kaplan και D.Norton τονίζουν: “οι 
περιοδικές χρηµατοοικονοµικές αναφορές και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες πρέπει να 
συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο υπενθυµίζοντας στη ∆ιοίκηση ότι η βελτιωµένη 
ποιότητα, οι βραχύτεροι χρόνοι εξυπηρέτησης πελατών, η παραγωγικότητα και τα νέα προϊόντα 
είναι µέσα προς τον τελικό σκοπό, όχι ο τελικός σκοπός αυτός καθεαυτός. Αυτές οι βελτιώσεις 
ωφελούν την επιχείρηση µόνο όταν µεταφράζονται σε αυξηµένες πωλήσεις, µειωµένα 
λειτουργικά έξοδα ή εντατικότερη χρήση των ενεργητικών στοιχείων”.[3] 

Ως προς τη χρηµατοοικονοµική διάσταση, η κατάλληλη επιλογή µέτρων για τη BSC έγκειται 
πρωτίστως στον εντοπισµό του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση. Κάθε από τα τρία 
βασικά στάδια του κύκλου ζωής – ανάπτυξη, διατήρηση, συγκοµιδή – έχει τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, πάνω στα οποία θα βασιστούν τα αποτελέσµατα προς µέτρηση. [5] 
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Σχήµα 2, Χρηµατοοικονοµική  και στάδια κύκλου ζωής επιχείρησης, πηγή: [5] 

 

Για µια επιχείρηση που βρίσκεται στη φάση της ταχείας ανάπτυξης, θα πρέπει να δοθεί 
έµφαση σε µετρήσεις που αφορούν την ανάπτυξη των πωλήσεων, τις νέες αγορές, τους 
πελάτες, τα νέα προϊόντα, τις νέες υπηρεσίες, την επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη αλλά 
παράλληλα τη διατήρηση του κόστους σε χαµηλά και ανεκτά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να 
επηρεαστούν αρνητικά τα λειτουργικά τµήµατα της εταιρείας. 

Για µια επιχείρηση που βρίσκεται στη φάση της διατήρησης, θα πρέπει να δοθεί έµφαση 
σε  δείκτες όπως η απόδοση των επενδύσεων, το ύψος των λειτουργικών δαπανών, το κόστος 
έναντι του ανταγωνισµού και το περιθώριο κέρδους από ήδη υφιστάµενα προϊόντα. Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση άλλωστε, ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η συντήρηση του επιθυµητού 
επιπέδου απόδοσης. 

Η φάση της συγκοµιδής αποτελεί την ‘ώριµη’ φάση του κύκλου ζωής µιας επιχείρησης. Σε 
αυτή τη φάση η επιχείρηση θα προσπαθήσει να εισπράξει τα κέρδη των επενδύσεων που έκανε 
στις δύο προηγούµενες φάσεις.  Συνεπώς οι δείκτες στους οποίους θα πρέπει να δώσει έµφαση 
αφορούν την συρρίκνωση των εξόδων, την περίοδο αποπληρωµής, την προστασία του 
κεφαλαίου και την συρρίκνωση των επενδύσεων διατηρώντας παράλληλα και τις υπάρχουσες. 
Τα µέτρα σε µια τέτοια φάση είναι πιθανό να έχουν βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς η 
κατάσταση της συγκοµιδής τείνει να διαρκεί µικρό χρονικό διάστηµα. 

∆ιάσταση των πελατών: σε αυτό το πλαίσιο η επιχείρηση καλείται να κάνει µια 
τµηµατοποίηση της αγοράς και της οµάδας πελατών που στοχεύει να ικανοποιήσει µε τα 
προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες της. Όπως αναφέρουν και οι R.Kaplan και D.Norton : 
“στην διάσταση των πελατών της µεθόδου Balanced Scorecard, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν 
τα τµήµατα εκείνα των πελατών και της αγοράς στα οποία έχουν επιλέξει να ανταγωνιστούν. Τα 
τµήµατα αυτά αντιπροσωπεύουν τις πηγές που θα αποδώσουν το στοιχείο εσόδων των 
οικονοµικών στόχων της εταιρείας.”[5] Η θεµελιώδης οµάδα µέτρων για την διάσταση των 
πελατών είναι κοινή για κάθε είδους επιχείρηση και συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:[5] 

• Το µερίδιο της αγοράς. Οι µετρήσεις του µεριδίου της κεκτηµένης αγοράς 
προσφέρουν έναν πολύ καλό δείκτη για την επιτυχία ή µη της στρατηγικής της 
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επιχείρησης. Ο βαθµός στον οποίο καταφέρνει να διεισδύσει µια επιχείρηση στις 
επιθυµητές οµάδες πελατών ή στα αντίστοιχα τµήµατα, υποδεικνύουν τα δυνατά σηµεία 
αλλά και τυχόν αδυναµίες της επιχείρησης. 

• Η διατήρηση των πελατών. Ένα πολύ βασικό µέτρο για την επιτυχηµένη πορεία µιας 
επιχείρησης είναι η διατήρηση του πελατολογίου της και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που 
αυξάνεται ο ανταγωνισµός (για παράδειγµα όταν εισέρχονται στον κλάδο της νέες 
επιχειρήσεις ή όταν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις προσφέρουν νέα καινοτόµα 
προϊόντα υπηρεσίες). Αυτό µπορεί να συµβεί διατηρώντας ένα αρχείο πελατών και 
συγκρίνοντας τις διακυµάνσεις από περίοδο σε περίοδο. 

• Η απόκτηση νέων πελατών. Για τους οργανισµούς που επιχειρούν στρατηγικές 
επέκτασης σε νέα τµήµατα αγοράς, ένας καλός δείκτης αποτελεί ο ρυθµός 
προσέλκυσης νέων πελατών. Αυτό µπορεί να µετρηθεί είτε από το πλήθος των νέο-
εισερχόµενων πελατών είτε από τον όγκο των πωλήσεων που επιφέρουν οι νέες αυτές 
αφίξεις. 

• Η ικανοποίηση των πελατών. Το συγκεκριµένο µέτρο συνδέεται άµεσα και µε τα δύο 
προηγούµενα: ένας υψηλός βαθµός ικανοποίησης των πελατών επιφέρει συνήθως και 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην απόκτηση ή/ και στην διατήρηση των πελατών. Μια 
τέτοια µέτρηση µπορεί για παράδειγµα να επιτευχθεί µέσω κάποιας έρευνας ή από την 
αξιολόγηση δελτίων παραπόνων για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η 
επιχείρηση. Αξίζει να σηµειώσουµε πως το µέτρο της “ικανοποίησης των πελατών” δεν 
είναι µετρήσιµο µε ‘απόλυτες’ τιµές και ενέχει ο κίνδυνος οι µετρήσεις που θα γίνουν να 
µην είναι πάντοτε αντικειµενικές και αντιπροσωπευτικές. 

• Επικερδές πελατολόγιο. Το κέρδος από την απόκτηση, διατήρηση και ικανοποίηση 
ενός τµήµατος της αγοράς, δεν εξασφαλίζει και µια υψηλή απορρέουσα κερδοφορία. 
Ένας τρόπος για να αυξήσει µια επιχείρηση να αυξήσει το µερίδιο αγοράς της, να 
διατηρήσει τους πελάτες της και να αποκτήσει νέους καθώς και να εξασφαλίσει την 
ικανοποίηση των πελατών της θα ήταν οι υπερβολικά χαµηλές τιµές σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που προσφέρει. Κάτι τέτοιο όµως θα έρχονταν σε αντίθεση µε τον απώτερο 
στόχο της κάθε επιχείρησης που είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους. Θα πρέπει λοιπόν 
να έχει κάποιους δείκτες για το πόσο επικερδές είναι το πελατολόγιο της. Κάτι τέτοιο 
είναι σηµαντικό γιατί όταν οι επιχειρήσεις στοχεύουν σε ένα καινούριο τµήµα πελατών, 
υπάρχουν περιθώρια να δείξουν ανοχή σε χαµηλή ή και µηδαµινή κερδοφορία από το 
συγκεκριµένο πελατολόγιο, καθώς αναµένουν ιδιαίτερα αυξηµένη µελλοντική 
κερδοφορία. Αντίθετα, στις περιπτώσεις ήδη υφιστάµενων και παλαιών τµηµάτων 
πελατών που η κερδοφορία µειώνεται ή είναι µικρή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν 
κάποια µέτρα. Συνεπώς, η εικόνα κερδοφορίας ανά τµήµατα πελατών είναι κριτικής 
σηµασίας για µια επιχείρηση, όπου τελικά καλείται να ισορροπήσει ανάµεσα στο κέρδος 
που τις επιφέρει το κάθε τµήµα και στους δείκτες που αναφέρονται παραπάνω (µερίδιο 
αγοράς, διατήρηση πελατών, απόκτηση νέων πελατών και ικανοποίηση πελατών).  
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Σχήµα 3, Τα µέτρα που αφορούν την ∆ιάσταση Πελατών, πηγή: [5] 

 
∆ιάσταση των εσωτερικών διαδικασιών: Η πλευρά των εσωτερικών διαδικασιών είναι 

εξίσου σηµαντική µε κάθε άλλη διάσταση της µεθόδου Balanced Scorecard. Εφόσον οι 
εσωτερικές διεργασίες είναι λειτουργικές, τότε και η εξωτερική διάσταση του οργανισµού θα είναι 
αποδοτική. Αρµοδιότητα και ευθύνη των διοικητικών στελεχών είναι να εντοπίσουν εκείνες τις 
διαδικασίες µε τις οποίες θα κερδίσει η επιχείρηση την υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών της 
και θα κατακτήσει το επιθυµητό επίπεδο διείσδυσης στην αγορά. Στόχος των διαδικασιών 
αυτών θα είναι η ικανοποίηση των χαρακτηριστικών αξίας των πελατών και παράλληλα η 
ικανοποίηση των µετόχων µε καλές χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις. Προκειµένου λοιπόν, 
σχεδιάζοντας την διάσταση εσωτερικών διαδικασιών να ικανοποιούνται και οι δύο 
προαναφερθείσες διαστάσεις οι R.Kaplan και D.Norton προτείνουν το µοντέλο Γενικής Αλυσίδας 
Αξίας – σχήµα 4 – που βασίζεται σε τρεις βασικές διαδικασίες: καινοτοµία, λειτουργίες και 
υπηρεσίες µετά την πώληση. 

 
Σχήµα 4 – Γενική Αλυσίδα Αξίας, Πηγή: [5] 
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Αναλύοντας το Σχήµα 4, διαπιστώνουµε ότι στην ∆ιαδικασία της Καινοτοµίας η επιχείρηση 

ερευνά τις ανάγκες των πελατών, όχι µόνο τις υπάρχουσες, αλλά και τις δυνητικές και 
δηµιουργεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα τις ικανοποιήσουν. Η ∆ιαδικασία των 
λειτουργιών σχετίζεται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα της επιχείρησης 
αφού δίνει βάση στην παραγωγή και διανοµή των προϊόντων και υπηρεσιών της προηγούµενης 
διαδικασίας. Τέλος, η ∆ιαδικασία Υπηρεσιών µετά την πώληση εστιάζει στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη µετά την πραγµατοποίηση της πώλησης, έτσι ώστε η επιχείρηση να διατηρήσει το 
µερίδιο της στην αγορά αλλά και να ενισχύσει την θέση της έναντι των ανταγωνιστών. 
επιχείρησης. 

∆ιάσταση µάθησης και ανάπτυξης: η τελευταία διάσταση της µεθόδου Balanced Scorecard 
αφορά ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναµικό του οργανισµού. Όπως και στην περίπτωση των 
πελατών, έτσι και στην περίπτωση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης, υπάρχουν 
µέτρα καταγραφής τόσο της ικανοποίησής τους, όσο και της διατήρησης και περαιτέρω 
κατάρτισής τους, παράγοντες οι οποίοι δηµιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που θα 
αποφέρει απτά κερδοφόρα αποτελέσµατα. Οι R.Kaplan και D.Norton θεωρούν πως η διάσταση 
της µάθησης και ανάπτυξης αποτελείται από τρεις κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι: 

• Οι ικανότητες των εργαζοµένων: Εδώ κρίσιµοι δείκτες µετρήσεων είναι η 
ικανοποίηση, η διατήρηση και η παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Συνεπώς η 
διοίκηση πρέπει να προβεί σε όσο το δυνατόν ακριβέστερες µετρήσεις αυτών των 
παραγόντων και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες όπου κριθεί 
απαραίτητο από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων. 

• Οι δυνατότητες των πληροφοριακών συστηµάτων: η κατηγορία αυτή τονίζει την 
εξέχουσα σηµασία της ποιοτικής πληροφόρησης στο σύγχρονο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον. Όσο σηµαντικές και να είναι οι ικανότητες των εργαζοµένων, µικρό θα είναι 
το όφελος αν δε διαθέτουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε τους πελάτες, 
τις εσωτερικές διαδικασίες, τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα κοκ. 

• Υποκίνηση & κίνητρα, ενδυνάµωση και ευθυγράµµιση:  η κατηγορία αυτή 
ουσιαστικά εστιάζει στη δηµιουργία εκείνου του εσωτερικού κλίµατος που ενθαρρύνει 
τους υπαλλήλους να αναλάβουν δράση και πρωτοβουλίες προς όφελος της 
επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχήµα είναι η 
ξεκάθαρη επικοινωνία  των επιχειρησιακών στρατηγικών στόχων στα κατώτερα 
ιεραρχικά επίπεδα. 

 
Πάνω σε αυτές τις τέσσερις διαστάσεις βασίστηκε το µοντέλο Balanced Scorecard της 

πρώτης γενιάς. Παρότι διαπιστώθηκαν αµέσως τα οφέλη αυτού του µοντέλου, εντοπίστηκαν και 
κάποιες αδυναµίες του που αφορούσαν κυρίως την διαδικασία επιλογής των κατάλληλων 
δεικτών και την κατάταξη αυτών στις τέσσερις διαστάσεις που ήδη υπήρχαν. Η δηµιουργία του 
µοντέλου Balanced Scorecard δεύτερης γενιάς, από τους R.Kaplan και D.Norton ήρθε να 
καλύψει αυτές τις αδυναµίες, εισάγοντας την έννοια των «στρατηγικών στόχων». Κάθε µια από 
τις τέσσερις διαστάσεις περιλαµβάνει έναν αριθµό στρατηγικών στόχων. Αυτοί η στόχοι µε την 
σειρά τους, εκφράζονται µε κάποιους δείκτες απόδοσης, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε 
µια σχέση αιτίου- αποτελέσµατος δηµιουργώντας «στρατηγικούς χάρτες» - Σχήµα 5. 

Ο στρατηγικός χάρτης (strategy map) είναι µια σχηµατική διάταξη που απεικονίζει τις 
βασικές δραστηριότητες ταξινοµηµένες στις τέσσερις βασικές διαστάσεις της µεθόδου Balanced 
Scorecard και τους τρόπους µε τους οποίους συνδέονται µεταξύ τους ώστε να συνεισφέρουν 
στο τελικό αποτέλεσµα. Ο στρατηγικός χάρτης απεικονίζει την αλυσίδα αιτίου-αποτελέσµατος 
κατά την οποία συγκεκριµένες βελτιώσεις σε ένα τοµέα/ διάσταση της επιχείρησης, θα 
επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα σε κάποιον άλλο. 
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Σχήµα 5 – Στρατηγικός χάρτης, Πηγή: [6] 

 
Παρά την βελτιωµένη δεύτερη γενιά οι αδυναµίες που αφορούσαν την επιλογή των 

κατάλληλων δεικτών παρέµειναν. Πολλές επιχειρήσεις κατά την εφαρµογή του Balanced 
Scorecard αδυνατούσαν να δηµιουργήσουν σχέση αιτίου – αποτελέσµατος µεταξύ των 
τεσσάρων διαστάσεων. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, στην τρίτη γενιά της 
µεθόδου Balance Scorecard προστέθηκε µια ακόµα έννοια: η ∆ήλωση Προορισµού. Με την 
ολοκλήρωση του σχεδιασµού ενός στρατηγικού χάρτη µιας επιχείρησης αποκτούµε µια καλή 
εικόνα για το πώς θα είναι η επιχείρηση όταν επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Αν το 
ποια θέλουµε να είναι η µελλοντική εικόνα της επιχείρησης όταν επιτύχει όλους τους 
στρατηγικούς της στόχους, το ορίσουµε πριν την σχεδίαση του στρατηγικού χάρτη της, 
παρατηρούµε ότι γίνεται πιο εύκολο να ορίσουµε στόχους στις τέσσερις διαστάσεις. Αυτό είναι η 
έννοια της δήλωσης προορισµού για µια επιχείρηση. Με την δήλωση προορισµού ο σχεδιασµός 
γίνεται ευκολότερος, τα στελέχη κατανοούν ευκολότερα τι είναι σηµαντικό για την επιχείρηση και 
γίνεται σωστή ευθυγράµµιση όλων των ιεραρχικών στρωµάτων. 

Κλείνοντας αυτή την σύντοµη παρουσίαση της µεθόδου Balanced Scorecard, θεωρούµε 
σκόπιµο να συνοψίσουµε τα βασικά της πλεονεκτήµατα, προκειµένου να δικαιολογήσουµε την 
επιλογή της µεθόδου ως σύστηµα αξιολόγησης του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη. 

Τα πλεονεκτήµατα που διακρίναµε στην συγκεκριµένη µέθοδο είναι τα ακόλουθα: 

• Η στρατηγική και το όραµα της επιχείρησης γίνονται κατανοητά σε όλες τις βαθµίδες της 
επιχείρησης. 

• Οι τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις (χρηµατοοικονοµική, πελατών, εσωτερικών 
διαδικασιών και µάθησης και ανάπτυξης «ευθυγραµµίζονται» προς το όραµα και την 
στρατηγική που θέτει η επιχείρηση. 

• Σχεδιάζοντας τον στρατηγικό χάρτη, η επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει εικόνα για τις 
σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των επιµέρους στόχων κάθε διάστασης. 

• Η επιχείρηση δεν αποκτά µόνο εικόνα για την υφιστάµενη κατάσταση, αλλά και για το 
πώς µπορεί να επιτύχει µελλοντική κερδοφορία. 
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7.3 Η µέθοδος Balanced Scorecard στο πληροφοριακό σύστηµα 

Κυβέλη 

Έχοντας ολοκληρώσει µια σύντοµη ανάλυση της µεθόδου Balanced Scorecard, µπορούµε 
πλέον να προχωρήσουµε στην χρήση της µεθόδου για την περίπτωση του πληροφοριακού 
συστήµατος Κυβέλη. Επειδή ακριβώς η ανάλυση αφορά µόνο µια επιχειρησιακή µονάδα (Π.Σ. 
Κυβέλη) και όχι ολόκληρο το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, δεν θεωρήσαµε σκόπιµο να 
καθορίσουµε την δήλωση προορισµού της επιχείρησης αλλά εστιάσαµε στην δηµιουργία του 
στρατηγικού χάρτη και του πίνακα εξισορροπηµένης στοχοθεσίας. 

7.3.1 Στρατηγικός Χάρτης 

Όπως αναλύσαµε ήδη και σε προηγούµενες παραγράφους, η επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
µέτρησης, για την αξιολόγηση µιας επιχειρησιακής µονάδας είναι µια δύσκολη διαδικασία καθώς 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Για αυτόν ακριβώς τον 
ορίζουµε τους στρατηγικούς στόχους για κάθε µια από τις τέσσερις διαστάσεις και αυτοί τελικά 
είναι που θα µας οδηγήσουν στην επιλογή των κατάλληλων δεικτών. Στις επόµενες 
παραγράφους θα παρουσιάσουµε την επιλογή στρατηγικών στόχων για το πληροφοριακό 
σύστηµα Κυβέλη, σε κάθε µια από τις τέσσερις διαστάσεις. 

Χρηµατοοικονοµική διάσταση: βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση 
του κέρδους της. Για την περίπτωση του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη, εντοπίσαµε τους 
στρατηγικούς στόχους που θα επιφέρουν την αύξηση του κέρδους για την επιχείρηση. Ο ένας 
στρατηγικός στόχος αφορά την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες που παρέχει η κλινική. Κάτι 
τέτοιο, δεδοµένων των υφιστάµενων υπηρεσιών της κλινικής, µπορεί να επιτευχθεί από την 
απόκτηση νέων πελατών. Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος αφορά την αύξηση εσόδων της 
επιχείρησης από τις διαφηµίσεις που θα προβάλλονται στην web πλατφόρµα του 
πληροφοριακού συστήµατος. Η αύξηση των εσόδων σε αυτή την περίπτωση µπορεί να 
προέλθει είτε λόγω της βελτίωσης των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήµατος που θα έχει 
ως συνέπεια και την ευρεία διάδοση του, είτε λόγω της ικανοποίησης των πελατών της κλινικής 
που θα αποδώσουν φήµη τόσο στην επιχείρηση όσο και στην web πλατφόρµα. 

∆ιάσταση Πελατών: ένας βασικός άξονας της σχεδίασης και υλοποίησης του 
πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη αφορά την ικανοποίηση των πελατών. Το πληροφοριακό 
σύστηµα Κυβέλη σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες στους πελάτες 
της κλινικής ενώ παράλληλα να αποτελεί ένα εργαλείο ενηµέρωσης για τις υπηρεσίες που 
παρέχει η κλινική. Όσο εµπλουτίζονται οι πελατοκεντρικές υπηρεσίες που θα µπορεί να παρέχει 
το πληροφοριακό σύστηµα θα αυξάνεται και η ικανοποίηση των πελατών που χρησιµοποιούν το 
σύστηµα. Η βελτίωση όµως των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήµατος θα έχει και ως 
απόρροια την απόκτηση φήµης λόγω της καινοτοµίας που θα παράγει. Και στις δύο 
περιπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι η διατήρηση του πελατολογίου της κλινικής και η 
απόκτηση νέων πελατών. 

∆ιάσταση Εσωτερικών ∆ιαδικασιών: κάθε επιχείρηση προκειµένου να παραµείνει 
ανταγωνιστική, να διατηρήσει και να αυξήσει το µερίδιο της στην αγορά οφείλει να 
αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της. Έτσι λοιπόν και για την συγκεκριµένη περίπτωση 
η επιχείρηση οφείλει να αφουγκραστεί τις ανάγκες των πελατών της ώστε να παράγει και να 
προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες µέσω της βελτίωσης του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη. 
Παράλληλα, η αυξανόµενη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη αλλά και η 
εξειδίκευση που θα αποκτήσει το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης θα δηµιουργήσουν µε 
την σειρά τους νέες ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν είτε αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες 
είτε βελτιώνοντας τις υπάρχουσες. Η εκτεταµένη χρήση αλλά και η δηµιουργία νέων υπηρεσιών 
στο πληροφοριακό σύστηµα θα δώσει ώθηση και στον τοµέα της εξυπηρέτησης των πελατών 
της κλινικής Κυβέλη. 

∆ιάσταση Μάθησης και Ανάπτυξης: ο βασικός στρατηγικός στόχος για την συγκεκριµένη 
διάσταση είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος για την κλινική 
Κυβέλη που θα έχει καλύπτει πολλαπλές ανάγκες: των πελατών για καινοτόµες υπηρεσίες, του 
ανθρώπινου δυναµικού για την βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και προώθησης, 
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παρουσίασης και διαφήµισης των υπηρεσιών που παρέχει η κλινική. Η χρήση του 
πληροφοριακού συστήµατος από το προσωπικό της κλινικής προϋποθέτει την απαραίτητη 
εξοικείωση του ανθρώπινου δυναµικού µε νέες τεχνολογίες αλλά και την εκπαίδευση του στο 
προϊόν. 

Έχοντας θέσει και αναλύσει τους απαραίτητους στρατηγικούς στόχους για κάθε διάσταση 
µπορούµε πλέον να αναγνωρίσουµε τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που δηµιουργούνται µεταξύ 
των στόχων και να σχεδιάσουµε τον στρατηγικό χάρτη για την περίπτωση του πληροφοριακού 
συστήµατος Κυβέλη, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα 9 – Στρατηγικός χάρτης για το πληροφοριακό σύστηµα Κυβέλη 

7.3.2 Πίνακας Εξισορροπηµένης Στοχοθεσίας 

Αφού ολοκληρώσαµε την ανάλυση των στρατηγικών στόχων και τον σχεδιασµό του 
στρατηγικού χάρτη για την περίπτωση του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη, θα πρέπει να 
ορίσουµε τους επιµέρους δείκτες για κάθε έναν από τους στρατηγικούς στόχους. 

 

Χρηµατοοικονοµική διάσταση: 

o Αριθµός διαφηµίσεων. Το πληροφοριακό σύστηµα Κυβέλη υποστηρίζει την 
δυνατότητα διαφήµισης προϊόντων σε τέσσερα διαφορετικά πλαίσια που αντιστοιχούν 
σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Όσο αυξάνεται η φήµη της κλινικής αλλά και της 
web πλατφόρµας – πληροφοριακού συστήµατος της κλινικής τόσο θα γίνεται πιο 
εύκολο να προσελκύει επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να διαφηµιστούν στην web 
πλατφόρµα. Συνεπώς τα έσοδα µπορεί να αυξηθούν από την αύξηση των διαφηµίσεων 
που θα προβάλλονται στην web πλατφόρµα της κλινικής Κυβέλη. 

o Κόστος διαφήµισης. Ήδη αναφέραµε τις επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση της φήµης 
της κλινικής Κυβέλη αλλά και της web πλατφόρµας στην αύξηση των διαφηµίσεων. 
Αυτό που θα πρέπει να λάβουµε επίσης υπόψη, είναι ότι κάτι τέτοιο µπορεί επίσης να 
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δώσει την δυνατότητα στην κλινική να αυξήσει το κόστος ανά διαφήµιση. Η µεγάλη 
ζήτηση θα αφήσει τα περιθώρια να ανέβει το κοστολόγιο για κάθε διαφήµιση που θα 
προβάλλεται στην web πλατφόρµα κάτι που θα επιφέρει επιπλέον έσοδα στην κλινική. 

o Κόστος διαφήµισης της κλινικής Κυβέλη.  Η web πλατφόρµα της κλινικής Κυβέλη 
έχει σχεδιαστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργεί ως µια διαδυκτιακή  πύλη που θα 
παρουσιάζει, προβάλλει και προωθεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η κλινική. Η 
αυξηµένη χρήση της συγκεκριµένης πλατφόρµας σταδιακά θα επιτρέψει στην διεύθυνση 
της κλινικής να αποδεσµεύσει οικονοµικούς πόρους που διοχετεύει σε άλλες µορφές 
διαφήµισης όπως για παράδειγµα σε τηλεοπτικά σπότ και συνεπώς να µειώσει το 
κόστος διαφήµισης της κλινικής. 

 

∆ιάσταση Πελατών: 

o Συµµετοχή πελατών σε επιστηµονικές οµιλίες και ηµερίδες. Οι πελάτες της κλινικής 
θα µπορούν να ενηµερώνονται για τις οµιλίες και ηµερίδες που διοργανώνονται από την 
web πλατφόρµα της κλινικής Κυβέλη µε καταχωρήσεις στο ηµερολόγιο τους. Ο δείκτης 
αυτός υποδεικνύει την ικανοποίηση των πελατών για την συγκεκριµένη παρεχόµενη 
υπηρεσία. Η χαµηλή συµµετοχή πελατών στις επιστηµονικές οµιλίες και ηµερίδες της 
κλινικής Κυβέλη, µπορεί και να σηµαίνει προβλήµατα στην διοργάνωση ή την µη 
επαρκή προώθηση τους. 

o Συµµετοχή εγγεγραµµένων χρηστών και πελατών στο forum.  Η συµµετοχή των 
εγγεγραµµένων χρηστών και των εγγεγραµµένων πελατών στο forum της web 
πλατφόρµας είναι ένας δείκτης που προσδιορίζει την ικανοποίηση των πελατών για την 
συγκεκριµένη παρεχόµενη υπηρεσία. Γενικός κανόνας είναι ότι όσο περισσότεροι οι 
ενεργοί συµµετέχοντες ενός forum, τόσο µεγαλύτερη και ικανοποίηση των χρηστών του. 

o Βαθµός ικανοποίησης πελατών. Με τον συγκεκριµένο δείκτη µπορούµε να έχουµε 
µια εικόνα για τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
Ο προτεινόµενος τρόπος για µέτρηση του συγκεκριµένου δείκτη είναι να δηµοσιεύσουµε 
µια δηµοσκόπηση στην web πλατφόρµα της κλινικής Κυβέλη στην οποία θα µπορούν 
να ψηφίσουν οι πελάτες της κλινικής. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι ο 
συγκεκριµένος δείκτης θα µετρήσει µόνο τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών της 
κλινικής που είναι παράλληλα και ενεργοί χρήστες της web πλατφόρµας και όχι όλων 
των πελατών της κλινικής. 

o Αριθµός νέων εγγεγραµµένων πελατών. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει τον αριθµό 
των νέων πελατών της κλινικής. Η εγγραφή ενός πελάτη γίνεται από την γραµµατεία της 
κλινικής µε την πρώτη επίσκεψη του πελάτη στην κλινική Κυβέλη. Άρα, ο συγκεκριµένος 
δείκτης δεν µπορεί να µας οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα για την χρήση της web 
πλατφόρµας και την ικανοποίηση των πελατών ως προς αυτή, αλλά είναι ένα απόλυτο 
µέτρο για τους νέους πελάτες που απέκτησε η κλινική. 

o Αριθµός νέων εγγεγραµµένων χρηστών. Εγγραφή µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε 
χρήστης της web πλατφόρµας, χωρίς να έχει πρόσβασή ωστόσο σε όλες τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες αν δεν είναι και πελάτης της κλινικής. Ο αριθµός των νέων 
εγγεγραµµένων χρηστών υποδεικνύει την φήµη που έχει αποκτήσει η κλινική Κυβέλη 
και η web πλατφόρµα. Η φήµη της κλινικής συνδέεται και µε την ικανοποίηση των 
πελατών από τις υπηρεσίες που προσφέρονται ενώ παράλληλα η αύξηση νέων 
εγγεγραµµένων χρηστών στην web πλατφόρµα την µετατρέπει σε ένα ζωντανό και 
διαρκώς εξελισσόµενο, και εν µέρει αυτοσυντηρούµενο, πλαίσιο επικοινωνίας και 
συζητήσεων. 

o Αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων πελατών και χρηστών. Ενώ η εγγραφή των 
πελατών στην web πλατφόρµα είναι µια διαδικασία που γίνεται από την γραµµατεία για 
κάθε πελάτη της κλινικής και παράλληλα εγγραφή ως εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί 
να κάνει οποιοσδήποτε χρήστης της web πλατφόρµας, ένας πολύ σηµαντικός δείκτης 
δεν αφορά µόνο το πλήθος αυτών των χρηστών αλλά πόσοι από αυτούς είναι ενεργοί. 
∆ηλαδή µας ενδιαφέρει το πλήθος των εγγεγραµµένων χρηστών και πελατών που 
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χρησιµοποιούν ενεργά την web πλατφόρµα και συνεπώς ικανοποιηµένοι από την 
παρεχόµενη υπηρεσία.  

 

∆ιάσταση Εσωτερικών ∆ιαδικασιών. 

o Προσθήκη νέων υπηρεσιών για τους πελάτες. Στα πλαίσια βελτίωσης των ήδη 
παρεχόµενων υπηρεσιών, ο συγκεκριµένος δείκτης θα µετράει κατά πόσο προστέθηκαν 
νέες υπηρεσίες στην web πλατφόρµα για τους πελάτες ή παρεχόµενες υπηρεσίες 
παρέµειναν ίδιες. 

o Βελτίωση ευχρηστίας ΠΣ Κυβέλη. Με το συγκεκριµένο δείκτη θα µετράται η βελτίωση 
ευχρηστίας του πληροφοριακού συστήµατος Κυβέλη τόσο από την πλευρά του 
ανθρώπινου δυναµικού της κλινικής όσο και απο την πλευρά των εγγεγραµµένων 
χρηστών και πελατών. 

o Προσθήκη νέων λειτουργιών για το ΠΣ Κυβέλη. Το συγκεκριµένο µέτρο υποδεικνύει 
κατά πόσο προστέθηκαν νέες λειτουργίες στο πληροφοριακό σύστηµα. Οι λειτουργίες 
αυτές δεν αφορούν υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους εγγεγραµµένους χρήστες, 
αλλά νέες καινοτόµες λύσεις που θα αφορούν κυρίως την διαχείριση του 
πληροφοριακού συστήµατος. 

o Βελτίωση εµφάνισης ΠΣ Κυβέλη. Η εµφάνιση της web πλατφόρµας είναι πολύ βασική 
εφόσον λειτουργεί ως πλαίσιο προώθησης των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και ως 
διαφηµιστικό πλαίσιο για άλλες επιχειρήσεις. Ο συγκεκριµένος δείκτης θα µετράει το 
ποσοστό βελτίωσης της εµφάνισης της web πλατφόρµας. 

 

∆ιάσταση Μάθησης και ανάπτυξης. 

o Σεµινάρια εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού. Προκειµένου να ενθαρρύνουµε την 
χρήση της web πλατφόρµας της κλινικής Κυβέλη, σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη η 
εξοικείωση του ανθρώπινου δυναµικού της κλινικής µε την πλατφόρµα. Στο πλαίσιο 
διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού της κλινικής θα διοργανώνονται 
επιµορφωτικά σεµινάρια για την εξοικείωση µε web τεχνολογίες και την χρήση της web 
πλατφόρµας Κυβέλη. 

o Συµµετοχή ανθρώπινου δυναµικού στο forum. Η συµµετοχή του ανθρώπινου 
δυναµικού στο forum που διαθέτει η web πλατφόρµα της κλινικής Κυβέλη είναι κρίσιµης 
σηµασίας. Κάτι τέτοιο θα διασφαλίσει την άµεση επικοινωνία των χρηστών και πελατών 
της πλατφόρµας µε το ιατρικό προσωπικό της κλινικής δίνοντας παράλληλα 
επιστηµονικό κύρος σε συγκεκριµένα θέµατα του forum. 

o ∆ηµιουργία νέων θεµάτων στο forum. Η δηµιουργία νέων θεµάτων στο forum από το 
ιατρικό προσωπικό ή την γραµµατεία της κλινικής Κυβέλη θα ενθαρρύνει την χρήση της 
web πλατφόρµας από περισσότερους χρήστες και πελάτες της κλινικής.  

o Καταγραφή ραντεβού πελατών. Στο πλαίσιο βελτίωσης απόδοσης του προσωπικού 
της κλινικής Κυβέλη, τα ραντεβού µε τους πελάτες της κλινικής θα πρέπει να 
καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο και η 
γραµµατεία της κλινικής θα συγχρονίζονται για την ηµερήσια ατζέντα. 

o Ενηµέρωση καρτέλας πελατών. Η ενηµέρωση της καρτέλας των πελατών θα πρέπει 
να γίνεται από την γραµµατεία της κλινικής ή το ιατρικό προσωπικό. Είναι πολύ 
σηµαντικό για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τον πελάτη της κλινικής η καρτέλα του 
να ενηµερώνεται µετά από κάθε επίσκεψη µε αρχεία εξετάσεων ή µε αρχεία συµβουλών 
από τον προσωπικό του γιατρό. 

o Ανάρτηση δελτίων τύπων. Η ανάρτηση των δελτίων τύπων είναι αρµοδιότητα της 
γραµµατείας της κλινικής Κυβέλη. Στα πλαίσια χρήσης της web πλατφόρµας για όλες τις 
δράσεις και τα νέα της κλινικής θα πρέπει να αναρτώνται και τα αντίστοιχα δελτία 
τύπου. 

o ∆ιοργανώσεις επιστηµονικών οµιλιών και ηµερίδων. Η κλινική διοργανώνει 
επιστηµονικές οµιλίες και ηµερίδες προκειµένου αφενός να κρατάει ενήµερο το ιατρικό 
προσωπικό µε καινοτόµες επιστηµονικές µεθόδους ενώ παράλληλα οι οµιλίες θα είναι 
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ανοιχτές και για το κοινό (πελάτες της κλινικής). Η γραµµατεία θα έχει την αρµοδιότητα 
να κοινοποιεί στην web πλατφόρµα της κλινικής τις ανακοινώσεις για τέτοιου τύπου 
εκδηλώσεις. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει µια συνοπτική παρουσίαση των δεικτών που θα χρησιµοποιήσουµε για 
την αξιολόγηση του ΠΣ Κυβέλη ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγµα χρήσης του σε πίνακα 
εξισορροπηµένης στοχοθεσίας σε χρονική περίοδο ενός τριµήνου (Σχήµα 9). 
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 Στρατηγικός 

στόχος 
∆είκτης Βάρος Στόχος Score 

Balanced 

Score 

Αριθµός διαφηµίσεων 10% 50 48 
(48/50)*10% =  

9.6% 

Κόστος διαφήµισης 10% 
3 ευρώ/ 
ηµέρα 

2.78 
ευρώ/ 
ηµέρα 

(2.78/3)*10% = 

9.26% 

Χ
ρ
η
µ
α
το
ο
ικ
ο
ν
ο
µ
ικ
ή

 

Αύξηση 
εσόδων από 
διαφηµίσεις 

Κόστος διαφήµισης της 
κλινικής Κυβέλη 2% 

1000 
ευρώ 

1130 
ευρώ 

(1000/1130)*2% = 

1.77% 

Συµµετοχή πελατών σε 
επιστηµονικές οµιλίες και 
ηµερίδες 

2% 150 άτοµα 
97 

άτοµα 
(97/150)*2% = 

1.29% 

Συµµετοχή εγγεγραµµένων 
χρηστών και πελατών στο 
forum 

7% 
70% του 
συνόλου 

66.3% 
(66.3/70)*7% = 

6.63% 

Ικανοποίηση 
πελατών 

Βαθµός ικανοποίησης 
πελατών 

2% 90% 82.4% 
(82.4/90)*2% = 

1.83% 

Αριθµός νέων 
εγγεγραµµένων πελατών 

10% 500 478 
(478/500)*10% = 

9.56% Απόκτηση 
νέων πελατών Αριθµός νέων 

εγγεγραµµένων χρηστών 
3% 300 157 

(157/300)*3% = 

1.57% 

Π
ελ
α
τώ

ν
 

∆ιατήρηση 
πελατών 

Αριθµός ενεργών 
εγγεγραµµένων πελατών 
και χρηστών 

5% 
60% του 
συνόλου 

53.8% 
(53.8/60)*5% = 

4.48% 

Προσθήκη νέων υπηρεσιών 
για τους πελάτες 

7% 50% 30% 
(30/50)*7% = 

4.2% Εξυπηρέτηση 
πελατών Βελτίωση εµφάνισης ΠΣ 

Κυβέλη 
2% 30% 20% 

(20/30)*2% = 

1.33% 

Προσθήκη νέων 
λειτουργιών για το ΠΣ 
Κυβέλη  

5% 30% 30% 
(30/30)*5% =    

5% 

Ε
σ
ω
τε
ρ
ικ
ώ
ν
 

∆
ια
δ
ικ
α
σ
ιώ
ν
 

Βελτίωση ΠΣ 
Κυβέλη 

Βελτίωση ευχρηστίας ΠΣ 
Κυβέλη 

1% 20% 5% 
(5/20)*1% = 

0.25% 

Σεµινάρια εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναµικού 

3% 
2 

σεµινάρια 

1 
σεµινάρ

ιο 

(1/2)*3% =       

1.5% Εκπαίδευση 
ανθρώπινου 
δυναµικού ∆ιοργανώσεις 

επιστηµονικών οµιλιών και 
ηµερίδων  

2% 10  8 
(8/10)*2% =     

1.6% 

Ανάρτηση δελτίων τύπων 2% 80% 72.6% 
(72.6/80)*2% = 

1.82% 

Συµµετοχή ανθρώπινου 
δυναµικού στο forum 

5% 80% 67.3% 
(67.3/80)*5% = 

4.21% 

Χρήση ΠΣ 
Κυβέλη από το 
προσωπικό 
της κλινικής 

∆ηµιουργία νέων θεµάτων 
στο forum 

5% 70% 61.2% 
(61.2/70)*5% = 

4.37% 

Καταγραφή ραντεβού 
πελατών 

7% 90% 83.9% 
(83.9/90)*7% = 

6.53% Μ
ά
θ
η
σ
η
ς
 κ
α
ι 
Α
ν
ά
π
τυ
ξη
ς
 

Βελτίωση 
απόδοσης 
προσωπικού 
κλινικής 

Ενηµέρωση καρτέλας 
πελατών 

10% 90% 78.7% 
(78.7/90)*10% = 

8.74% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100%   85.54% 

Σχήµα 9 – Παράδειγµα πίνακα εξισορροπηµένης στοχοθεσίας για το ΠΣ Κυβέλη για ένα τρίµηνο 
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8. Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Σε συνεργασία µε την ∆ιοίκηση της µαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής Κυβέλη ορίσαµε τις 
λειτουργικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήµατος και υλοποιήσαµε το 
σύστηµα όπως αυτό παρουσιάστηκε στις προηγούµενες ενότητες. Παράλληλα όµως, η ∆ιοίκηση 
της κλινικής Κυβέλη έχει θέσει τα ακόλουθα θέµατα για την σταδιακή επέκταση του 
πληροφοριακού της συστήµατος : 

• Μηχανογράφηση Υλικού. Στα πλαίσια καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών της 
κλινικής θα πρέπει να δηµιουργηθεί σύστηµα µηχανογράφησης αλλά και παραγγελιών 
υλικού. 

• Υπηρεσίες Λογιστηρίου. Με στόχο την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 
τους πελάτες της κλινικής αλλά και την µείωση της γραφειοκρατίας, θα πρέπει να 
επεκταθεί το πληροφοριακό σύστηµα της κλινικής µε την υλοποίηση υπηρεσιών 
λογιστηρίου που θα καλύπτουν λογιστικά και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους 
πελάτες της κλινικής αλλά και εσωτερικές διαδικασίες όπως είναι η µισθοδοσία του 
προσωπικού της κλινικής. 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εφηµερίων ιατρικού προσωπικού. Με την υλοποίηση 
συστήµατος διαχείρισης των εφηµερίων του ιατρικού προσωπικού η κλινική αποσκοπεί 
στην πιο εύρυθµη και οργανωτικά άρτια λειτουργία της.  

• Φαρµακευτική Συνταγογράφηση. Στα πλαίσια ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών 
αλλά και ολοκληρωµένης εικόνας του ιατρικού ιστορικού κάθε πελάτη η ∆ιοίκηση της 
κλινικής προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση συστήµατος φαρµακευτικής 
συνταγογράφησης που θα συνδέεται µε το σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
του Υπουργείου Υγείας. 

• Εφαρµογή για smartphones. Το πληροφοριακό σύστηµα της κλινικής Κυβέλη είναι 
πελατοκεντρικό. Αναπτύχθηκε και βασίστηκε στην βελτίωση παροχής υπηρεσιών προς 
τον πελάτη και στην ανάπτυξη άµεσης επικοινωνίας µε τον πελάτη µέσω καινοτόµων 
τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται το ζήτηµα σχεδίασης και υλοποίησης 
εφαρµογής για smartphones όπου θα προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες 
της κλινικής όπως σύνδεση προσωπικού ηµερολογίου του συστήµατος µε το 
ηµερολόγιο του smartphone και δηµιουργία ειδοποιήσεων, κλήση «alert» προς την 
κλινική για περιστατικά που χρήζουν επείγουσας αντιµετώπισης, εύρεση συντοµότερης 
διαδροµής από την τρέχουσα τοποθεσία  προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις της κλινικής 
κ.ά. 

• Υπηρεσίες προς του πελάτες. Ανάπτυξη των παρεχόµενων υπηρεσιών του 
πληροφοριακού συστήµατος προς τους πελάτες της κλινικής. Μερικά παραδείγµατα 
είναι: αποστολή αρχείων εξετάσεων πελάτη στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ειδοποίηση µε e-mail ή sms στο κινητό τηλέφωνο για ιατρικά ραντεβού 
και καταχωρήσεις ηµερολογίου, ανάρτηση δηµοσκοπήσεων, πρόσβαση σε templates 
για φόρµες που απαιτούνται κατά την εισαγωγή στην κλινική κ.ά.  

• Υπηρεσία καταγραφής κλινών και δωµατίων. Η υπηρεσία καταγραφής κλινών και 
δωµατίων αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση και διοίκηση της κλινικής και συνεπώς 
και στην εύρυθµη λειτουργία της.  

• Στατιστικά. Με την υλοποίηση των παραπάνω επεκτάσεων, το πληροφοριακό 
σύστηµα της κλινικής Κυβέλη αποκτάει µεγαλύτερη πολυπλοκότητα αλλά και αξία. 
Προκειµένου να µπορεί η διεύθυνση της κλινικής να λαµβάνει εύκολα και γρήγορα 
αποφάσεις που αφορούν διοικητικά θέµατα ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο είναι τα 
στατιστικά (για παράδειγµα χρήση στατιστικών στην µηχανογράφηση υλικού και στις 
υπηρεσίες λογιστηρίου). Πέραν όµως από τις καθαρά διοικητικές αποφάσεις η χρήση 
στατιστικών µπορεί να βοηθήσει και στην αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήµατος 
ή/ και στην αξιολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες, µε 
τελικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών που θα επιφέρει και µεγιστοποίηση των 
κερδών της κλινικής. 
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9. Συµπεράσµατα 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής διαπιστώθηκε ότι για την 
ανάπτυξη µιας ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος ο βαθµός πολυπλοκότητας είναι 
µεγάλος. Απαιτήθηκε από εµάς να βρεθούµε σε διαφορετικές θέσεις και να αντιµετωπίσουµε το 
έργο µας από πολλές οπτικές προκειµένου το τελικό παραδοτέο να είναι άρτιο τεχνολογικά και 
σχεδιαστικά αλλά και να περιέχει στοιχεία καινοτοµίας.  

Στο πρώτο στάδιο, χρειάστηκε να αναλάβουµε τον ρόλο του αναλυτή πληροφοριακών 
συστηµάτων και να γίνει εκτενής µελέτη από την πλευρά µας προκειµένου να ορίσουµε και να 
καταγράψουµε τις απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει ένα πρότυπο διαδικτυακό 
πληροφοριακό σύστηµα υγείας που θα έχει στο επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του. Σε 
αυτήν την φάση έπρεπε να θέσουµε και το όραµα της υποθετικής µαιευτικής και γυναικολογικής 
κλινικής Κυβέλη γύρω από το οποίο «χτίστηκε» το πληροφοριακό σύστηµα αλλά και την ιδέα 
της καινοτοµίας που εισήγαγε η συγκεκριµένη πρόταση στον κλάδο της ηλεκτρονικής υγείας. 

Στο επόµενο στάδιο χρειάστηκε να αναλάβουµε τον ρόλο του αναλυτή τεχνολόγου 
λογισµικού. Έπρεπε να επιλέξουµε τεχνολογίες που θα κάλυπταν όλες τις απαιτήσεις που 
είχαµε θέσει στο στάδιο ανάλυσης απαιτήσεων ενώ παράλληλα θα µας παρείχαν συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα έναντι άλλων τεχνολογιών. Βάσει αυτού του σκεπτικού αποφασίσαµε να 
βασίσουµε την υλοποίηση του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος στην χρήση ενός 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, το Drupal. Τα πλεονεκτήµατα που είδαµε σε αυτή την 
επιλογή τελικά µας δικαίωσαν: πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο CMS που επιτρέπει τον 
πλήρη έλεγχο της εφαρµογής σε προγραµµατιστικό επίπεδο, ενώ παράλληλα προσφέρει όλα τα 
πλεονεκτήµατα ενός CMS όπως η εύκολη και δυναµική διαχείριση περιεχοµένου και η 
επεκτασιµότητα. Επίσης, αναλογιζόµενοι την ραγδαία ανάπτυξη στην χρήση ποικίλων 
προσωπικών συσκευών για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (όπως για παράδειγµα τα tablets και τα 
smartphones) µε διαφορετικές διαστάσεις οθόνης διεπαφής, θεωρήσαµε επιλογή κριτικής 
σηµασίας την χρήση της τεχνολογίας Web Responsive Design.  

Από την πλευρά της ανάπτυξης της εφαρµογής, ως προγραµµατιστές, ήρθαµε αντιµέτωποι 
µε τις επιλογές που είχαµε κάνει ως αναλυτές λογισµικού. Ανακαλύψαµε ότι όντως το Drupal 
είναι ένα άρτιο, σταθερό και ευέλικτο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου που µπορούσε να 
καλύψει όλες τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί, παράλληλα όµως διαπιστώσαµε ότι στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης είχαµε χαρακτηριστική δυσκολία στην εκµάθηση του. Πολλοί είναι εξάλλου οι 
επικριτές του συγκεκριµένου CMS, λόγω της απότοµης καµπύλης εκµάθησης (learning curve) 
του, έναντι των ανταγωνιστών του (Joomla, WordPress). Ωστόσο, η τελική αίσθηση που  
αποκοµίσαµε µετά από εκτενή χρήση του, είναι ότι τα πλεονεκτήµατα και η ευελιξία που 
προσφέρει το συγκεκριµένο CMS επιβραβεύουν τον προγραµµατιστή που θα αφιερώσει χρόνο 
και κόπο για την εκµάθηση του. Από την πλευρά της σχεδίασης, χρησιµοποιώντας την 
τεχνολογία Responsive Web Design, τουλάχιστον για το πρώτο στάδιο υλοποίησης της 
εφαρµογής, καταφέραµε να αποφύγουµε την σχεδίαση ξεχωριστής εφαρµογής για tablets και 
smartphones. Σε αυτό το σηµείο όµως αξίζει να σηµειωθεί πως όσο αυξάνεται η 
πολυπλοκότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος η 
ανάπτυξη ξεχωριστής εφαρµογής για tablets και smartphones είναι µονόδροµος. 

Στο τελευταίο µέρος της παρούσας εργασίας, αναλάβαµε τον ρόλο του µάνατζερ και 
εκπονήσαµε αξιολόγηση του συστήµατος µε την µέθοδο Balanced ScoreCard: θέσαµε 
στρατηγικούς στόχους και δείκτες αξιολόγησης τους συστήµατος σε έναν πίνακα 
εξισορροπηµένης στοχοθεσίας για το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα Κυβέλη. Η 
διαδικασία αξιολόγησης ενός συστήµατος ήταν πρωτόγνωρη για εµάς, αλλά µέσα από αυτή 
καταφέραµε να δούµε την αξία του πληροφοριακού συστήµατος που σχεδιάσαµε και µε ποιο 
τρόπο θα µπορούσαµε να το παρουσιάσουµε στα στελέχη µιας επιχείρησης (πολυκλινική στην 
προκειµένη περίπτωση) προκειµένου να τα πείσουµε για την αναγκαιότητα χρήσης του. 

Έχοντας περάσει λοιπόν από όλα τα παραπάνω στάδια, η ενασχόληση µας µε τις 
επιµέρους λεπτοµέρειες µας προσέφερε εµπειρία και γνώση στην διαχείριση νέων πεδίων που 
µέχρι πρότινος µας ήταν άγνωστα.   



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Μαρία Κ. Χαραλαµπίδου 

Ένα πρότυπο διαδικτυακό ΠΣ για µια µαιευτική – γυναικολογική πολυκλινική και η αξιολόγησή του                             78                                                                                                                                 

10. Βιβλιογραφία 

 
Αθηνά Α. Λαζακίδου «Πληροφοριακά συστήµατα Νοσοκοµείων & Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας» (2005), εκδόσεις Κλειδάριθµος 
 
Benjamin Melancon, Allie Micka , Amye Scavarda, Benjamin Doherty, Bojhan Somers, Karoly 
Negyesi, Jacine Rodriguez, Moshe Weitzman, Roy Scholten, Ryan Szrama, Sam Boyer, Jacine 
Luisi, Stephane Corlosquet, Amanda Miller-Johnson, Dan Hakimzadeh, Kasey Do,”The 
definitive guide to drupal 7” (2011), εκδόσεις Apress 
 
Jennifer Hodgdon “A Programmer’s guide to Drupal” (2012), εκδόσεις O'Reilly Media 
 
Benjamin LaGrone “HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook” (2013), εκδόσεις 
Packt Publishing 
 
Kaplan, Robert S. and David P. Norton (2002), «The Balanced Scorecard: Translating Strategy 
into Action», Harvard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Μαρία Κ. Χαραλαµπίδου 

Ένα πρότυπο διαδικτυακό ΠΣ για µια µαιευτική – γυναικολογική πολυκλινική και η αξιολόγησή του                             79                                                                                                                                 

11. Αναφορές   

[1]: Kaplan, Robert S. and David P. Norton, Linking the Balanced Scorecard to Strategy,. 
California Management Review, Vol. 39, No. 1 (Fall 1996) 

[2]: Balanced Scorecard Institute, σύνδεσµος: https://balancedscorecard.org 

[3]: Kaplan, Robert S. and David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic 
Management System” Harvard Business Review (January-February 1996) p. 76. 

[4]: Kaplan, Robert S. and David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic 
Management System” Harvard Business Review, Managing or the long term July – August 
2007, page 2. 

[5]: Ρέα Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, σύνδεσµος:  http://www.reamaternity.gr/  

[6]: Kaplan, Robert S. and David P. Norton “Partnering and the Balanced Scorecard”, 2002, 
σύνδεσµος:   http://hbswk.hbs.edu/item/3231.html 

[7]: Βικιπαίδεια, λήµµα «Πληροφοριακά Συστήµατα», σύνδεσµος:   http://el.wikipedia.org/wiki/  

[8]: Βικιεπιστήµιο, άρθρο «Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα»,  σύνδεσµος: 
http://el.wikiversity.org/wiki  

[9]: Άρθρο «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας», σύνδεσµος:   
http://healthnotesandnews.blogspot.gr/2010/11/blog-post_3246.html  

[10]: Εταιρεία MED.I.S. Α.Ε. (Medical Information Systems), MedISys, σύνδεσµος: 
http://www.medis.gr/?t=medisys  

[11]: Εταιρεία Intracom IT Services, σύνδεσµος: 
http://www.intracom.gr/intracom_it_services/gr/products/government/products/public_administra
tion/intrahealth.htm   

[12]: Εταιρεία Apollo Information Technologies Α.Ε., σύνδεσµος: 
http://www.apollo.gr/dev/index.asp  

[13]: ∆ηµήτρης Κουτσούρης, ∆ρ. Παντελής Αγγελίδης, «∆ιαλειτουργικότητα πληροφοριακών 
συστηµάτων στην Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση: προοπτικές και ανάγκες τελικών 
χρηστών», σύνδεσµος: http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-
documents/1/1292856467--3EBUSINESSFORUM.pdf  

[14]: Όµιλος Ιασώ Μαιευτήριο, σύνδεσµος: http://www.iaso.gr/iaso/  

[15]: Βικιπαίδεια, λήµµα: «Ευχρηστία», σύνδεσµος: http://el.wikipedia.org/wiki  

[16]: Wikispaces, «Αξιολόγηση και Ευχρηστία», σύνδεσµος: http://web-omada6.wikispaces.com  

[17]: Westin A. F., «Privacy and Freedom», New York: Atheneum, 1967 

[18]: Cerovsek T., Turk Z., «D222: Market Watch in ICT Infrastructures for  Construction 
Projects» ICCI Deliverable, Technical Report ICCI: IST-2000- 33022 WP2/D222, 2003 

[19]: Μπούρας Χ., Τσιάτσος Θ., «Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υλοποίηση Συνεργατικών 
Συστηµάτων», Πανεπιστήµιο Πατρών, ΕΑΙΤΥ, 2006. 

[20]: Βικιπαίδεια, λήµµα «Web 2.0», σύνδεσµος: https://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  

[21]: Wikipedia, «Web 2», MediaWiki, σύνδεσµος: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

[22]: Άρθρο «Σχεδιασµός ιστοσελίδων για smartphone, tablet και desktop: τo Responsive 
Design δίνει την λύση!», σύνδεσµος: http://www.pointblank.gr/blog  

[23]:Βικιπαίδεια, λήµµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου», σύνδεσµος 
http://el.wikipedia.org/wiki/ 

[24]:Βικιπαίδεια, λήµµα «Drupal», σύνδεσµος: http://el.wikipedia.org/wiki/ 

[25]: Ethan Marcotte, άρθρο «Responsive Web Design», σύνδεσµος: 
http://alistapart.com/article/responsive-web-design/  




