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Περίληψη 

 

Την σημερινή εποχή, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο σύνολο των καθημερινών 

πληροφοριών που διαχειρίζονται τα νοσοκομεία ενώ παράλληλα σημειώνονται 

σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της 

τεχνολογικής εξέλιξης στον ιατρικό τομέα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υιοθέτηση 

και στην εφαρμογή δραστικών λύσεων πληροφορικής, προκειμένου να αποθηκευτεί 

αλλά και να επεξεργαστεί αποτελεσματικά ο μεγάλος αυτός όγκος των δεδομένων και 

πληροφοριών, ο οποίος προέρχεται τόσο από τις ιατρικές όσο και από τις διοικητικές 

και οικονομικές λειτουργίες των νοσηλευτικών μονάδων. 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου – Π.Σ.Ν. καθώς γίνεται και μία 

συνοπτική αναφορά στην πορεία της εξέλιξης τους. Στην συνέχεια αναλύονται τα 

διάφορα υποσυστήματα, τα οποία πληρούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Νοσοκομείου – Ο.Π.Σ.Ν., αναφέρονται τα μοντέλα αρχιτεκτονικής 

υλοποίησης και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ύπαρξής τους στα σύγχρονα 

νοσοκομεία. Δύο αρκετά σημαντικά αποτελέσματα της χρησιμότητας τους, είναι η 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και η καλύτερη παρακολούθηση 

του κόστους. 

Στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας, αναλύονται τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα 

κωδικοποίησης που κυρίως αφορούν τα κλινικά δεδομένα και την επικοινωνία μεταξύ 

των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις 



 
 

xii 
 

νοσοκομειακές μονάδες προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται και να 

επεξεργάζονται αποτελεσματικά όλοι οι φορείς υγείας, όλες τις ιατρικές πληροφορίες. 

Αμέσως μετά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ασφαλείας που πρέπει να διαθέτει 

κάθε πληροφοριακό σύστημα αλλά και οι απειλές που ενδέχεται να δεχτεί, όπου θα 

μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε και ως αχίλλειος πτέρνα των συστημάτων. 

Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στις νοσοκομειακές 

μονάδες αλλά και λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή, την διατήρηση και 

την βελτίωση τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

Use and role of integrated information systems in 

order to improve efficiency - efficiency  

of hospitals units   

 

Keywords: Information systems, subsystems, information systems standards, 

interoperability, data encoding, security principles, security threats, integrated 

information systems. 

 

Abstract 

Nowadays, there is an increase in the total daily information that hospitals receive 

while there are significant improvements in the quality services due to technological 

advances in the medical field. This fact leads to the adoption and implementation of 

active solutions in information systems in order to save and to efficiently process the 

large volume of data and information which originates from both the medical, 

administrative and financial functions of nursing units.  

In this essay the structure and key features of a Hospital Information System – 

H.I.S. are described. Additionally a brief reference is made in reference to the course 

progression. Moreover various subsystems are analyzed which encompass an 

Integrated Hospital Information System – I.H.I.S. in reference to models and 

documentation needed for their architectural existence in modern hospitals. Two 

pertinent results of their utility are the improvement in health services and monitoring 

costs.  

In the following chapters of this paper the standards and the coding protocols are 

analyzed. These mainly refer to the clinical data and communication between 

different information systems, which are used by the hospitals in order to manage and 

efficiently process all health institution for all medical information. Immediately after, 

the basic fundamentals of security are presented, which have to have each and every 

type of information system available. Additionally, any hindrance that might be 

encountered could be characterized as the “Achilles Heel” of the system. 
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In conclusion, conditions are presented in order to approve the functions of 

operation of information systems in hospitals, as well as the reasoning behind the 

necessary factual information regarding management and maintenances. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Πληροφοριακά Συστήματα 

 

1.1. Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι ένα εισαγωγικό μέρος όπου περιγράφονται τα 

γενικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων. Τα πληροφοριακά 

συστήματα αποτελούν αδιαμφισβήτητα το μέσο για την επίτευξη της αρμονικής 

συνεργασίας μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού, των δεδομένων, των διαδικασιών 

και τεχνολογιών πληροφορίας και των επικοινωνιών. Θα μπορούσαμε να τα 

παρουσιάσουμε και ως γέφυρα ένωσης μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των 

νέων πρακτικών εφαρμογής της επιστήμης υπολογιστών.  

Στόχος κάθε πληροφοριακού συστήματος είναι η υποστήριξη του οργανισμού ή 

της επιχείρησης που εξυπηρετεί καθώς και η διαχείριση και λήψη αποφάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα ασχολείται με την συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των 

δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και τα μετατρέπει σε πληροφορίες που βοηθούν 

στην διασφάλιση των σωστών αποφάσεων.  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια γενική αναφορά των συστημάτων, όσον αφορά 

τα είδη και τις κατηγορίες τους. Θα δοθούν οι ορισμοί που επικρατούν για τα 

πληροφοριακά συστήματα, θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι 

δραστηριότητες τους, προκειμένου να δοθούν οι βάσεις για περαιτέρω ανάλυση στα 

κεφάλαια που ακολουθούν.  
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1.2. Γενικά για τα συστήματα 

Πολλοί και διάφοροι είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την έννοια του 

συστήματος. Το βασικό δεδομένο σε κάθε σύστημα είναι ότι έχουμε πάντα δύο 

χαρακτηριστικά: τα μέρη από τα οποία αποτελείται το σύστημα, τα οποία βρίσκονται 

πάντα σε μία σχέση αλληλεξάρτησης το ένα με το άλλο και τα όρια σε σχέση με το 

περιβάλλον του συστήματος, που είναι πάντα καθορισμένα με σαφήνεια. 

Σύστημα είναι ένα δίκτυο από αλληλεπιδρούσες μεταβλητές, όπου κάθε αλλαγή 

που μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος, θα προκαλέσει 

αλλαγές και στα άλλα σημεία αυτού. Το σύστημα λοιπόν αποτελεί μία συλλογή 

αντικειμένων/οντοτήτων (όπως άνθρωποι, μηχανές, διαδικασίες και άλλα), τα οποία 

αποτελούν ένα σύνολο όπου το κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά ή συσχετίζεται με 

τουλάχιστον ένα ακόμη στοιχείο του συνόλου, προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός 

στόχος. Σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο/οντότητα δεν αλληλεπιδρά ή δεν 

συσχετίζεται με κανένα στοιχείο του συστήματος, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν 

αποτελεί μέρος του συστήματος. (http://en.wikipedia.org/) 

Σύστημα ονομάζεται ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύνολο από 

αλληλεξαρτώμενα και αλληλεπιδρώντα συστατικά στοιχεία. Κάθε σύστημα διαθέτει 

πέντε βασικά στοιχεία: την είσοδο (input), την έξοδο (output), την 

επεξεργασία/διεργασία (process), τον έλεγχο (control) και την 

ανακύκλωση/ανατροφοδότηση (feedback). 

 

 

Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

 Σχήμα 1.1 

Σχηματική απεικόνιση ενός Συστήματος 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/
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Η είσοδος περιλαμβάνει τα στοιχεία που εισέρχονται στο σύστημα ενώ η έξοδος τα 

προϊόντα που παράγει το σύστημα. Ως επεξεργασία/διεργασία ονομάζεται ο τρόπος 

με τον οποίο τα στοιχεία της εισόδου αναλύονται ώστε να παραχθεί η έξοδος. Στον 

έλεγχο περιλαμβάνονται όλοι οι κανόνες με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία στο 

σύστημα και παράλληλα ελέγχεται η επίτευξη των στόχων, ενώ ως 

ανακύκλωση/ανάδραση/ανατροφοδότηση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία 

κάποιο τμήμα της στιγμιαίας εξόδου του συστήματος, ανακατευθύνεται και 

επανατροφοδοτείται στο σύστημα ως καινούρια είσοδος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει 

να αναφέρουμε και το περιβάλλον (environment) του συστήματος, στο οποίο 

περιλαμβάνεται οτιδήποτε υπάρχει έξω από τον έλεγχο του συστήματος.  

(Αποστολάκης, 2002) και (http://en.wikipedia.org/) 

Κάθε σύστημα ενδέχεται να αποτελείται και από επιμέρους δομικά τμήματα, τα 

οποία ονομάζονται υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα είναι χαμηλότερης 

πολυπλοκότητας συστήματα, τα οποία λειτουργούν αυτόνομα διατηρώντας τα 

χαρακτηριστικά και την αυτοτέλεια του συστήματος καθώς εξυπηρετούν τους ίδιους 

στόχους.  

 

1.3. Κατηγοριοποίηση συστημάτων 

Βιβλιογραφικά οι συνηθέστερες κατηγοριοποιήσεις των συστημάτων είναι η 

διάκρισή τους σε αιτιοκρατικά (deterministic) ή στοχαστικά (stochastic) συστήματα, 

φυσικά ή τεχνητά και σε ανοικτά (open) ή κλειστά (closed). 

Αιτιοκρατικό ονομάζεται ένα σύστημα όταν για μια συγκεκριμένη είσοδο 

παίρνουμε συγκεκριμένη έξοδο ενώ σε ένα στοχαστικό σύστημα για κάθε ίδια είσοδο 

μπορούμε να πάρουμε διαφορετικές εξόδους. Ως φυσικό σύστημα ορίζεται το 

σύστημα που από μόνο του υπάρχει και λειτουργεί, όπως το ανοσοποιητικό σύστημα 

του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ αντιθέτως τεχνικό σύστημα είναι το σύστημα που 

έχει δημιουργηθεί από κάποιον άνθρωπο, όπως τα συστήματα τηλεπικοινωνίας. 

Τέλος ως ανοικτό σύστημα ορίζεται το σύστημα που μπορεί να δεχτεί εξωτερικές 

παρεμβάσεις. Τα συγκεκριμένα συστήματα διαθέτουν μία άτυπη αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον τους και μπορούν να προσαρμόζονται στα τυχόν νέα δεδομένα και 

απαιτήσεις. Αντιθέτως ένα κλειστό σύστημα δεν δέχεται εξωτερικές παρεμβάσεις. 

(Αποστολάκης, 2002). 

http://en.wikipedia.org/


 
 

4 
 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έννοια του κλειστού συστήματος έχει επινοηθεί 

προκειμένου να διευκολυνθεί η μελέτη των συστημάτων, αφού στον πραγματικό 

κόσμο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κλειστό σύστημα. Επιπροσθέτως κάποια 

συστήματα διαθέτουν την ικανότητα να αλλάζουν προκειμένου να επιβιώσουν στα 

νέα δεδομένα που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτά τα συστήματα τα ονομάζουμε 

προσαρμόσιμα. Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτονται κάποια παραδείγματα για 

την καλύτερη κατανόηση της κατηγοριοποίησης των συστημάτων.  

 

Πίνακας 1.1 

Κατηγοριοποίηση συστημάτων 
 

 

Ονομασία 

Συστήματος 

 

Είδος 

Συστήματος 

 

Οντότητα 

 

Τηλεφωνική 

κλήση 

 

Στοχαστικό 

Ανοικτό 

 

Τηλέφωνο 

 

Κύκλωμα θυροτηλεόρασης 

 

Αιτιοκρατικό 

Κλειστό 

 

Οθόνη 

 

Πλοήγηση 

αεροσκάφους 

 

Στοχαστικό 

Ανοικτό 

 

Αεροσκάφος 

 

Διάβασμα 

βιβλίου 

 

Στοχαστικό 

Ανοικτό 

 

Βιβλίο 

 

Δρομολόγιο 

με τρένο 

 

Αιτιοκρατικό 

Κλειστό 

 

Τρένο 

 

Παραγωγή 

αυτοκινήτων 

 

Αιτιοκρατικό 

Κλειστό 

 

Ρομπότ 

Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

 

Ως οντότητα ορίζεται ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος, το οποίο ξεχωρίζει από τα 

υπόλοιπα. Η οντότητα είναι η βασικότερη λειτουργία του συστήματος και  μπορεί να 

είναι μέρος, άνθρωπος, αντικείμενο, γεγονότα, έννοιες και άλλα. 
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1.4. Ορισμός πληροφοριακού συστήματος 

Με τον όρο Πληροφοριακά Συστήματα – Π.Σ. (Information Systems – I.S.) 

ονομάζεται ένα σύνολο διαδικασιών, το οποίο εμπεριέχει ανθρώπινο δυναμικό και 

αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, που ως σκοπό τους έχουν τη συλλογή, 

εγγραφή, επεξεργασία, ανάκτηση, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Αυτά τα 

συστήματα μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό αλλά και τηλεπικοινωνιακό 

τμήμα. (http://en.wikipedia.org/) 

Πληροφοριακό Σύστημα – Π.Σ. ονομάζεται ένα σύνολο από αλληλεπιδρούσες 

συνιστώσες που δουλεύουν μαζί για έναν κοινό σκοπό, την συλλογή, επεξεργασία, 

αποθήκευση και διανομή της πληροφορίας με τελικό στόχο την δημιουργία 

πληροφοριών που είναι αναγκαίες και χρήσιμες στον οργανισμό/επιχείρηση, 

προκειμένου να φέρει εις πέρας τον σκοπό του/της. Πιο συγκεκριμένα, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι Πληροφοριακό Σύστημα είναι το σύστημα εκείνο που 

παίρνει σαν είσοδο (input) δεδομένα (data) τα οποία τα επεξεργάζεται (processing) 

και τα αποδίδει στην έξοδο (output) ως πληροφορίες (informations). (Αποστολάκης, 

2002).   

 

 

Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

 

Σχήμα 1.2 

Διαγραμματική παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος 

 

 

http://en.wikipedia.org/
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Κάθε οργανισμός/επιχείρηση έχει ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποτελείται 

από τις παρακάτω συνιστώσες: 

 Άνθρωποι 

 Δεδομένα 

 Λογισμικό 

 Διαδικασίες 

 Υλικό 

 
Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

 

Σχήμα 1.3 

Οι συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

 

Άνθρωποι 

Οι άνθρωποι ενός Πληροφοριακού Συστήματος - Π.Σ. μπορούν να ταξινομηθούν σε 

δύο κατηγορίες1. 

 Στους χρήστες (users). 

 Στους χειριστές (operators) του συστήματος. 

                                                      
1 Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία. Αφορά τους ανθρώπους 
που δεν είναι μέλη του συστήματος, αλλά επιδρούν στο σύστημα κατά τη διάρκεια της 
δημιουργίας του. Πρόκειται για τους ανθρώπους που ευθύνονται για την δημιουργία και τον 
τρόπο λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος (developers), Επίσης περιλαμβάνει όλους 
όσους εργάστηκαν με τη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος όπως 
προγραμματιστές, αναλυτές, ειδικούς δικτύων και τον υπεύθυνο διαχείρισης (project 
manager). (Αποστολάκης, 2002). 
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Στην κατηγορία των χρηστών ανήκουν ο ιδιοκτήτης του συστήματος, δηλαδή αυτός 

που έδωσε την εντολή και την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του συστήματος, οι 

κύριοι χρήστες (end-users) και οι προϊστάμενοί τους (user-manager). Στην δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν οι χειριστές των υπολογιστών2, δηλαδή όσοι εισάγουν στοιχεία 

(data entry) και συντηρούν το υλικό/λογισμικό. 

 

Δεδομένα 

Με τον όρο δεδομένα (data), αναφερόμαστε σε μια παράσταση γεγονότων, εννοιών ή 

ακόμα και εντολών, οι οποίες τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, κατάλληλο για 

επικοινωνία, ερμηνεία και επεξεργασία από τον άνθρωπο ή το αυτοματοποιημένο 

μηχάνημα - H/Y. 

 

Λογισμικό 

Το λογισμικό ενός Πληροφοριακού Συστήματος - Π.Σ. διακρίνεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Το λογισμικό του συστήματος (System Software), δηλαδή τα λειτουργικά 

συστήματα (π.χ. διάφορα είδη των Windows, Unix) και οι μεταγλωττιστές (π.χ. 

Cobol, Clipper). Το συγκεκριμένο λογισμικό αγοράζεται μαζί με την 

προμήθεια του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή - Η/Υ.  

 Το λογισμικό των εφαρμογών (Application Software), το οποίο συνήθως 

αφορά συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους (π.χ. έλεγχος αποθεμάτων, 

παρακολούθηση προμηθειών, έκδοση μισθοδοσίας και άλλα). Αυτό το 

λογισμικό αγοράζεται από τον οργανισμό ή την επιχείρηση μετά την 

δημιουργία της συγκεκριμένης ανάγκης. 

 Το λογισμικό για την αύξηση της παραγωγικότητας (Productivity Software), 

που περιλαμβάνει επεξεργαστές πινάκων (π.χ. Excel), επεξεργαστές κειμένου 

(π.χ. Word), εργαλεία παρουσίασης (π.χ. PowerPoint) και συστήματα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων (π.χ. Oracle). Το λογισμικό αυτού του τύπου 

υπάρχει σε κάθε οργανισμό/επιχείρηση.  

 

 

                                                      
2 Μερικές φορές οι χειριστές του συστήματος ενδέχεται να γίνουν και χρήστες αυτού, ή και το 
αντίστροφο. Δεδομένου αυτής της ιδιάζουσας περίπτωσης, αυτές οι κατηγορίες παριστάνουν 
ρόλους και όχι άτομα. (Αποστολάκης, 2002). 
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Διαδικασίες 

Διαδικασία ονομάζεται μια σειρά από οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα λειτουργήσουν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Απευθύνεται 

αποκλειστικά και μόνο στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο σύστημα. Μια 

διαδικασία ενδεχομένως μπορεί να: 

 Υποστηρίζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζεται η πληροφορία. 

 Εξασφαλίζει τι πληροφορία θα λάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Στα Πληροφοριακά Συστήματα διακρίνουμε διαδικασίες που αφορούν τους 

χρήστες και διαδικασίες που αφορούν τους χειριστές. Στους χρήστες δίνονται οδηγίες 

για το πώς θα αξιοποιηθεί το υλικό (hardware), τα δεδομένα (data) και το λογισμικό 

(software) προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενώ στους χειριστές 

οι οδηγίες περιορίζονται στο πως ξεκινά και στο πως κλείνει το σύστημα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή - Η/Υ, στο πως επαναφέρονται τα δεδομένα (restore), στο 

πως δημιουργούνται τα αντίγραφα ασφαλείας (backup) καθώς και κάποιες βασικές 

οδηγίες συντήρησης του συστήματος.  

 

Υλικό 

Ως υλικό (hardware) ονομάζουμε όλο τον εξοπλισμό των υπολογιστών του 

πληροφοριακού συστήματος, όπου συμπεριλαμβάνονται οι περιφερειακές συσκευές 

(εκτυπωτές, σαρωτές και άλλα) αλλά και ο δικτυακός εξοπλισμός (κάρτες, καλώδια 

και άλλα) που ενδέχεται να υπάρχει. 
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1.5. Δραστηριότητες πληροφοριακού συστήματος 

Κάθε Πληροφοριακό Σύστημα προκειμένου να τελέσει τον σκοπό ύπαρξής του 

πρέπει να εναρμονιστεί στους κανόνες που έχουν οριστεί και να ακολουθήσει κάποιες 

δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν την συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία 

των δεδομένων καθώς και την διάδοση των παραγόμενων πληροφοριών. 

 

Συλλογή δεδομένων 

Τα δεδομένα του συστήματος ενδέχεται να συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως: 

 Εσωτερικές πηγές (internal sources). 

 Εξωτερικές πηγές (external sources). 

 Περιβάλλον (environment). 

 

Αποθήκευση δεδομένων 

Αποθηκεύοντας τα δεδομένα διασφαλίζεται η φύλαξη και η ανάκτησή τους. 

Προκειμένου όμως να είναι εφικτή η γρήγορη αναζήτησή τους όταν και εφόσον 

χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να αποθηκεύονται με οργάνωση.  

 

Επεξεργασία δεδομένων 

Στην επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος μπορούν να συμπεριληφθούν 

αρκετές επεξεργασίες, όπως οι κατηγοριοποιήσεις των δεδομένων, οι ταξινόμηση 

τους με βάση κάποιο κριτήριο ακόμα και η σύγκρισή τους.  

 

Διάδοση πληροφοριών 

Η διάδοση των πληροφοριών είναι και ο στόχος ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Η 

πληροφορία είναι εφικτό να διαδοθεί σε διάφορες μορφές όπως αναφορές, μηνύματα, 

λίστες, γραφήματα και άλλα.  
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1.6. Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια εισαγωγική προσέγγιση των πληροφοριακών 

συστημάτων. Αναφέρθηκαν τα είδη των συστημάτων, τα χαρακτηριστικά του κάθε 

συστήματος καθώς και η κατηγοριοποίησή τους. Επίσης δόθηκε ο ορισμός του 

πληροφοριακού συστήματος αλλά και οι δραστηριότητες που καλείται να φέρει αυτό 

εις πέρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων 

 

2.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μας απασχολήσουν τα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται στους χώρους υγείας και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία. Θα πρέπει 

να αναφέρουμε ότι ο χώρος της υγείας είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος χώρος, στον 

οποίο είναι αρκετά δύσκολο να δοθούν σαφείς ορισμοί σχετικά με τα πληροφοριακά 

συστήματα που διαθέτει. Δεν είναι τυχαίο που στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί μία 

σύγχυση για την ακριβή σημασία των όρων που χρησιμοποιούνται, καθώς αλλάζουν 

συνεχώς. 

Θα αναφερθούμε λοιπόν στην δομή των πληροφοριακών συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται στον νοσοκομειακό χώρο, στην αρχιτεκτονική που χρειάζεται να 

διαθέτουν προκειμένου να υλοποιηθούν και θα παρουσιάσουμε τις εφαρμογές με τις 

οποίες ενδέχεται να ενσωματώνεται ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου. 

Συγκεκριμενοποιώντας, αφού γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή των 

πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας, θα παρουσιαστούν και θα 

αναλυθούν τα χαρακτηριστικά, οι στόχοι και τα υποσυστήματα τους (διοικητικό, 

διαχειριστικό-οικονομικό, ιατρικό και εργαστηριακό). Επίσης θα δοθούν τα 

χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών υλοποίησης τους, όπως το κεντρικό, το αρθρωτό 

και το κατανεμημένο μοντέλο αρχιτεκτονικής.  
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2.2. Εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων 

Σε όλα τα κράτη που υπήρξε ανάπτυξη σε εφαρμογές λογισμικού και υλικού, 

παρατηρείται ότι υφίσταται η Ιατρική Πληροφορική (Health Informatics) ως έννοια 

και ως αντικείμενο έρευνας. Η δεκαετία του 1940, αποτέλεσε το εφαλτήριο στην 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις νοσοκομειακές μονάδες, 

αφού χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες στον διοικητικό και 

οικονομικό τομέα των νοσοκομείων. Δεν είναι τυχαίο που την δεκαετία του 1960 

ζητήθηκε η βοήθεια επιστημόνων της πληροφορικής, από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής - Η.Π.Α. και την Γαλλία, προκειμένου να σχεδιαστούν ιατρικά κέντρα αλλά 

και υπηρεσίες που να διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στα μέσα του 1960, άρχισαν να 

εμφανίζονται συστήματα που αφορούσαν την διαχείριση των πληροφοριών που είχαν 

να κάνουν με τους ασθενείς. (Hammond, 1994). Ο κυρίαρχος στόχος των 

συστημάτων αυτών ήταν η απλοποίηση της επικοινωνίας και της τεκμηρίωσης μέσα 

από τη χρήση τυποποιημένων παραγγελιών και σχεδίων περίθαλψης αλλά και 

θεραπείας. (Ozbolt,2001). 

Από την αρχή παρατηρήθηκε περιορισμένη χρήση των Πληροφορικών 

Συστημάτων των Νοσοκομείων – Π.Σ.Ν., η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο 

υψηλό κόστος της εγκατάστασης των συστημάτων καθώς και στον πειραματικό 

χαρακτήρα που είχαν τόσο τα συστήματα, όσο και οι εφαρμογές τους, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για την αγορά τους. Σημαντικό τροχοπέδη 

στην ανάπτυξη των συστημάτων, διαδραμάτισε και το γεγονός ότι τα  υπολογιστικά 

συστήματα της εποχής δεν είχαν εξελιχθεί τόσο όσο να μπορούν να διαχειριστούν 

εφαρμογές με καθαρό ιατρικό χαρακτήρα. Αυτονόητο είναι, ότι όλο αυτό επιβράδυνε 

την εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων στο χώρο της υγείας, σε σχέση με την 

εξέλιξη της στον τομέα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. (Kazanjian, 1998). 

Η δεκαετία που ξεκίνησε να ακμάζει η Ιατρική Πληροφορική, είναι στα μέσα της 

του 1980 αφού τότε έγινε εφικτή η αξιόπιστη μετάδοση των δεδομένων σε υψηλές 

ταχύτητες. Ταυτόχρονα, η διάδοση των μικρότερων υπολογιστών σε θέμα όγκου, 

βοήθησε στο να εγκατασταθούν αρκετοί από αυτούς στα νοσοκομεία. Με αυτό τον 

τρόπο, αρχίζουν και πραγματοποιούνται εφαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα, οι 

οποίες διαχειρίζονται ιατρικά και εργαστηριακά δεδομένα. Όπως αναφέρει ο Grimson 

(2000) η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία προήλθε με 

καθυστέρηση και σε αυτό συντέλεσε κυρίως η έλλειψη επενδύσεων, η αδυναμία των 
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πληροφοριακών συστημάτων να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των νοσοκομείων καθώς 

και η έλλειψη της πολιτικής βούλησης. Ακόμα και την σημερινή εποχή υπάρχουν 

προβλήματα που αφορούν τον τομέα της υγείας. Μερικά από αυτά εντοπίζονται σε 

θέματα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, στην πολυπλοκότητα των 

ιατρικών δεδομένων, και γενικότερα σε κινδύνους που προέρχονται από ελλιπή 

ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία. 

Η σημερινή εποχή, παρουσιάζει μία τεράστια ανάπτυξη στον τομέα των ιατρικών 

τεχνολογιών, έχοντας ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος στα νοσοκομειακά ιδρύματα. Θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε, ότι το επίπεδο της φροντίδας που παρέχεται, εξαρτάται από το επίπεδο 

ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων. Συνεπώς, η ανάπτυξη 

και η εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία, κρίνεται ζωτικής 

σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία τους.  

 

 

 

2.3. Γενικά για τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων 

Πολλοί είναι οι ορισμοί και οι αναλύσεις που έχουν αναπτυχθεί για τα  πληροφοριακά 

συστήματα των νοσοκομείων. Μια σύντομη ανασκόπηση αυτών ξεκινάει με τον 

Gremy (1997), που χαρακτηρίζει το νοσοκομείο σαν μία πολύπλοκη μηχανή η οποία 

παράγει πληροφορίες, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται ένα αρκετά μεγάλο πλήθος 

πληροφοριών. Αργότερα, και συγκεκριμένα ο Winter (1995), έρχεται να 

συμπληρώσει και να ορίσει ότι ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου ασχολείται 

με την συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση όλων των πληροφοριών, οι 

οποίες δημιουργούνται αλλά και διακινούνται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Την ίδια 

χρονολογία ο Prokosch (1995) ορίζει ως νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα, ένα 

σύστημα επικοινωνίας που περιλαμβάνει λειτουργίες που επεξεργάζονται την 

πληροφορία και την γνώση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Prokosch διαχωρίζει την 

επεξεργασία της πληροφορίας από την επεξεργασία της γνώσης. Ως επεξεργασία της 

πληροφορίας ορίζει την ανάκτηση, τον μετασχηματισμό και τον συνδυασμό των 

δεδομένων, τα οποία δημιουργούνται σε ένα νοσοκομείο. Ενώ με τον όρο 

επεξεργασία της γνώσης ορίζει την υποστήριξη της αδυναμίας της ανθρώπινης 

μνήμης, που παρέχεται μέσω του συστήματος. 
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Ως Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου – Π.Σ.Ν. (Hospital Information System 

– H.I.S.) ορίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που λαμβάνει βοήθεια από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σχεδιασμένο να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να 

ανακτά πληροφορίες που σχετίζονται με τις διοικητικές και κλινικές εφαρμογές του 

νοσοκομείου. Ένας άλλος ορισμός, αναφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα του 

Νοσοκομείου ως ένα σύνολο υπολογιστικών τμημάτων, το οποίο είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να διαχειρίζεται τις διοικητικές και ιατρικές πληροφορίες του νοσοκομείου, 

έχοντας ως στόχο τη μείωση των δαπανών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας και την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Τέλος, σαν Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου 

ορίζεται εκείνο το υπολογιστικό σύστημα που φροντίζει για την συνύπαρξη και την 

επικοινωνία της εσωτερικής και εξωτερικής ροής των πληροφοριών μέσα στο 

νοσοκομείο αλλά και για τον κοινό τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών του. 

Αυτονόητο λοιπόν είναι από όσα προαναφέραμε, ότι τα Πληροφοριακά 

Συστήματα των Νοσοκομείων ασκούν ιδιαίτερη και ουσιώδη επίδραση στην 

λειτουργία και στην οργάνωση των νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Έχουν επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας των νοσοκομείων, 

μέσω της αλλαγής του τρόπου λήψης των αποφάσεων. Επίσης μέσω της 

αντικατάστασης των χειρόγραφων εργασιών με αυτοματοποιημένες, έχουν βοηθήσει 

αρκετά στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Αρκετές σημαντικές αλλαγές και 

βελτιώσεις έχουν παρουσιαστεί στην διαχείριση της παρεχόμενης φροντίδας του 

ασθενή, όπως η μείωση των ανθρώπινων λαθών, η μείωση λαθών στις μονάδες 

εντατικής θεραπείας, η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του ασθενούς, η αύξηση 

της παραγωγικότητας, η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, η μείωση της 

διάρκειας παραμονής του ασθενούς και αρκετά άλλα.   
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2.4. Χαρακτηριστικά και στόχοι πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων – Π.Σ.Ν. έχουν αρκετά 

χαρακτηριστικά, τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η αποδοτικότητα, η βελτίωση της 

ποιότητας της περίθαλψης, η επιστημονική τεκμηρίωση, η συνεχής εκπαίδευση, η 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, η ενδυνάμωση των ασθενών και των πολιτών και η 

διευκόλυνση της ανταλλαγής της πληροφορίας. 

Ως αποδοτικότητα (efficiency) ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου, 

ονομάζεται η αύξηση της αποδοτικότητας της ιατρικής περίθαλψης, με το μικρότερο 

δυνατό κόστος. Κάποιες από τις μεθόδους μείωσης κόστους, είναι η αποφυγή 

διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών που δεν χρήζουν απαραίτητης 

σημασίας αλλά και η αποφυγή διπλών και τριπλών εξετάσεων. 

Η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης προέρχεται από την αύξηση της 

αποδοτικότητας. Μέσω των συγκρίσεων που γίνονται ανάμεσα στις νοσοκομειακές 

μονάδες, βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης. 

Ο όρος επιστημονική τεκμηρίωση (evidence based), περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

ενέργειες που κάνει η ηλεκτρονική υγεία, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται. Πιο 

συγκεκριμένα δηλαδή, πρέπει να αποδεικνύουν την αποδοτικότητά τους βάση 

επιστημονικών μεθόδων. 

Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, είτε του ιατρικού είτε που παραϊατρικού, 

πρέπει να επιτρέπεται αλλά και να παρέχεται από συνεχής πηγές ιατρικής 

εκπαίδευσης (online). Παράλληλα με το προσωπικό των φορέων παροχής υγείας, θα 

πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται και οι πολίτες μέσω των ιατρικών 

πληροφοριών πρόληψης. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων 

είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, με την οποία βελτιστοποιείται η σχέση 

ανάμεσα στον φορέα υγείας και τον ασθενή. Δημιουργείται μια σχέση 

αλληλεπίδρασης, όπου ο ασθενής σε συνεργασία με τον επαγγελματία υγείας, 

λαμβάνει από κοινού τις αποφάσεις που τον αφορούν. 

Με τον όρο ενδυνάμωση των ασθενών και των πολιτών, ορίζεται η δημιουργία 

ενός πιο ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας, το οποίο θα διευκολύνει 

περισσότερο τον ασθενή στις επιλογές του.  

Τέλος ως διευκόλυνση της ανταλλαγής της πληροφορίας, ονομάζεται η διακίνηση 

της ιατρικής πληροφορίας ανάμεσα στους φορείς υγείας, η οποία βασίζεται σε ένα 

τυποποιημένο πρότυπο. Με την αναβάθμιση των μέσων διακίνησης της ιατρικής 
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πληροφορίας, προάγεται η διαλειτουργικότητα του συστήματος και αυξάνεται η 

δυνατότητα ελέγχου.  

Οι κυριότεροι στόχοι ενός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου – Π.Σ.Ν. 

κατά τους Littlejohns (2003) ομαδοποιούνται σε τρείς (3) κατηγορίες: την βελτίωση 

της φροντίδας των ασθενών, την βελτίωση της διαχείρισης του νοσοκομείου και την 

βελτίωση του ρόλου του νοσοκομείου στο ευρύτερο σύστημα υγείας. Το 

πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, 

θα πρέπει να παρέχει επικοινωνία υψηλής ποιότητας, ανάμεσα στα τμήματα του 

νοσοκομείου αλλά και ανάμεσα στο νοσοκομείο και το εξωτερικό του περιβάλλον. 

(Prokosch, 1995). 

Η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών εξαρτάται από την διαχείριση και την 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών του ασθενή. Όταν η διακίνηση των πληροφοριών 

του ασθενή επιτυγχάνεται με γρήγορους ρυθμούς, τότε ο ασθενής μπορεί να λάβει 

την καλύτερη δυνατή περίθαλψη στον μικρότερο χρόνο αναμονής. Δεν είναι τυχαίο, 

ότι η ενιαία διαχείριση των ιατρικών φακέλων των ασθενών, αποτελεί ένα από τους 

κύριους στόχους των πληροφοριακών συστημάτων υγείας. 

Η βελτίωση της διαχείρισης του νοσοκομείου στοχεύει στη μείωση του συνολικού 

κόστους λειτουργίας του νοσοκομείου. Επίσης ασχολείται και με την διαχείριση του 

προσωπικού του νοσοκομείου, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα 

του φορέα υγείας. 

Τέλος η βελτίωση του ρόλου του νοσοκομείου στο ευρύτερο σύστημα υγείας, 

σχετίζεται με την σύνδεση του νοσοκομείου και των άλλων συστημάτων υγείας, την 

ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών και την 

στήριξη των ιατρικών ερευνών.  
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2.5. Ταξινόμηση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων 

Ο Zviran (1990) ταξινομεί τις εφαρμογές ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Νοσοκομείου σε τέσσερις (4) ομάδες: στην διοίκηση (που περιλαμβάνει την γενική 

διοίκηση του νοσοκομείου, τον εξοπλισμό του, τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

τμήματα), στην διαχείριση των ασθενών (που εμπεριέχει τις εισαγωγές των ασθενών, 

τους ιατρικούς φακέλους τους και τις κλινικές εφαρμογές), στην διαχείριση των 

υπηρεσιών του νοσοκομείου (όπου αφορά την διαχείριση της τράπεζας αίματος, των 

χειρουργείων, του φαρμακείου του νοσοκομείου αλλά και τις εργαστηριακές 

εφαρμογές) και στις ιατρικές εφαρμογές (που περιλαμβάνουν την ιατρική έρευνα, τις 

ιατρικές αναφορές και άλλες διαγνώσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα).  

Το 2000 ο Smith έρχεται να διευρύνει την ονομασία του νοσοκομείου, σε 

οργανισμό εντατικής φροντίδας (acute health care organizations) και κατατάσσει τις 

εφαρμογές του, και αυτός, σε τέσσερις (4) ομάδες. Στις εφαρμογές γενικών 

υπηρεσιών (που αφορούν το προσωπικό, την συντήρηση, την τροφοδοσία και τον 

εφοδιασμό του οργανισμού), στις εφαρμογές διαχείρισης των ασθενών (που 

ασχολούνται με τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών, τα επείγοντα περιστατικά, 

την διαχείριση των ραντεβού καθώς και τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των 

ασθενών), στις οικονομικές εφαρμογές (που σχετίζονται με την μισθοδοσία και το 

λογιστήριο) και τέλος στις κλινικές εφαρμογές (που αφορούν την διαχείριση του 

φαρμακείου, του αιματολογικού τμήματος και άλλων). Επίσης πρέπει να αναφέρουμε 

ότι ο Smith παρουσιάζει τα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών εντατικής 

φροντίδας, παρόμοια με τα πληροφοριακά συστήματα των ξενοδοχείων, με την μόνη 

διαφορά ότι ο κατάλογος των πρώτων συστημάτων αφορά ασθενείς.  

Άλλος ένας διαχωρισμός που αναφέρει ο Smith (2000), είναι η διάκριση των 

υποσυστημάτων των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων ανάλογα με τις 

διαχειριστικές λειτουργίες που υποστηρίζουν και χωρίζονται στην διαχείριση των 

λειτουργιών του νοσοκομείου, στην διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων 

πόρων, στην ιατρική και διοικητική διαχείριση των ασθενών, στην διαχείριση των 

πόρων και τέλος στην διαχείριση των αποθηκών.  

Βάση μιας ελληνικής μελέτης του 1998, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία 

«01-Πληροφορική Α.Ε.», αναφέρεται ότι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Νοσοκομείου – Ο.Π.Σ.Ν. συγκροτείται από τέσσερα (4) πληροφοριακά 

υποσυστήματα: το ιατρικό, το διοικητικό, το διαχειριστικό-οικονομικό και το 
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εργαστηριακό. Στην επόμενη ενότητα αναπτύσσονται αναλυτικά όλα τα 

υποσυστήματα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου. 

 

 

 

2.6. Υποσυστήματα Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων 

Κάθε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου – Ο.Π.Σ.Ν., 

προκειμένου να αντεπεξέλθει στην οργανωτική δομή του νοσοκομείου, συγκροτείται 

από πληροφοριακά υποσυστήματα, τα οποία διακρίνονται στο ιατρικό, στο 

διοικητικό, στο διαχειριστικό-οικονομικό και στο εργαστηριακό. 

 

 

Πηγή: http://www.iatrolexi.gr/vagelat/Iatriki_2001.pdf  

 

Σχήμα 2.1 

Σχηματική απεικόνιση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  

Συστήματος Νοσοκομείου 

 

 

 

 

http://www.iatrolexi.gr/vagelat/Iatriki_2001.pdf
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2.6.1. Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου – Ι.Π.Σ.Ν. 

Το Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου – Ι.Π.Σ.Ν. αναλαμβάνει να 

φέρει εις πέρας τις ανάγκες διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στα 

ιατρικά τμήματα του νοσοκομείου. Οι εφαρμογές ενός Ιατρικού Πληροφοριακού 

Συστήματος Νοσοκομείου – Ι.Π.Σ.Ν. μπορούν να διακριθούν σε εφαρμογές παροχής 

ιατρικής φροντίδας και σε εφαρμογές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας.  

(Παπουτσής, 1999). 

Οι εφαρμογές παροχής ιατρικής φροντίδας – Ι.Φ. υποστηρίζουν το κλινικό τμήμα 

στην υλοποίηση της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στον ασθενή κατά την 

διάρκεια της νοσηλείας του στην νοσοκομειακή μονάδα. Η εφαρμογή της παροχής 

ιατρικής φροντίδας περιλαμβάνει: 

 Διαχείριση ασθενή (π.χ. εισαγωγή, μετακίνηση, εξαγωγή ασθενούς) 

 Διαχείριση ιστορικού του ασθενή 

 Διαχείριση ιατρικών εντολών και παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 Παρακολούθηση και καταγραφή πορείας υγείας ασθενή (π.χ. πορεία νόσου του 

ασθενή, συμπτώματα ασθενή, κλινικά σημεία) 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο κλινικό τμήμα (όπως π.χ. 

Καρδιολογικό, Χειρουργικό, Ογκολογικό, Νεφρολογικό) είναι δυνατόν να υπάρξουν 

περισσότερες απαιτήσεις πληροφοριακής ανάπτυξης. Αυτές οι επιπρόσθετες 

απαιτήσεις, συμπεριλαμβάνονται στις λειτουργίες της ιατρικής φροντίδας. Τέλος 

κάποιες άλλες εφαρμογές, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και έχουν υποστηρικτικό 

χαρακτήρα, είναι: 

 Προγραμματισμός χειρουργείων 

 Προγραμματισμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

 Διαχείριση τακτικών εξωτερικών ιατρείων 

 Διαχείριση νοσοκομειακού φαρμακείου 

 Διαιτολογικό τμήμα 

 

Οι εφαρμογές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας – Ν.Φ. δρουν υποστηρικτικά στο 

νοσηλευτικό προσωπικό και στο έργο τους.  Έχουν ως στόχο τους να εξυπηρετούν: 

 Τη διοίκηση της νοσηλευτικής υπηρεσίας και του νοσηλευτικού προσωπικού 

 Την νοσηλευτική παρακολούθηση των ασθενών 
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 Τη διαχείριση πληροφοριών για κάθε ασθενή 

 Την φαρμακολογική παρακολούθηση κάθε ασθενούς 

 Την εφαρμογή εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν 

την νοσηλευτική πρακτική 

Οι εφαρμογές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας μέσω ενός νοσηλευτικού 

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο ιατρικό 

πληροφοριακό σύστημα, μπορούν να διευκολύνουν αρκετά τις παρεχόμενες 

νοσηλευτικές πράξεις, να επιτρέψουν την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των 

ασθενών, να βελτιώσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων καθώς και να 

βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων νοσηλευτικών πράξεων. 

(http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=68)  

 

 

2.6.2. Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου – Δ.Π.Σ.Ν. 

Το Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα (Management Information System – M.I.S.) 

χρησιμοποιείται για την επίτευξη ενός πολύ σημαντικού ρόλου. Συγκεκριμένα 

δραστηριοποιείται στην συγκέντρωση πληροφοριών από τα επιμέρους τμήματα του 

οργανισμού. Αναλύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, 

προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες διοικητικές αποφάσεις. Παρέχει την 

δυνατότητα της συγκέντρωσης στοιχείων από όλες τις δραστηριότητες του 

οργανισμού, ώστε μέσα από την κατάλληλη σύνθεσή τους να προκύψουν όλοι εκείνοι 

οι δείκτες που θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητες του οργανισμού και θα 

βοηθήσουν το διοικητικό μηχανισμό στη λήψη αποφάσεων. Το συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα αντλεί πληροφορίες από όλα τα πληροφοριακά 

υποσυστήματα του νοσοκομείου και τις αναλύει προκειμένου να τις παρουσιάζει με 

επεξεργάσιμο και κατανοητό τρόπο στην διοίκηση. Ένα Διοικητικό Πληροφοριακό 

σύστημα, το λιγότερο που χρειάζεται είναι (Βαγγελάτος, 2002): 

 Κοστολογικά δεδομένα 

 Μισθολογικά δεδομένα και δεδομένα προσωπικού 

 Ιατρικές πράξεις, όπως οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς 

 Διαγνώσεις ασθενών 

Όπως αναφέρει και ο Βαγγελάτος (2002), από τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 

εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – Ι.Τ.Υ. το 2001, οι 

http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=68
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εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων κατηγοριοποιούνται 

σε τέσσερις (4) ομάδες: 

 Διοικητικές εφαρμογές (Administration system) 

 Κλινικές εφαρμογές (Clinical system) 

 Εργαστηριακές εφαρμογές (Laboratory system) 

 Εφαρμογές ραδιολογίας (Radiology system) 

 

 

2.6.3. Διαχειριστικό-οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου – 

Δ.Π.Σ.Ν. 

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολουθεί τις διαδικασίες και καλύπτει 

τις λειτουργίες της διαχειριστικής και οικονομικής οργάνωσης του νοσοκομείου. 

 

Οι εφαρμογές του διαχειριστικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν: 

 Διαχείριση ασθενών 

a) Εξωτερικών ασθενών (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων) 

b) Νοσηλευομένων (Γραφείο Κίνησης) 

c) Επειγόντων περιστατικών (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Τ.Ε.Π.) 

 Διαχείριση προσωπικού 

 Διαχείριση προμηθειών 

 Διαχείριση υλικών 

 Διαχείριση εγκαταστάσεων 

 Τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. ιατρικών πράξεων, νοσηλείας 

ασθενή, εργαστηριακών εξετάσεων, χρήσης φαρμάκων και υλικών) 

 

Τέλος, οι εφαρμογές του οικονομικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν: 

 Προϋπολογισμό 

 Ταμειακό προγραμματισμό 

 Γενική λογιστική 

 Αναλυτική λογιστική 

 Λογιστήριο ασθενών 

 Εισπράξεις – Πληρωμές 

 Διαχείριση παγίων 
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 Εκκαθάριση ασφαλιστικών ταμείων 

 Διαχείριση παραμέτρων νοσηλίων 

 Μισθοδοσία προσωπικού 

 

 

2.6.4. Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου – Ε.Π.Σ.Ν. 

Τo Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (Laboratory Information System – L.I.S.) 

αποτελείται από ένα λογισμικό εγκατεστημένο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο 

οποίος είναι συνδεδεμένος με τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό. Τα συγκεκριμένα 

πληροφοριακά συστήματα αποθηκεύουν τα κλινικά δεδομένα, επαληθεύουν την 

ακρίβεια των εξετάσεων, δημιουργούν και κρατούν ενημερωμένα τα αρχεία των 

ασθενών καθώς επίσης συλλέγουν πληροφορίες από πλήθος συσκευών  (π.χ. 

συσκευές ανάλυσης αίματος). 

Οι ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση διαφόρων 

μετρήσεων ονομάζονται εργαστηριακοί αναλυτές και διαθέτουν μικροεπεξεργαστές, 

οι οποίοι ελέγχουν αλλά και συντονίζουν την ομαλή λειτουργία των συσκευών. Η 

μεταφορά των μετρήσεων από τον χρήστη μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια 

στιγμή ηλεκτρονικά στο εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα από τις συσκευές, 

δεδομένου ότι οι εργαστηριακοί αναλυτές διασυνδέονται στο σύστημα, προκειμένου 

να υπάρχει ένας ενιαίος κορμός παραγωγής. 

Ένα εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα για να είναι καταξιωμένο στον ιατρικό 

τομέα, χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 

εργαστηρίων του κάθε ιατρό-νοσοκομειακού οργανισμού. Τα χαρακτηριστικά τα 

οποία πρέπει να διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 Παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο 

 Έγκριση και ανάγνωση αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο 

 Μονόδρομη και αμφίδρομη επικοινωνία με πληθώρα αυτόματων αναλυτών 

 Στατιστική ανάλυση 

 Διαχείριση ποιότητας ιατρικών συσκευών 

 Δυνατότητα σύνδεσης αποτελεσμάτων και διαγνώσεων 

 Παρακολούθηση αναλώσιμων 
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Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το λογισμικό σε ένα εργαστηριακό σύστημα 

δομείται με την προοπτική πολλών χρηστών, αφού ο καθένας έχει διαφορετικές 

αρμοδιότητες καθώς και προσβάσεις στις διακινούμενες πληροφορίες. Διατίθεται 

πλήρης παραμετροποίηση, εφόσον επιτρέπεται ο διαχωρισμός του συνόλου των 

εργαστηρίων σε επί μέρους τμήματα και ο καθορισμός του προσωπικού του τμήματος 

αλλά και των εξετάσεων που πραγματοποιεί το κάθε τμήμα. Τέλος μπορεί να 

διαχειρίζεται το ιστορικό των εξετάσεων του συνόλου των ασθενών 

παρακολουθώντας τις εξετάσεις ανά ασθενή, κλινική, ασφαλιστικό φορέα, τμήμα 

εργαστηρίου, να εκτελεί τιμολογήσεις και να παρακολουθεί όλα τα σχετικά 

οικονομικά στοιχεία.  

 

 

2.6.5. Ολοκλήρωση υποσυστημάτων νοσοκομείων 

Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Νοσοκομείου - Ο.Π.Σ.Ν., είναι η διασύνδεση όλων των 

προαναφερόμενων πληροφοριακών συστημάτων, με τρόπο διαφανή προς τον χρήστη. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή και ομαλότερη λειτουργία του 

νοσοκομείου, θα πρέπει οι υποστηρικτικές εφαρμογές όλων των πληροφοριακών 

συστημάτων να διακρίνονται από πληρότητα.  

Έτσι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου - Ο.Π.Σ.Ν. έχει 

τις παρακάτω ιδιότητες: 

 Το περιβάλλον προσπέλασης του χρήστη πρέπει να είναι παρόμοιο σε όλες τις 

εφαρμογές. 

 Τα δεδομένα του συστήματος να είναι διαθέσιμα, από όλα τα σημεία εργασίας 

του νοσοκομείου. 

 Η εισαγωγή και η αναζήτηση των δεδομένων, να πραγματοποιείται άμεσα από 

τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, μέσω των εφαρμογών του συστήματος. 

 Όλες οι εφαρμογές των υποσυστημάτων να διαθέτουν κοινή μεθοδολογία 

ανάπτυξης και τεκμηρίωσης. 

 Να μην υπάρχουν εφαρμογές, οι οποίες να καλύπτουν μεμονωμένες ανάγκες 

χωρίς να διασυνδέονται μεταξύ τους. 

 Να μην υπάρχουν αντίγραφα των εφαρμογών που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, 

πάνω από μία φορά.  
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Όταν πληρούνται όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε διασφαλίζεται η 

πληρότητα στο σύστημα και μπορεί να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένο. Στο ακόλουθο 

σχήμα παρουσιάζονται τα κύρια υποσυστήματα ενός Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου καθώς επίσης και οι κυριότερες ασχολίες 

αυτών.  

 

Πηγή: http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/1/1292856467--

3EBUSINESSFORUM.pdf 

Σχήμα 3.2 

Ενδεικτική διάταξη υποσυστημάτων ενός 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου 

http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/1/1292856467--3EBUSINESSFORUM.pdf
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/1/1292856467--3EBUSINESSFORUM.pdf
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2.7. Αρχιτεκτονικές υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείου 

Τα πρώτα συστήματα στα νοσοκομεία τοποθετήθηκαν κατά την δεκαετία του 1970 

και τα χαρακτήριζε μία κεντρική αρχιτεκτονική, η οποία αποτελούνταν από έναν 

κεντρικό υπολογιστή και περιφερειακά συνδεόταν με συνδεσμολογία αστέρα3. 

Χαρακτηριστικό αυτής της κεντρικής αρχιτεκτονικής είναι ότι όλη η πληροφορία 

διαχειρίζεται από έναν κεντρικό υπολογιστή και τα τερματικά του χρησιμοποιούνται 

για την ανταλλαγή της πληροφορίας. 

 

 

Πηγή: Αποστολάκης (2002) 

 

Σχήμα 4.3 

Σχηματική απεικόνιση συνδεσμολογίας αστέρα 

 

 

Η ανάγκη για αποκεντροποίηση των πληροφοριακών δικτύων, δεν προέκυψε σαν 

μία απαίτηση για την ανάπτυξη του ίδιου του δικτύου, αλλά από την δομή των 

λειτουργικών μονάδων μέσα στο νοσοκομείο. Τα διάφορα σημεία όπου εργάζεται το 

προσωπικό μέσα στον χώρο του νοσοκομείου είναι διάσπαρτα και για αυτό το λόγο 

χρειάζεται οι σταθμοί εργασίας να κατανέμονται αντίστοιχα. Επίσης όπως έχει 

                                                      
3 Σύμφωνα με την συνδεσμολογία αστέρα, κάθε σταθμός/υπολογιστής του δικτύου συνδέεται 
με έναν κεντρικό σταθμό. Αυτός ο κεντρικός σταθμός (master) αποτελεί το λογικό κέντρο της 
συνδεσμολογίας και συνήθως πρόκειται για τον σταθμό εξυπηρέτησης (server) του δικτύου. Η 
συνδεσμολογία αστέρα ενδέχεται για δίκτυα τα οποία αποτελούνται από είκοσι (20) έως 
πενήντα (50) σταθμούς. Πλεονεκτήματα της είναι η ασφάλεια που παρέχεται κατά την 
μεταφορά των δεδομένων, η εύκολη παράκαμψη σταθμών που έχουν υποστεί κάποια βλάβη 
και η άμεση διαβίβαση των μηνυμάτων προτεραιότητας. Ενώ βασικό μειονέκτημά της είναι 
δυσκολία επέκτασης άνω των πενήντα (50) σταθμών αλλά και το υψηλό κόστος της. 
(Αποστολάκης, 2002). 
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αναφέρει ο Prokosch (1995) θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σχεδόν πάντα ένα 

Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου δομείται πάνω σε προϋπάρχοντα 

υποσυστήματα που λειτουργούν για συγκεκριμένες ιατρικές ή διοικητικές 

λειτουργίες.  

Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων των 

νοσοκομείων είναι η ολοκλήρωση ενός συνόλου ανεξάρτητων δικτύων σε ένα 

κατανεμημένο σύνολο το οποίο να παρουσιάζει συνοχή και να επιτρέπει την 

συνεργασία των διαφόρων εφαρμογών προς την επίτευξη των κοινών στόχων που 

θέτονται μέσα στο ευρύτερο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η μορφοποίηση αυτών των 

συστημάτων θα πρέπει να επιτρέπει τόσο την ταυτόχρονη προσαρμογή του κάθε 

δικτύου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε οργανισμού, όσο και την εφαρμογή 

κοινών προτύπων στην ανάπτυξη δικτύων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των 

επιμέρους εφαρμογών και την επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων σε επίπεδο 

εφαρμογής και οργανισμών. Μέχρι σήμερα τα υπολογιστικά νοσοκομειακά 

συστήματα που έχουν αναπτυχθεί μπορούν να καταταχθούν σε τρείς εναλλακτικές 

αρχιτεκτονικές υλοποίησης: το κεντρικό, το αρθρωτό και το κατανεμημένο μοντέλο. 
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2.7.1. Κεντρικό Μοντέλο 

Η αρχιτεκτονική του Κεντρικού Μοντέλου (Central Model) είναι βασισμένη σε έναν 

κεντρικό υπολογιστή (mainframe), έχοντας όλα τα τερματικά και τα άλλα 

περιφερειακά συνδεδεμένα σε συνδεσμολογία αστέρα. Ο κεντρικός υπολογιστής είναι 

αυτός που εκτελεί όλη την διαχείριση της απαιτούμενης πληροφορίας, συνήθως 

διαθέτει ένα ενιαίο λογισμικό χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των νοσοκομειακών τμημάτων. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των κεντρικών συστημάτων, είναι ο μεγάλος βαθμός 

ολοκλήρωσης που παρατηρείται στο σύστημα, δεδομένου ότι η συμβατότητα της 

πληροφορίας των διαφόρων τμημάτων είναι η μέγιστη δυνατή. Αυτό το πλεονέκτημα 

όμως, δυστυχώς δημιουργεί παράλληλα και ένα μειονέκτημα, το οποίο εντοπίζεται 

στην δυσκολία του συστήματος να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις συγκεκριμένων 

νοσοκομειακών μονάδων. Ως φυσικό επακόλουθο του προαναφερθέντος 

μειονεκτήματος εντοπίζεται η αδυναμία της προσαρμοστικότητας του συστήματος 

στις νέες απαιτήσεις των καιρών. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι η αγορά και η 

συντήρηση ενός τόσου μεγάλου υπολογιστικού συστήματος, αποτελεί επένδυση που 

για αρκετά νοσοκομειακά ιδρύματα είναι δυσβάσταχτη. 

 

 

Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

Σχήμα 5.4 

Κεντρικά Συστήματα 
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2.7.2. Αρθρωτό Μοντέλο 

Το αρθρωτό μοντέλο (Modular Model) εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 

λόγω της ανάπτυξης του λογισμικού του αλλά και της μείωσης του κόστους 

απόκτησης των υλικών του. Με το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό μοντέλο, το κάθε 

τμήμα του νοσοκομείου, εξυπηρετείται από διαφορετικό υπολογιστικό σύστημα, από 

το οποίο λειτουργεί μία εξειδικευμένη εφαρμογή που συνεργάζεται με ένα κεντρικό 

σύστημα. Η συμβατότητα μεταξύ των πληροφοριακών υποσυστημάτων επιτυγχάνεται 

με την χρήση καθορισμένων πλαισίων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ανταλλαγή 

των πληροφοριών. Η χρήση της αρχιτεκτονικής του αρθρωτού μοντέλου, βοήθησε 

στην εγκατάσταση των υπολογιστικών συστημάτων στον διοικητικό και 

εργαστηριακό τομέα των νοσοκομείων. Βασικά πλεονεκτήματα του αρθρωτού 

μοντέλου είναι: 

 Η αυξημένη προσαρμοστικότητα του συστήματος στις ανάγκες των επιμέρους 

νοσοκομειακών τμημάτων. 

 Η δυνατότητα προμήθειας υλικού και λογισμικού από διαφορετικούς οίκους. 

Σε αντίθεση με το Κεντρικό Μοντέλο, η δαπάνη της επένδυσης μπορεί να γίνει 

προοδευτικά, η ανταπόκριση στην εκμάθηση είναι πιο άμεση από τους χρήστες 

καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος δεν δημιουργεί προβλήματα στον τρόπο 

λειτουργίας του νοσοκομείου.  

 

Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

Σχήμα 2.5 

Αρθρωτά Συστήματα 
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2.7.3. Κατανεμημένο Μοντέλο 

Τα Κατανεμημένα Μοντέλα (Distributed Models) αναπτύχθηκαν την δεκαετία του 

’80, από την ανάγκη για συνένωση των επιμέρους υπολογιστικών συστημάτων και ως 

αποτέλεσμα του μεγάλου βαθμού ανάπτυξης των δικτύων υπολογιστών και των 

κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνιών και συστημάτων διαχείρισης των βάσεων 

δεδομένων. Αποτελούνται από μια συλλογή ανεξάρτητων υπολογιστικών 

συστημάτων, όπου το καθένα εξυπηρετεί ένα διαφορετικό τμήμα του Νοσοκομείου. 

Τα κύρια συστήματα περιλαμβάνουν τον εξυπηρετητή, τους εξυπηρετητές των 

πτερύγων του νοσοκομείου, καθώς και εξυπηρετητές κλινικών εργαστηρίων, 

οικονομικών υπηρεσιών, ακτινολογικού τμήματος και άλλων. 

Το συγκεκριμένο σύστημα δεν χρειάζεται κεντρικό υπολογιστή, αφού όλοι οι 

εξυπηρετητές είναι συνδεδεμένοι σε ένα τοπικό δίκτυο υψηλού εύρους ζώνης (local 

area network). Συνήθως τα τερματικά των χρηστών είναι σταθμοί εργασίας με 

δυνατότητες επίδειξης πολυμέσων, αφού καλούνται να διαχειριστούν αντικείμενα που 

προέρχονται από διάφορους εξυπηρετητές (π.χ. στον ίδιο σταθμό εργασίας να 

εμφανίζονται απεικονίσεις από το ακτινολογικό πληροφοριακό σύστημα (Radiology 

Information System - R.I.S.), το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα (Laboratory 

Information System - L.I.S.), αλλά και στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο). Τα 

συγκεκριμένα δίκτυα παρέχουν απευθείας υποστήριξη σε αποκεντρωμένες μονάδες. 

Στην συνέχεια τα τοπικά δίκτυα κάνουν χρήση της δικιάς τους δυνατότητας 

επεξεργασίας ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες 

που προέρχονται αλλά και αφορούν το σύνολο του οργανισμού. Με την 

αρχιτεκτονική των κατανεμημένων δικτύων μεγιστοποιείται η χρήση των δικτυακών 

πόρων, υπηρεσιών και βάσεων δεδομένων.  

Χρησιμοποιώντας ένα κατανεμημένο σύστημα, επιτυγχάνεται η κάλυψη των 

ιδιαίτερων αναγκών των επιμέρους νοσοκομειακών τμημάτων. Η αρχιτεκτονική δομή 

του συστήματος είναι ανοικτή, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η σύνδεση στο τοπικό 

δίκτυο των υπολογιστικών συστημάτων από διαφορετικές κατασκευάστριες εταιρίες, 

ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και λοιπού λογισμικού. 

Πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής, είναι η απόλυτη ελευθερία που παρέχεται 

στην επιλογή υλικού, του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού, η οποία 

επιτρέπει τις συχνές και οικονομικές αναβαθμίσεις κατά τμήμα του Νοσοκομείου. 

Ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι η ύπαρξη της δυνατότητας 

ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές πηγές 
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και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη του συνολικού 

πληροφοριακού δικτύου. Επίσης η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται το 

σύστημα είναι αρκετά γρήγορη. Ένα βασικό μειονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η 

δυσκολία ολοκλήρωσης των επιμέρους συστημάτων, σε ένα λειτουργικό 

υπολογιστικό σύστημα, όπου προδιαθέτει την ανταλλαγή της συμβατή πληροφορίας. 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την ομαλή λειτουργία του κατανεμημένου 

συστήματος επιβάλλεται η τήρηση μιας προσυμφωνημένης κωδικοποίησης της 

πληροφορίας από τα ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήματα. 

 

Πηγή: Αποστολάκης Ιωάννης (2002) 

Σχήμα 2.6 

Κατανεμημένα Συστήματα 
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2.7.3.1.  Χαρακτηριστικά κατανεμημένου συστήματος 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κατανεμημένων συστημάτων είναι η ευρύτητα 

(openness), η κλιμάκωση (scalability), ο διαμοιρασμός των πόρων (resource sharing), 

ο συγχρονισμός (concurrency), η διαφάνεια (transparency) και η ανοχή στα λάθη 

(fault tolerance). Παρουσιάζονται παρακάτω πιο αναλυτικά. 

 Ευρύτητα: Η ευρύτητα ενός κατανεμημένου συστήματος, είναι η ιδιότητα που 

επιτρέπει την επέκταση των δυνατοτήτων αλλά και των πόρων που παρέχονται, 

χωρίς να εμφανίζεται πλεονασμός των παρεχόμενων πόρων ή να 

δημιουργούνται προβλήματα και δυσλειτουργίες στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Μπορεί να διαχωριστεί σε δυο τομείς: την ευρύτητα του λογισμικού και την 

ευρύτητα του υλικού, δηλαδή κατά πόσο το σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει το 

λογισμικό και το υλικό από διάφορους άλλους κατασκευαστές. 

 Κλιμάκωση: Πρόκειται για το χαρακτηριστικό που περιγράφει το κατά πόσο 

το λογισμικό του συστήματος και των εφαρμογών αλλάζει με την αύξηση της 

κλίμακας του συστήματος. Η κλιμάκωση ενός συστήματος είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, εφόσον οι ανάγκες και το μέγεθος του συστήματος αυξάνονται 

συνεχώς, με αποτέλεσμα την απαίτηση για προσθήκη επιπλέον υλικού και 

λογισμικού. Ένα πληροφοριακό σύστημα καλείται να είναι ικανό να 

διαχειριστεί την αύξηση αυτή και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά τις νέες δυνατότητες. 

 Διαμοιρασμός πόρων: Οι πόροι που δίνονται από έναν υπολογιστή μέλος του 

κατανεμημένου συστήματος, μπορούν να διαμοιραστούν και να αξιοποιηθούν 

από όλους τους υπόλοιπους υπολογιστές του συστήματος. Η επίτευξη του 

διαμοιρασμού των πόρων πραγματοποιείται με τη χρήση λογισμικού, το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα της αξιοποίησης των πόρων ενός υπολογιστή από τους 

υπόλοιπους. Το συγκεκριμένο λογισμικό ονομάζεται διαχειριστή πόρων του 

συστήματος. 

 Συγχρονισμός: Αυτό το χαρακτηριστικό του συστήματος περιγράφει την 

ιδιότητα της επεξεργασίας πολλών υπολογισμών την ίδια χρονική στιγμή. Όταν 

σε ένα σύστημα με έναν επεξεργαστή υπάρχει ένα σύνολο από διεργασίες, είναι 

εφικτή η ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των διεργασιών με ενδιάμεσα διαστήματα 

εναλλαγής της χρήσης του επεξεργαστή. Αντιθέτως, σε ένα κατανεμημένο 

σύστημα περιλαμβάνονται πολλοί υπολογιστές καθένας εκ των οποίων περιέχει 
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έναν ή και περισσότερους επεξεργαστές, επιτρέποντας στο σύστημα να 

εκτελέσει  ταυτόχρονα πολλαπλούς υπολογισμούς εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

πολλών χρηστών με μεγάλη ταχύτητα. 

 Διαφάνεια: Ως διαφάνεια περιγράφεται η ιδιότητα του συστήματος να γίνεται 

αντιληπτό από το χρήστη ως μια ενότητα και όχι ως μια ομάδα από διαφορετικά 

υποσυστήματα. Η διαφάνεια χωρίζεται σε οχτώ διαφορετικές μορφές: 

i. Διαφάνεια περιοχής: Παρέχει πρόσβαση στους χρήστες σε αντικείμενα 

πληροφοριών, αποκρύπτοντας τη θέση τους. 

ii. Διαφάνεια συγχρονισμού: Επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών 

διεργασιών χρησιμοποιώντας διαμοιραζόμενους πόρους χωρίς να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

iii. Διαφάνεια πρόσβασης: Παρέχει πρόσβαση με ομοιόμορφο τρόπο σε 

πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες είτε τοπικά είτε σε 

απομακρυσμένα σημεία. 

iv. Διαφάνεια κλιμάκωσης: Επιτρέπει στο σύστημα να επεκτείνει την 

κλίμακά του χωρίς να υπάρχει αλλαγή στη δομή του ή ακόμα και στους 

αλγόριθμους των εφαρμογών. 

v. Διαφάνεια αντιγράφων: Επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών στιγμιότυπων – 

αντιγράφων των πληροφοριακών αντικειμένων, χωρίς να γίνεται 

αντιληπτή η ύπαρξη των αντιγράφων από τις εφαρμογές του συστήματος. 

vi. Διαφάνεια μετανάστευσης: Επιτρέπει την μετακίνηση των 

πληροφοριακών αντικειμένων μέσα στο σύστημα χωρίς να επηρεάζονται 

οι ενέργειες των χρηστών ή των εφαρμογών. 

vii. Διαφάνεια αποτυχίας: Επιτρέπει την απόκρυψη των λαθών, επιτρέποντας 

με αυτό τον τρόπο στους χρήστες και στις εφαρμογές να συνεχίζουν 

απρόσκοπα τη λειτουργία τους παρά την ύπαρξη κάποιας αστοχίας 

λογισμικού ή υλικού.  

 Ανοχή στα λάθη: Πρόκειται για την ικανότητα ενός κατανεμημένου 

συστήματος να παρέχει μηχανισμούς αντιμετώπισης των σφαλμάτων, τα οποία 

εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του συστήματος. Ένα σύστημα που διαθέτει 

καλή ανοχή στα λάθη χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό διαθεσιμότητας. Η 

διαθεσιμότητα ενός συστήματος είναι ενδεικτική του χρόνου, κατά τον οποίο 

είναι διαθέσιμο στους χρήστες. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
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η ανοχή στα λάθη είναι με τον πλεονασμό του υλικού και με μηχανισμούς 

ανάκαμψης του λογισμικού. Με τον  πλεονασμό του υλικού, παρέχονται 

μηχανισμοί άμεσης αποκατάστασης των δυσλειτουργιών του υλικού με το 

διπλασιασμό του υλικού που μπορεί να εκτελέσει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες. 

Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση, με τους μηχανισμούς ανάκαμψης του 

λογισμικού, παρέχονται μηχανισμοί ελέγχου των σφαλμάτων του λογισμικού 

και αποκαθιστώνται όταν ανιχνευθούν. Η αποκατάσταση των σφαλμάτων 

μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως με την επαναφορά του 

συστήματος και των εφαρμογών σε προηγούμενη κατάσταση.  

 

 

 

2.8.  Χρησιμότητα και προϋποθέσεις εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων 

νοσοκομείων 

Τα πληροφοριακά συστήματα ασκούν σημαντική επίδραση πάνω σε αρκετούς τομείς 

που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων, και 

κατά συνέπεια επιφέρουν αρκετές σημαντικές αναβαθμίσεις αλλά και 

διαφοροποιήσεις στην διαχείριση της ιατρικής φροντίδας του ασθενούς. Μπορούν να 

διασφαλίσουν τη μείωση των ανθρώπινων λαθών σε όλους τους τομείς περίθαλψης 

και περισσότερο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου κάθε λάθος μπορεί να φέρει 

μη επιθυμητά αποτελέσματα στην πορεία της υγείας του ασθενούς. Επίσης 

επιτυγχάνουν τη μικρότερη δυνατή διάρκεια παραμονής των ασθενών στις διάφορες 

υγειονομικές μονάδες, μέσω της αντικατάστασης των χειρογραφικών εργασιών με 

αυτοματοποιημένες και της αποφυγής άσκοπων ιατρικών πράξεων και εξετάσεων. 

Γενικότερα μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων της νοσοκομειακής 

μονάδας ελαχιστοποιείται αρκετά το κόστους νοσηλείας των ασθενών. 

Λόγω της διαχείρισης του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, της άμεσης αναδρομής 

στο ιστορικό του, της ταχύτατης ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τον ασθενή 

και της δυνατότητας διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω των 

υπολογιστικών συστημάτων, επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της 

νοσοκομειακής μονάδας καθώς βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, 

ενώ παράλληλα παρατηρείται και σημαντική μείωση στον χρόνο αναμονής για την 

εξυπηρέτηση των ασθενών. Μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην διεκπεραίωση της ροής εργασιών του 
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ανθρώπινου δυναμικού και κατά συνέπεια βελτιώνεται η αποδοτικότητα των 

εργαζομένων και το εργασιακό περιβάλλον. Ένας άλλος τομέας, στον οποίο 

παρατηρείται βελτίωση είναι και ο τομέας προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας, 

ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα καινούριο όραμα το οποίο στοχεύει στην 

αποδοτικότερη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων και γενικότερα του ιατρικού 

τομέα. (http://www.iatrolexi.gr/vagelat/Iatriki_2001.pdf) 

Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομειακά ιδρύματα δεν θα 

μπορούσε να μην φέρει σημαντικές αλλαγές και στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, 

όπου παρατηρούνται καινούριες τάσεις οι οποίες διευκολύνουν ακόμα περισσότερο 

την λειτουργία του συστήματος υγείας. Κάποιες από αυτές είναι η ηλεκτρονική κάρτα 

υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας – ΗΦΥ 

(electronic healthcare records - EHR), οι ηλεκτρονικές προμήθειες, το ηλεκτρονικό 

κλείσιμο ραντεβού (e-booking) καθώς και η τηλεϊατρική.  

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

των νοσοκομείων, όσο και του τρόπου λειτουργίας τους, καθιστούν επιτακτική την 

εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία. Προκειμένου όμως να 

επιτευχθεί η εισαγωγή τους πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. 

Το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι στελεχωμένο με ένα αρκετά ισχυρό τμήμα 

πληροφορικής, το οποίο να έχει την κατάλληλη θέση στο οργανόγραμμα του 

οργανισμού αλλά και να στελεχώνεται με εξειδικευμένα στελέχη, ώστε να μπορεί να 

βελτιώσει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει. Μία άλλη προϋπόθεση που πρέπει να 

διασφαλίζεται είναι η εκπόνηση ενός μακροχρόνιου και ολοκληρωμένου στρατηγικού 

σχεδίου, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται οι στόχοι του οργανισμού. Βάση αυτού 

του σχεδίου, το νοσοκομειακό ίδρυμα είναι σε θέση να ελέγχει αν έχει 

πραγματοποιήσει τους στόχους του μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει αλλά 

και να καθορίσει οποιαδήποτε αλλαγή σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων του. 

Άλλη βασική προϋπόθεση, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, είναι η 

συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού. Δεδομένου ότι ο χώρος της υγείας κατέχει 

πολλές ιδιαιτερότητες, σε σύγκριση με άλλους χώρους, πρέπει να διασφαλίζεται ένα 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων (όπως 

διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό). Η συνεχόμενη εκπαίδευση του 

προσωπικού μπορεί να γίνει είτε κατά την διάρκεια της εργασίας (on the job training) 

είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια. Επίσης θα πρέπει να δίνεται στο προσωπικό ο 

http://www.iatrolexi.gr/vagelat/Iatriki_2001.pdf
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απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να αφομοιώσει τις νέες αλλαγές αλλά και να 

προσαρμοστεί σε αυτές. Τέλος η ύπαρξη ενός γραφείου βοήθειας (help desk), 

καθίστανται αναγκαία, διότι θα ενισχύσει τον βαθμό αποδοχής του πληροφοριακού 

συστήματος από το προσωπικό, μέσω της παροχής βοήθειας στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αφορούν την χρήση του. 

Λόγω του προβλήματος που εστιάζεται στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα διαφορετικά τμήματα των νοσοκομειακών 

ιδρυμάτων, τα οποία διαχειρίζονται διαφορετικές πληροφορίες το ένα με το άλλο, 

έχει δημιουργηθεί η ανάγκη και η προϋπόθεση της τυποποίησης. Ως τυποποίηση 

ορίζεται η μηχανογράφηση των κυριότερων λειτουργιών των νοσοκομείων, σαν 

κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων, προκειμένου τα 

διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν 

άψογα μεταξύ τους. Τελευταία προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός πληροφοριακού 

συστήματος, είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των 

δεδομένων. Λόγω της ηλεκτρονικής μορφής της αποθήκευσης των ιατρικών 

πληροφοριών, δημιουργούνται προβληματισμοί που αφορούν το κατά πόσο αυτά τα 

δεδομένα είναι ασφαλή. Παρότι η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά δίνεται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι προβληματισμοί δεν ελαχιστοποιούνται. Για αυτό τον 

λόγο έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργιών και διαδικασιών, ώστε 

να διασφαλίζεται η ασφάλεια τους.  
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2.9. Ανακεφαλαίωση  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η εξέλιξη των πληροφοριακών 

συστημάτων στον νοσοκομειακό τομέα, από την εμφάνισή τους μέχρι και σήμερα, 

καθώς επίσης δόθηκαν οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων. Σε 

επόμενες ενότητες, παρουσιάστηκαν τα υποσυστήματα του διαθέτει ένα 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου αλλά και τα μοντέλα 

αρχιτεκτονικής προκειμένου να υλοποιηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα. Στο τέλος 

του κεφαλαίου αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμο ένα 

πληροφοριακό σύστημα στα νοσοκομεία καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληροί για να εισαχθεί στις νοσοκομειακές μονάδες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πρότυπα και Κωδικοποιήσεις 

Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων 

 

3.1. Εισαγωγή 

Τα διαφορετικά είδη των πληροφοριών, τα οποία παράγονται καθημερινά από τις 

νοσοκομειακές μονάδες υγείας (όπως οικονομικά, ιατρικά, εργαστηριακά, διοικητικά 

δεδομένα και άλλα) πρέπει να κωδικοποιούνται και να αποθηκεύονται σε 

ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση τους 

από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα. 

Δεδομένου της προαναφερόμενης ανάγκης για κωδικοποίηση, αποθήκευση και 

ανταλλαγή των ιατρικών δεδομένων, αλλά και λόγω των διαφορετικών 

πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις νοσοκομειακές μονάδες 

υγείας, δημιουργήθηκαν τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα κωδικοποίησης των 

δεδομένων που διαχειρίζονται τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων ώστε 

όλες οι πληροφορίες να μπορούν να είναι επεξεργάσιμες από όλους τους φορείς 

υγείας. 

Συγκεκριμένα σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στα διάφορα πρότυπα που 

υπάρχουν και σχετίζονται με την επικοινωνία των συστημάτων πληροφορικής (όπως 

το πρότυπο DICOM, το Διεθνές Πρότυπο Υγείας 7 - Health Level 7 και άλλα), την 

κωδικοποίηση των κλινικών και ιατρικών δεδομένων (όπως το σύστημα SNOMED,  

τις Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες – DRGs, την Διεθνή Κατηγοριοποίηση 

Ασθενειών - ICD, την κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων κατά CPT και άλλων) καθώς 

και την ασφάλεια και αναγνώριση των δεδομένων.   
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3.2. Γενικά για την κωδικοποίηση 

Η κωδικοποίηση της ιατρικής πληροφορίας έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού μια 

κωδικοποίηση με μέτρια ποιότητα μπορεί να επιφέρει μείωση της εγκυρότητας των 

εκτιμήσεων μέσω της διαχείρισης δεδομένων. Όσο πιο έγκυρη είναι μια 

κωδικοποίηση, τόσο πιο σαφή αποτελέσματα παράγει. Η ιατρική πληροφορία πρέπει 

να καθορίζεται από συγκεκριμένη ονοματολογία και ορολογία, ώστε να υπάρχει 

ποιότητα και αξιοπιστία. Η ποιότητα παράγεται με τη συνέπεια των δεδομένων, ενώ η 

αξιοπιστία προάγεται με την εξασφάλιση της ακρίβειας, της σταθερότητας και της 

ικανότητας αναπαραγωγής. 

Με την χρήση των κωδικοποιήσεων και την τήρηση των προτύπων και των 

ειδικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, διασφαλίζεται η αποθήκευση και η ανταλλαγή 

των δεδομένων. Επίσης, επιτρέπεται η ανάπτυξη του ιατρικού ιστορικού του ασθενή, 

ενώ παράλληλα παρατηρείται αναβάθμιση στην παρεχόμενη περίθαλψη αλλά και 

μεγαλύτερη εγκυρότητα στην διάγνωση. Ένας άλλος τομέας, στον οποίο επιφέρει 

σημαντική βελτίωση η κωδικοποίηση των δεδομένων, είναι ο τομέας της στατιστικής 

ανάλυσης και σύγκρισης των δεδομένων. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να μην φέρει 

σημαντικές αλλαγές και στην διοίκηση των μονάδων υγείας, αφού μέσω των 

κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα παρατηρείται καλύτερη επίτευξη των 

στρατηγικών και λειτουργικών στόχων τους. Δυστυχώς, όμως κάποιες φορές και 

παρά την όλη εξέλιξη που έχει σημειωθεί στον κλάδο των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, δεν τηρείται ηλεκτρονική καταγραφή των 

δεδομένων, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση της αποδοτικότητας των 

νοσοκομειακών μονάδων.  

Με τον όρο κωδικοποίηση ονομάζουμε τον ορισμό ενός κωδικού σε μια οντότητα, 

που διακρίνεται στις ταξινομήσεις και στις ονοματολογίες. Ως ταξινομήσεις 

(classifications) ορίζονται οι κωδικοποιήσεις που απονέμουν κωδικούς σε οντότητες 

ενώ ως ονοματολογίες (nomenclatures) ορίζονται οι κατηγοριοποιημένες συλλογές 

συνδεδεμένων όρων. Ένα παράδειγμα κωδικοποίησης δεδομένων βάσει ταξινόμησης 

είναι το πρότυπο ICD (International Classification of Diseases) ενώ βάσει 

ονοματολογίας το πρότυπο SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and 

Veterinary Medicine), τα οποία και θα αναλύσουμε στις επόμενες ενότητες.  
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Πίνακας 3.1 

Βασικές κωδικοποιήσεις στην Υγεία 
 

Εθνικά σύνολα - Μητρώα  Διοικητικό-Οικονομικές 

κωδικοποιήσεις 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

Master Patient Index 

Βασικές οντότητες – Βιβλιοθήκες 

Ιατρικός φάκελος: Open EHR / HL7-

RIM 

 Διπλογραφικό (ΠΔ 146/2003) 

DRGs 

NCDP (e-claiming) 

Μητρώα υλικών/προμηθευτών 

     Έρευνα 

 Arden, Syntax (HL7), OWL, semantic 

Web, XML, GELLO (HL7), GLIF 

     Ιατρικές κωδικοποιήσεις  Πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων 

ICD 10 – WHO 

SNOMED – CAP 

ICPC 2 - WONCA 

 HL7 (Version 2.x / Version 3) 

HL7 / CDA (πρότυπα εγγράφων) 

DICOM 3.0 (ιατρικές εικόνες) 

 

     Ιατρικές πράξεις  Λοιπές κωδικοποιήσεις 

ICD 10 – PCS / CTP – Η.Π.Α. 

CCI – Καναδάς 

CCAM – Γαλλία 

HCPCS, CPT , OPCS 4 – Η.Β.  

 ATC / DDD ή NCD (φάρμακα) 

GMDN (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) 

 

Πηγή: Berler A., Παυλόπουλος Σ. (2004) 

 

 

Τα πρότυπα των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων μπορούν να 

διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Πρότυπα κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις) 

  Πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων  

 Πρότυπα αναγνώρισης 

 Πρότυπα ασφάλειας δεδομένων και ιατρικού απόρρητου 

Στις ενότητες που ακολουθούν αναφέρονται τα κυριότερα πρότυπα που ανήκουν σε 

κάθε προαναφερθείσα κατηγορία.  
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3.3. Πρότυπα κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις) 

Η ανάγκη της καταγραφής των κλινικών πληροφοριών σε ένα πληροφοριακό 

σύστημα αλλά και η ηλεκτρονική μεταφορά τους σε ένα άλλο ορίζουν τον ρόλο 

ύπαρξης των προτύπων κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας και των ιατρικών 

διαδικασιών. Μέσω των ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενων πληροφοριών, ο 

επαγγελματίας υγείας είναι σε θέση να λάβει τις πιο σωστές αποφάσεις, που αφορούν 

τη διάγνωση και τον τρόπο θεραπείας του ασθενή. Τα σημαντικότερα και πιο 

διαδεδομένα πρότυπα κωδικοποίησης των κλινικών δεδομένων αναφέρονται 

παρακάτω. 

 

 

3.3.1. Διεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών ICD 

Η Διεθνής Κατηγοριοποίηση των Ασθενειών (International Classification of Diseases 

– ICD) αποτελεί, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization 

– WHO), μια κωδικοποίηση των νοσημάτων που έχει ως σκοπό την καλύτερη 

ανάλυση και επεξεργασία των ιατρικών διαγνώσεων. Ξεκίνησε το 1983 και αυτή την 

εποχή βρίσκεται στην έκδοση 10 (ICD-10). Η κωδικοποίηση ICD έχει εξαιρετική 

σημασία, εφόσον παρέχει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των δεδομένων των 

περιστατικών, ανεξάρτητα από την χώρα και τον φορέα παροχής υγείας, με 

αποτέλεσμα να καταστεί τα δεδομένα συγκρίσιμα. Είναι επίσης αρκετά χρήσιμη στην 

ομαδοποίηση και στην ανάλυση των διαγνώσεων για επιδημιολογικούς λόγους. Όταν 

συνδυάζεται με την κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων και θεραπευτικών 

διαδικασιών, αντιμετωπίζει με επάρκεια το περιστατικό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 

στην χώρα μας το Υπουργείο Υγείας έχει μεταφράσει πλήρως την έκδοση ICD-10 

(είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.medcode.gr/Medcode2/el/index.action.) 

και την έχει επιβάλλει στην έκδοση των εισιτηρίων και εξιτηρίων των ασθενών, 

καθώς και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την χρήση των ηλεκτρονικών 

παραπεμπτικών εξετάσεων και φαρμάκων.  

 

 

 

 

 

 

http://www.medcode.gr/Medcode2/el/index.action
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3.3.2. Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs) 

Η κωδικοποίηση των κλινικών δεδομένων βάση του προτύπου των Ομοιογενών 

Διαγνωστικών Κατηγοριών (Diagnostic Related Groups – DRGs) διευκολύνει κυρίως 

οικονομικές αναλύσεις και όχι τόσο θεραπευτικούς σκοπούς εφόσον δεν έχουν την 

απαραίτητη κλινική σαφήνεια. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, ο ασθενής μετά την 

εισαγωγή του στο νοσοκομείο κατατάσσεται σε κάποια προσδιορισμένη και προ-

κοστολογημένη διάγνωση. Κύριο χαρακτηριστικό των DRGs είναι η προ-

κοστολόγηση των ιατρικό-νοσηλευτικών και εργαστηριακών πράξεων ανάλογα με 

την διαγνωστική κατηγορία που ανήκει ο ασθενής. Σαν αποτέλεσμα της χρήσης τους, 

φέρουν τη μείωση του κόστους νοσηλείας και τη μείωση της διάρκειας νοσηλείας. 

(Σούλης, 1999) και (http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_overview.html) 

 

 

 

3.3.3. Το σύστημα SNOMED International  

Έχει δημιουργηθεί από το Αμερικάνικο Κολέγιο Παθολόγων (College of American 

Pathologists – CAP) και επιβλέπει την επιστημονική διατήρηση της συστηματικής 

ορολογίας για την περιγραφή παθολογοανατομικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα 

αποτελεί τη βάση ταξινόμησης των πληροφοριών ενός ιατρικού φακέλου, όπου 

χρησιμοποιείται ένα κωδικοποιημένο λεξιλόγιο ονομάτων και περιγραφών 

περίθαλψης. Κάθε ασθένεια στο σύστημα SNOMED International (Systematized 

Nomenclature of Human and Veterinary Medicine International) μπορεί να 

ταξινομηθεί σε έξι (6) κατηγορίες: την τοπογραφική ανατομία (που περιλαμβάνει τα 

μέλη και την κατανομή του ανθρώπινου σώματος), την λειτουργία (την περιγραφή 

των παραγόντων του σώματος), την μορφολογία (αλλαγές στην κανονική ανατομία 

του ανθρώπινου σώματος), την αιτιολογία (οι παράγοντες που προκάλεσαν την 

ασθένεια), την διάγνωση της ασθένειας και τις διαδικασίες (όπου περιλαμβάνονται οι 

διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες). Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι 

λόγω των πολλών όρων κωδικοποίησης, το σύστημα SNOMED λειτουργεί καλύτερα 

σε αυτοματοποιημένα συστήματα κωδικοποίησης ιατρικών δεδομένων. 

(http://www.snomed.org/) 

 

 

 

http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_overview.html
http://www.snomed.org/
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3.3.4. Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων κατά CPT 

Η Αμερικανική Ιατρική Εταιρία (American Medical Association – AMA) έχει 

θεσπίσει την κωδικοποίηση κατά CPT (Current Procedural Terminology), η οποία 

ασχολείται με το να εξυπηρετεί την τυποποίηση των ιατρικών, διαγνωστικών αλλά 

και χειρουργικών πράξεων σε μια νοσοκομειακή μονάδα. Η κωδικοποίηση κατά CPT 

περιλαμβάνει ένα πενταψήφιο αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει έως και 8.000 κωδικούς 

και περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον εκάστοτε φορέα υγείας. Στην 

έκδοση που χρησιμοποιείται από τα νοσοκομεία, έχουν ενταχθεί στην κωδικοποίηση 

και στοιχεία που αφορούν το κόστος ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται και 

τιμολογήσεις νοσοκομειακών πράξεων. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση λειτουργεί 

συνδυαστικά με την κωδικοποίηση της κατηγοριοποίησης των ασθενειών ICD, 

έχοντας σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και της διάγνωσης.  

 

 

 

3.3.5. Κωδικοποίηση LOINC  

Αυτή η κωδικοποίηση παρέχει στους φορείς υγείας ένα τυποποιημένο σύνολο 

κωδικών που αφορούν τα κλινικά στοιχεία και παρατηρήσεις, τα εργαστηριακά 

αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις των παρακλινικών εξετάσεων. Στον κλινικό 

τομέα της κωδικοποίησης LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) 

περιλαμβάνονται δεδομένα για κλινικές παρατηρήσεις όπως ενδοσκοπικές 

διαδικασίες και ζωτικά βιωσήματα, ενώ ο εργαστηριακός τομέας εμπεριέχει 

κατηγορίες όπως την αιματολογία, μικροβιολογία, τοξικολογία, βιοχημεία αλλά και 

κατηγορίες για φαρμακευτικές ουσίες. (http://www.loinc.org/). Αυτή την εποχή, η 

κωδικοποίηση LOINC έχει πάνω από 30.000 εγγραφές, βρίσκεται στην έκδοση 2.10 

και το Ινστιτούτο Regenstrief έχει αναλάβει την εξέλιξή της. 

(http://www.regenstrief.org/) 

 

 

 

 

 

 

http://www.loinc.org/
http://www.regenstrief.org/
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3.3.6. Κωδικοποίηση κατά ATC  

Δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ΠΟΥ (World Health 

Organization – WHO) το 1969 και η ανανέωση της γίνεται κάθε έξι (6) μήνες. 

Πρόκειται για μια κωδικοποίηση που ως πεδίο εφαρμογής έχει τα φάρμακα και τις 

δραστικές ουσίες. Είναι διεθνώς η πιο διαδεδομένη κωδικοποίηση σε αυτόν τον τομέα 

και χρησιμοποιείται ακόμα και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων – ΕΟΦ. Το 

σύστημα ταξινόμησης της κωδικοποίησης ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) 

διαχωρίζει τα φάρμακα σε ομάδες, ανάλογα με το όργανο πάνω στο οποίο 

λειτουργούν ή ανάλογα με τα χημικά και θεραπευτικά χαρακτηριστικά τους. 

Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες ομάδες που περιλαμβάνονται στο πρώτο επίπεδο 

της κωδικοποίησης ATC. (http://www.who.int/classifications/atcddd/en/)  

 

Πίνακας 3.2 

Κύριες ομάδες πρώτου επιπέδου κωδικοποίησης ATC 

 

Ομάδα Περίληψη περιεχομένων 

A Μεταβολισμός και πεπτική οδός 

B Αίμα και αιμοποιητικά όργανα 

C Καρδιαγγειακό σύστημα 

D Δερματολογικά φάρμακα 

G Ουροποιογεννητικό σύστημα και ορμόνες του κάθε φύλου 

H Ορμονικά σκευάσματα (εκτός των γεννητικών ορμονών) 

J Φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστηματική χορήγηση 

L Αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες 

M Φάρμακα αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων 

N Νευρικό σύστημα 

P Αντιπαρασιτικά φάρμακα, εντομοαπωθητικά και εντομοκτόνα 

R Αναπνευστικό σύστημα 

S Αισθητήρια όργανα 

V Διάφορα άλλα φάρμακα 

 

  

 

 

http://www.who.int/classifications/atcddd/en/
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3.3.7. Διεθνής Ταξινόμηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ICPC-2) 

Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – ΠΦΥ 

και δημιουργήθηκε από την επιστημονική επιτροπή της Παγκόσμιας Ιατρικής 

Εταιρίας Οικογενειακών Ιατρών (World Organization of Family Doctors – WONCA) 

σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ΠΟΥ (World Health 

Organization – WHO). Χρησιμοποιείται σε περίπου σαράντα επτά (47) χώρες ενώ 

έχει μεταφραστεί σε τριανταπέντε (35) γλώσσες. Η έκδοση που χρησιμοποιείται 

σήμερα στην Διεθνή Ταξινόμηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (International 

Classification in Primary Care) είναι η ICPC-2, η οποία υπάρχει από το 1998 και η 

κωδικοποίησή της αποτελείται από έναν τριψήφιο κωδικό που περιλαμβάνει ένα (1) 

γράμμα και δύο (2) νούμερα. Το πρότυπο ICPC-2 παρέχει ένα πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης ιατρού και ασθενή, με αποτέλεσμα την καλύτερη απεικόνιση της 

κατάστασης της υγείας του ασθενή. (http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/icpc2.html)  

Στην χώρα μας το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει την ταξινόμηση του προτύπου 

ICPC-2 στα ελληνικά δεδομένα, δίνοντας την υλοποίηση του έργου στην Κλινική 

Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής - ΕΛΕΓΕΙΑ. Η 

ελληνική έκδοση της κωδικοποίησης του προτύπου ICPC-2 διατίθεται στον ιστότοπο 

http://www.medcode.gr/Medcode2/index.action. 

 

 

3.3.8. Κωδικοποίηση Read Codes 

Αυτό το πρότυπο αναπτύχθηκε στην Μεγάλη Βρετανία και πρόκειται για μια 

ονομαστική λίστα όλων των όρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγείας. 

Υποστηρίζει την λεπτομερή κλινική κωδικοποίηση αρκετών χαρακτηριστικών των 

ασθενών όπως είναι οι κοινωνικές συνθήκες, το επάγγελμα, η εθνικότητα, τα κλινικά 

συμπτώματα και παρατηρήσεις, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι διαγνώσεις, οι 

χειρουργικές και θεραπευτικές διαδικασίες που εκτελούνται καθώς και αρκετά 

διοικητικά στοιχεία. Στόχος του προτύπου είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

όλους τους επαγγελματίες υγείας και να δίνεται η δυνατότητα της εύκολής και 

γρήγορης περιγραφής των θεραπευτικών αγωγών αλλά και της περίθαλψης των 

ασθενών τους.  

Κάθε όρος της λίστας έχει έναν δικό του μοναδικό κωδικό, ο οποίος είναι 

αποθηκευμένος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η 

http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/icpc2.html
http://www.medcode.gr/Medcode2/index.action


 
 

45 
 

αποθήκευση, αναζήτηση αλλά και ανάλυση των δεδομένων των ασθενών. Η χρήση 

της κωδικοποίησης των Read Codes θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη 

ανάκτηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

οι Read Codes έχουν εγκριθεί από το συνέδριο του Royal Medical Colleges και ότι 

έχουν προταθεί από το Joint Computer Group του RCGP και τη General Medical 

Services Committee του BMA, να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο στα πληροφοριακά 

συστήματα των κλινικών. (http://en.wikipedia.org/wiki/Read_code)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Read_code
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3.4. Πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων 

Λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξης που παρατηρείται στα πληροφοριακά συστήματα 

των νοσοκομειακών μονάδων, δημιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης και 

οριοθέτησης κάποιων κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθή 

λειτουργία των συστημάτων. Αυτές οι κοινές γραμμές πλεύσης των συστημάτων, 

ονομάζονται πρότυπα (standards). Τα πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων 

συστημάτων υγείας, αναπτύσσονται από εξειδικευμένες επιτροπές και διακρίνονται 

από αρκετή ωριμότητα σε σύγκριση με τα άλλα πρότυπα. Στις παρακάτω 

υποενότητες θα αναφερθούμε και θα αναλύσουμε τα κυριότερα πρότυπα από αυτή 

την κατηγορία προτύπων.  

 

 

3.4.1. Το Διεθνές Πρότυπο Υγείας 7 (HL7) 

Ο οργανισμός του Διεθνούς Προτύπου Υγείας 7 (Health Level Seven Inc. – HL7) 

δημιουργήθηκε το 1987 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής - Η.Π.Α., με σκοπό 

την δημιουργία και την ανάπτυξη αξιόπιστων προτύπων ανταλλαγής, ολοκλήρωσης 

και διαχείρισης δεδομένων που αφορούν την κλινική φροντίδα του ασθενή, την 

οργάνωση, την διαχείριση και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατρικής 

περίθαλψης. . Η κυριότητα του προτύπου ανήκει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

Health Level Seven Inc., ο οποίος έχει τοπικά υποκαταστήματα σε όλες σχεδόν τις 

χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία, στην Ασία, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και στη ζώνη του Ειρηνικού. Το πρότυπο HL7 έχει 

αναγνωριστεί από πολλά εθνικά ιδρύματα προτυποποίησης, όπως το American 

National Standards Institute – ANSI.  

Το Διεθνές Πρότυπο Υγείας 7 – ΔΠΥ7 (Health Level Seven - HL7) είναι μία 

παγκόσμια αρχή, η οποία αφορά τα πρότυπα για την λειτουργικότητα των 

τεχνολογιών της πληροφορίας της υγείας. Πρόκειται για το πλέον ευρέως 

διαδεδομένο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω μηνυμάτων σε κλινικό 

περιβάλλον. Υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε έναν οργανισμό 

υγείας, μεταξύ των διαφορετικών λειτουργικών περιοχών καθώς και μεταξύ των 

διαφορετικών μονάδων υγείας. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ηπείρους, και εάν 

περιοριστούμε μόνο στην Ευρώπη θα παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιείται σχεδόν σε 

κάθε χώρα ως πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω μηνυμάτων ανάμεσα στα 

διάφορα υποσυστήματα, όπου μόνο τα μέλη του έχουν πρόσβαση στα πρότυπά του. 
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Σχεδόν όλα τα ευφυή διαγνωστικά μηχανήματα, που περιλαμβάνουν τον ιατρό-

τεχνολογικό εξοπλισμό, μπορούν να «επικοινωνήσουν» με το πρότυπο HL7 και 

σχεδόν όλα τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να 

στείλουν και να λάβουν τα κατάλληλα HL7 μηνύματα, χρησιμοποιώντας τους 

κανόνες ανταλλαγής μηνυμάτων του πρωτοκόλλου του HL7. 

Σκοπός του Διεθνές Προτύπου Υγείας 7 (HL7) είναι να παρέχει πρότυπα που 

αποσκοπούν στην βελτίωση της παροχής φροντίδας, να βελτιστοποιεί την ροή 

εργασίας αλλά και να αμβλύνει την ασάφεια μεταξύ των φορέων υγείας μέσω της 

ενίσχυσης της μεταφοράς της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργεί ευέλικτα 

και οικονομικά αποδοτικά πρότυπα, οδηγίες, μεθοδολογίες και σχετικές υπηρεσίες 

για την προαγωγή της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υγειονομικών 

πληροφοριακών συστημάτων αλλά και για την ανταλλαγή των στοιχείων του 

ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή. Θεωρείται ως το πιο ώριμο πρότυπο ανταλλαγής 

πληροφοριών μέσω μηνυμάτων. Επίσης, το Διεθνές Πρότυπο Υγείας 7 (HL7) 

χρησιμοποιείται καθημερινά σε εκατοντάδες νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, 

συνδέοντας με αυτό τον τρόπο μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και συστημάτων. 

Ο οργανισμός HL7 Inc. δημιουργήθηκε προκειμένου να λειτουργεί ως αξιόπιστο 

μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της υγείας, 

γεγονός που αποτυπώνεται στην πολυμορφία που παρουσιάζουν τα μέλη του, όπως 

εταιρίες ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς υγείας, 

εμπειρογνώμονες, ειδικοί σύμβουλοι, εταιρίες ολοκλήρωσης πληροφοριακών 

συστημάτων (system integrators), εταιρίες ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού, 

ασφαλιστικοί φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και άλλα. 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη υποστήριξης των τοπικών ομάδων που 

δραστηριοποιούνται στην προώθηση των προτύπων, το Διεθνές Πρότυπο Υγείας 7 

(HL7) στηρίζει τις προσπάθειες αυτές με την δημιουργία τοπικών παραρτημάτων, τα 

οποία ονομάζει HL7 affiliates. Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί 23 παραρτήματα σε 

Καναδά, Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, 

Ολλανδία, Νότιο Αφρική, Ινδία, Κορέα, Ιαπωνία, Αργεντινή, Λιθουανία, Κροατία, 

Βραζιλία, Τσεχία, Ιταλία, Μεξικό, Ταϊβάν και Δανία. Πρόκειται για ανεξάρτητους 

οργανισμούς διεθνούς χαρακτήρα, οι οποίοι στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην 

αποδοχή, στην υποστήριξη και στην χρήση των προτύπων HL7 σε παγκόσμια 

κλίμακα, με την μεταφορά τους στην αντίστοιχη γλώσσα που εδρεύει το εκάστοτε 

παράρτημα.  
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Το Διεθνές Πρότυπο Υγείας 7 (HL7) είναι ένα ανοιχτό πρότυπο, το οποίο 

επιτρέπει τη διεπαφή ανάμεσα σε ετερόκλητες εφαρμογές και παράλληλα δίνει την 

δυνατότητα διασύνδεσης των διαφόρων εφαρμογών με τη χρήση ανάλογων 

πρωτοκόλλων, χωρίς περιορισμούς. Σαν πεδίο ενδιαφέροντός του, ορίζεται η 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εφαρμογών, παρά ο ρόλος της εφαρμογής στην 

διαδικασία παροχής της υγειονομικής περίθαλψης. 

Το πρότυπο HL7 υποστηρίζει αρκετές κατηγορίες διαδικασιών, όπως τη 

διαχείριση των ασθενών (εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά ασθενή), τις παραγγελίες-

παραλαβές (φαρμάκων, υγειονομικών υλικών, εργαστηριακών εξετάσεων και 

αποτελεσμάτων), την οικονομική διαχείριση και τις χρεώσεις των ασθενών, τις 

παραπομπές των ασθενών (π.χ. από μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 

νοσοκομεία), τον χρονοπρογραμματισμό (που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των 

ραντεβού και τον προγραμματισμό των πόρων), την διαχείριση του προσωπικού, την 

παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και την αυτοματοποίηση των εργαστηρίων 

(εσωτερικές διαδικασίες εργαστηρίων σχετικά με την διαχείριση των μηχανημάτων). 

 

Σχήμα 3.1 

Σχηματική απεικόνιση Πληροφοριακού Συστήματος  

χωρίς την χρήση του προτύπου HL7  
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Σχήμα 3.2 

Σχηματική απεικόνιση Πληροφοριακού Συστήματος 

με την χρήση του προτύπου HL7 

 

 

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πρότυπα του HL7, ομαδοποιούνται σε 

επτά (7) κατηγορίες αναφοράς, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

 Τμήμα 1: Πρωτοβάθμια Πρότυπα. Θεωρούνται ως τα πιο δημοφιλή πρότυπα 

και κατέχουν αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος, αφορούν τη 

διαλειτουργικότητα και τη συμμόρφωση. Σε αυτή την κατηγορία εμπεριέχονται 

και τα πρότυπα ζήτησης. 

 Τμήμα 2: Θεμελιακά Πρότυπα. Καθορίζουν τα θεμελιώδη εργαλεία και τα 

δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προτύπων αλλά 

και την τεχνολογική υποδομή της υλοποίησης των προτύπων HL7. 

 Τμήμα 3: Κλινικός και Διοικητικός Τομέας. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα 

μηνύματα και τα πρότυπα των εγγράφων για τις κλινικές ομάδες και 

ειδικότητες. 
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 Τμήμα 4: Προφίλ Ηλεκτρονικών Μοντέλων Υγείας (ΗΜΥ). Τα πρότυπα αυτά 

παρέχουν λειτουργικά μοντέλα και προφίλ, τα οποία επιτρέπουν την διαχείριση 

των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. 

 Τμήμα 5: Οδηγοί Εφαρμογής. Αυτή η ενότητα εμπεριέχει συμπληρωματικό 

υλικό, το οποίο αφορά τους οδηγούς εφαρμογής καθώς και τα έγγραφα 

υποστήριξης. 

 Τμήμα 6: Κανόνες και Αναφορές. Περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τις δομές και τις κατευθυντήριες γραμμές προγραμματισμού για 

το λογισμικού. 

 Τμήμα 7: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση. Αυτή η κατηγορία ασχολείται με 

τα σχέδια των προτύπων δοκιμαστικής χρήσης και με διάφορες χρήσιμες 

πληροφορίες, που βοηθούν στην κατανόηση των προτύπων HL7.  

Με αυτό τον τρόπο το πρότυπο HL7 προωθεί τη χρήση των προδιαγραφών 

πρωτοκόλλου στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. (http://www.hl7.org/)  

 

 

 

3.4.2. Το Πρότυπο DICOM 

Το Πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) είναι ένα 

βιομηχανικό πρότυπο από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ραδιολογίας (American College 

of Radiology - ACR) και την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Ηλεκτρονικών 

Συσκευών (National Electrical Manufacturers Association - NEMA), το οποίο 

διευκολύνει την ανταλλαγή και την επεξεργασία των ιατρικών εικόνων σε ψηφιακή 

μορφή. Αναπτύχθηκε έχοντας ως σκοπό να καθορίσει τη μορφή και τα πρότυπα 

επικοινωνίας των εικόνων ραδιολογίας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες διασύνδεσης 

των ιατρικών απεικονιστικών μηχανημάτων, αρχικά με τη σύνδεση ανά δύο συσκευές 

και μετέπειτα σε δίκτυο. Με το συγκεκριμένο πρότυπο συσκευές αναπαραγωγής 

ιατρικών εικόνων (όπως ο ηλεκτρονικός αξονικός και ψηφιακός τομογράφος), 

συμβατικές συσκευές, αρχεία εικόνων αλλά και συστήματα διαγνωστικών εικόνων 

από διαφορετικούς κατασκευαστές, μπορούν να συνδεθούν βάση μιας κοινής 

υποδομής πληροφοριών και να ολοκληρωθούν με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

Υποστηρίζεται από τα περισσότερα Συστήματα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας 

http://www.hl7.org/
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Ιατρικών Εικόνων (Picture Archiving and Communications Systems – PACS).  

 Το πρότυπο DICOM έχει δομηθεί με βάση την οδηγία ISO/IEC Directive 1989 

part 3: Drafting and Presentation of International Standards. Η σχεδίασή του σε 

αρκετά τμήματα έχει συμπεριλάβει τη δυνατότητα προσαρμογής και εισαγωγής νέων 

υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί εύκολα η επέκταση και η υποστήριξη του 

προτύπου σε καινούριες απαιτήσεις. Μερικά καινούρια στοιχεία που έχουν εισαχθεί 

αφορούν τις δομές δεδομένων για την αγγειογραφία και την εκτύπωση των εικόνων 

σε φιλμ και χαρτί. Το πρότυπο DICOM ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στο συνέδριο του 

Radiology Society of North America – RSNA το 1992 και πιο συγκεκριμένα το part 

1: Introduction and overview και το part 2: Network communication support for 

message exchange. Το πρότυπο DICOM βρίσκεται στην έκδοση DICOM Version 3.0, 

έχοντας περάσει από την έκδοση DICOM Version 1.0 το 1985 και την DICOM 

Version 2.0 το 1998.  

Το Πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 

περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

 Τμήμα 1: Εισαγωγή και Περίληψη 

 Τμήμα 2: Συμμόρφωση 

 Τμήμα 3: Ορισμοί Αντικειμένων Πληροφορίας 

 Τμήμα 4: Προδιαγραφές Κλάσεων Υπηρεσιών 

 Τμήμα 5: Δομή Δεδομένων και Σημασιολογία 

 Τμήμα 6: Λεξικό Δεδομένων 

 Τμήμα 7: Ανταλλαγή Μηνυμάτων 

 Τμήμα 8: Υποστήριξη Επικοινωνίας Δικτύου για Ανταλλαγή Μηνυμάτων 

 Τμήμα 9: Υποστήριξη Επικοινωνίας από Σημείο σε Σημείο για Ανταλλαγή 

 Τμήμα 10: Μέσα Αποθήκευσης και Μορφή Αρχείου 

 Τμήμα 11: Μέσα Αποθήκευσης Προφίλ Εφαρμογών 

 Τμήμα 12: Μορφές Μέσων Αποθήκευσης 

 Τμήμα 13: Διαχείριση Εκτύπωσης από Σημείο σε Σημείο για Υποστήριξη 

Επικοινωνίας 

Αυτά τα τμήματα σχετίζονται αλλά παράλληλα είναι και ανεξάρτητα μεταξύ τους, 

με αποτέλεσμα το επίπεδο της ανάπτυξής τους να μπορεί να διαφέρει. 

(http://medical.nema.org/)  

 

http://medical.nema.org/
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3.4.3. Το Πρότυπο EDI  

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange – EDI) είναι ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας, το οποίο παρέχει πρότυπα για την ανταλλαγή 

των δεδομένων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Με την εφαρμογή του προτύπου, δύο 

(2) διαφορετικοί οργανισμοί, ακόμα και σε δύο διαφορετικές χώρες, μπορούν να 

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα (όπως τιμολόγια, δελτία αγορών και 

παραγγελιών και άλλα). Η ειδοποιός διαφορά του προτύπου EDI από την απλή 

ανταλλαγή αρχείων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων αποθηκευτικών 

μέσων κοινής χρήσης, εντοπίζεται στο ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης των 

δεδομένων πρέπει πριν την ανταλλαγή τους να έχουν συμφωνήσει στην μορφή με την 

οποία πρόκειται να μεταφερθούν τα έγγραφα/δεδομένα. Επίσης μια άλλη πολύ 

σημαντική διευκόλυνση που παρέχει το συγκεκριμένο πρότυπο, είναι ότι τα 

συστήματα, τα οποία πρόκειται να ανταλλάξουν δεδομένα, δεν χρειάζεται να έχουν 

τον ίδιο πρόγραμμα επεξεργασίας εγγράφων/δεδομένων, αφού το πρότυπο EDI 

αναλαμβάνει να μετατρέψει το κάθε αρχείο που λαμβάνεται, στην μορφή που έχει 

προσυμφωνηθεί από τους χρήστες. Το πρότυπο EDI αποτελεί ένα φτηνό, γρήγορο και 

ασφαλή τρόπο για να ανταλλάσσονται έγγραφα και θεωρείται ως ένα σύστημα που 

μειώνει σημαντικά το κόστος και τον χρόνο για την ανταλλαγή των 

εγγράφων/δεδομένων. 

Το πρότυπο EDI έχει οριστεί επισήμως ως ένα πρότυπο ανταλλαγής εγγράφων 

μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών σε διαφορετικά ηλεκτρονικά μέσα και 

χρησιμοποιούνται πολλές μορφές του, ωστόσο οι πιο διαδεδομένες είναι το 

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 

Transport), το X12 και το ODETTE ( Organization for Data Exchange by Tele 

Transmission in Europe). (http://www.rogerclarke.com/EC/EDIIntro.html)  

 

 

3.4.4. Το Πρότυπο IEEE MEDIX 

Πρόκειται για ένα πρότυπο που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών – ΙΗΗΜ (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 

Inc.IEEE), για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων 

των νοσοκομείων (Medical Data Interchange Standard – MEDIX). Πιο συγκεκριμένα, 

ασχολείται με τον συγχρονισμό των βάσεων δεδομένων, προχωρώντας με αυτό τον 

τρόπο ένα βήμα πιο μπροστά από το πρότυπο HL7. Διαχειρίζεται την σύνδεση των 

http://www.rogerclarke.com/EC/EDIIntro.html


 
 

53 
 

υπολογιστικών συστημάτων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ανταλλαγή αρχείων 

καθώς και τεχνικά θέματα. Δυστυχώς, ακόμα το πρότυπο MEDIX ασχολείται 

περισσότερο με το θεωρητικό του υπόβαθρο έχοντας αδρανοποιήσει στην υλοποίηση 

των προδιαγραφών του.  

 

3.4.5. Το Πρότυπο  HL7 CDA 

Το Πρότυπο HL7 CDA (Clinical Document Architecture) είναι ένα πρότυπο 

σήμανσης, το οποίο έχει βασιστεί στη βάση του προτύπου XML. Προορισμός του, 

είναι να καθορίσει την δομή, την κωδικοποίηση και τη σημασιολογία των κλινικών 

εγγράφων/δεδομένων που πρόκειται να ανταλλαγούν. Το πρότυπο HL7 CDA παρέχει 

ένα πλαίσιο προσδιορισμού της σημασιολογίας των κλινικών εγγράφων και επίσης 

καθορίζει και τη σύνταξη αυτών. Συγκεκριμένα ορίζει πως κάθε κλινικό 

έγγραφο/δεδομένο πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_Document_Architecture)  

 Αναγνωσιμότητα από τους ανθρώπους.  

Δηλαδή να μπορεί ένας άνθρωπος να το διαβάσει και να καταλάβει το περιεχόμενό 

του, να μην παρουσιάζεται με την μορφή κωδικών. 

 Διάρκεια. 

Το κάθε κλινικό έγγραφο ή δεδομένο, θα πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στο 

σύστημα για όσο χρονικό διάστημα καθορίζει ο φορέας υγείας, χωρίς να 

παρατηρούνται γενικές ή τμηματικές αλλοιώσεις σε αυτό. 

 Πλαίσιο. 

Κάθε κλινικό έγγραφο θα πρέπει να θέτει ένα προκαθορισμένο πλαίσιο για το 

περιεχόμενό του.  

 Αρτιότητα/Ολότητα. 

Με τον όρο αρτιότητα διασφαλίζεται ότι η επικύρωση κάθε κλινικού εγγράφου 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλο το έγγραφο και όχι σε κάποιο τμήμα του. 

 Υπευθυνότητα διαχείρισης. 

Κάθε κλινικό έγγραφο πρέπει να συντηρείται από τον αρμόδιο οργανισμό, στον 

οποίο έχει δοθεί η φροντίδα του. 

 Δυνατότητα πιστοποίησης. 

Αυτό το χαρακτηριστικό των εγγράφων σχετίζεται με την νομική επικύρωση των 

πληροφοριών που φέρει κάθε κλινικό έγγραφο.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_Document_Architecture
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Κάθε έγγραφο CDA μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε τύπο κλινικών περιεχομένων 

όπως κείμενα, εικόνες, ήχους και άλλα. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα έγγραφο CDA 

που αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

 

 

Σχήμα 3.3 

Έγγραφο CDA για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα συστήματα που μπορούν να στέλνουν αλλά 

και να λαμβάνουν έγγραφα CDA, ευθύνονται για την τήρηση όλων των νομικών 

απαιτήσεων για την εμπιστευτικότητα, τη διατήρηση και την πιστοποίηση των 

εγγράφων αυτών.  

 

 

3.4.6. Το Πρότυπο  XML  

Το Πρότυπο XML (Extensible Markup Language) είναι μια γλώσσα σήμανσης, η 

οποία διαθέτει ένα σύνολο κανόνων που αφορούν την ηλεκτρονική κωδικοποίηση 

των κειμένων και έχει δημιουργηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (World 

Wide Web Consortium – W3C). Πρόκειται για μία γλώσσα που την διέπει απλότητα, 

γενικότητα και ευελιξία. (http://www.w3.org/XML/)  

 

 

 

http://www.w3.org/XML/
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3.4.7. Το Πρότυπο H 320 

Αυτό το πρότυπο δημιουργήθηκε από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών - ΔΕΤ 

(International Telecommunications Union – ITU) και αφορά ένα σύνολο προτύπων 

για την μετάδοση οπτικοακουστικών δεδομένων και για την διασύνδεση των 

συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Τα πρότυπα τα οποία περιλαμβάνει, έχουν να κάνουν με 

τα δεδομένα ήχου, τον έλεγχο της ποιότητας της επικοινωνίας και με την συμπίεση 

των εικόνων. Δεν πρόκειται για ένα αρκετά δημοφιλές πρότυπο, αφού 

δραστηριοποιείται μόνο σε εφαρμογές  τηλεϊατρικής και υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.  

 

 

3.4.8. Πρότυπα για την συνταγογράφηση φαρμάκων  

Το Εθνικό Συμβούλιο για την Συνταγογράφηση Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής – Η.Π.Α. (National Council for Prescription Drug Programs – NCPDP) έχει 

αναπτύξει αρκετά πρότυπα, τα οποία πραγματεύονται την ανταλλαγή των 

πληροφοριών, που αφορούν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και την 

καταλληλότητά τους. Αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούνται στις Η.Π.Α. από το 1985 

και προσφέρουν  

 

 

3.4.9. Οργανισμοί πιστοποίησης προτύπων 

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούμε στους οργανισμούς αλλά και στις 

απαιτήσεις που έχουν από τα διάφορα πρότυπα, τα οποία οφείλουν να εναρμονιστούν 

με αυτούς, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να 

μπορέσουν να βγουν στις αγορές. 

 ISO/TC 215 

Ο οργανισμός ISO (International Organization for Standardization) έχει συστήσει 

την Τεχνική Επιτροπή (Technical Committee 215 – TC 215) έχοντας ως σκοπό να 

δημιουργήσει προτυποποίηση στον τομέα πληροφορικής που αφορά την υγεία. Τα 

πρότυπα του ISO/TC 215 που αφορούν την ιατρική πληροφορική βρίσκονται στην 

κορυφή παγκοσμίως και πολλοί είναι οι οργανισμοί που έχουν εναρμονιστεί με τα 

πρότυπά του, όπως το πρότυπο DICOM, το HL7, το IEEE MEDIX. Ο οργανισμός 

ISO/TC 215 διαχωρίζεται σε  εννιά (9) ομάδες εργασίας (Working Groups - WG). 

WG1: Περιέχει τους ιατρικούς φακέλους και τον συντονισμό των μοντέλων. Σε 

αυτή την ομάδα εργασίας επιδιώκεται η επίτευξη ενός πρότυπου ιατρικού 
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φακέλου, με το οποίο οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες όποτε και όταν 

ζητηθούν. (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/TC_215)  

WG2: Αφορά την μετάδοση της πληροφορίας και την επικοινωνία. 

WG3: Ασχολείται με την αναπαράσταση ιατρικών ήχων. 

WG4: Ασφάλεια προτύπων. 

WG5: Αυτή η ομάδα ως εργασία της έχει τις ιατρικές κάρτες. 

WG6: Ασχολείται με το ηλεκτρονικό φαρμακείο και κατά συνέπεια και με τις 

ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις.  

WG7: Συσκευές. 

WG8: Επιχειρηματικές απαιτήσεις για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. 

WG9: Εναρμόνιση προτύπων με τον οργανισμό.  

 

 CEN/TC 215 

Η  Τεχνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (Committee 

European Normalization – CEN) έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, η οποία 

δραστηριοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζεται πάνω στον τομέα 

της τυποποίησης της ιατρικής πληροφορίας. Στόχος αυτής της ομάδας είναι να 

διασφαλιστεί η συμβατότητα αλλά και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

ανεξάρτητων συστημάτων και να επιτευχθεί η σύνδεσή τους με τον ηλεκτρονικό 

φάκελο υγείας. Σε αυτόν τον οργανισμό τυποποίησης συναντάμε επτά (7) ομάδες 

εργασίας (Working Groups – WG). (http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/TC_215)  

WG1: Μοντελοποίηση πληροφοριών υγείας και ιατρικών φακέλων. 

WG2: Ορολογία και σημασιολογία όρων υγειονομικής περίθαλψης. 

WG3: Επικοινωνία φορέων υγείας. 

WG4: Ιατρική απεικόνιση και πολυμέσα. 

WG5: Επικοινωνία με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

WG6: Προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια υγείας. 

WG7: Συσκευές σύνδεσης.  

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/TC_215
http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/TC_215
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3.5. Πρότυπα αναγνώρισης 

Τα συγκεκριμένα πρότυπα καλούνται να καλύψουν με έναν μοναδικό τρόπο τον κάθε 

ασθενή, τον πάροχο υπηρεσιών υγείας αλλά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, 

με την χρήση μοναδικών κωδικών, οι οποίοι ονομάζονται αναγνωριστικά ή και 

προσδιοριστές. Έτσι διαχωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες: τα αναγνωριστικά των 

παρόχων υπηρεσιών υγείας, τα αναγνωριστικά των ασθενών και τα αναγνωριστικά 

του τόπου περίθαλψης. 

 

3.5.1. Αναγνωριστικά παροχών υπηρεσιών υγείας 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Η.Π.Α. το Κέντρο Οικονομικής Διαχείρισης 

των Οργανισμών Υγείας (Health Care Financing Administration – HCFA) έχει 

δημιουργήσει ένα αναγνωριστικό-προσδιοριστή που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά 

και ονομάζεται UPIN – Universal Physician Identifier Number. Το συγκεκριμένο 

αναγνωριστικό-προσδιοριστής δίνεται σε γιατρούς, οι οποίοι ασχολούνται 

αποκλειστικά με ασθενείς που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Ενώ Εθνικό Αρχείο Παροχέων 

(NPF – National Provider File) ασχολείται με όλους τους ασθενείς, είτε 

συνταξιούχους είτε όχι. 

 

3.5.2. Αναγνωριστικά ασθενών 

Ως αναγνωριστικό ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Η.Π.Α. υπάρχει ο 

αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security Number – SSN), ο οποίος 

προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τον κάθε ασθενή μέσα στο σύστημα υγείας. Στην 

χώρα μας, σαν αριθμός αναγνώρισης-προσδιορισμού των ασθενών έχει εφαρμοστεί ο 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ. Πρόκειται για έναν μοναδικό 

αριθμό, μια ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης του κάθε εργαζόμενου 

προστατευόμενου μέλους και συνταξιούχου. 

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ αντικατέστησε τον 

Αριθμό Μητρώου – ΑΜ που χορηγούταν στους ασφαλισμένους και στους 

συνταξιούχους, από τους ασφαλιστικούς φορείς. Με την χρήση του ΑΜΚΑ οι 

συναλλαγές που αφορούν την ασφάλιση και την εργασία γίνονται ακόμα πιο εύκολα 

και πιο γρήγορα, με λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα ο ΑΜΚΑ θέτει τις βάσεις για μια καλύτερη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη ενάντια στην κατασπατάληση των πόρων των ταμείων, μειώνει τον χρόνο 

έκδοσης και απονομής σύνταξης, εξασφαλίζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου 
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καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή, βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 

εκσυγχρονίζει τους αρμόδιους φορείς υγείας και διευκολύνει τις συναλλαγές όλων 

των πολιτών. (http://www.amka.gr/tieinai.html)  

 

3.5.3. Αναγνωριστικά τόπου περίθαλψης 

Δύο είναι τα αναγνωριστικά-προσδιοριστές των τόπων περίθαλψης, το HIN και το 

Medicare. Το HIN – Health Industry Number, έχει δημιουργηθεί από το Health 

Industry Business Communications Council – HIBCC και πρόκειται για έναν 

προσδιοριστή που αφορά φαρμακεία και οικογενειακούς ιατρούς. Ενώ το 

αναγνωριστικό Medicare χρησιμοποιείται από όσους ασχολούνται με ηλικιωμένους 

ασθενείς-συνταξιούχους.  

 

 

3.6. Πρότυπα ασφάλειας δεδομένων και ιατρικού απορρήτου 

Τα πρότυπα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του ιατρικού απορρήτου και των 

ιατρικών δεδομένων, δημιουργήθηκαν λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών συστημάτων ιατρικού φακέλου. Η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων στα διάφορα δίκτυα πληροφορικής ορίζεται με τον Νόμο 2497/97 αλλά 

και με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 95/46/ΕΚ. 

 

 

 

3.7. Ανακεφαλαίωση  

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια προσπάθεια ενημέρωσης των προτύπων και των 

πρωτοκόλλων κωδικοποίησης του τομέα της υγείας. Αναφέρθηκαν οι λόγοι που 

οδήγησαν στην κωδικοποίηση των ιατρικών και κλινικών δεδομένων καθώς επίσης 

αναλύθηκαν τα πιο διαδεδομένα πρότυπα σε κάθε κατηγορία, όπως τα πρότυπα 

επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, των κλινικών δεδομένων και 

τα πρότυπα αναγνώρισης-προσδιοριστές. 

 

 

 

 

http://www.amka.gr/tieinai.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

   Ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, και 

ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, είναι το πρόβλημα της ασφάλειας των πληροφοριών 

και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα ιατρικά αρχεία των ασθενών 

αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει πρόσβαση 

σε αυτά ή τα αναλύει πρέπει να είναι άτομο το οποίο έχει εξουσιοδότηση και που δεν 

θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιον όφελος. 

   Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων και κατά επέκταση 

η ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό θέμα, στο οποίο η εξέλιξη 

της τεχνολογίας της πληροφορικής έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις. Οι λύσεις αυτές 

μπορούν να θεωρηθούν πιο αποτελεσματικές, σε σύγκριση με αυτές που 

εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα και αφορούν την τήρηση και την φύλαξη των ιατρικών 

φακέλων των ασθενών. 

   Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα 

πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων 

του. Στην συνέχεια γίνεται μια κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ασφαλείας καθώς 

επίσης αναφέρονται και οι πιο σύνηθες απειλές ασφαλείας. Τέλος παρουσιάζονται 

κάποιες μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης μη επιθυμητών καταστάσεων. 
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4.2. Βασικές αρχές ασφαλείας 

Ένας τομέας της πληροφορικής είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, 

η οποία ασχολείται με την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των 

συστημάτων αλλά και των δικτύων που συνδέουν ένα υπολογιστικό σύστημα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων σε 

ένα πληροφοριακό σύστημα, πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. 

Αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν τις βασικές αρχές ασφαλείας, οι οποίες θα 

αναλυθούν στις ακόλουθες υποενότητες και είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, 

η πιστοποίηση-εξουσιοδότηση και η διαθεσιμότητα των δεδομένων. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Ασφάλεια_πληροφοριακών_συστημάτων)  

 

 

 

Σχήμα 4.1 

Βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

4.2.1. Εμπιστευτικότητα 

Η αρχή της εμπιστευτικότητας (Confidentiality) ασχολείται με την προστασία των 

ιατρικών δεδομένων του ασθενούς από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα προσωπικά ιατρικά 

δεδομένα, δεν γνωστοποιούνται σε άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη 

εξουσιοδότηση, αλλά μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ασφάλεια_πληροφοριακών_συστημάτων
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Η εμπιστευτικότητα μπορεί να φαίνεται αρκετά απλή ως αρχή, αλλά η μεταφορά 

της από την θεωρία στην πράξη παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Βάση αυτής της 

αρχής, η αποθήκευση, η επεξεργασία, η αποστολή και η προσπέλαση των δεδομένων, 

μόνο από συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων (εξουσιοδοτημένους χρήστες), 

προϋποθέτει την εφαρμογή ειδικών μηχανισμών ελέγχου. Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει 

να διαθέτουν στον τρόπο λειτουργίας τους, την χρήση συγκεκριμένων κωδικών, με 

τους οποίους να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση και η πιστοποίηση των 

εξουσιοδοτημένων χρηστών.  

 

4.2.2. Ακεραιότητα 

 Η αρχή της ακεραιότητας (Integrity) αφορά την διατήρηση των δεδομένων του 

ασθενούς, χωρίς να δημιουργηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως προσθήκες, 

αφαιρέσεις, τροποποιήσεις ή ακόμα και αντικαταστάσεις) στα δεδομένα των ασθενών 

από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Προκειμένου να επιτευχθεί η ακεραιότητα των 

δεδομένων, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί κρυπτογραφίας4, οι οποίοι 

χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες συστημάτων: τα συστήματα μυστικού κλειδιού και 

τα συστήματα δημόσιου κλειδιού. Βασική διαφορά του είναι ότι στα συστήματα 

μυστικού κλειδιού χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για την κρυπτογράφηση και την 

αποκρυπτογράφηση του μηνύματος, ενώ στα συστήματα δημόσιου κλειδιού 

χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά κλειδιά, ένα δημόσιο κλειδί για την 

κρυπτογράφηση και ένα μυστικό για την αποκρυπτογράφηση. Τέλος θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι ο πιο συχνός μηχανισμός κρυπτογραφίας είναι ψηφιακή υπογραφή5. 

 

 

                                                      
4 Κρυπτογράφηση ονομάζεται η διαδικασία μετασχηματισμού ενός μηνύματος σε μία 
ακατανόητη μορφή με τη χρήση κάποιου κρυπτογραφικού αλγορίθμου, ώστε να μην μπορεί 
να διαβαστεί από κανέναν άλλον εκτός του νόμιμου παραλήπτη, ο οποίος γνωρίζει τον 
κρυπτογραφικό αλγόριθμο-κλειδί. Πιο συγκεκριμένα ο κρυπτογράφος μετασχηματίζει το 
αρχικό κείμενο σε ένα κρυπτογράφημα, δηλαδή σε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, 
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. Από την άλλη μεριά ο αποκρυπτογράφος εκτελεί την ίδια 
διαδικασία αντίστροφα, χρησιμοποιώντας το ίδιο ή κάποιο άλλο κλειδί. 
(http://el.wikipedia.org/wiki/Κρυπτογραφία)  
5 Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την 
απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου ή μηνύματος. Με την χρήση της, δίνεται 
στον παραλήπτη η πιστοποίηση ότι το έγγραφο-μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον 
αποστολέα που το υπέγραψε, ότι δεν τροποποιήθηκε-αλλοιώθηκε κατά την μεταφορά του και 
διασφαλίζεται η μη άρνηση της παραλαβής του από τον παραλήπτη. Κάθε σύστημα ψηφιακής 
υπογραφής αποτελείται από την υπογραφή του αποστολέα αλλά και από την επαλήθευση της 
ψηφιακής υπογραφής από τον παραλήπτη του εγγράφου-μηνύματος. 
(http://el.wikipedia.org/wiki/Ψηφιακή_υπογραφή)  

http://el.wikipedia.org/wiki/Κρυπτογραφία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ψηφιακή_υπογραφή
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4.2.3. Πιστοποίηση-Εξουσιοδότηση 

Η αρχή της πιστοποίησης (Authentication) αφορά την πιστοποίηση της ταυτότητας 

του χρήστη, με αποτέλεσμα κάθε μη εξουσιοδοτημένος χρήστης να μην μπορεί να 

χρησιμοποιεί στοιχεία άλλου χρήστη προκειμένου να δει τα ιατρικά δεδομένα του 

ασθενούς. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει αρκετές διαδικασίες, όπως είναι η 

αναγνώριση και η επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη που έχει εξουσιοδοτηθεί 

αλλά και η επιβεβαίωση της σωστής πηγής, από την οποία προέρχονται τα ιατρικά 

δεδομένα. 

Πιο συγκεκριμένα στόχος της πιστοποίησης είναι να αποδεικνύει την ταυτότητα 

κάθε εξουσιοδοτημένης οντότητας καθώς και η εξασφάλιση της γνησιότητας των 

εγγράφων-μηνυμάτων-δεδομένων, τα οποία ανταλλάσσονται. Διαχωρίζεται σε 

Πιστοποίηση Ομότιμης Οντότητας (Peer Entity Authentication) και σε Πιστοποίηση 

Προέλευσης Δεδομένων (Data Origin Authentication). Με την Πιστοποίηση 

Ομότιμης Οντότητας διασφαλίζεται η μοναδικότητα της κάθε οντότητας, δηλαδή μια 

οντότητα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ότι είναι μια άλλη, ενώ με την Πιστοποίηση 

Προέλευσης Δεδομένων διασφαλίζεται η πηγή προέλευσης των εγγράφων-

δεδομένων.  

Η υλοποίηση της πιστοποίησης της ταυτότητας αλλά και προέλευσης των 

δεδομένων, μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (όπως με τις 

έξυπνες κάρτες),με την χρήση βιομετρικών μεθόδων ταυτοποίησης προσώπων (όπως 

ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων, ίριδας ματιού και άλλων) αλλά και με τη 

χρήση κωδικών-password, η οποία έχει και το μικρότερο κόστος. 

Η αρχή της εξουσιοδότησης (Authorization) έρχεται να συμπληρώσει την αρχή της 

πιστοποίησης, εφόσον διαχειρίζεται την προσβασιμότητα των δεδομένων και την 

προστασία των πόρων του συστήματος, από τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

 

4.2.4. Διαθεσιμότητα 

Η αρχή της διαθεσιμότητας (Availability) ασχολείται με την διάθεση των δεδομένων 

όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα και προσπελασιμότητα 

των ιατρικών δεδομένων των ασθενών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθούν από 

τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αυτονόητο είναι ότι η συγκεκριμένη αρχή, 

διαδραματίζει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσιμων 

περιστατικών. 
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4.3. Κατηγοριοποίηση προβλημάτων ασφάλειας 

 Λόγω των ευαίσθητων προσωπικών-ιατρικών δεδομένων, τα οποία διαχειρίζονται τα 

πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομειακών μονάδων, η διασφάλιση της 

ασφάλειας αυτών των δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας. Τα 

άτομα που διαχειρίζονται τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών, πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε αυτά αλλά και να τα χρησιμοποιούν μόνο για ιατρικούς σκοπούς6. 

Δεδομένου της ευαισθησίας των ιατρικών-προσωπικών δεδομένων των ασθενών, 

πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας προκειμένου να 

διασφαλίζεται το αδιάβλητο των δεδομένων. Η εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί στον 

τομέα της τεχνολογίας, έχει βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματική τήρηση και 

φύλαξη αυτών των δεδομένων των ασθενών. 

Όπως είναι αναμενόμενο, το πρόβλημα της ασφάλειας των ιατρικών 

πληροφοριακών συστημάτων είναι αρκετά σημαντικό και μπορεί να αναλυθεί σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 Τη φυσική ασφάλεια 

Η φυσική ασφάλεια (Physical Security) ασχολείται με την προστασία του υλικού από 

φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, με την ασφάλεια του υπολογιστή (hardware) και 

όλων των επιμέρους εξοπλιστικών τμημάτων από καταστάσεις κλοπής, από 

βανδαλισμούς, φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς και άλλα. 

 Την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος 

Εξίσου σημαντική είναι και η προστασία του λειτουργικού συστήματος (software) 

του υπολογιστή, το οποίο διαχειρίζεται τους πόρους του υπολογιστή και των ειδικών 

προγραμμάτων που διαχειρίζονται τα δεδομένα. Η μη ορθή λειτουργία του 

λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των δεδομένων ή ακόμα 

και τον πλήρη αποσυντονισμό των λειτουργιών του συστήματος, το οποίο έχει σαν 

άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια της λειτουργικότητάς του.  

 Την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων 

Η ασφάλεια των βάσεων δεδομένων (Database Security) δραστηριοποιείται στην 

ικανότητα του συστήματος να εφαρμόσει μια προκαθορισμένη πολιτική προστασίας 

                                                      
6 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του Ν.3418/2005 ‘’Περί Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας’’ ο 
ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο του 
αποκαλύπτει ο ασθενής ή υποπίπτει στην αντίληψή του. Επίσης οφείλει να λαμβάνει κάθε 
μέτρο διαφύλαξης του απορρήτου κατά τον χρόνο άσκησης του επαγγέλματός του αλλά και 
μετά την λήξη άσκησης. Επίσης το άρθρο 14 του ιδίου νόμου αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται σε 
τρίτο άτομο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του ασθενή παρά μόνο στις δικαστικές και 
εισαγγελικές αρχές και σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας.  
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των πληροφοριών, η οποία αφορά την δυνατότητα προσπέλασης, την δυνατότητα 

τροποποίησης ή και διαγραφής και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών της βάσης 

δεδομένων 

 Την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνιών του συστήματος 

Κύριος στόχος της ασφάλειας των δικτύων επικοινωνιών του συστήματος (Network 

Security) είναι η διασφάλιση της μετάδοσης των δεδομένων που διακινούνται δια 

μέσου του δικτύου, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στον προορισμό τους χωρίς να 

υφίστανται  αλλαγές, προσθήκες ή αφαιρέσεις. 

 

 

4.4. Απειλές ασφάλειας 

Με τον όρο απειλή κατά της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος ορίζεται η 

πιθανή εκμετάλλευση μιας ευπάθειας του συστήματος με δυνητικό κίνδυνο την 

αποκάλυψη των πληροφοριών, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την χρήση, την 

κλοπή ή ακόμα και την καταστροφή των πόρων του συστήματος. Όπως αναφέρεται 

στο βιβλίο «Ασφάλεια Πληροφοριών» της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, οι πιο γνωστές απειλές είναι οι 

παρακάτω: 

 Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κατά την οποία επιχειρείται προσπέλαση στα 

δεδομένα ή στις προσφερόμενες υπηρεσίες του συστήματος από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες (hackers), οι οποίοι προσπαθούν με αθέμιτα μέσα να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.  

 Η ενεργή παρακολούθηση κατά την οποία επιχειρείται η τροποποίηση των 

μηνυμάτων-δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσα στο σύστημα. Αν και ο ενεργός 

παρεμβολέας μπορεί να εντοπισθεί ευκολότερα από έναν μη ενεργό, θεωρείται πιο 

επικίνδυνος διότι μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στο δίκτυο εισάγοντας 

δικά του δεδομένα και κατευθύνοντας τα μηνύματα σύμφωνα με τις επιθυμίες του. 

 Η μη ενεργή παρακολούθηση, με την οποία απειλείται η εμπιστευτικότητα των 

μηνυμάτων-δεδομένων που ανταλλάσσονται από μη ενεργούς παρεμβολείς της 

διεξαγόμενης επικοινωνίας. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα από άτομα που 

υποκλέπτουν τις πληροφορίες χωρίς όμως να αλλάζουν το περιεχόμενό των 

πληροφοριών. 
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 Η άρνηση της εξυπηρέτησης, στην οποία το δίκτυο δεν ανταποκρίνεται στο 

απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και λειτουργικότητας. Η συγκεκριμένη απειλή 

μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακόμα και καθυστερήσεις των μηνυμάτων-

δεδομένων, ενώ είναι πιθανό να συμβαίνουν μικρές ή ακόμα και μεγάλες διακοπές 

της λειτουργίας του συστήματος. 

 Ο καταλογισμός της ευθύνης όπου ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να 

αρνηθεί την αποστολή ή την παραλαβή ενός συγκεκριμένου μηνύματος ή και να 

κατασκευάσει ένα μη έγκυρο μήνυμα. 

 Οι ιοί, οι οποίοι μπορούν να καταστρέψουν τα δεδομένα-πληροφορίες του 

συστήματος, να παραποιήσουν την ακεραιότητά τους και γενικότερα να 

προκαλέσουν αρκετά προβλήματα. 

 Τέλος η ανάλυση της επικοινωνίας κατά την οποία παρακολουθείται η μετάδοση 

των μηνυμάτων, όχι απαραίτητα για την αποκάλυψη του περιεχόμενού τους αλλά 

για τον εντοπισμό της προέλευσης και της αποστολής τους.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας σύγκρισης των κυριότερων απειλών 

ασφάλειας, ανά αρχή ασφαλείας και των συνεπειών τους.  

Πίνακας 4.1 

Σύγκριση απειλών-συνεπειών 
 

 Απειλές Συνέπειες 

Εμπιστευτικότητα  Υποκλοπές στο σύστημα 

 Κλοπές από τον διακομιστή 

(server) 

 Πληροφορίες σχετικά με τη 

διαμόρφωση του 

συστήματος 

 Απώλεια των 

πληροφοριών/δεδομένων 

 Απώλεια της 

ιδιωτικότητας (ιατρικού 

απορρήτου) 

Ακεραιότητα  Τροποποίηση των 

δεδομένων του χρήστη 

 Τροποποίηση της μνήμης 

 Τροποποίηση μηνυμάτων 

κατά την μεταφορά 

 Απώλεια των 

πληροφοριών/δεδομένων 

 Ευπάθεια σε όλες τις 

απειλές 

Πιστοποίηση-

Εξουσιοδότηση 

 Πλαστοπροσωπία νόμιμων/ 

εξουσιοδοτημένων χρηστών 

 Πλαστογραφία 

πληροφοριών/δεδομένων 

 Διαστρέβλωση των 

νόμιμων χρηστών 

 Πεποίθηση ότι είναι 

έγκυρες οι ψευδείς 

πληροφορίες  

Διαθεσιμότητα  Συμπλήρωση μνήμης 

 Απομόνωση του δικτύου 

από επιθέσεις 

 Εξάλειψη ψεύτικων απειλών   

 Αποδιοργάνωση 

 Ενόχληση 

 Αποτροπή χρήστη απ΄το 

να κάνει τη δουλεία του 
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Κάθε νοσοκομειακή μονάδα και κατά επέκταση κάθε φορέας υγείας, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα που αφορούν την διεκπεραίωση των 

διαδικασιών του, πρέπει να υιοθετεί μια αυστηρή πολιτική ασφαλείας για να 

προστατεύει τόσο τα συστήματά του όσο και τα δεδομένα που διαχειρίζεται. 

Η Διοίκηση του κάθε φορέα υγείας, πρέπει να ασχολείται με τα θέματα ασφαλείας 

καθώς και να λαμβάνει άμεσες αποφάσεις. Με αυτό τον τρόπο δίνεται στους 

εργαζόμενους το μήνυμα της ασφαλούς διαχείρισης των πληροφοριών-δεδομένων, 

της αναγνώρισης των κινδύνων, της προστασίας των συστημάτων καθώς παράλληλα 

ευαισθητοποιούνται σε θέματα ανάπτυξης και συντήρησης ασφαλών πληροφοριακών 

συστημάτων. Τα παραπάνω βήματα αποτελούν μια πιο θεωρητική παρέμβαση στα 

θέματα ασφαλείας.  

 

 

4.5. Μέθοδοι πρόληψης-αντιμετώπισης δυσάρεστων καταστάσεων 

Εκτός από τον καθορισμό των τεχνικών πρόσβασης στα δεδομένα, υπάρχουν και 

κάποιες μέθοδοι που προλαμβάνουν την έλευση δυσάρεστων καταστάσεων. 

Προκειμένου λοιπόν να προληφθεί κάποια καταστροφή από φυσικά αίτια, πρέπει να 

υπάρχει ένα σχέδιο στο οποίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος και η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί ώστε να προστατευτεί το υπολογιστικό υλικό. Σε 

αυτό το σχέδιο δράσης θα πρέπει να διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

 Ο προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και η ύπαρξη σαφών γραπτών 

διαδικασιών, οι οποίες να θέτουν τον οργανισμό σε κατάσταση έκτατης 

ανάγκης.  

 Ο εξοπλισμός και τα σημεία του χώρου με συστήματα πυρόσβεσης. 

 Η προστασία του υλικού-εξοπλισμού σε περίπτωση πλημμύρας. 

 Η τοποθέτηση του υλικού σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι 

πρέπει να ασφαλίζονται με κλειδαριές ασφαλείας ή με μηχανήματα 

ανάγνωσης μαγνητικών καρτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση 

από εξουσιοδοτημένους χρήστες και μόνο. 

 Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αλλά και η φύλαξή τους σε έναν 

ξεχωριστό χώρο, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η ανάκτηση και η χρήση των 

δεδομένων ακόμα και μετά από ολική καταστροφή των υπολογιστικών 

υποδομών. 
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 Η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού ώστε να ελέγχεται η θερμοκρασία 

και η υγρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται ο εξοπλισμός. 

 Η εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης προκειμένου να προληφθεί τυχόν 

περιστατικό πυρκαγιάς.  

 

 

 

4.6. Ανακεφαλαίωση 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα θέματα ασφάλειας των ιατρικών 

δεδομένων που κυρίως αφορούν την διατήρηση του ιατρικού απορρήτου. 

Αναφέρθηκαν οι βασικές αρχές ασφαλείας ενός πληροφοριακού συστήματος και η 

κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που παρατηρούνται στα θέματα ασφαλείας. 

Επίσης παρουσιάστηκαν κάποιες απειλές ασφάλειας αλλά και προτεινόμενοι τρόποι 

αντιμετώπισης και πρόληψης αυτών.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με τον όρο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στα νοσοκομειακά ιδρύματα 

ορίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών, το οποίο συγκροτείται από 

επιμέρους πληροφοριακά υποσυστήματα. Αυτά τα υποσυστήματα 

δραστηριοποιούνται με την συλλογή πληροφοριών που αφορούν τον ιατρικό, τον 

νοσηλευτικό, τον εργαστηριακό και τον διοικητικό-οικονομικό τομέα των 

νοσοκομειακών μονάδων. Οι πληροφορίες που διαχειρίζεται το κάθε υποσύστημα, 

αποθηκεύονται και κατηγοριοποιούνται μέσα στο σύστημα σε ψηφιακή μορφή 

προκειμένου να είναι εύκολα επεξεργάσιμες. 

Ολοκληρωμένο, κατ’ επέκταση, θεωρείται εκείνο το σύστημα που περιλαμβάνει 

ένα πλήρες σύνολο υποσυστημάτων, τα οποία διαχειρίζονται τις πληροφορίες αλλά 

και τις κατηγοριοποιήσεις που το αφορούν. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι ότι 

κάθε υποσύστημα πρέπει να διασφαλίζει την γρήγορη, ακριβή και ασφαλή συλλογή ή 

ενημέρωση των πληροφοριών, με τις οποίες ασχολείται αλλά και να πληροί τη 

δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υποσυστήματα ιδίου ενδιαφέροντος, ώστε να 

συγκροτείται ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών.  

Αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας της πληροφορικής και της 

εισαγωγής της στον τομέα της υγείας μέσω των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων, είναι η δημιουργία ενός αρκετά πιο ανθρωποκεντρικού συστήματος 

στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι διάφορες υπηρεσίες περίθαλψης. 

Βελτιστοποιείται η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας, έχοντας σαν 

αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του ασθενή και εξασφαλίζεται η 

σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σχετίζεται βεβαίως και με την αλλαγή 

του τρόπου λειτουργίας και δόμησης τις διακίνησης των πληροφοριών, των φορέων 

και των εμπλεκόμενων προσώπων, όπως του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 

των νοσοκομειακών υποδομών, του ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, των 

εταιριών που προμηθεύουν τα νοσοκομεία με αναλώσιμα ή μη υλικά, την στελέχωση 

των διοικητικό-οικονομικών υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό και άλλων. Σε 

οικονομικό επίπεδο παρατηρείται αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων αλλά 

και των συμβάσεων που αφορούν τις προμήθειες, ενώ παράλληλα βελτιώνεται το 

περιβάλλον εργασίας καθώς μειώνεται ο καθημερινός φόρτος εργασίας μέσω της 
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αυτοματοποίησης των εργασιών. Τέλος, οι πληροφορίες που διακινούνται πρέπει να 

μεταφέρονται άμεσα και με ακρίβεια, προκειμένου να παρέχεται η καλύτερη δυνατή 

συνεργασία μεταξύ των φορέων υγείας αλλά και να δίνεται η δυνατότητα λήψης 

σωστών αποφάσεων.  

Λόγω του ευαίσθητου χώρου της υγείας, παρουσιάζονται δυστυχώς αρκετά 

προβλήματα, τα οποία κυρίως αφορούν νομικά και τεχνολογικά θέματα. Ένα από τα 

πιο βασικά προβλήματα που συναντάμε, είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται στην 

διακίνηση/μεταφορά των εννοιολογικά αναγνωρίσιμων δεδομένων/πληροφοριών, 

μεταξύ των διαφόρων Πληροφοριακών Συστημάτων των φορέων υγείας. Ο όγκος των 

δεδομένων που διακινούνται στον τομέα της υγείας είναι αρκετά μεγάλος, εφόσον σε 

καθημερινή βάση τα νοσοκομειακά ιδρύματα συλλέγουν και διαχειρίζονται τεράστιες 

ποσότητες δεδομένων. Ακόμα και σήμερα, την εποχή της τεχνολογίας, αρκετά 

δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή αλλά σε χειρόγραφα 

έντυπα ή υπόκεινται σε μερική ηλεκτρονική αποθήκευση. Αυτονόητο είναι, ότι η 

συγκεκριμένη κατάσταση μειώνει την απόδοση του φορέα υγείας καθώς επίσης 

μειώνει και την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. Ένας πολύ σημαντικός λόγος ύπαρξης 

τέτοιων φαινομένων είναι η έλλειψη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Αυτή η έλλειψη μπορεί να οφείλεται στην μη ύπαρξη των απαιτούμενων οικονομικών 

κεφαλαίων για την στελέχωση ή την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, στην άρνηση 

της υιοθέτησης προτύπων διασύνδεσης από τον οργανισμό καθώς και στην δυσκολία 

σύνδεσης των εφαρμογών με τα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα, δρα ανασταλτικά στην βελτίωση της λειτουργικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μονάδων υγείας.  

Ένα ακόμα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται με την εξάλειψη 

του προαναφερθέντος προβλήματος, είναι ότι η εφαρμογή των καινούριων 

τεχνολογιών και συστημάτων στους φορείς υγείας δεν λύνει το πρόβλημα από μόνη 

της. Χρειάζεται να σημειωθούν σημαντικές αλλαγές ακόμα και επανασχεδιασμός 

τόσο στην δομή, όσο και στις διαδικασίες του τρόπου με τον οποίο θα διαχειρίζονται 

οι πληροφορίες. Κάποια άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Πληροφοριακά 

Συστήματα, σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των ιατρικών πληροφοριών και την 

τυποποίηση της ονοματολογίας των ιατρικών όρων, με την ασφάλεια των 

προσωπικών ιατρικών δεδομένων και γενικότερα με την ασφάλεια των συστημάτων, 

με την δυσκολία των εμπλεκόμενων προσώπων (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού 

προσωπικού και άλλων) να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες καθώς και με την 
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δυσκολία εισαγωγής των δεδομένων.  

Σχετικά με την διασφάλιση της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της φυσικής ασφάλειας του συστήματος, όπου παρέχεται 

πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με την 

χρήση κρυπτογραφικών συστημάτων και την εφαρμογή ασφαλών καναλιών 

επικοινωνίας, μέσω των οποίων ανταλλάσσονται τα ιατρικά δεδομένα. Καθήκον 

όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας είναι η διατήρηση του ιατρικού απόρρητου 

αλλά και η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση ή να 

μετατρέψουν τα δεδομένα του συστήματος.  

Δεδομένου της συνεχόμενης εξέλιξης που παρατηρείται στον τομέα της 

τεχνολογίας της πληροφορικής, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η οποία επηρεάζει 

σημαντικά την εξέλιξη του τομέα της υγείας, δημιουργείται μια συνεχής πρόκληση 

που σχετίζεται με την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας 

τους. Συνεπώς, η αναζήτηση καινούριων δραστικών λύσεων καθώς και η προσπάθεια 

επίλυσης διαφόρων προβλημάτων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλη την 

πορεία ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εισαγωγή και εφαρμογή των 

Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στις νοσοκομειακές μονάδες, χωρίς 

την ύπαρξη προβλημάτων, από αυτά που αναφέρθηκαν στην ενότητα των 

συμπερασμάτων, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα μακροχρόνιο σχέδιο πληροφορικής 

αλλά και να ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Στον τομέα του προσωπικού, κρίνεται ζωτικής σημασίας η ανάγκη στελέχωσης 

των νοσοκομειακών ιδρυμάτων από εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη όσον 

αφορά τον χειρισμό των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ παράλληλα ενδείκνυται η 

εκπαίδευση και κατάρτιση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους 

διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων. Η ύπαρξη συχνών επιμορφωτικών 

σεμιναρίων είναι αναγκαία, ώστε να βελτιώνεται το επίπεδο αποδοτικότητας των 

εργαζομένων αλλά και να διασφαλίζεται η βελτίωση της αυτοματοποίησης των 

καθημερινών ροών εργασίας. Συμπληρωματικά, προτείνεται η εφαρμογή ενός 

τυποποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Στον τομέα της διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, τα 

οποία διαχειρίζονται διαφορετικές πληροφορίες, προτείνεται ο περιορισμός της 

τεχνολογικής πολυπλοκότητας για την ολοκλήρωση των συστημάτων. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει την 

δυνατότητα διευκόλυνσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Επίσης η 

υιοθέτηση ειδικών διεθνών αποδεκτών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ των 

συστημάτων αλλά και προτύπων κωδικοποίησης ιατρικών δεδομένων, παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή των εννοιολογικά 

αναγνωρίσιμων δεδομένων. 

Στον τομέα της ασφάλειας των διακινούμενων πληροφοριών και κατά επέκταση 

των πληροφοριακών συστημάτων, πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

προστασίας των δεδομένων από μη επιθυμητές ενέργειες πρόσβασης. Η στελέχωση 

των συστημάτων ασφαλείας με βιομετρικά συστήματα προστασίας, θεωρείται το 

επόμενο βήμα στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, εφόσον 

περιορίζει στο μικρότερο δυνατό βαθμό τις μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες 

πρόσβασης ή αλλαγής των δεδομένων. 

Τέλος η καθιέρωση της ηλεκτρονικής καταγραφής των ιατρικών δεδομένων, της 



 
 

74 
 

τήρησης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου των ασθενών και γενικότερα των 

νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων από όλους τους φορείς υγείας, κρίνεται 

επιτακτική λόγω της ανάγκης για γρήγορη διακίνηση των ιατρικών πληροφοριών, με 

την οποία παρέχεται σημαντική βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, στην 

λήψη ορθότερων αποφάσεων, στην μείωση του κόστους αλλά και στον τρόπο 

λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητά τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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