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χώρους των εργαστηρίων και την αποδοχή της νέας χρησιμοποιούμενης εργαστηριακής 
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- ΠΕΡΙΛΗΨΗ -

Στις μέρες μας γίνεται ολοένα και περισσότερο κοινή πεποίθηση ότι το επίπεδο 

ανάπτυξης των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε ένα νοσοκομειακό 

ίδρυμα, δεν αποτελεί απλώς μία τεχνολογική πολυτέλεια ή μία απλή διευκόλυνση, αλλά 

συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης. 

Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση της εισαγωγής 

νέων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη όλων των βασικών διαδικασιών 

που επιτελούνται σε αυτά, τόσο διαχειριστικών όσο και κλινικών. Για να έχουμε, λοιπόν, 

ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας πρέπει πρόσωπα και φορείς να συνδέονται σε ένα 

δίκτυο με έντονη συνεργασία και άμεση ποιοτική ανταλλαγή πληροφοριών και 

δεδομένων. Επομένως, τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

ώστε να γίνει δυνατή η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς υγείας σε 

ευρεία κλίμακα, και με τα οποία καταπιάνεται η διπλωματική αυτή εργασία: η δημιουργία 

προτύπων-πρωτόκολλων επικοινωνίας για τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών 

υπολογιστικών συστημάτων, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των επιμέρους 

πληροφοριακών συστημάτων ενός οργανισμού και η ασφάλεια-διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Ως μελέτη περίπτωσης (Case Study) εκπονήθηκε παρακολούθηση του 

Πληροφοριακού Συστήματος των  Εργαστηρίων (LIS) στο Γενικό Περιφερειακό 

Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» και παράθεση της καινούριας χρησιμοποιούμενης 

εργαστηριακής εφαρμογής από την ανάδοχο εταιρεία BioChem Diagnostics A.E. Η 

έρευνα αυτή στηρίχθηκε στην εφαρμογή ενός «Μοντέλου Αποτελεσματικής Διοίκησης», 

το UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) του Venkatesh, μέσα 

από το οποίο έγινε κατανοητό ότι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και των 

εξαγόμενων αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια του νοσοκομείου έγκειται τόσο στη 

χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας, την ταυτοποίηση των δειγμάτων, τις εκτενείς 

ικανότητες διαχείρισης πληροφοριών, τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου των 

εξετάσεων που προσφέρει η νέα εφαρμογή BioLIS, όσο και στον έλεγχο της αποδοχής 

και σωστής χρήσης της εφαρμογής από τους χρήστες του προγράμματος (προσωπικό 

των εργαστηρίων). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της διανομής 

ερωτηματολογίων στους εργαζόμενους των εργαστηρίων, με σκοπό τον έλεγχο της 

σωστής και ποιοτικής χρήσης του προγράμματος, αφού αυτοί αποτελούν τον 
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αστάθμητο παράγοντα όσον αφορά στην εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών από τα εργαστήρια του νοσοκομείου.

Τέλος, στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας έγινε 

μία πρόταση-μελέτη για την εφαρμογή ενός «εργαλείου ποιότητας», της φιλοσοφίας  

«Six Sigma», στη βελτίωση του χρόνου αναμονής των ασθενών για παραλαβή των 

αποτελεσμάτων τους από εξετάσεις που διενεργούνται στα εργαστήρια του 

νοσοκομείου, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η αξιοπιστία τους.

Απώτερος στόχος μου, μέσα από τη μελέτη της εργασίας αυτής, η υιοθέτηση 

παρόμοιων στρατηγικών-τακτικών και από άλλα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε 

μακροπρόθεσμα να δομηθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα, με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας των πολιτών. 

Λέξεις-κλειδιά:

Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, διαχείριση-ανταλλαγή πληροφοριών, 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, διαλειτουργικότητα συστημάτων, πληροφοριακό σύστημα 

εργαστηρίων, προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητα υπηρεσιών, κριτήρια ποιότητας,

δείκτες παραγωγικής διαδικασίας, μοντέλα  αποτελεσματικής διοίκησης, εργαλεία 

αξιολόγησης διαδικασιών, φιλοσοφία «Six Sigma».
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- SUMMARY -

Nowadays, it is becoming a common belief that the development level of the

information systems used in a hospital, is not just a technological luxury or a mere

convenience, but it is directly linked to the level of the medical care provided.

The Greek hospitals today, face the challenge of introducing new information

systems for the support of all the basic procedures, both managerial and clinical, that

are performed in them. Thus, in order to have an effective health system, both people

and organizations should be linked to a network with strong collaboration and direct

qualitative exchange of information and data. Therefore, there are three major issues

that should be dealt with in order to make the use of information systems in health

organizations possible on a large scale, and which this Graduate thesis studies: the

creation of communication standards-protocols for the interconnection of different

computer systems, the achievement of the interoperability between the different

information systems of an organization and the safeguard-ensuring of the quality of the

health services provided.

As a case study we monitored the Laboratory Information System (LIS) of the

General District Hospital of Attica «Sismanoglio» and set forth the new laboratory

application used by the contractor company, BioChem Diagnostics S.A. This survey

was based on the implementation of an “Efficient Management Model”, the UTAUT

(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) formulated by Venkatesh,

through which it became clear that the quality of the services provided and the results

deriving from the hospital’s laboratories rest not only to the use of multiple security

levels, the identification of the samples, the extensive abilities of information

management and the specifications of the tests’ qualitative control offered by the new

BioLIS application, but also to the control of the acceptance and the proper use of the



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management vii

application by the program’s users (laboratory staff). The survey was conducted with

the method of distributing questionnaires to the employees of the laboratories, in order

to check upon the proper and qualitative use of the program, since they are the

unknown quantity as far as the ensuring of the quality of the services provided by the

hospital laboratories is concerned.

Finally, regarding the safeguard of the health services’ quality, a proposal-study

has been made for the implementation of a “quality tool”, the “Six Sigma” philosophy,

in order to improve the patients’ waiting time to receive their test results from the

hospital’s laboratories, without compromising their reliability.

My ultimate goal through this paper is to adopt similar strategies-methods from

other Greek hospitals as well, in order to gradually build an integrated network for the

collection and processing of medical data, based on the safety and the quality of the

citizens’ health services.

Keywords:

Hospital information system, management and information exchange, communication

protocols, interoperability between systems, laboratory information system, safety

standards, quality service, quality, process indicators, models of effective management,

tools for evaluation procedures, philosophy «Six Sigma».
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ΣΧΗΜΑ 47: Τα στάδια της μεθοδολογίας υψηλής διαβάθμισης DMAIC.

ΣΧΗΜΑ 48 : Γραφική παράσταση που αποδίδει τη μέτρηση ποιότητας με τη 6σ.

ΣΧΗΜΑ 49: Σχηματική απεικόνιση των λόγων που τα νοσοκομεία πρέπει να 

υιοθετήσουν την «6σ» ως επιχειρηματική κουλτόυρα.
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ΣΧΗΜΑ 50: Η μεθοδολογία MAIC σε σχέση με τον κύκλο του Deming PDCA για τη 

βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιώ).

ΣΧΗΜΑ 51: Yψηλής διαβάθμισης DΜΑIC βελτίωση.

ΣΧΗΜΑ 52: Σχεδιασμός του μοντέλου SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Output,

Customers) που αποτελεί υψηλής διαβάθμισης χαρτογράφηση της 

λειτουργίας των Εισροών και Εκροών που απορέουν από τις διάφορες 

διαδικασίες.

ΣΧΗΜΑ 53: Ταξινόμηση του ποσοστού δυσαρέσκειας των ασθενών στις διάφορες 

παραμέτρους που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία του προβλήματος  

με τη χρήση διαγράμματος Pareto.

ΣΧΗΜΑ 54: Καταγραφή της συχνότητας λάθους κατά την εκτέλεση παραγγελιών 

για ιατρικές εξετάσεις ανά τέσσερις ώρες.

ΣΧΗΜΑ 55: Χάρτης επιμέρους Διαδικασιών Αιματολογικού Εργαστηρίου.

ΣΧΗΜΑ 56: Διάγραμμα Αιτίας -Αποτελέσματος στο οποίο απεικονίζονται οι 6 

παράμετροι που ευθύνονται για το μεγάλο χρόνο αναμονής στην 

παραλαβή αποτελεσμάτων σε ασθενείς που προσέρχονται στα 

εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Κανονική κατανομή Gauss, που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 

τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Κατανομή ανδρών και γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Διάγραμμα παρουσίασης των ετών υπηρεσίας των εργαζόμενων 

στις  παρούσες  θέσεις εργασίας σε σχέση με την ειδικότητά τους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Παρουσίαση του είδους της εκπαίδευσης του προσωπικού των 

εργαστηρίων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Η συμβολή της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής  στη διεξαγωγή της 

εργασίας του προσωπικού και στη διασφάλιση της ποιότητας των 

εξετάσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Ύπαρξη δυνατότητας ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των 

αποτελεσμάτων μέσω της εφαρμογής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Στατιστική παρακολούθηση ποιότητας και σχέσης ποιότητας-

κόστους-εσόδου (τυχαία ληφθείσες τιμές).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1:  Πλήρες σύστημα RIS και PACS.

ΕΙΚΟΝΑ 2: Αρχειοθέτηση Ιατρικών Φακέλων ασθενών στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

ΕΙΚΟΝΑ 3:  Εικόνες από το λογισμικό του Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς.

EIKONA 4: Η τοποθεσία και οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, όπως φαίνονται από 

το Google Earth.

ΕΙΚΟΝΑ 5: Οργανόγραμμα του νοσοκομείου.

ΕΙΚΟΝΑ 6: Απεικόνιση των συσκευών των φορητών συστημάτων κατ’ οίκον 

παρακολούθησης  ασθενών.

ΕΙΚΟΝΕΣ 7-25 : Εικόνες από τη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή BioLIS.

ΕΙΚΟΝΑ 7: Εικονίδιο της εφαρμογής όπως παρουσιάζεται στην επιφάνεια εργασίας 

του υπολογιστή  του χρήστη.

ΕΙΚΟΝΑ 8: Εισαγωγή του χρήστη στο πρόγραμμα με την καταχώρηση των 

κατάλληλων κωδικών.

ΕΙΚΟΝΑ 9: Οθόνη του κεντρικού υπολογιστή κάθε εργαστηρίου (Printer Server),

που πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ 

των υπόλοιπων υπολογιστών του τμήματος.

ΕΙΚΟΝΑ 10: Κεντρική Οθόνη της εφαρμογής που εμφανίζεται με την έναρξη του 

προγράμματος.

ΕΙΚΟΝΑ 11: Σε μεγέθυνση το κουμπί εμφάνισης της Βασικής οθόνης των εντολών.

ΕΙΚΟΝΑ 12: Βασική οθόνη εντολών, όπου τελούνται όλες οι διαδικασίες 

διαχείρισης της παραγγελίας των εξετάσεων κάθε ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ 13: Καρτέλα της παραγγελίας, όπου γίνεται εμφάνιση των αιτούμενων από 

το παραπεμπτικό του ασθενούς εξετάσεων 

ΕΙΚΟΝΑ14: Σε μεγέθυνση οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης στο πεδίο της 

παραγγελίας των εξετάσεων του ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ 15: Καρτέλα διαχείρισης των αποτελεσμάτων του ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ 16: Σε μεγέθυνση οι παρατηρήσεις  και επεξηγήσεις των φυσιολογικών 

τιμών των αποτελεσμάτων του ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ17: Παρουσίαση οθόνης εκτύπωσης Barcode, ανάλογα με το είδος του 

εξεταζόμενου δείγματος, για ταυτοποίηση του δείγματος
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ΕΙΚΟΝΑ 18: Δυνατότητα εμφάνισης ιστογραμμάτων που βοηθούν τους κλινικούς 

ιατρούς στην ταχύτερη διαφορική διάγνωση και παρακολούθηση 

παθολογικών καταστάσεων.

ΕΙΚΟΝΑ 19: Αναλυτικό διάγραμμα εμφάνισης του ιστορικού των αποτελεσμάτων 

του ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ 20: Διάγραμμα παρακολούθησης της πορείας των εξετάσεων όλων των 

ασθενών που εξετάζονται στην ίδια ημερομηνία.

ΕΙΚΟΝΑ 21: Κεντρική οθόνη της βάσης δεδομένων των ασθενών του νοσοκομείου, 

από την οποία γίνεται άμεση  αναζήτηση της εντολής κάθε ασθενούς 

και εμφάνιση των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων αυτού χρονολογικά.

ΕΙΚΟΝΑ 22: Βασική οθόνη ελέγχου των αποτελεσμάτων και επιβεβαίωσης αυτών.

ΕΙΚΟΝΑ23: Βασική οθόνη διαχείρισης των εκκρεμοτήτων του εργαστηρίου, δηλαδή 

των εξετάσεων που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί.

ΕΙΚΟΝΑ 24: Μαζική εκτύπωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που τελούνται 

σε κάθε εργαστήριο.

ΕΙΚΟΝΑ 25: Τυπική μορφή  της εκτύπωσης των  αποτελεσμάτων μίας γενικής 

εξέτασης αίματος.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κύριες δραστηριότητες της ομάδας συντήρησης του λογισμικού ενός ΠΣ 

στις Υπηρεσίες Υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σύγκριση νομικών πλαισίων προστασίας δεδομένων σε Ευρώπη και 

Αμερική.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέθοδοι ανάπτυξης ασφαλών συστημάτων βάσεων δεδομένων

(Αποστολάκης, 2002).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Βασικές κωδικοποιήσεις στην Υγεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Οργανισμοί και βραβεία ποιότητας που αναπτύσσουν και προωθούν 

συστήματα για τη διοίκηση της ποιότητας στην υγεία από τη δεκαετία 

του 1980 (Bohigas & Heaton, 2000).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Οι μεθοδολογίες του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ολικής Ποιότητας (ΕΤQΜ) 

για αναδιοργάνωση διαδικασιών στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού 

στον τομέα της υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Σύνδεση πληροφοριακών Απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2000

με τις Νοσοκομειακές  Διαδικασίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στα ελληνικά νοσοκομεία 

(πηγή Βαγγελάτος 2002)

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Δράσεις του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στον τομέα της Υγείας 

και Πρόνοιας (πηγή Γ. Καλογήρου 2003)

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Η εφαρμογή Info Health και οι τομείς του νοσοκομείου που αυτή 

υποστηρίζει.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Πληροφορική υποδομή των εργαστηρίων του νοσοκομείου από το 

2002 έως σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ  12: Ερωτήσεις διαμόρφωσης των παραγόντων της έρευνας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κατανομή των εργαζόμενων σε ηλικιακές ομάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Επίδραση του χρόνου χρήσης  των Η /Υ στα δύο φύλα και κατ’ 

επέκταση στην αποτελεσματική χρήση της νέας τεχνολογίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Πίνακας συχνοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση των εργαζόμενων 

πριν την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Επάρκεια της διάρκειας της εκπαίδευσης στη χρησιμοποιούμενη 

εφαρμογή στα δύο φύλα.



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management xxiii

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Συσχέτιση της διάρκειας εκπαίδευσης των εργαζομένων στην 

εφαρμογή με το χρονικό διάστημα εργασίας τους στο συγκεκριμένο 

εργαστηριακό τμήμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Απόκριση των εργαζομένων ανάλογα με την ειδικότητά τους στη 

διάρκεια της εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Συμβολή του είδους της εκπαίδευσης  του προσωπικού στον 

αποτελεσματικό χειρισμό της εφαρμογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Επίδραση της ηλικιακής ομάδας των εργαζόμενων στον 

αποτελεσματικό χειρισμό της εφαρμογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Σχέση μεταξύ της ειδικότητας των εργαζόμενων και των 

ολοκληρωμένων γνώσεων  αυτών ως προς το χειρισμό της εφαρμογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Συσχέτιση της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής με άλλα προγράμματα

που έχουν χρησιμοποιηθεί, στις διάφορες ειδικότητες των 

εργαζομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Πώς συμβάλλει η ειδικότητα των εργαζομένων στη μείωση των 

λαθών στις πραγματοποιούμενες εξετάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Η σημασία της ηλικίας των εργαζόμενων σε συνάρτηση με την 

προφύλαξη από τα λάθη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Πώς ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι ανάλογα με την ειδικότητά 

τους στη δυνατότητα που τους παρέχεται για ποιοτικό έλεγχο των 

αποτελεσμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 26:  Independent Samples Test.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27:  Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 2 ομάδων( άνδρας-γυναίκα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 28:  Επίδραση προδιαγραφών στην ποιότητα μιας διαδικασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η 6σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Διαφορές TQM και 6σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Πεδία στα οποία μπορεί να βοηθήσει η 6 σίγμα τα Νοσοκομεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32:  Μέτρηση της επίδοσης των διαφόρων διαδικασιών σε κλίμακα 6σ.
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- ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ -

Ευρετήριο ελληνικών συντομεύσεων:

-Δ-Ε-

Δ.Π.Σ.Ν. :   Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου 

Ε.Σ.Υ.:    Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ε.Σ.Π.Υ.:  Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών τοµέα Υγείας 

-Ι-

Ι.Π.Σ.Ν. :  Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου

Ι.Τ.Υ :   Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

-Κ-

Κ.Π.Ν. :   Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα (Clinical Information System)

Κ.Ε.Σ.Υ.:   Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

Κ..Π.Σ:  Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης

ΚτΠ :    Κοινωνία της Πληροφορίας  

ΚΗΥΚΥ: Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών – Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

-Μ-N-

ΜΟΠ:  Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

ΝΠΔΔ : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΣΔ: Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Hospital Administration

Systems)

-Ο-Π-

Ο.Π.Σ.Ν. : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (Integrated Hospital 

Information Systems)

Π..Σ.: Πληροφοριακό Σύστημα

Π..Σ.Ν.ή Ν.Π.Σ.: Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (HIS-Hospital Information

System)

Π..ΣΥ.:  Πληροφοριακό Σύστημα στις μονάδες υγείας

Π.Σ.Δ. : Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 

Π.Σ.Ε: Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS-Laboratory Information System)

Π.Ο.Y.: Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Wοrld Ηealth Organization- WHO)
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-Τ-Υ-

T.E.Π. : Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Υπ.Υ.Π.: Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας 

Ευρετήριο αγγλικών συντομεύσεων:

-A-Β-

ΑPDUs: Application Protocol Data Units

ΒΡΜ: Business Ρrocess Management (Μάνατζμεντ Επιχειρηματικών Διαδικασιών)

-C-

CANDO: Computer Assisted Natural Disaster Oρeration

CCI: Cοmmοn Cοmmunication Ιnfrastructure (Κοινή Υποδομή Επικοινωνίας)

CDA: Clinical Document Architecture

CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης

CRΜ: Customer Relationship Management (Διαχείριση Ασθενών-Πελατών)

CSP: Certification Services Providers (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης)

CΤQ: Critical tο Quality (Κρίσιμο για την Ποιότητα)

-D-

DC: Digital Certificates (Ψηφιακά Πιστοποιητικά)

DICOΜ: Digital Imaging and Communications in Μedicine

DMAIC: Deployment, Measure, Analyse, Improve, Control (Μεθοδολογία)

DRG: Diagnosis Related Grοup

DS: Digital Signature (Ψηφιακή Υπογραφή)

DSS: Decision Support Systems (Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων)

-E-

ES: Expert Systems (Συστήματα Εμπειρογνωμόνων)

ΕΤQΜ: (European Territorial Quality Mark) European Total Quality Model (Ευρωπαϊκό

Μοντέλο Ολικής Ποιότητας)

-H-

ΗCFΑ: Ηealth Care Financing Administration (Κέντρο Οικονομικής Διαχείρισης των 

Οργανισμών Υγείας)

HCIS: Health Care Information System (Σύστημα Οργανωμένης Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας)

HER: Electronic Health Record (Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς)

HIS: Hospital Information System (Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου)
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HISA: Healthcare Information System Architecture

ΗL7: Ηealth Level 7 (Πρότυπο)

HMIS: Healthcare Μanagement Information System (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

Σύστημα Διοίκησης)

HRM: Human Resource Management (Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων)

-I-

ICD: International Classification of Diseases

ICPC: International Classification in Primary Care

ΙΕΕΕ: Institute of Electrical and Electronic Engineers

ΙΡ: Ιnternet Ρrοtοcοl

ΙSO: International Organization for Standardization (Διεθνής Οργανισμός

Προτυποποίησης)

-K-L-

KBS: Knowledge Based Systems (Συστήματα Βάσεων Γνώσεων)

LΑΝ: Local Area Νetwork

LIS: Laboratory Information System (Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων)

-M-N-

ΜΒΟ: Management by Objectives (Διοίκηση Βάσει Στόχων)

McSΗ: Medical Subject Ηeading

NV: Nοrmal values ή Reference Ranges (Κανονικές Τιμές)

-P-

PACS: Picture Archiving and Communication System (Σύστημα Αρχειοθέτησης και

Επικοινωνίας Ιατρικών Εικόνων)

PΑΤΗ: Performance Assessment Τοοl for Quality Imprοvement in Hospitals

PDCA:  Plan, Do, Check, Act  (Σχέδιο-Δράση-Έλεγχος-Ενέργεια:  Κύκλος του Deming)

ΡRΑ: Patient Recοrd Architecture

-Q-

QΑ: Quality Administration (Διασφάλιση Ποιότητας)

QC: Quality Control ( Έλεγχος Ποιότητας)

QCs: Quality Cycles (Κύκλοι Ποιότητας)

-R-

RAD: Rapid Application Development ( Μεθοδολογία ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών )

RC: Read Codes
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RIS: Radiology Informatiοn System (Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικών

Εξετάσεων)

-S-

SDLC: Systems Design Life Cycle (μοντέλο του κύκλου ζωής)

SIPOC: Suppliers, Inputs, Process, Output, Customers (Προμηθευτές, Εισροές,

Διαδικασία, Εκροές, Πελάτες - Μοντέλο SIPOC)

SNOΜED: Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine

(Kωδικοποίηση)

SRM: Suppliers Relationship Management (Διαχείριση προμηθευτών)

-T-

ΤCΡ: Transmission Control Ρrotocol

ΤQΜ: Total Quality Management (Διαχείριση Ολικής Ποιότητας)

-U-

UTAUT: Unified Theory of Acceptance and use of Technology

-W-

WΑΝ: Wide Area Νetwork

WONCA: World Organisation of National Colleges, Academies and Academic

Associations of Family Physicians and General Practitioners
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- ΕΙΣΑΓΩΓΗ -

Καθημερινά παρατηρούμε τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία της πληροφορικής 

έχει διεισδύσει σε διάφορους τομείς της ζωής μας, διευκολύνοντάς την. Βασισμένη στην 

τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων και την εγκατάσταση 

μεγάλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση 

πληροφοριών γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδοτική, βελτιώνοντας έτσι τις 

δραστηριότητες με τις οποίες συνδέονται οι πληροφορίες αυτές.

Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών υγείας μπορεί να επωφεληθεί εξαιρετικά από την 

ανάπτυξη τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη 

διαχείριση των πληροφοριών, δεν έχει μόνο οικονομικά και λειτουργικά οφέλη, αλλά 

βελτιώνει άμεσα το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, μια και η σωστή πληροφόρηση σε 

θέματα που αφορούν την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει καθοριστική 

σημασία για τη φροντίδα των ασθενών. Επιπλέον, οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της υγείας υποστηρίζουν πως η συστηματική συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων θα αποδειχτεί εξαιρετικά πολύτιμη για την έρευνα και θα αποτελέσει τη βάση 

για την αρχή μίας νέας εποχής στην επιστήμη της ιατρικής.

Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μία στασιμότητα στη διείσδυση των  

πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας. Από τις εφαρμογές εκείνες που 

λειτουργούν, οι περισσότερες σχετίζονται κυρίως με οικονομικά θέματα (μισθοδοσία, 

χρεώσεις), ενώ ελάχιστες είναι αυτές που στοχεύουν άμεσα στη φροντίδα του ασθενή. 

Σύμφωνα με τον Michael Rozen (Bell, 2005) τα τρία μεγάλα ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, ώστε να γίνει δυνατή η χρήση πληροφοριακών συστημάτων υγείας σε 

ευρεία κλίμακα είναι η δημιουργία προτύπων-πρωτόκολλων επικοινωνίας για τη σύνδεση 

μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων (ή υποσυστημάτων), η επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων ενός 

οργανισμού και η ασφάλεια-διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

υγείας.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η διεθνής επιστημονική κοινότητα, που στα 

επόμενα χρόνια επιδιώκει την έκδοση κανονισμών και προτύπων, που θα καλύπτουν κάθε 

πλευρά της ανάπτυξης και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων. Το όραμα είναι, να υπάρχει η 

δυνατότητα κάθε νέα εφαρμογή να μπορεί να ολοκληρώνεται στο ήδη υπάρχον δίκτυο 

εφαρμογών, δομώντας έτσι σταδιακά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συλλογής και 
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επεξεργασίας δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα, που θα εκτείνεται σε κάθε γωνιά του 

πλανήτη.

Για να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, θα πρέπει να μπορούμε να 

χρησιμοποιούμε αποδοτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία στη διαμόρφωση χρήσιμων και 

αποδοτικών πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα 

στο χώρο που εξετάζουμε, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται, καθώς πραγματοποιείται για 

πρώτη φορά μετάβαση σε μηχανογραφημένα συστήματα. Για την επιτυχία ενός τέτοιου 

εγχειρήματος, απαιτείται η αναδιοργάνωση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων και 

η εφαρμογή νέων τρόπων εργασίας, που θα εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα τις 

νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα καινούρια συστήματα.

Η κατάσταση αυτή επιβάλλει τη μεθοδική και οργανωμένη αντιμετώπιση των 

θεμάτων ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής. Οι αποτυχίες τεράστιων έργων 

πληροφορικής αποδεικνύουν καλύτερα από κάθε άλλο, πως δεν υπάρχουν ακόμα ισχυρά 

θεμελιωμένες γνώσεις σχετικά με όλους τους παράγοντες εκείνους που συντελούν στην 

επιτυχία ενός ΠΣ. Οι επιστήμονες τονίζουν πως πρέπει, καταρχήν, να θεμελιωθεί η 

αντίληψη πως τα συστήματα αυτά είναι πολυδιάστατα συστήματα διαχείρισης 

πληροφορίας και όχι απλώς πολύπλοκα συστήματα λογισμικού και υπολογιστών. 

Ξεκινώντας από μία τέτοια βάση, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν συστήματα, που θα 

λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα φέρουν το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα στις διαδικασίες που θα υποστηρίζουν.

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων (LIS), η διαχείριση και η ροή πληροφοριών 

μέσω αυτού, σε όλα τα συστήματα και υποσυστήματα ενός δημόσιου νοσοκομείου.

Στόχος της εργασίας, πρωταρχικά, είναι να δειχθεί, μέσα από ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, ο τρόπος με τον οποίο η Πληροφορική μπορεί να παγιωθεί ως 

«εργαλείο» για τη βελτίωση της διοίκησης των Υπηρεσιών υγείας. Για το λόγο αυτό 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων, 

που σχετίζονται με ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, όπως είναι αυτό της 

Διαχείρισης των Εργαστηριακών εφαρμογών (ΠΣΕ), καθώς και της αλληλεξάρτησης 

ανάμεσα στη δομή του συστήματος και στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων μέσα 

στον οργανισμό. Τελικά παρουσιάζεται το νέο ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο 

προέκυψε σαν αποτέλεσμα συστηματικής προσέγγισης του προβλήματος. 
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Ο στόχος, όμως, της συγκεκριμένης διατριβής δεν περιορίζεται εδώ. Σε δεύτερη 

φάση αποσκοπεί στο να προτείνει μία μεθοδολογία, που στηρίζεται στην κριτική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα της 

Πληροφορικής για υποστήριξη της Διοίκησης του τομέα υγείας, κάνοντας πρωτογενή 

έρευνα. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία αυτή στην πράξη, μελετώντας το 

νέο πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων, που υιοθετήθηκε και εμπίπτει στην ταχέως 

αναπτυσσόμενη και ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία των πληροφοριακών συστημάτων 

υγείας. 

Η προσφορά της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι πολύ σημαντική, 

ιδιαίτερα σε μία χώρα, που βρίσκεται πολύ πίσω στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Η συνεισφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 

αυτής, ίσως, δώσει το έναυσμα στη βιβλιογραφία να οργανώσει και να παραθέσει 

εργαλεία στη διάθεση της διοίκησης των οργανισμών υγείας για την υποστήριξη τόσο 

των διαχειριστικών-οικονομικών τους διαδικασιών, όσο και των κλινικών.

Η δραστηριότητα, που επιλέχτηκε να μελετηθεί και να παρουσιαστεί, υπάγεται 

στον τομέα των κλινικών-εργαστηριακών εφαρμογών. Συγκεκριμένα σχετίζεται με τη 

διακίνηση των πληροφοριών και τη ροή των εργασιών στο εσωτερικό των εργαστηρίων 

σε ένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η εργασία θα επικεντρωθεί στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», στο οποίο έχω την τύχη να εργάζομαι τα 

τελευταία δύο χρόνια, ως τεχνολόγος στο Αιματολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου. 

Το τμήμα πληροφορικής του νοσοκομείου και το προσωπικό των εργαστηρίων 

έδειξε από την αρχή μεγάλο ενθουσιασμό και προθυμία, για την υποστήριξη και την 

ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, γεγονός που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην 

εμβάθυνση πάνω στη λειτουργία των δραστηριοτήτων και την κατανόηση της 

πραγματικής δομής του σύγχρονου συστήματος των εργαστηριακών λειτουργιών.

Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή θα γίνει αρχικά μία επισκόπηση των 

κύριων μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων (κεφάλαιο 1), τις ενέργειες που έχουν σημειωθεί σε εθνικό επίπεδο 

σχετικά με την υιοθέτηση των προτύπων-πρωτόκολλων επικοινωνίας για τη 

διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων σε όλους τους τομείς υγείας 

(κεφάλαιο2), θέματα διαφύλαξης της ασφάλειας των πληροφοριών και των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο χώρο της υγείας (κεφάλαιο 3) και τέλος, το 
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μείζον ζήτημα στις μέρες μας της διασφάλισης και προαγωγής της ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας (κεφάλαιο 4).

Στη συνέχεια, συνδυάζοντας στοιχεία από τις υπάρχουσες μεθοδολογίες, θα 

παρουσιάσουμε και θα κρίνουμε την πληρότητα, αξιοπιστία και καταλληλότητα του 

πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων, όπως αυτό προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις και δυνατότητες των εργαστηρίων του νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» και 

στο χαρακτήρα της μεταπτυχιακής διατριβής.

Το πρώτο εμπειρικό σκέλος της μεθοδολογίας αποτελείται από την επισκόπηση 

της πληροφοριακής οργάνωσης και αναβάθμισης του συστήματος των εργαστηριακών 

εφαρμογών του νοσοκομείου, καθώς και από την παρουσίαση της χρησιμοποιούμενης 

δικτυακής εφαρμογής BioLIS από τα βασικά εργαστήρια του οργανισμού 

(Αιματολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό). Ορίζεται επ’ ακριβώς το σύστημα 

αναφοράς, δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 

διακίνηση των εργαστηριακών δεδομένων και παρατηρήσεις, που αφορούν στα 

προβλήματα που παρουσιάζει η διαδικασία και τα εμπόδια που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν προκειμένου για τη βελτίωσή της (κεφάλαιο 6).

Το δεύτερο εμπειρικό στάδιο της μεθοδολογίας αποτελείται από τη διεξαγωγή 

πρωτογενούς έρευνας πάνω στο θέμα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών υγείας. 

Αφού μελετήσουμε το τεχνικό υποσύστημα της εφαρμογής πρέπει να μελετήσουμε και 

το κοινωνικό υποσύστημα αυτής, που αποτελείται από τους χρήστες του συστήματος 

και κατά πόσο αυτοί κάνουν ορθολογική χρήση αυτού. Η σπουδαιότητα του 

ανθρώπινου παράγοντα στα συστήματα πληροφοριών, τονίζεται συνεχώς στη διεθνή 

βιβλιογραφία, γι’ αυτό και θεωρήθηκε σκόπιμο να μελετηθεί ξεχωριστά. Ορίζονται και 

περιγράφονται οι χρήστες του συστήματος και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων. Η έρευνα αυτή έχει σαν 

σκοπό να αποκτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες πάνω στα 3 θεμελιώδη συστατικά 

της διπλωματικής αυτής εργασίας: τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων υγείας, την 

αποδοχή τους από τους χρήστες και τη διασφάλιση μέσω αυτών της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας (κεφάλαιο 6).

Η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρώνεται  με την παρουσίαση ενός εργαλείου-

μοντέλου Ολικής Ποιότητας (της φιλοσοφίας «Six Sigma»), που θα χρησιμοποιήσουμε 

προκειμένου να βελτιώσουμε τη ροή των εργασιών στον εργαστηριακό τομέα του 

νοσοκομείου. Έτσι, στο σημείο αυτό παραθέτουμε τη διαδικασία που προτείνουμε για 



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management 31

τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στη διεξαγωγή των εργαστηριακών 

εξετάσεων, σε μία προσπάθεια βελτίωσης ενός δείκτη ποιότητας όπως είναι η 

ικανοποίηση του ασθενούς (κεφάλαιο 7).

Πρέπει να αναφέρω ότι μέσω της διατριβής αυτής θα αποδείξω εμπειρικά τη 

χρησιμότητα της εφαρμογής στο εσωτερικό των οργανισμών υγείας «εργαλείων 

διαχείρισης της πληροφορίας», που προέρχεται από όλα τα πληροφοριακά υποσυστήματα 

του νοσοκομείου και παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό και επεξεργάσιμο στη Διοίκηση 

του νοσοκομείου. Τέλος, θα αναδυθούν τα πλεονεκτήματα της έλευσης της νέας 

τεχνολογίας τόσο για τη διασφάλιση, όσο και για την προαγωγή της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών για τους καταναλωτές-χρήστες υγείας, αλλά και εν γένει για το 

προσωπικό των οργανισμών υγείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.

1.1 Εισαγωγή.

Τα Νοσοκομεία στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν στις μέρες μας, την πρόκληση της 

εισαγωγής νέων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη όλων των βασικών 

διαδικασιών που επιτελούνται σε αυτά, τόσο διαχειριστικών όσο και κλινικών.

Ο χώρος της υγείας, είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

δοθούν σαφής ορισμοί σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα, που σχεδιάζονται για 

αυτόν. Στη διεθνή βιβλιογραφία, επικρατεί μία σύγχυση, καθώς η ακριβής σημασία των 

όρων που χρησιμοποιούνται διαφοροποιείται ανάλογα με τον συγγραφέα, ερευνητή ή 

προμηθευτή. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται στο χώρο των νοσοκομείων. Θα επισημάνουμε μερικούς από τους 

επικρατέστερους ορισμούς και θα προσπαθήσουμε να τους δομήσουμε με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι 

τεχνολογίες της πληροφορικής μέσα στα νοσοκομεία.

1.2 Εμφάνιση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στον Τομέα της Υγείας.

Η τεχνολογία της πληροφορικής χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε νοσοκομεία, 

τη δεκαετία του 1940, για να καλύψει αρχικά ανάγκες διοικητικής και οικονομικής φύσης.

Συστήματα που αναφέρονταν στη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους ασθενείς 

εμφανίστηκαν στα μέσα του 1960 (Hammond 1994). Ο πρώτος στόχος αυτών των 

συστημάτων ήταν η απλοποίηση της επικοινωνίας και της τεκμηρίωσης μέσα από τη 

χρήση τυποποιημένων παραγγελιών και σχεδίων περίθαλψης και θεραπείας (Ozbolt 2001).

Η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων στο χώρο της υγείας υπήρξε αρκετά αργή 

σε σχέση με τη διείσδυση των συστημάτων αυτών στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία 

(Kazanjian 1998). Υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτή την καθυστέρηση (Grimson 2000), 

ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, η έλλειψη επενδύσεων, η έλλειψη πολιτικής 

θέλησης, η αδυναμία της αγοράς να καλύψει τις απαιτήσεις των ιδρυμάτων, καθώς και η 

έλλειψη ή η πολύ αργή υιοθέτηση προτύπων. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα που 

σχετίζονται ειδικά με το χώρο της υγείας, όπως η πολυπλοκότητα των ιατρικών 

δεδομένων, προβλήματα με την καταχώρηση δεδομένων, θέματα ασφάλειας και 

εμπιστευτικότητας, η έλλειψη σε πολλές χώρες ενός κωδικού που να αντιστοιχεί με τρόπο 
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μοναδικό σε κάθε έναν ασθενή (unique patient identifier) και η γενικότερη έλλειψη 

ενημέρωσης σχετικά με τα πλεονεκτήματα, αλλά και τους κινδύνους των πληροφοριακών 

συστημάτων στην υγεία.

Στις μέρες μας, όμως, γίνεται ολοένα και περισσότερο κοινή πεποίθηση ότι το 

επίπεδο ανάπτυξης των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε ένα 

νοσοκομειακό ίδρυμα, δεν αποτελεί απλώς μία τεχνολογική πολυτέλεια ή μία απλή 

διευκόλυνση, αλλά συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης. Σαν 

αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης, η ανάπτυξη και η εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων προωθείται πλέον από όλους τους παράγοντες, που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των νοσοκομείων.

1.3 Η Διείσδυση του Προγραμματισμού στον Τομέα των Υπηρεσιών Υγείας στην 

Ελλάδα.

1.3.1 Ο ρόλος της διοίκησης των νοσοκομείων στην εφαρμογή του προγραμματισμού.

Η διοικητική επιστήμη αναφέρεται στην περιγραφή, εξήγηση, ανάλυση και 

πρόβλεψη των οργανωσιακών φαινομένων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που σαν 

τελικό στόχο έχουν την πραγματοποίηση των σκοπών της οργάνωσης (Κουτούζης, 1999). 

Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης αφορούν στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών μέσα σε έναν οργανισμό υγείας 

(Σαΐτης, 1992). Στο νοσοκομείο ειδικότερα, η διοίκηση στοχεύει στο συντονισμό 

ανθρώπινων και υλικών πόρων, ώστε να επιτευχθεί ένα βέλτιστο επίπεδο υγειονομικών 

υπηρεσιών παρεχόμενων προς τους ασθενείς (Νιάκας, 2001). Η λειτουργία του 

προγραμματισμού στη διοίκηση μπορεί να περιγραφεί, ως η επιλογή ενός προορισμού, 

εξέταση εναλλακτικών τρόπων δράσης και επιλογή μιας συγκεκριμένης πορείας (Montana 

& Charnον, 2002). O προγραμματισμός διακρίνεται (Κουτούζης, 1999) σε λειτουργικό

προγραμματισμό (operational planning) και σε στρατηγικό προγραμματισμό (strategic 

planning). Σύμφωνα με τον Ackoff (Αckοff, 1970), ο στρατηγικός και ο λειτουργικός 

προγραμματισμός είναι απαραίτητοι και λειτουργούν συμπληρωματικά.

Ο προγραμματισμός υποβοηθά στην αντικειμενικοποίηση του περιεχομένου των 

διοικητικών λειτουργιών, για όλα τα επίπεδα διοίκησης στο νοσοκομείο (Bartol & Martin, 

1994), μειώνοντας την αβεβαιότητα στη λήψη αποφάσεων. Η Διοίκηση Βάσει Στόχων 

(Management by Objectives, ΜΒΟ), ως κουλτούρα και επιστημονική θεώρηση της 

διοικητικής λειτουργίας, υποβοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη σχεδιασμού και 
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συμπεριλαμβάνει (Greenwood, 1981) τον καθορισμό στρατηγικών αντικειμενικών στόχων 

σε ανώτερο επίπεδο, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων για την παρακολούθηση των στόχων, 

καθώς και τον καθορισμό μεθόδων και ενεργειών υλοποίησης και ανάπτυξης του 

σχεδιασμού.

O προγραμματισμός στον υγειονομικό τομέα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση 

νοσοκομειακών δεικτών των παρεχομένων υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση 

της μέσης διάρκειας νοσηλείας, τη μείωση της συχνότητας επανεξετάσεων ή 

επαναλαμβανόμενης νοσηλείας, την αύξηση του ρυθμού εναλλαγής ασθενών ανά 

νοσοκομειακή κλίνη κ.ά.), στη βελτίωση οικονομικών παραμέτρων της νοσοκομειακής 

λειτουργίας (έλεγχος κόστους, μείωση διαφυγουσών χρεώσεων κά.) και στην υλοποίηση 

επενδύσεων (όπως υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος, νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα), στο ανθρώπινο δυναμικό 

(στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού), στη βελτίωση δεικτών 

προσβασιμότητας και ανταπόκρισης του συστήματος, τόσο για τα επείγοντα περιστατικά, 

όσο και τις χρόνιες ασθένειες (Harrison, 2004).

Το δημόσιο νοσοκομείο οφείλει να γίνει αντιληπτό ως προς τη διοίκησή του με 

κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων, έστω και αν δεν 

αποσκοπεί σε κερδοφορία (Στάθης, 2001). Τα στάδια για την ανάπτυξη υγειονομικού 

σχεδιασμού-προγραμματισμού έχουν μελετηθεί από ερευνητές και μπορούν περιγραφούν 

ως ακολούθως (Κουτούζης, Σιγάλας, 1999): α) αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, β) 

συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, γ) 

ανάπτυξη σχεδιασμού, δ) εκπόνηση επενδυτικού προγράμματος και οικονομικής μελέτης, 

ε) μεθοδολογία εφαρμογής του σχεδιασμού - προγραμματισμού και στ) μεθοδολογία 

συνεχούς αξιολόγησης - παρακολούθησης του σχεδιασμού - προγραμματισμού. H κάθετη 

ολοκλήρωση και η συνέργεια των επιχειρησιακών σχεδιασμών Νοσοκομείων -

Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών - Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, είναι απαραίτητη.

1.3.2 Ζητήματα Προγραμματισμού στο Πλαίσιο Ευρύτερων Πολιτικών υγείας-

Επιχειρησιακός σχεδιασμός στην υγεία.

O προγραμματισμός στο χώρο της υγείας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της 

ιδιαιτερότητας, αλλά και της πολυπλοκότητας της ίδιας της υπηρεσίας. O κεντρικός 

υγειονομικός προγραμματισμός εκπονείται από το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο τις πολιτικές συναρμοδίων υπουργείων και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
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(Κ.Ε.Σ.Υ.), όσο και τη συμβολή με προτάσεις ακαδημαϊκών, ειδικών επιστημονικών 

φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα. H 

συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς όπως ο Π.Ο.Y., ο Ο.H.E., αλλά κυρίως η 

Ευρωπαϊκή 'Ένωση, προϋποθέτει την παρακολούθηση και ανάλυση των πολιτικών και 

οδηγιών που αυτές προτείνουν και τη συνακόλουθη ένταξή τους ή μέρος αυτών στον 

κεντρικό υγειονομικό σχεδιασμό. O Π.O.Y. θέτει με μια σειρά στόχων, αναλύοντας τη 

σημασία των αποτελεσματικών σχεδιασμών σε επίπεδο νοσοκομειακής οργάνωσης στις 

χώρες της Ευρώπης και αλλού, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Ο 

σχεδιασμός αυτός (Performance Assessment Τοοl for Quality Imprοvement in Hospitals,

PΑΤΗ), έχει τέσσερις βασικούς άξονες: α) εγκαθίδρυση δικτύων ειδικών σε θέματα 

νοσοκομειακής διαχείρισης, β) δημιουργία πλάνων και γνώσης σε ό,τι αφορά τη 

νοσοκομειακή διαχείριση, γ) υποστήριξη μελών στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων 

και δ) ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων που θα επιτρέπουν την ανταλλαγή των 

καλύτερων πρακτικών. H σημασία του επιχειρησιακού σχεδιασμού στην υγεία εντοπίζεται 

στα παρακάτω (Χολέβας, 1995):

Καθορίζονται με σαφήνεια οι επιδιωκόμενοι στόχοι και σκοποί, συνολικά και κατά 

τομείς του οργανισμού.

Χαράζεται η Στρατηγική και η Πολιτική του οργανισμού.

Επιτυγχάνεται ενότητα στην κατεύθυνση της επιχειρησιακής δράσης, συντονισμός 

ενεργειών και εναρμόνιση προσώπων και πράξεων.

Προκαλείται μείωση του συνολικού κόστους και κατά μονάδα.

Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ως παραγωγικότητα, 

οικονομικότητα και αποδοτικότητα.

Υποβοηθείται η διοικητική αποκέντρωση.

Αποτρέπονται οι άσκοπες ενέργειες και η απώλεια χρόνου, οι συγκρούσεις και οι 

συγχύσεις αρμοδιοτήτων.

Διευκολύνεται ο έλεγχος της επιχειρησιακής δράσης με τη σύγκριση μεταξύ στόχων 

που προγραμματίζονται κι αυτών που επιτυγχάνονται.

H νοσοκομειακή υπηρεσία πληροφόρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ποιότητα της παρεχόμενης νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, καθώς και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόληψης της ασθένειας, οι οποίες 

υπηρεσίες απευθύνονται προς τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, η 
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αλληλεπίδραση του νοσοκομείου με το εξωτερικό περιβάλλον δημιουργεί σημαντικές 

πληροφοριακές απαιτήσεις, ενώ οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας έχουν ιδιαίτερες 

πληροφοριακές ανάγκες, που συμπληρώνουν την παρεχόμενη από το θεράποντα ιατρό 

«οδηγία» για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν 

ενεργά τα αυστηρά πλαίσια συστημάτων διοίκησης της ποιότητας (ISO 9000:2000 / ISO 

9001:2000 ) και τα μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

1.4 Πληροφοριακή Οργάνωση του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη της πληροφορικής στους δημόσιους φορείς υγείας της χώρας μας 

βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω των Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης. Πιο συγκεκριμένα στα Α' (ΜΟΠ-Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα) και Β' Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), επιχειρήθηκε η κάθετη 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε ένα επιλεγμένο υποσύνολο δημόσιων 

Νοσοκομείων. Η όλη προσπάθεια δημιούργησε μια σημαντική υποδομή βάσης, κατάφερε 

να επιτύχει τη λειτουργία μέρους του διαχειριστικού υποσυστήματος που αναπτύχθηκε 

από το ΚΗΥΚΥ (Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών – Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων), αλλά δεν ολοκληρώθηκε όσον αφορά τη 

λειτουργία ιατρικών/κλινικών εφαρμογών (ιατρικός φάκελος).

Πιο συγκεκριμένα, εκπονήθηκαν (Πηγή: «Συμπλήρωμα Προγραμματισμού: Τεχνικό 

Δελτίο Μέτρου 2.7», Κοινωνία της Πληροφορίας, 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 

ΚτΠ, 8/12/2003 ):

Ένα σύνολο μελετών για την κωδικοποίηση - ταξινόμηση ιατρικών δεδομένων. Οι 

κωδικοποιήσεις αυτές, πέρασαν από μια συστηματική διαδικασία ελέγχων από 

ιατρικές εταιρίες και επιστημονικούς συλλόγους και δοκιμάζεται η χρήση τους σε 

πιλοτικά νοσοκομεία, π.χ. «ΠΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Επίσης, στα πλαίσια της 

προσπάθειας διάδοσής τους, διανέμονται στα Νοσοκομεία µέσω της ιστοσελίδας του 

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (Υπ.Υ.Π.).

Ένα σύνολο προδιαγραφών για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία 

πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας. Οι προδιαγραφές αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση στα έργα του Β' Κ.Π.Σ., αλλά μπορούν να 

αξιοποιηθούν, μετά από κατάλληλη επικαιροποίηση και στο Γ' Κ.Π.Σ.

Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ή περιοχές µε ανεπαρκή νοσοκομειακή 

υποστήριξη. Το σχέδιο ανέδειξε τα αναγκαία θεσμικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, 
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ώστε να δημιουργηθεί μια πρώτη κρίσιμη μάζα χρηστών και να διευκολυνθεί η 

παραγωγική χρήση συστημάτων τηλεϊατρικής.

Μία προσπάθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού στην πληροφορική, ενέργεια 

περιορισμένης κλίμακας, που αφορούσε µόνο βασική εκπαίδευση στη χρήση των 

υπολογιστών και γενική εισαγωγή στη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων 

νοσοκομείων. 

Γενικότερα, η πληροφοριακή κατάσταση στους φορείς υγείας της χώρας συνοψίζεται 

στα ακόλουθα :

Σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα εφαρμογών, έχουμε την παρακάτω 

κατάσταση: 82% των νοσοκομείων έχουν κάποιου είδους διοικητικό σύστημα, 44% 

κάποιου είδους κλινικό σύστημα, ενώ περίπου 30% διαθέτουν μηχανογράφηση στα 

αναλυτικά εργαστήριά τους. Παρόλα αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα είναι 

ελάχιστα, μια και στα παραπάνω ποσοστά έχουν συμπεριληφθεί και απλές εφαρμογές 

λογισμικού.

Παρά το γεγονός ότι στα νοσοκομεία στην πλειοψηφία τους δεν λειτουργούν 

ολοκληρωμένα κυκλώματα εφαρμογών, αυτά διαθέτουν βασικό υπολογιστικό 

εξοπλισμό γραφείου (PCs, εκτυπωτές, κ.λπ.). Παράλληλα αρκετά νοσοκομεία (περίπου 

30%) έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένα τοπικά δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν 

σχεδόν όλους τους χώρους τους.

Οι κωδικοποιήσεις που παρήχθησαν στο Β' ΚΠΣ (μετάφραση του ICD-10, ιατρικές 

πράξεις, αντιδραστήρια in-vitro, υγειονομικό υλικό), παρότι διαθέσιμες στις μονάδες 

υγείας, ουσιαστικά δεν έχουν ενσωματωθεί στα πληροφοριακά συστήματα. Βασική 

αιτία για το γεγονός αυτό είναι ότι δεν αναπτύχθηκαν οι απαραίτητοι εκείνοι 

μηχανισμοί συντήρησης, εξέλιξης και διάδοσής τους.

Το 70% των Νοσοκομείων διαθέτει μεμονωμένες συνδέσεις στο διαδίκτυο (σε επίπεδο 

Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης, ή σε γραφεία ιατρών ή διοικητικού 

προσωπικού). Απουσιάζει η οργανωμένη και γενικευμένη πρόσβαση των χρηστών στο 

Internet (web browsing, e-mail accounts), εξαιτίας και της έλλειψης ολοκληρωμένων 

δικτύων δεδομένων κορμού. Ελάχιστα Νοσοκομεία έχουν αναπτύξει ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο και όπου αυτό έχει γίνει, βασίζεται κυρίως σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες.

Τα Κέντρα Υγείας δεν διαθέτουν σχεδόν καμία υποδομή με εξαίρεση μικρό αριθμό

(<10) που συμμετείχαν σε πιλοτικά έργα (π.χ. στην Κρήτη) ή όπου βασίστηκαν σε 

προσωπικές πρωτοβουλίες. 
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Απουσιάζουν συνολικά από το σύστημα υγείας προηγμένες τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε πλήθος 

ερευνητικών έργων τηλεϊατρικής, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θεσμοθετημένο 

δίκτυο τηλεϊατρικής.

Με εξαίρεση ορισμένες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και κάποιων ιατρικών 

εταιριών δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες πύλες διαδικτύου ή 

άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης σε θέματα υγείας.

Το γενικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα παραπάνω συνοψίζεται στο 

γεγονός ότι η πληροφορική στο δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο 

στάδιο αξιοποίησης .

1.5 Η Διείσδυση  των Πληροφοριακών Συστημάτων στα Νοσοκομεία.

Η διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον ευρύτερο χώρο 

της υγείας, δεν ήταν ανάλογη της προόδου που παρατηρήθηκε σε άλλους τομείς τόσο σε 

ελληνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης 

προσδίδουν δυναμικό χαρακτήρα στις ενέργειες προαγωγής της υγείας, με συνέπεια την 

επακόλουθη και αναγκαστική προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής. Η 

εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης επιβάλλει στην πληροφορική τη διαχείριση ενός διαρκώς 

αυξανόμενου πλήθους σημαντικών στοιχείων για την υγεία.

Η αποτελεσματική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει 

κατάλληλες δομές υποστήριξης, εξασφάλιση αξιόπιστων μηχανισμών εισαγωγής και 

άντλησης στοιχείων βασιζόμενη στη συμμετοχή των εμπλεκόμενων, αλλά και την ενεργή 

και συνεχή υποστήριξη των κατά τόπους διοικήσεων. Επιπρόσθετα, η απουσία εθνικού 

φορέα για θέματα ιατρικής πληροφορικής αυξάνει το βαθμό δυσκολίας κατά την εισαγωγή 

πληροφοριακών συστημάτων και ταυτόχρονα καθιστά δυσχερέστερη τη συντήρηση των 

εφαρμογών πληροφορικής.

Παρ' όλα αυτά, η εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής στα δημόσια νοσοκομεία για 

τη διαχείριση των ιατρικών και διοικητικών δεδομένων των ασθενών, έχει παύσει πλέον να 

αποτελεί επιλογή.

Οι προηγμένες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών παρέχουν στα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων (ΠΣΝ) την ικανότητα του αποτελεσματικού 

ελέγχου του εσωτερικού κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης, με ταυτόχρονη 

βελτίωση του συνόλου των παρεχόμενων νοσοκομειακών και λοιπών υπηρεσιών. Η 
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παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας επικεντρώνεται σήμερα στην καθιέρωση και 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς (electronic patient record), που 

αποτελεί τον κύριο δομικό λίθο υλοποίησης της νέας αντίληψης περίθαλψης με κέντρο τον 

ασθενή (patient-focused care). O έλεγχος κόστους της εσωτερικής λειτουργίας του 

νοσοκομείου πραγματοποιείται με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 

διοικητικής παρακολούθησης των επιμέρους συνιστωσών του κόστους της νοσοκομειακής 

περίθαλψης. Παράλληλα απαιτείται διαχείριση της ποιοτικής απόδοσης της 

νοσοκομειακής φροντίδας, έτσι ώστε η μείωση και ορθολογική διαχείριση των 

λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων να μη γίνει σε βάρος της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους αποδέκτες υγείας.

Κατά συνέπεια τα πληροφοριακά συστήματα υγείας και ειδικότερα τα 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΟΠΣΝ - Integrated Hospital

Information Sγstems) έχουν σήμερα διττό στόχο:

τον έλεγχο του εσωτερικού κόστους, με παράλληλη επίβλεψη - παρακολούθηση της 

απόδοσης της όλης διαδικασίας παροχής φροντίδας στον πελάτη (ασθενή) των 

νοσοκομειακών υπηρεσιών (cost & performance management),

την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στον ασθενή (integrated patient care).

O πρώτος στόχος υλοποιείται με την ενσωμάτωση όλο και πιο σύνθετων εφαρμογών 

διοικητικού χαρακτήρα, ενώ ο δεύτερος με την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών 

υποβοήθησης του κλινικού έργου. 

1.6 Ορισμοί του Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου.

Αρχίζοντας από μία θεωρητική βάση, ο Gremy το 1987, χαρακτηρίζει το 

νοσοκομείο ως «μία πολύπλοκη μηχανή που παράγει πληροφορίες». Στην καθημερινή του 

λειτουργία ένα νοσοκομείο διαχειρίζεται ένα πλήθος πληροφοριών, χωρίς τις οποίες, δεν 

θα μπορούσε να ολοκληρώσει τις θεμελιώδεις δραστηριότητες του. Επομένως, όπως 

αναφέρει και ο Winter (2001) κάθε νοσοκομείο έχει ένα πληροφοριακό σύστημα (ένα 

σύστημα διακίνησης και επεξεργασίας πληροφορίας) από την αρχή της δημιουργίας του.

Συγκεκριμενοποιώντας τον ορισμό του νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος 

ο Winter το 1995 το ορίζει ως «ένα σύστημα που ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση όλων των δεδομένων και των πληροφοριών που δημιουργούνται και 

διακινούνται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα».
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Οι Lang et al (1995) αναφέρουν πως το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου 

είναι ένα κοινωνικο-τεχνικό υποσύστημα του νοσοκομείου. Η κοινωνικο-τεχνική θεωρία 

προσεγγίζει τα συστήματα σαν «σύνολα που επιδιώκουν ένα πρωταρχικό στόχο, που μπορεί 

να επιτευχθεί εάν οι κοινωνικές, τεχνικές και οικονομικές διαστάσεις του συστήματος 

βελτιστοποιηθούν και εάν αυτές δομηθούν γύρω από αυτόνομες ομάδες εργασίας» (Trist et

al. 1963, Rice 1963).

Η σκέψη αυτή ολοκληρώνεται το 2001 από τους Winter et al που αναφέρουν: «το 

νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα (ΝΠΣ) είναι το κοινωνικο-τεχνικό υποσύστημα του 

νοσοκομείου, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες επεξεργασίας της πληροφορίας, όπως 

και τους σχετικούς ανθρώπινους ή τεχνικούς παράγοντες στους αντίστοιχους ρόλους 

επεξεργασίας της πληροφορίας».

Σύμφωνα με τον Winter (2001) το τμήμα του ΝΠΣ, όπου χρησιμοποιούνται 

υπολογιστές, αποτελεί το υπολογιστικά υποβοηθούμενο (computer-supported) τμήμα του 

συστήματος, ενώ το τμήμα που απομένει αναφέρεται ως το μη υπολογιστικά 

υποβοηθούμενο (non-computersupported) τμήμα. (Winter 2001). Ωστόσο, οφείλουμε να 

αναφέρουμε πως όταν γίνεται αναφορά σε ΝΠΣ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

γίνεται λόγος (άμεσα ή έμμεσα) για το υπολογιστικά υποβοηθούμενο τμήμα αυτών.

Διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να δώσουν έναν ορισμό για το υπολογιστικά 

υποβοηθούμενο τμήμα του ΠΣΝ. Οι Degoulet and Fieschi (1997) αναφέρουν ότι ένα 

ΠΣΝ είναι : «Ένα υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη διαχείριση των 

διοικητικών και ιατρικών πληροφοριών που διακινούνται σε ένα νοσοκομείο, με απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός του Prokosch (1995): «Νοσοκομειακό 

πληροφοριακό σύστημα ονομάζεται ένα σύστημα επικοινωνίας για το ίδρυμα, το οποίο 

περιλαμβάνει λειτουργίες επεξεργασίας της πληροφορίας, αλλά και της γνώσης». Η διάκριση 

που κάνει εδώ ο Prokosch ανάμεσα στην επεξεργασία της πληροφορίας και την 

επεξεργασία της γνώσης είναι η εξής: Η επεξεργασία της πληροφορίας αναφέρεται στην 

ανάκτηση, το συνδυασμό και το μετασχηματισμό των δεδομένων που δημιουργούνται 

μέσα σε ένα νοσοκομείο. Η επεξεργασία της γνώσης έχει σαν στόχο την υποστήριξη της 

αδύναμης ανθρώπινης μνήμης. Αναφέρεται σε λειτουργίες παρακολούθησης και 

υποστήριξης αποφάσεων που έχουν τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων που 

«αιχμαλωτίζονται» κατά τη διάρκεια της καθημερινής επικοινωνίας και επεξεργασίας 



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management 41

εγγράφων, με σκοπό να παρέχουν προτάσεις ή να προειδοποιούν όταν εμφανίζεται κάποιος 

πιθανός κίνδυνος.

Τα τελευταία χρόνια η διάκριση της «γνώσης» από την «πληροφορία» έχει περάσει 

από τη θεωρία στην εφαρμογή, καθώς μελετητές που ασχολούνται με τη μοντελοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων υποστηρίζουν πως για να είναι ένα σύστημα βιώσιμο και να 

εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του πρέπει να ενσωματώνει από τον αρχικό 

σχεδιασμό του αυτόν το διαχωρισμό (Beale 2002).

1.7 Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Εκτός από τον όρο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα, που περιγράψαμε στην 

προηγούμενη παράγραφο, ένας ακόμα όρος που παρουσιάζεται συχνά στη βιβλιογραφία 

είναι αυτός του κλινικού πληροφοριακού συστήματος (clinical information system). Τα 

κλινικά πληροφοριακά συστήματα αναφέρονται σαν «ένα προϊόν που προορίζεται για 

χρήση από τους γιατρούς (Anderson 1997) και που υποστηρίζουν λειτουργίες που σχετίζονται 

με τη θεραπεία του ασθενή».

Σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε αντιδιαστολή με τα 

πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, που θεωρούνται σαν ξεχωριστά συστήματα 

που αναφέρονται σε διοικητικές και διαχειριστικές λειτουργίες και ταυτίζονται με τα 

νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης (hospital administration systems).

Όπως τονίζει ο Hasselbring (1999), η διάκριση αυτή είναι λανθασμένη μια και ο 

όρος πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου αναφέρεται στο ίδρυμα σαν σύνολο, το οποίο 

περιλαμβάνει τόσο τις λειτουργίες των κλινικών, όσο και αυτές των διοικητικών και 

οικονομικών τμημάτων, των εργαστηρίων, του φαρμακείου, κτλ. Το κλινικό 

πληροφοριακό σύστημα και το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποτελούν 

υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Στο σχήμα φαίνεται μία 

ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, όπως αυτή προτείνεται από τον 

Hasselbring.
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ΣΧΗΜΑ 1
Ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας (προσαρμοσμένο από 

Hasselbring, 1999).

1.8 Αίτια που δεν επέτρεψαν την ταχύτερη ανάπτυξη της πληροφορικής.

1.8.1 Οι πρώτες προσπάθειες στα τέλη της δεκαετίας του '80 βρήκαν το σύστημα 

ανέτοιμο.

Η ανάπτυξη της πληροφορικής στον τομέα της υγείας ξεκίνησε ουσιαστικά με τα 

ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) στα τέλη της δεκαετίας του '80 με την 

εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων σε έναν πυρήνα 15 Νοσοκομείων (που 

συγκέντρωναν το 40% των συνολικών νοσοκομειακών κλινών της χώρας). Οι συνθήκες 

ήταν ανώριμες τόσο για τα Νοσοκομεία όσο και για την αγορά, οι τεχνικές δυσκολίες δεν 

εκτιμήθηκαν σωστά, τα κονδύλια ήταν ανεπαρκή, ενώ απουσίαζε η απαιτούμενη 

πληροφοριακή κουλτούρα συνολικά, τόσο από το δημόσιο τομέα, όσο και από την αγορά 

γενικότερα.

Φυσικά, η προσπάθεια των ΜΟΠ είχε ένα σημαντικό όφελος: αποτέλεσε αφορμή για 

τη δημιουργία μιας πρώτης κουλτούρας (και μαζί ενός αρχικού πυρήνα ανθρώπων -

χρηστών και τεχνικών), που θα διευκόλυνε την πιο οργανωμένη ανάπτυξη της 

πληροφορικής στη συνέχεια.

1.8.2. Η συνέχεια στο Β' ΚΠΣ δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της πληροφορικής στο Β' ΚΠΣ (Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης) μπήκε σε εφαρμογή με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση (περίπου τριών 
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ετών). O προσανατολισμός αυτή τη φορά ήταν λιγότερο νοσοκομειο-κεντρικός, αφού 

εκτός από συγκεκριμένο πάλι αριθμό νοσοκομείων (25 στο σύνολο: 15 από το ΜΟΠ και 

10 νέα) το Β' ΚΠΣ περιέλαβε σημαντικά έργα για την κεντρική υπηρεσία του ΥπΥΠ 

(Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας τότε, σήμερα Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) και το ΕΚΑΒ, καθώς και δύο εθνικά δίκτυα για την αιμοδοσία και τις 

μεταμοσχεύσεις.

1.8.3. Τα πρότυπα οργάνωσης των Νοσοκομείων δυσχεραίνουν την πληροφοριακή 

ανάπτυξη.

Το σχήμα οργάνωσης και διοίκησης των Νοσοκομείων είναι γραφειοκρατικό και 

θεωρείται πλέον ξεπερασμένο (η σύγχρονη τάση είναι επίπεδη οργάνωση και λιτή 

διοίκηση - lean management). Τα τμήματα του νοσοκομείου είναι σε μεγάλο βαθμό 

ξεκομμένα μεταξύ τους. Υπάρχουν αρκετά στεγανά στις λειτουργίες των μονάδων, δεν 

ακολουθούνται τυποποιημένες διαδικασίες (π.χ. στην οργάνωση της ροής των 

εργαστηριακών εξετάσεων), απουσιάζουν οι ενιαίες κωδικοποιήσεις δεδομένων, δεν 

υπάρχουν δείκτες για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών, που θα 

αποτελούσαν παράγοντα υποκίνησης για την εφαρμογή της πληροφορικής.

Τέλος, το γεγονός ότι τα νοσοκομεία είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

(ΝΠΔΔ), επομένως υπόκεινται σε ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει τις ρίζες του πολλές 

δεκαετίες πίσω, δεν συμβάλλει στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ένα σύγχρονο 

πληροφοριακό περιβάλλον.

1.8.4. Οι μέχρι σήμερα διοικήσεις των Νοσοκομείων δεν επέδειξαν την   απαιτούμενη 

αποτελεσματικότητα στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής.

Μέχρι σήμερα η εισαγωγή της πληροφορικής στα δημόσια Νοσοκομεία 

αντιμετωπίστηκε από τις διοικήσεις τους περισσότερο ως πρόβλημα, παρά ως πρόκληση. 

Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί και διαφορετικοί: απουσία κατάλληλης πληροφοριακής 

κουλτούρας, αδυναμία αξιολόγησης κόστους/οφέλους, δυσανάλογα μεγάλος κύκλος 

ανάπτυξης σε σχέση με την περιορισμένη θητεία των διοικήσεων, ελλειμματικοί 

προϋπολογισμοί, έλλειψη τεχνικών στελεχών που να κατευθύνουν την προσπάθεια, 

αδυναμία υποκίνησης του προσωπικού, κλπ. 

1.8.5. Υποστελέχωση των Τμημάτων Πληροφορικής & Οργάνωσης των 

Νοσοκομείων.
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1.8.6.  H στάση της πλειοψηφίας των χρηστών είναι αρνητική.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η προσπάθεια της πληροφοριακής οργάνωσης 

θεωρείται από την κοινότητα των ιατρών «ασύμβατη» με την ιατρική πρακτική. 

Αποτέλεσμα είναι οι ιατροί -χρήστες να αντιμετωπίζουν το όλο εγχείρημα αρνητικά ή στην 

καλύτερη περίπτωση αδιάφορα . Αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό με το διοικητικό 

προσωπικό, όπου η φύση των εργασιών επιτρέπει μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και πιο 

άμεσα αποτελέσματα ως οφέλη για το χρήστη και άρα ευκολότερη αποδοχή.

Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν και αντικειμενικοί παράγοντες που μέχρι τώρα 

λειτούργησαν ανασταλτικά στην εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων όπως:

 Διαπιστώνεται σημαντική έλλειψη προσωπικού (γραμματέων και νοσηλευτών) στα 

κλινικά τμήματα, που θα μπορούσε να υποβοηθήσει στο έργο καταχώρησης στοιχείων 

(εισαγωγή εντολών, ενημέρωση πλάνων νοσηλείας, έκδοση εξιτηρίων κλπ.).

 Οι κεντρικοί σχεδιασμοί των ΜΟΠ - ΚΠΣ αγνόησαν το ιατρικό - νοσηλευτικό 

προσωπικό (λειτουργικές ανάγκες, κωδικοποιήσεις δεδομένων, περιβάλλον επικοινωνίας 

με τον υπολογιστή, κλπ.).

 Δε σχεδιάστηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, τα οποία 

θα δημιουργούσαν ευνοϊκές προϋποθέσεις στην αποδοχή των συστημάτων.

 Οι ενέργειες που προγραμματίστηκαν, δεν συνοδεύτηκαν από τα κατάλληλα μέτρα 

δημοσιότητας - ενημέρωσης, που θα έπειθαν τους χρήστες για την αναγκαιότητα και τα 

οφέλη της εισαγωγής της πληροφορικής.

 Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων, αλλά και οι ανάδοχοι των έργων δεν κατάφεραν να 

εντοπίσουν εκείνη την κρίσιμη μάζα χρηστών (key users), που θα μπορούσε να 

κινητοποιηθεί και να παρακινήσει και το υπόλοιπο προσωπικό, ώστε να ξεπεραστούν τα 

αρχικά προβλήματα προσαρμογής από την εγκατάσταση των συστημάτων.

1.8.7. Απουσία θεσμικού φορέα για θέματα ιατρικής πληροφορικής.

Σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύεται ότι σημαντικές επενδύσεις σε έργα

πληροφορικής της υγείας έχουν αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη σειράς 

προτύπων, τα οποία έχουν καθιερωθεί με την αποδοχή τους. Από την άλλη πλευρά 

υπάρχουν και περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει ακόμα τυποποίηση: για παράδειγμα, δεν 

υπάρχει μια κοινά αποδεκτή αρχιτεκτονική ιατρικού φακέλου, καθώς και τα απαιτούμενα 

πρότυπα για την υλοποίησή του. Δεν υπάρχει συμφωνία για το ελάχιστο σύνολο 

δεδομένων που θα πρέπει να περιέχει ο φάκελος ασθενούς και κάθε χώρα χρησιμοποιεί εν 

γένει τα δικά της λεξικά ιατρικών δεδομένων.
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Όλα τα παραπάνω θέματα είθισται να τα αντιμετωπίζει στο επίπεδο κάθε χώρας, 

ένας θεσμοθετημένος οργανισμός, ο οποίος και αποφασίζει τα διεθνή πρότυπα που θα 

υλοποιηθούν, προσαρμόζει αυτά που χρήζουν προσαρμογής (π.χ. μετάφραση ICD), 

επιβλέπει την ανάπτυξη νέων προτύπων και τέλος επιβλέπει την εφαρμογή και την εξέλιξη 

αυτών.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει σχετικός θεσμοθετημένος φορέας για την τυποποίηση στο 

χώρο της πληροφορικής της υγείας. Είναι προφανές ότι η αδυναμία αυτή, έχει αρνητικό

αντίκτυπο και στην αγορά, αφού δυσχεραίνει την προσπάθεια για ολοκλήρωση, 

αποθαρρύνει νέες επενδύσεις και αποτρέπει μια ορθολογική πολιτική διεύρυνσής της.

1.9 Μοντελοποίηση Προβλήματος.

Το πρώτο βήμα για την περιγραφή ενός συστήματος είναι η δημιουργία του 

μοντέλου του συστήματος. Η δημιουργία του μοντέλου έχει καθοριστική σημασία στην 

μετέπειτα ανάλυση του συστήματος μας και επιδρά καταλυτικά στα αποτελέσματα που 

μπορεί να προκύψουν από την οποιαδήποτε έρευνα.

Ένα μοντέλο όπως ορίζεται στο Webster’s Third International Dictionary είναι μία 

περιγραφή, που χρησιμοποιείται για να μας βοηθήσει να συλλάβουμε συχνά με 

απλουστευμένο τρόπο κάτι που δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα. Ο Miller το 1967 όρισε 

το μοντέλο σαν « τη μορφοποίηση όγκων πληροφορίας, όταν υπερβαίνεται ένα επίπεδο 

πολυπλοκότητας». Τα μοντέλα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να 

αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα του κόσμου που μας περιβάλει (Flood et Carson 

1993).

Αν και η μοντελοποίηση είναι τμήμα της καθημερινής ζωής και πραγματοποιείται

αυτόματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όταν πρόκειται για την ανάλυση πολύπλοκων 

προβλημάτων, απαιτείται μία περισσότερο συστηματική προσέγγιση της μοντελοποίησης. 

Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι προσέγγισης της μοντελοποίησης 

που περιλαμβάνουν τη χρήση διαγραμματικών, μαθηματικών στατιστικών και λογικών 

μεθόδων  απεικόνισης.
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ΣΧΗΜΑ 2
Μεθοδολογία για τη μοντελοποίηση προβλημάτων (προσαρμοσμένο από Flood et

Carson 1993).

1.10 Μοντέλα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Καθώς τα πληροφοριακά συστήματα γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, 

προτείνονται συνεχώς νέα μοντέλα, που στοχεύουν στο να παρουσιάσουν με οργανωμένο 

και ταξινομημένο τρόπο τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός ΠΣ. Η 

χρήση ενός μοντέλου κατά τη διαδικασία ανάπτυξης συμβάλλει στο να καταγραφούν εκ 
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των προτέρων όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες, να αποκρυσταλλωθούν οι φάσεις 

ανάπτυξης, οι απαιτήσεις και οι στόχοι κάθε φάσης.

Οι συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ανάπτυξης

ενός ΠΣ είναι τα μοντέλα κύκλου ζωής (Systems Design Life Cycle-SDLC). Τα SDLC

περιγράφουν την πορεία του συστήματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, από τον αρχικό 

σχεδιασμό μέχρι την αποτίμηση της αξίας του, που πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 

του έργου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι SDLC, ξεκινώντας από το «μοντέλο του 

καταρράχτη» και συνεχίζοντας σε διάφορες άλλες πιο πολύπλοκες δομές. Ανεξάρτητα από 

τις ιδιαιτερότητες κάθε περιγραφής, όλα σχεδόν τα μοντέλα SLDC περιλαμβάνουν με 

κάποια μορφή τις ακόλουθες φάσεις ανάπτυξης: οργάνωση έργου, έρευνα, ανάλυση, 

σχεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία, συντήρηση.

Το μοντέλο του καταρράχτη (σχήμα 3) είναι ένα υπεραπλουστευμένο μοντέλο 

ανάπτυξης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, τα οποία εκτελούνται διαδοχικά χωρίς 

δυνατότητα επιστροφής και διόρθωσης. Η προέλευση του μοντέλου αυτού αποδίδεται 

γενικά στον W.W. Royce 1970 (Raccoon 1996, Lott 1997) και χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας 

της μορφής που είχαν τα διαγράμματα στη συγκεκριμένη δημοσίευση του. Το μοντέλο 

αυτό παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα δομή που εμφανίζεται κατά την εξέλιξη πολλών καλά 

ορισμένων έργων.

ΣΧΗΜΑ 3
Το μοντέλο του καταρράχτη.

Η ανάγκη για επαναλήψεις διατυπώνεται από τους Basili και Turner το 1975, όπου 

σε δημοσίευση τους αναφέρουν πως «η ενίσχυση της διαδικασίας ανάπτυξης μέσω 

επαναλήψεων αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο για την επίτευξη σταδιακής βελτίωσης». Το 

1983, ο Chambers διατυπώνει την άποψη ότι η «ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήματος 

λογισμικού αποτελεί εν γένει, μία επαναληπτική διαδικασία». Τα συγγράμματα από το 1985 
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International Workshop on the Software Process and Software Environments φανερώνουν 

τα πρώτα σημάδια γενικής αποδοχής της κυκλικής-επαναληπτικής φύσης των μοντέλων 

που περιγράφουν διαδικασίες (Shapiro 1997).

Στο μοντέλο σπιράλ, σημαντική θέση έχει η ανάπτυξη προτύπων της εφαρμογής. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στα μοντέλα που βασίζονται στην ανάπτυξη 

προτύπων (prototyping). 

ΣΧΗΜΑ 4
Το μοντέλο σπιράλ (προσαρμοσμένο από Boehm 1988).
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Τα πρότυπα μπορεί να είναι από απλά «προσχέδια» του συστήματος, μέχρι και 

ημιτελή μοντέλα που υποστηρίζουν βασικές λειτουργίες (McConnell 1996). Το πρότυπο 

αξιολογείται στη φάση του σχεδιασμού και παραπέρα κύκλοι σχεδιασμού και δοκιμής 

πραγματοποιούνται μέχρι το σύστημα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών 

και η τελική υλοποίηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί (Kushniruk 2002). Ένα 

χαρακτηριστικό σχεδιάγραμμα μεθοδολογίας παρουσιάζεται στο σχήμα 5.

ΣΧΗΜΑ 5
Μεθοδολογία ανάπτυξης Π.Σ. βάση προτύπου (προσαρμοσμένο από Kushniruk 
2002).

Εξέλιξη της μοντελοποίησης βάσει προτύπων αποτελεί η μεθοδολογία της ταχείας 

ανάπτυξης εφαρμογών (RAD - Rapid Application Development). Ο όρος RAD προτάθηκε 

από τον J.Martin το 1991. Με τη μεθοδολογία αυτή επιτυγχάνεται η ανάπτυξη εύχρηστων 

συστημάτων σε μικρό χρονικό διάστημα. Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στο ότι, σε

ορισμένες περιπτώσεις, μία χρήσιμη εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί κατά το 80% της, 

στο 20% του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της. 
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ΣΧΗΜΑ 6
Μεθοδολογία ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών - RAD

[προσαρμοσμένο από την ιστοσελίδα http://www.credata.com/research/rad.html
(τελευταία επίσκεψη 03-06-07 )].

Μία ακόμα σημαντική κατηγορία μοντέλων είναι αυτά που χρησιμοποιούν τη 

συστημική μεθοδολογία. Η συστημική μεθοδολογία (systems engineering) είναι μία 

δομημένη προσέγγιση στη μείωση του ρίσκου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

συστήματος.

Αναπτύχθηκε αρχικά για στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές διαστημικής, με

κυριότερους υποστηριχτές τους A.D. Hall και G.M. Jenkins (Flood και Carson 1993). To 

μοντέλο του Jenkins περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια: της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της 

υλοποίησης και της εφαρμογής (Jenkins 1969). Είναι μία μεθοδική διαδικασία, που δίνει 

έμφαση στη διαφάνεια και τη σαφήνεια, μέσα από τον καθορισμό στόχων και 

περιορισμών. Οι Samaras και Horst (2005) βασισμένοι στη συστημική μεθοδολογία 

προτείνουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την ανάπτυξη συστημάτων (σχ. 1-6).

http://www.credata.com/research/rad.html
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ΣΧΗΜΑ 7
Ανάπτυξη ΠΣ βασισμένη στην συστημική μεθοδολογία (προσαρμοσμένο από 
Samaras and Horst 2005).

1.11 Ταξινόμηση Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων – Απαραίτητη 

Υποδομή στο Σύγχρονο Νοσοκομείο .

Η ταξινόμηση του Hassebring για τα ΠΣΝ (βλέπε σχήμα 1) δεν είναι μοναδική. Ο 

Zviran το 1990 διαχωρίζει τις εφαρμογές ενός ΠΣΝ (Πληροφοριακό Σύστημα 

Νοσοκομείου) σε 4 υπο-ομάδες εφαρμογών που σύμφωνα με αυτόν καλύπτουν όλες τις 

απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου. Αυτές είναι:

Διοίκηση (Λογιστικά, χρηματοοικονομικά, εξοπλισμός, αποθήκες, γενική διοίκηση).

Διαχείριση Ασθενών (Εισαγωγές, Ιατρικός φάκελος, Κλινικές εφαρμογές, 

Παρακολούθηση).

Διαχείριση Υπηρεσιών (Εργαστηριακές εφαρμογές, Χειρουργεία, Τράπεζα αίματος, 

Φαρμακείο, Ραδιολογία).

Ιατρικές Εφαρμογές (Υποστηρικτικές διαγνώσεις, Ιατρικές Αναφορές, Ιατρική 

έρευνα).
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ΣΧΗΜΑ 8
Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου σύμφωνα με τον Zviran 1990 (πηγή Smith 

2000 σελ. 201).

O Smith (2000) αναφέρει πως στις μέρες μας η παραδοσιακή έννοια του 

νοσοκομείου έχει διευρυνθεί σε αυτό που ονομάζουμε οργανισμούς εντατικής φροντίδας 

(acute health care organizations). Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται για 

τους οργανισμούς αυτούς έχουν πολλά κοινά με τα πληροφοριακά συστήματα που 

αναπτύσσονται για ξενοδοχεία ή αεροπορικές εταιρίες, με την έννοια ότι έχουν ένα 

κεντρικό κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι περισσότερες εφαρμογές. Στην περίπτωση 

των νοσοκομείων, ο κατάλογος αυτός είναι ο κατάλογος των ασθενών. Ο Smith (2000) 

κατατάσσει τις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στους 

«οργανισμούς εντατικής φροντίδας» σε 4 κατηγορίες (σχήμα 9).
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ΣΧΗΜΑ 9
Πληροφοριακά Συστήματα για Οργανισμούς Εντατικής Φροντίδας σύμφωνα με τον 
Smith.

Ο Smith (2000) εξετάζει τα πληροφοριακά συστήματα σαν εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των λειτουργιών σε έναν οργανισμό (management 

information systems). Υπό αυτή την οπτική μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα 

υποσυστήματα του ΠΣΝ ανάλογα με τις διαχειριστικές λειτουργίες που υποστηρίζουν. 

Έτσι για ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου, έχουμε ( Smith 2000):

Διαχείριση Λειτουργιών Νοσοκομείου.

Διαχείριση Οικονομικών και Ανθρώπινων Πόρων.

Ιατρική και διοικητική διαχείριση ασθενών.

Διαχείριση αποθηκών.

Διαχείριση πόρων.

Στην ελληνική βιβλιογραφία σε μία μελέτη που εκπονήθηκε από την «01-

Πληροφορική Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας το 1991, αναφέρεται ότι τα 

πληροφοριακά υποσυστήματα που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα νοσοκομείου (Ο.Π.Ν.Σ.) διακρίνονται στα ακόλουθα υποσυστήματα:

Α. Διαχειριστικό πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΔΠΣΝ). Το ΔΠΣΝ καλύπτει τις 

λειτουργίες και παρακολουθεί τις διαδικασίες της διαχειριστικής και οικονομικής 

οργάνωσης του νοσοκομείου (σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από την «01-

Πληροφορική Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 1998).
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1. Διαχειριστικές λειτουργίες:

a. Διαχείριση ασθενών

i. Νοσηλευομένων (Γραφείο Κίνησης)

ii. Εξωτερικών ασθενών (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων)

iii. Επειγόντων περιστατικών (Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών)

b. Διαχείριση προσωπικού

c. Διαχείριση υλικών

d. Διαχείριση προμηθειών

e. Διαχείριση εγκαταστάσεων

f. Τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών (νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, 

εργαστηριακών εξετάσεων, χρήσης υλικών και φαρμάκων)

2. Οικονομικές Λειτουργίες.

a. Γενική Λογιστική

b. Αναλυτική Λογιστική

c. Ταμειακός προγραμματισμός

d. Προϋπολογισμός

e. Λογιστήριο ασθενών

f. Εκκαθάριση ασφαλιστικών ταμείων

g. Διαχείριση παραμέτρων νοσηλίων

h. Εισπράξεις / Πληρωμές

i. Διαχείριση Παγίων

j. Μισθοδοσία Προσωπικού

Β. Ιατρικό πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΙΠΣΝ). Καλύπτει τις ανάγκες 

διεκπεραίωσης των εργασιών που επιτελούνται στα κλινικά τμήματα του νοσοκομείου 

(Παπουτσής 1999). Περιλαμβάνει:

1. Εφαρμογές παροχής ιατρικής φροντίδας. Υποστηρίζουν το κλινικό τμήμα στην 

υλοποίηση της καθαρά ιατρικής φροντίδας, που παρέχεται στον ασθενή κατά τη διάρκεια 

της νοσηλείας του. Περιλαμβάνει:

a. Διαχείριση ασθενή (εισαγωγή, μετακίνηση ,έξοδος ασθενούς)

b. Διαχείριση ιστορικού ασθενούς

c. Παρακολούθηση πορείας υγείας (συμπτώματα ασθενή, κλινικά σημεία,    

διαγνώσεις, πορεία νόσου)

d. Διαχείριση ιατρικών εντολών και παρουσίαση αποτελεσμάτων
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Ανάλογα με την ιατρική εξειδίκευση του κλινικού τμήματος (Καρδιολογικό, 

Χειρουργικό, Νεφρολογικό, Ογκολογικό κτλ.) υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις 

πληροφοριακής υποστήριξης, οι οποίες ενσωματώνονται στις λειτουργίες του 

υποσυστήματος ιατρικής φροντίδας.

2. Εφαρμογές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. Υποστηρίζουν το νοσηλευτικό 

προσωπικό στη διαχείριση του νοσηλευτικού έργου. Περιλαμβάνουν:

a. Σχεδιασμός νοσηλευτικής φροντίδας

b. Νοσηλευτική παρακολούθηση

c. Νοσηλευτικές ενέργειες και πράξεις

d. Φαρμακολογική παρακολούθηση ασθενούς

3. Παράλληλες υποστηρικτικές εφαρμογές.

a. Νοσοκομειακό Φαρμακείο

b. Προγραμματισμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

c. Διαχείριση τακτικών εξωτερικών ιατρείων

d. Προγραμματισμός χειρουργείων

e. Διαιτολογικό

Γ. Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων (ΠΣΕ). Οι ιδιαιτερότητες κάθε 

εργαστηριακής ειδικότητας-εξειδίκευσης, από κοινού με τις τεχνικές απαιτήσεις λειτουργίας 

των ιατρικών εργαστηρίων, προκάλεσαν τη γρήγορη ανάπτυξη εξειδικευμένων 

εργαστηριακών πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, για τα αναλυτικά 

εργαστήρια υπάρχουν εξειδικευμένα συστήματα (Labοratοry Information Systems, LIS), τα

οποία επιτρέπουν τη σύνδεση των σύγχρονων αναλυτικών συσκευών με το διαχειριστικό 

σύστημα του εκάστοτε εργαστηρίου, συνδράμοντας στην ελαχιστοποίηση των 

συστηματικών λαθών και στην αύξηση της παραγωγικότητας του εργαστηρίου. Για τα 

απεικονιστικά εργαστήρια, έχουν αναπτυχθεί ανάλογα συστήματα με τα οποία επιτυγχάνεται

η σύνδεση των απεικονιστικών μηχανημάτων με το διαχειριστικό σύστημα του εργαστηρίου 

(Radiology Information Systems, RIS). Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα 

συστήματα για την αποθήκευση, ανάκληση και μεταφορά της ιατρικής εικόνας (Picture 

Archiving and Communication Systems, PACS) εντός του νοσοκομείου (Βαγγελάτος 2002).

Δ. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ). H λήψη των αποφάσεων της διοίκησης 

του νοσοκομειακού οργανισμού πρέπει να βασίζεται στη διαθεσιμότητα, στην ανάλυση και 

στην επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών που είναι δυνατό να συγκεντρωθούν από τα 

επιμέρους τμήματα του οργανισμού.  Παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων από 
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όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού, ώστε μέσα από την κατάλληλη σύνδεσή τους να 

προκύψουν οι δείκτες εκείνοι που θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητες αυτές και θα 

βοηθήσουν το διοικητικό μηχανισμό στη λήψη αποφάσεων. Το ΠΣΔ αντλεί πληροφορίες 

από όλα τα υποσυστήματα του νοσοκομείου και τις παρουσιάζει με κατανοητό και 

επεξεργάσιμο τρόπο στη διοίκηση του οργανισμού. Τα δεδομένα τα οποία χρειάζεται κατ’ 

ελάχιστον ένα ΠΣΔ είναι ενδεικτικά τα εξής: κοστολογικά δεδομένα, δεδομένα προσωπικού 

και μισθολογικά δεδομένα, ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς, 

διαγνώσεις (Βαγγελάτος 2002).

Ε. Ολοκλήρωση υποσυστημάτων.  Όλα τα πληροφοριακά υποσυστήματα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να διασυνδέονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή στο 

χρήστη, ώστε να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου 

(ΟΠΣΝ). 

Σε έρευνα που εκπονήθηκε το 2001 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

(Ι.Τ.Υ) (Vagelatos, 2002), οι εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων 

χωρίστηκαν στις ακόλουθες 4 κατηγορίες:

1. Διοικητικές Εφαρμογές (Administration System).

2. Κλινικές Εφαρμογές (Clinical System).

3. Εφαρμογές Εργαστηρίου (Laboratory System).

4. Εφαρμογές Ραδιολογίας (Radiology System).

Στο σχήμα 10 φαίνονται συγκεντρωτικά όλα τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν σε αυτή 

την παράγραφο. Παρατηρούμε ότι επικρατεί ασυμφωνία όσον αφορά στο καταλληλότερο 

μοντέλο για την περιγραφή ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου. Ο Α. 

Βαγγελάτος (2002) υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον δεν πρέπει να εστιάζεται τόσο στο 

διαχωρισμό και την ονοματολογία των υποσυστημάτων, όσο στην πληρότητα όλων των 

υποστηρικτικών εφαρμογών για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του νοσοκομείου. Ωστόσο, 

στον αντίποδα, υποστηρίζεται ότι η συστηματική ταξινόμηση και η χρήση ακριβούς 

ορολογίας είναι πολύ σημαντικά βήματα στην επίλυση προβλημάτων που προέρχονται από 

τη σύγχυση και την ασάφεια στον τομέα αυτό (Hasselbring 1999).
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ΣΧΗΜΑ 10
Συγκεντρωτική επισκόπηση των διάφορων δομών των  νοσοκομειακών 

πληροφοριακών συστημάτων.
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1.12 Αναγκαιότητα εισαγωγής του πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου και 

στόχοι της χρησιμοποίησης αυτού.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία στις μέρες μας την εισαγωγή πληροφοριακών 

συστημάτων στα σύγχρονα νοσοκομεία, απορρέουν από τη γενικότερη ανάγκη βελτίωσης 

τόσο του τρόπου λειτουργίας τους, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΣΧΗΜΑ 11
Η κλασσική πυραμίδα του Πληροφοριακού συστήματος Νοσοκομείου (ΠΣΝ).

Οι βασικοί επιμέρους στόχοι που θα πρέπει να ικανοποιηθούν για το σκοπό αυτό 

είναι:

H γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου (βελτίωση της 

ποιότητας περίθαλψης και εξυπηρέτησης των ασθενών). O στόχος αυτός μπορεί να 

επιτευχθεί με:

i. την εισαγωγή και τη διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, που θα 

συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει κατάλληλα όλα τα στοιχεία που αφορούν τους 

κρίσιμους παράγοντες περίθαλψης, την πορεία της πάθησης κ.λπ.,

ii. το συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής 

επιστήμης, ώστε να εξυπηρετούνται οι ιατροί στη λήψη αποφάσεων σχετικών με 

την προτεινόμενη αγωγή,
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iii. την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε παλαιότερα στοιχεία περίθαλψης (στο 

ίδιο ή/και σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα), ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναδρομή 

στο ιστορικό του ασθενούς,

iv. τη μείωση της γραφειοκρατίας,

v. τη βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσομένων και της ταχύτητας 

εξυπηρέτησής τους, 

vi. την ελαχιστοποίηση των λαθών.

ΣΧΗΜΑ 12
Τα βασικά υποσυστήματα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
νοσοκομείου (ΟΠΣΝ).

Ο περιορισμός των χειρόγραφων διαδικασιών και η βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος. O στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με:

i. την αυτοματοποίηση των διαδικασιών,

ii. τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των επιμέρους συστημάτων σε ένα πλήρες 

σύστημα,

iii. την αναβάθμιση του εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος,

iv. την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας στη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών,

v. τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,

vi. την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής.
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Η ελαχιστοποίηση του κόστους περίθαλψης. O στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με:

i. την ορθολογική διαχείριση των πόρων του νοσηλευτικού ιδρύματος (έλεγχοι 

ανάλωσης υλικού, προγραμματισμός διαδικασιών, αυτοματοποίηση ελέγχων κ.λπ.),

ii. την αποφυγή άσκοπων ιατρικών πράξεων (π.χ.αποφυγή επανάληψης εξετάσεων).

Η παροχή ικανών και αξιόπιστων πληροφοριών στη διοίκηση του νοσοκομείου. Η 

πληροφόρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τόσο διαχειριστικά όσο και επιστημονικά 

στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:

i. η πληρότητα των θαλάμων, ο μέσος χρόνος νοσηλείας κ.λπ.,

ii. η παρακολούθηση των ποσοτικών και οικονομικών δεικτών τόσο ανά κατηγορία 

όσο και ανά κέντρο κόστους,

iii. το κόστος νοσηλείας ανά διάγνωση ή ομάδα διαγνώσεων,

iv. τα ποσοστά αποθεραπείας ανά διάγνωση ή ομάδα διαγνώσεων,

v. η δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για τον 

καθορισμό και τον έλεγχο των διαφορετικών πολιτικών οργάνωσης της παροχής 

υγείας, κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών της.

Ανακεφαλαιώνοντας, αναφέρουμε ότι όπως και να περιγράφεται το μοντέλο του 

πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου, οι κύριοι στόχοι ενός ΝΣΠ 

ομαδοποιούνται ως εξής (Littlejohns 2003).

Κατηγορία Α:  Η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Κατηγορία Β:  Η βελτίωση της διαχείρισης του νοσοκομείου.

Κατηγορία Γ: Η βελτίωση του ρόλου του νοσοκομείου στο ευρύτερο σύστημα 

υγείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου 

πρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα του νοσοκομείου 

(Prokosch 1995), καθώς και ανάμεσα στο νοσοκομείο και το εξωτερικό του περιβάλλον. 

Μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το νοσοκομείο συνδέεται με 

άλλα συστήματα υγείας και μπορεί να αποτελέσει συστατική μονάδα του ευρύτερου 

συστήματος υγείας και της προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. 

Τα νοσοκομειακά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που θα στηρίζουν την 

ιατρική έρευνα και την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των

ασθενειών.
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ΣΧΗΜΑ 13
Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση ενός ΠΣΝ
(πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου).

1.13 Βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος 

νοσοκομείου.

Για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου 

πρέπει να ικανοποιείται μια σειρά από προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές 

αναδείχθηκαν σαφώς κατά την εισαγωγή αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος στο 

ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», το οποίο είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

ως πιλοτικό νοσοκομείο για την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων. Στα πλαίσια 

αυτά, με την τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών [το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) είναι από το 1996 τεχνικός σύμβουλος του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε θέματα πληροφορικής (στα πλαίσια του Β' 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης)] ξεκίνησε στις αρχές του 1999 το έργο εισαγωγής 

ιατρικού και εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος και της διασύνδεσής τους με το 

διοικητικο-οικονομικό σύστημα το οποίο λειτουργούσε ήδη στο νοσοκομείο από το 1997 

σε πλήρη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού εντοπίστηκαν και 

αξιολογήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, που πρέπει να ικανοποιούνται για να 

μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων σε ένα 

ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο.
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1.13.1 Μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο για την πληροφορική στο φορέα υγείας.

Η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στον ευαίσθητο χώρο της υγείας 

αποτελεί μακρά και επίπονη διαδικασία για την επιτυχία της οποίας απαιτείται σωστός 

προγραμματισμός και συνεχής αφιέρωση. Για το λόγο αυτό, το νοσοκομείο πρέπει να 

έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

πληροφορική, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στόχους και προσδοκίες. 

1.13.2. Ισχυρό τμήμα πληροφορικής.

Η κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της 

πληροφορικής στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως η υλοποίηση του σχεδίου αυτού, απαιτεί 

την παρουσία ειδικών στα πληροφοριακά συστήματα υγείας, αλλά και σε όλες τις 

σχετικές ειδικότητες (ασφάλεια συστημάτων, δίκτυα υπολογιστών, ποιότητα κ.λπ.). Για 

το λόγο αυτό, το τμήμα πληροφορικής του νοσοκομείου πρέπει να είναι πλήρως 

στελεχωμένο και να έχει αντίστοιχη ισχύ και θέση στο οργανόγραμμα του οργανισμού.

1.13.3. Βήμα-βήμα προσέγγιση στην εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων.

Η εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής σε κάθε εργασιακό χώρο επιφέρει 

μεταβολές στον τρόπο διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών των χρηστών. Η 

αλλαγή αυτή δεν γίνεται πάντα αποδεκτή με ευκολία, ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους 

σε ηλικία εργαζομένους, οι οποίοι κατά τεκμήριο είναι και οι λιγότερο εξοικειωμένοι με 

τα υπολογιστικά συστήματα. Υπό την έννοια αυτή, ένα φιλόδοξο σχέδιο εισαγωγής ενός 

πλήρους και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι μάλλον απίθανο να 

στεφθεί από επιτυχία. Αντίθετα, μια προσέγγιση βήμα-βήμα, με πιο λογικούς και 

ρεαλιστικούς στόχους και με υποσυστήματα που θα εισαχθούν και θα λειτουργήσουν 

διαδοχικά σε προδιαγεγραμμένο χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιο αποτελεσματική, 

δεδομένου ότι το προσωπικό θα έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του να προσαρμοστεί 

στις αλλαγές και να τις αφομοιώσει. 

1.13.4. Εκπαίδευση του προσωπικού.

Η αποδοχή του εγκατεστημένου συστήματος από τους χρήστες παίζει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος, περισσότερο μάλιστα όταν 

αναφέρεται κανείς στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Για να 

μειωθούν, λοιπόν, οι αντιδράσεις των χρηστών στο μικρότερο δυνατό ποσοστό, πρέπει 

να καταρτιστεί ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο εκπαίδευσης των διάφορων κατηγοριών των εργαζομέ-

νων και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό). 

Πρέπει, επίσης, να αξιοποιεί συνδυασμό εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως την κλασική 

μέθοδο του αμφιθεάτρου, αλλά και την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (οn 

the job training), καθώς και πιο σύγχρονες μεθόδους, όπως προγράμματα πολυμέσων τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε από τους χρήστες. Παράλληλα, είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη ενός «γραφείου βοήθειας» (help desk), στο οποίο θα μπορεί να 

απευθύνεται κάθε χρήστης ανά πάσα στιγμή για την επίλυση του εκάστοτε 

προβλήματος που αντιμετωπίζει.

1.13.5. Τυποποίηση.

Στο χώρο της υγείας και, ειδικότερα, στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων 

υγείας, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για τυποποίηση. Αρκετοί προμηθευτές υγείας 

(ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες) έχουν μηχανογραφήσει τις κυριότερες λειτουργίες 

τους. Η εικόνα, όμως, που παρουσιάζεται είναι αυτή των απομονωμένων τεχνολογικών 

νησίδων λόγω του ότι δεν υφίσταται, κατά κανόνα, επικοινωνία μεταξύ των διάφορων 

υποσυστημάτων. Βασική αιτία για την έλλειψη επικοινωνίας και ολοκλήρωσης μεταξύ 

των διάφορων πληροφοριακών συστημάτων είναι η έλλειψη προτύπων. Το θέμα της 

τυποποίησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε εθνικό επί-

πεδο από ένα φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την υιοθέτηση, εξέλιξη και επιβολή 

των προτύπων. 

1.13.6. Ασφάλεια.

Η προοπτική αποθήκευσης της ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή 

εγείρει την ανάγκη για αντιμετώπιση θεμάτων όπως η ασφάλεια και η 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Πράγματι, παρ' ότι η τεχνολογία πληροφορικής 

παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε 

αυτούς που έχουν την εξουσιοδότηση και μόνο, παράλληλα εισάγει μια σειρά από 

προβληματισμούς σε σχέση με την πραγματική ασφάλεια των δεδομένων (π.χ. 

καταγραφή κάθε αλλαγής στα συστήματα, προστασία των δεδομένων από λάθος 

χειρισμούς ή αστοχία του υλικού, εξασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις κλπ.).

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την 

ασφάλεια των δεδομένων, πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο διαδικασιών και 
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λειτουργιών, που θα πρέπει να τηρείται πιστά και με την ανάλογη προσοχή. 

Παράλληλα, πρέπει να οριστεί στο νοσοκομείο ένας υπεύθυνος ασφάλειας, ο οποίος 

θα πιστοποιεί ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες. Τέλος, είναι απαραίτητη η ορθή 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών γενικά σε θέματα ασφάλειας, αλλά 

και στις διαδικασίες που διασφαλίζουν και επιτηρούν τη διατήρηση της 

εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

1.13.7.  Κινητοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Η αναμενόμενη ωφέλεια από τη λειτουργία και χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος πρέπει να καταδειχθεί και να εκτιμηθεί από το προσωπικό και να 

ισχυροποιηθεί το ομαδικό πνεύμα εργασίας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η 

αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣ αποτελεί κοινή προσπάθεια του συνόλου του 

προσωπικού. Ταυτόχρονα, κατά το σχεδιασμό του εγχειρήματος πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη και η ανάλογη ευελιξία στην εύρεση κονδυλίων για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών ή βελτιώσεων του συστήματος, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.13.8.  Ετήσια ανανέωση-αναβάθμιση συστημάτων.

Δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων, με 

συνέπεια ταχύτατη απαξίωση αυτών, το νοσοκομείο πρέπει να έχει σε ετήσια 

βάση πρόγραμμα ανανέωσης και αναβάθμισης του εξοπλισμού. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις για τη βελτίωση τόσο του λογισμικού εφαρμογών όσο και του 

ενδιάμεσου χρήστη (user interface) πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαρκούς 

εξέτασης και παρακολούθησης, σε συνδυασμό πάντα με την αμέριστη υποστήριξη 

της διοίκησης του εκάστοτε νοσοκομείου.

1.14 Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων.

Τα πρώτα συστήματα που τοποθετήθηκαν τη δεκαετία του 70 [Collen 1974], 

χαρακτηρίζονταν από αρχιτεκτονική κεντρική, που αποτελούνταν από ένα κεντρικό 

υπολογιστή και περιφερειακά συνδεδεμένα σε αστέρα [Peterson 1988]. Σε 

αρχιτεκτονικές τέτοιου τύπου ένας κεντρικός υπολογιστής διαχειρίζεται όλη την 

πληροφορία, τα τερματικά και τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται για την 

ανταλλαγή πληροφορίας.
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Όπως αναφέρεται από τον Junghans (1995), η ανάγκη για αποκεντροποίηση των 

πληροφοριακών δικτύων δεν προέκυψε σαν μία απαίτηση για την ανάπτυξη του ίδιου 

του δικτύου, αλλά από τη δομή των λειτουργικών μονάδων μέσα στο νοσοκομείο. Τα 

διάφορα σημεία, όπου εργάζεται το προσωπικό είναι διάσπαρτα μέσα στο χώρο του 

νοσοκομείου και έτσι πρέπει και οι σταθμοί εργασίας να κατανέμονται αντίστοιχα. 

(Mulligen 1992).

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας πως, σχεδόν πάντα, ένα ΝΠΣ δομείται πάνω 

σε προϋπάρχοντα υποσυστήματα που λειτουργούν για συγκεκριμένες ιατρικές ή 

διοικητικές λειτουργίες (Prokosch 1995).

Από την ανάγκη για συνένωση-διαδυνδεσιμότητα των επιμέρους υπολογιστικών 

συστημάτων προέκυψαν τα κατανεμημένα δίκτυα. Αυτά υλοποιούνται από ένα σύνολο 

τοπικών δικτύων (LAN), όπου υπάρχουν διάφοροι υπολογιστές που είναι δομημένοι 

έτσι ώστε να υλοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα κατανεμημένα δίκτυα παρέχουν 

απευθείας υποστήριξη σε αποκεντρωμένες μονάδες. Τα τοπικά δίκτυα κάνουν χρήση 

της δικιάς τους δυνατότητας επεξεργασίας, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα 

πρόσβασης σε πληροφορίες που προέρχονται και αφορούν το σύνολο του οργανισμού. 

Με αυτή την αρχιτεκτονική μεγιστοποιείται η χρήση δικτυακών πόρων, υπηρεσιών και 

βάσεων δεδομένων. Ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι ότι υπάρχει η 

δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών, που μπορεί να προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές (Scherer 1995). Έτσι εξασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη και 

ανάπτυξη του συνολικού πληροφοριακού δικτύου.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων 

των νοσοκομείων είναι η ολοκλήρωση ενός συνόλου ανεξάρτητων δικτύων σε ένα 

κατανεμημένο σύνολο, που να παρουσιάζει συνοχή και να επιτρέπει την συνεργασία 

των διάφορων εφαρμογών προς την επίτευξη των κοινών στόχων που θέτονται μέσα στο 

ευρύτερο νοσοκομειακό περιβάλλον. Ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα είναι το πώς θα 

πρέπει να είναι μορφοποιημένα αυτά τα κατανεμημένα δίκτυα, ώστε να μπορεί να 

επιτυγχάνεται ταυτόχρονα, τόσο η προσαρμογή του κάθε δικτύου στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του κάθε οργανισμού, όσο και η εφαρμογή κοινών προτύπων στην ανάπτυξη 

των δικτύων, που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων.

Σαν απάντηση στην τεχνολογική διασύνδεση των κατανεμημένων συστημάτων 

προτείνονται στοιχεία ενδιάμεσου επιπέδου (middleware). Η προσέγγιση αυτή θεωρεί 

πως ένας οργανισμός υγείας είναι ένα σύνολο ανόμοιων χρηστών, που εκτελούν 
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ποικίλες δραστηριότητες, αλλά που έχουν την απαίτηση να βασίζονται και να 

μοιράζονται ένα κοινό σύνολο δεδομένων και να χρησιμοποιούν ένα κοινό σύνολο 

υπηρεσιών (Grimson 2000).

Το CEN ENV 12967–1 (ΗΙSA) [Πηγή: European Prestandard Medical Informatics

Healthcare Information System Architecture (HISA), Healthcare Middleware Layer

March 1997] είναι ένα πρότυπο που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Προτυποποίησης (CEN), που αγκαλιάζει την ιδέα αυτή του ενδιάμεσου επιπέδου. Το 

πληροφοριακό μοντέλο που προτείνεται αποτελείται από τρία επίπεδα που 

συνεργάζονται μεταξύ τους: τις εφαρμογές, το ενδιάμεσο επίπεδο και τα bitways. Κάθε 

ένα από αυτά τα επίπεδα είναι ξεχωριστά υπεύθυνο να καλύπτει συγκεκριμένες πλευρές 

του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος. Τα τρία 

επίπεδα παριστάνονται γραφικά στο σχήμα 14.

ΣΧΗΜΑ 14
Τα τρία επίπεδα του προτύπου H.I.S.A. ( προσαρμοσμένο από : Grimson 2000).
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Επιπλέον σημαντικά πρότυπα, που στοχεύουν στην επίτευξη της 

διασυνδεσιμότητας των εφαρμογών και φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στο χώρο της 

ανάπτυξης συστημάτων υγείας, είναι αυτά που προκύπτουν από τον οργανισμό 

προτυποποίησης HL7 [www.hl7.org (last accessed: 17-01-2006)]. Οι κανόνες που 

συνθέτουν τα πρότυπα αυτά, αποσκοπούν στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο 

επικοινωνούν τα διάφορα συστήματα ή ιατρικά μηχανήματα μεταξύ τους. Στόχος είναι 

να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ όλων αυτών των διαφορετικών τμημάτων 

ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή ή την τεχνολογία κατασκευής του κάθε 

υποσυστήματος. Από το 2003 ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα το ελληνικό τμήμα 

του οργανισμού ΗL7 [www.hl7hellas.gr (last accessed: 20-06-2007)]. Πέρα από την 

προώθηση της χρήσης και αποδοχής των προτύπων HL7 στην Ελλάδα, το τμήμα αυτό 

είναι επιφορτισμένο με την τεχνική προσαρμογή των προτύπων του ΗL7 στις 

απαιτήσεις του ελληνικού χώρου. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Εθνικών οδηγών 

υλοποίησης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη μείωση των λαθών και την 

αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.

1.15 Εφαρμογή του πλαισίου Ηλεκτρονικής Υγεία στις Μονάδες Υγείας.

H διασύνδεση των πληροφοριακών υποδομών και η καλή λειτουργία των 

δημόσιων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα προς 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις μονάδες υγείας (Αποστολάκης, 2002).

Επιπλέον, χρειάζεται ανάπτυξη των κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα 

Πληροφοριακά Συστήματα κατηγοριοποιούνται σε Εσωτερικά Πληροφοριακά 

Συστήματα, Διοργανωτικά Πληροφοριακά Συστήματα, Υπερεθνικά Πληροφοριακά 

Συστήματα και Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα (Αποστολάκης κ.α, 2004).

Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα. 'Έχουν ως σκοπό την υποστήριξη των 

εσωτερικών λειτουργιών των μονάδων υγείας. Συνήθως είναι η πρώτη κατηγορία που 

αναπτύσσεται σε μια μονάδα υγείας. Στην πλέον προηγμένη τους εκδοχή έχουν τη 

λειτουργία «Συστημάτων Διαχείρισης Ροών Εργασίας» (Workflow Μanagement 

Systems).

Διοργανωτικά Πληροφοριακά Συστήματα. Υποστηρίζουν την ανταλλαγή 

στοιχείων και γενικότερα τη συνεργασία μεταξύ μονάδων Υγείας, βασιζόμενα στη 

διασύνδεση των εσωτερικών τους Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω δικτύων. 
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Συνήθως βασίζονται σε Εθνικά Δίκτυα Διοίκησης και παρέχουν σημαντικά οφέλη,

όπως είναι η κοινή αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

Υπερεθνικά Πληροφοριακά Συστήματα. Έχουν σαν στόχο την υποστήριξη 

ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ μονάδων υγείας διαφόρων κρατών, καθώς και 

γενικότερα φορέων και υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.

Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα. Αποτελούν την πλέον συζητήσιμη 

σήμερα κατηγορία Πληροφοριακών Συστημάτων και αποσκοπούν στην παροχή προς 

τους πολίτες (δυνητικούς ασθενείς ή εργαζόμενους) και τις επιχειρήσεις της 

δυνατότητας πραγματοποίησης των συναλλαγών τους με μια μονάδα υγείας μέσω 

πολλαπλών καναλιών, όπως: Τηλεφωνικών Κέντρων (Call Centers), Διαδίκτυο, Κiosks 

(συνήθως με Touch Screen) και Ψηφιακής Διαδραστικής TV. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη δίνεται έμφαση σε Εξωστρεφή Πληροφοριακά 

Συστήματα με εισαγωγή «βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικής υγείας». Άμεσος είναι ο 

στόχος για τη δημιουργία διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης (portal) υγείας που θα 

λειτουργεί σαν κανάλι πρόσβασης προς όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (one 

stop shopping). 'Έμφαση δίνεται επίσης και στο κομμάτι που έχει σχέση με την 

πρόσβαση και τη δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης τόσο μέσω διαδικτύου, όσο και 

μέσω τηλεφώνου, info kiosk κ.λπ.

1.16 Το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας στις Πληροφοριακές Υποδομές των 

Μονάδων Υγείας.

Οι μονάδες υγείας δημιουργούν σε καθημερινή βάση τεράστιες ποσότητες 

δεδομένων διαφορετικού είδους (διοικητικά και οικονομικά δεδομένα, ιατρικά 

δεδομένα, κ.λπ.) και φύσης (έντυπα, ιατρικοί φάκελοι, 

ιατρικές εικόνες, βιοσήματα, κ.λπ.). 'Ένα από τα 

σημαντικότερα ίσως ζητήματα στο χώρο της ιατρικής 

πληροφορικής, είναι το θέμα της ανταλλαγής 

δεδομένων μεταξύ Πληροφοριακών Συστημάτων. 'Ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου 

(ΟΠΣΝ) ή Hospital Information System (HIS) αποτελείται από μια πληθώρα  

ανομοιογενών τμημάτων – υποσυστημάτων, τα οποία όμως, για να μπορούν να 

εξυπηρετούν τις γενικότερες ανάγκες ενός νοσοκομείου, είναι απαραίτητο να είναι σε 

θέση να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους.
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Ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας συνδέει πρόσωπα και φορείς σε ένα δίκτυο 

με έντονη συνεργασία και άμεση ποιοτική ανταλλαγή πληροφοριών (Sokolowski, 

1997). Στο σημείο αυτό απαιτείται η διαλειτουργικότητα των ΠΣΥ στη βάση της 

διασυνδεσιμότητας των επιμέρους συστημάτων και ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.

Διασυνδεσιμότητα: Αφορά τη φυσική σύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ συστημάτων. Κάθε σύστημα διαθέτει μια διεπαφή (interface) για τη 

μετάφραση των δεδομένων στα πρότυπα κάθε συστήματος, με το οποίο 

επικοινωνεί. 

Ολοκλήρωση: Αφορά στη διαφανή συνέργεια διαφόρων συστημάτων για την 

επίτευξη μιας εργασίας. Απαιτεί τη διασυνδεσιμότητα των συστημάτων και ειδικό 

λογισμικό (άρθρωμα) για συντονισμό των υποσυστημάτων.

Διαλειτουργικότητα: Αφορά στη συνεργασία συστημάτων για την 

πραγματοποίηση μιας εργασίας. Εμπεριέχει τις έννοιες της αυτονομίας και της 

συλλειτουργίας. Κάθε σύστημα έχει τη δική του λειτουργικότητα (προσφερόμενες 

υπηρεσίες) και το δικό του τρόπο επικοινωνίας (ανταλλασσόμενες πληροφορίες).

ΣΧΗΜΑ 15
Από τη διασύνδεση στη διαλειτουργικότητα των ΠΣΥ.

Για ένα διαλειτουργικό ΠΣΥ, που αξιοποιεί το σύνολο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ποιότητα, απαιτούνται: α) η

φυσική σύνδεση των μονάδων υγείας, β) η ασφαλής και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ των Πληροφορικών Συστημάτων στις μονάδες υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα 

Υγείας, κτλ) με απαραίτητη προϋπόθεση την ομοιογένεια στα πρότυπα δεδομένων, γ) η 
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προσαρμογή των φορέων υγείας στη νέα δομή των ολοκληρωμένων ΠΣΥ, ώστε να 

αξιοποιούν πλήρως το δίκτυο φορέων υγείας.

Προκειμένου να είναι σε θέση η διοίκηση ενός νοσοκομείου να παρακολουθεί με 

πραγματικά στοιχεία τη λειτουργία του, απαιτείται η εξαγωγή έγκυρων δεδομένων σε

μορφή επεξεργασμένης πληροφορίας. 'Έτσι, η διοίκηση ενός νοσοκομείου στηρίζεται στις 

πληροφορίες που αντλεί από τα συνεργαζόμενα συστήματα, που υπάρχουν στο 

νοσοκομείο, και συνεπώς όσο πληρέστερη είναι η ανάπτυξη της πληροφοριακής 

υποδομής, τόσο ευκολότερο είναι το έργο της διοίκησης μιας μονάδας υγείας.

ΣΧΗΜΑ 16
Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων υγείας.

Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 16, ένα ΠΣΝ περιλαμβάνει: α) το υποσύστημα 

διαχείρισης ασθενών, β) το διοικητικό/οικονομικό υποσύστημα, γ) το ιατρικό 

υποσύστημα, δ) το υποσύστημα εργαστηρίων και ε) τα υποσυστήματα επικοινωνίας με 

εξωτερικά συστήματα (συστήματα τηλεϊατρικής, εξωτερικά εργαστήρια, ασφαλιστικούς 

και άλλους φορείς υγείας -ΥΥΚΑ, ΔΥΠε). Τα υποσυστήματα παράγουν και 
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ανταλλάσσουν αναφορές, εκτυπώσεις καθημερινής εργασίας, στατιστικά δεδομένα, 

δείκτες ποιότητας, δείκτες αποτελεσματικότητας, δείκτες υγείας, κ.λπ. [Pavlopoulos & 

Delopoulos, 1999]. Στόχος είναι όλα τα πληροφοριακά συστήματα να ολοκληρωθούν σε 

ένα ενιαίο ασθενο-κεντρικό σύστημα (Harmoni, 2002), (Shortliffe et al., 2001), όπου η 

διακινούμενη πληροφορία θα ακολουθεί πρότυπα και κάθε νέο σύστημα θα 

συμμορφώνεται με αυτά.

ΣΧΗΜΑ 17
Ενδεικτική διάταξη υποσυστημάτων HIS.
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1.16.1 Συστήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Υγείας.

Τα πληροφοριακά συστήματα ασφάλισης και οι φορείς υγείας διαχειρίζονται 

σημαντική πληροφορία. Τα πρώτα διατηρούν πληροφορίες για το φάκελο υγείας των 

ασθενών, για τις ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούν, για τα φάρμακα που αγοράζουν 

κ.ο.κ. Ανταλλάσσουν πληροφορίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας (νοσοκομεία, 

κλινικές, γιατρούς και φαρμακεία), οι οποίες είναι προσωπικές για κάθε ασφαλισμένο και 

ταυτοποιούνται με βάση το μητρώο ασφαλισμένου. Οι ΔΥΠε και το Υπουργείο συλλέγουν 

ανώνυμα στοιχεία για επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού, αλλά και στοιχεία φόρτου 

και απόδοσης των νοσοκομείων.

Τα πληροφοριακά, όμως, συστήματα που βελτιστοποιούν τη λειτουργία ενός 

νοσοκομείου είναι:

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ, ή LIS-Laboratory Information

System).

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικών Εξετάσεων (RIS –Radiology Informatiοn 

System).

Το Σύστημα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Ιατρικών Εικόνων (PACS- Picture

Archiving and Communication System).

Διάφορα συστήματα  Τηλεϊατρικής και κατ' οίκον νοσηλείας .

1.16.1.1 Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων (LIS).

Ένα σύστημα LIS έχει ως βασικό στόχο να αυτοματοποιήσει και να 

μηχανογραφήσει τις διαδικασίες ενός νοσοκομειακού εργαστηρίου. Το κύκλωμα των 

εργαστηριακών εξετάσεων ενός νοσοκομείου περιγράφεται με τα παρακάτω βήματα:

Παραγγελία εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από το ΗΙS ή με έντυπο 

παραπεμπτικό προς το αρμόδιο εργαστήριο.

Λήψη δειγμάτων (αιμοληψία, κ.λπ.) στους κατάλληλους χώρους (εξωτερικά ιατρεία, 

αίθουσες αιμοληψίας, θάλαμοι κλινικών, ειδικές μονάδες θεραπείας, χειρουργεία, 

κ.λπ.) και ταυτόχρονη σήμανση των δειγμάτων με ετικέτες που διαθέτουν barcοde, 

το οποίο ταυτοποιεί μοναδικά το δείγμα και τον  ασθενή.

Τα δείγματα (το καθένα σημειωμένο με την ειδική ετικέτα) έρχονται στο σημείο 

υποδοχής (κεντρική γραμματεία του εργαστηριακού τομέα, ειδική γραμματεία 

εργαστηρίου, κ.λπ.), όπου γίνεται η παραλαβή από το αρμόδιο εργαστήριο.
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Τα δείγματα αντιστοιχίζονται με τα παραπεμπτικά, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των 

ασθενών, ενώ παράλληλα χωρίζονται σε λίστες αναλυτών (worklists) προκειμένου 

να προωθηθούν για ανάλυση. Αν οι αναλυτικές συσκευές το επιτρέπουν (ανάγνωση 

barcodes), τότε τα δείγματα τοποθετούνται στον αναλυτή, αυτός διαβάζει τον 

κωδικό barcοde του δείγματος και ζητά από το σύστημα τη λίστα των προς εκτέλεση 

εξετάσεων (αμφίδρομη επικοινωνία κατά query mode).

ΣΧΗΜΑ 18
Βασικές διαδικασίες ενός εργαστηρίου που συστηματοποιούνται με τη χρήση LIS.
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Οι αναλύσεις ενός σημερινού εργαστηρίου γίνονται στο μεγαλύτερό τους μέρος από 

ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αυτόματοι αναλυτές). Σ’ αυτή την περίπτωση 

τα δείγματα εισάγονται στους αντίστοιχους αναλυτές προκειμένου να 

επεξεργαστούν. 

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξετάσεων που, είτε λόγω σπανιότητας είτε λόγω 

πολυπλοκότητας, δεν διενεργούνται μέσω αυτόματων αναλυτών, αλλά με άλλες 

χειροκίνητες ή ημιαυτόματες εργαστηριακές μεθόδους. Σε αυτή την περίπτωση το 

αποτέλεσμα εγκρίνεται προφορικά από το διευθυντή του εργαστηρίου (ή άλλου 

αρμοδίου ατόμου) και κατόπιν εισάγεται χειροκίνητα στο LIS.

Πριν τυπωθούν ή αποσταλούν τα απαντητικά, αρμόδιο πρόσωπο του εργαστηρίου 

(π.χ. ο διευθυντής του), εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα ή ζητά νέες αναλύσεις 

προκειμένου να εκφέρει την τελική του άποψη. Η διαδικασία έγκρισης μπορεί να 

διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ενός LIS.

Στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα εκτυπώνονται και υπογράφονται αν

αποστέλλονται γραπτώς, ή αποστέλλονται ηλεκτρονικώς μέσω του ΗΙS.

Τα αποτελέσματα καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες (κλινικές, θεράποντες 

ιατροί, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, κ.λπ.) και διαβάζονται είτε σε έντυπη μορφή είτε 

μέσω οθόνης υπολογιστή στις κλινικές, εφόσον υπάρχει ανάλογο πληροφοριακό 

σύστημα.

1.16.1.2 Συστήματα διαχείρισης ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων (RIS, PACS).

Όπως και τα κλινικά εργαστήρια, οι εξετάσεις

που διενεργούνται σε ένα ακτινοδιαγνωστικό τμήμα 

είναι εξίσου σημαντικές για την αποτύπωση της 

πορείας της νόσου ενός ασθενή κι αποτελούν ένα 

από τα βασικά κέντρα παραγωγής σημαντικής 

ιατρικής πληροφορίας. Στη συνέχεια αναφέρονται 

οι βασικές διαδικασίες των απεικονιστικών 

εργαστηρίων.

Καταχώρηση στοιχείων ασθενή. Για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται στο 

γραφείο κίνησης, ενώ για τους εξωτερικούς γίνεται είτε στις κεντρικές γραμματείες 

(π.χ. εξωτερικών ιατρείων, επειγόντων περιστατικών) είτε απευθείας στις 

γραμματείες των εργαστηρίων. Σε περίπτωση που υπάρχει HIS, τα στοιχεία του 
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ασθενή λαμβάνονται από το υποσύστημα διαχείρισης ασθενή, μέσω κατάλληλης 

διασύνδεσης με το RIS/PACS.

Παραγγελία εξετάσεων. Γίνεται από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου 

μέσω κατάλληλου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) παραπεμπτικού προς το αντίστοιχο 

εργαστήριο.

Προγραμματισμός εξέτασης. Σύμφωνα με τις αιτούμενες εξετάσεις από τα 

τμήματα του νοσοκομείου, πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των εξετάσεων, 

ο οποίος αφορά τόσο χρονοπρογραμματισμό, όσο και τις κατάλληλες οδηγίες για 

κάθε εξέταση (π.χ. προετοιμασία ασθενή, τυχόν παράγοντες επικινδυνότητας 

εξέτασης, κ.λπ.). Δημιουργείται έτσι η λίστα εργασίας για κάθε μηχάνημα.

ΣΧΗΜΑ 19
Σύνδεση της λειτουργίας των συστημάτων RIS και PACS με το HIS.

Άφιξη ασθενή - Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων. Όπου απαιτείται, ανακτώνται 

από το αρχείο παλαιότερες εξετάσεις του ασθενή για αναφορά.

Εκτέλεση εξέτασης. Οι απαιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται και 

παράγονται οι απαραίτητες εικόνες. Σε περίπτωση χρήσης films, αυτά 

εκτυπώνονται και επισημαίνονται, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση με το 
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αντίστοιχο παραπεμπτικό. Οι εικόνες τοποθετούνται στο φάκελο του ασθενή μαζί 

με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία υπάρχουν και συλλέγονται στο γραφείο 

γνωματεύσεων (ή στη γραμματεία). Σε περίπτωση που οι εικόνες παράγονται 

ηλεκτρονικά, η ταυτοποίηση γίνεται συνήθως κατά την καταχώρηση των 

στοιχείων της εξέτασης στο μηχάνημα. Οι εικόνες φυλάσσονται στην κονσόλα 

του μηχανήματος (ή σε συνδεδεμένο workstation) για περαιτέρω επεξεργασία.

Γνωμάτευση - Πόρισμα. O αρμόδιος ιατρός πραγματοποιεί τη γνωμάτευση των 

εξετάσεων κατόπιν επισκόπησης των εκτυπωμένων films, είτε κατόπιν 

επεξεργασίας των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων εικόνων (οπότε και εκτυπώνονται 

τα αποτελέσματα της επεξεργασίας). Στη συνέχεια συντάσσει το πόρισμα, το 

οποίο συνοδεύει τις εικόνες στο φάκελο του ασθενή.

Αποστολή αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο τμήμα που 

αιτήθηκε την εξέταση (εσωτερικοί ασθενείς) ή παραδίδονται στον ασθενή 

(εξωτερικοί ασθενείς) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Αρχειοθέτηση. O φάκελος του ασθενή (ακριβή αντίγραφα εικόνων και 

πορισμάτων) αρχειοθετείται και φυλάσσεται για όσο χρόνο προβλέπεται.

ΕΙΚΟΝΑ 1
Πλήρες σύστημα RIS και PACS.
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Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται το μοντέλο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος RIS (Radiology Informatiοn System) σε συνδυασμό με ένα PACS (Picture

Archiving and Communication System) για την επεξεργασία και αποθήκευση των 

ιατρικών εικόνων με παραγωγικό τρόπο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάπτυξη 

ενός συστήματος RIS/PACS είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και με ιδιαίτερα 

αυξημένο κόστος υλοποίησης. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη όμως είναι 

συντριπτικά, τόσο για τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, όσο και για τη λειτουργία 

του «ψηφιακού» νοσοκομείου (Pavlopoulos & Delopoulos, 1999).

1.16.1.3 Εφαρμογές τηλεϊατρικής και λοιπές εφαρμογές εντός του Νοσοκομείου.

H πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέπει πλέον την 

ανάπτυξη και άλλων εφαρμογών και διαδικασιών, με κύριο στόχο τη μείωση της 

κίνησης ενός νοσοκομείου και την αποκλειστική ενασχόληση με τα περιστατικά που

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εκτός νοσοκομείου. H διαδικασία αυτή ονομάζεται 

«managed care» και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους ιστορικού για κάθε 

πολίτη, ανεξάρτητα αν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή αλλού, με ταυτόχρονο έλεγχο 

του αναγκαίου κόστους. Είναι γενικά παραδεκτό στην ιατρική, ότι η διαγνωστική 

διαδικασία είναι δυναμική και συνεχής, αφορά δε όλα τα στάδια ενασχόλησης του ιατρού 

με τον ασθενή. Είναι, επίσης, διεθνώς αποδεκτό, ότι βέβαιη διάγνωση, που αφορά στο 

50% περίπου των περιστατικών προκύπτει από το ιατρικό ιστορικό, 25-30% από την 

κλινική εξέταση και τα υπόλοιπα μόνο απαιτούν λεπτομερή διερεύνηση. Αν υπήρχε 

τρόπος, με τον οποίο ο ιατρός θα είχε αυτόματα το ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα από 

την κλινική εξέταση, θα μπορούσε με ασφάλεια να έχει αξιόπιστη και τεκμηριωμένη 

διάγνωση στο 75-80% των περιστατικών, όπου και αν βρίσκεται ο ασθενής. Σήμερα ο 

τρόπος αυτός υπάρχει και είναι δυνατός με την αξιοποίηση της τεχνολογίας 

δημιουργώντας εφαρμογές τηλεϊατρικής. Οι βασικές εφαρμογές που αφορούν σε ένα 

νοσοκομειακό ίδρυμα χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες:

Σε εφαρμογές προ-νοσοκομειακής φροντίδας (Clarke & Jones, 2005), όπου το 

νοσοκομείο σε συνεργασία με ένα φορέα άμεσης βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ) έχει τη 

δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την υποδοχή των έκτακτων 

περιστατικών που δρομολογούνται σε αυτό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την

αποστολή βιοσημάτων, ιατρικών εικόνων, καρδιογραφημάτων κ.λπ., από το 

ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο, όπου οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών θα 
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αποκτούν εγκαίρως γνώση για το περιστατικό και ακόμα καλύτερα θα μπορούν να 

χειρίζονται εξ’αποστάσεως τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ασθενοφόρου 

(Pavlopoulos et al., 1998).

Σε εφαρμογές κατ' οίκον νοσηλείας (home care) [Cooper & Urquhart, 2005], με 

σκοπό την αποφόρτιση των νοσοκομείων από ασκόπως κατειλημμένες κλίνες σε 

περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών, μετεγχειρητικής παρακολούθησης κ.λπ. 

Επιτυγχάνεται έτσι η συνεχιζόμενη περίθαλψη των ασθενών (continuity of care) με 

τρόπο φιλικό προς τους ασθενείς και οικονομικά βιωσιμότερο για το νοσοκομείο. 

Και εδώ έχουν εφαρμογή οι νέες τεχνολογίες τόσο των τηλεπικοινωνιακών μέσων 

(ασύρματες ζεύξεις, broadband networks, κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές ζεύξεις, 

κ.λπ.), όσο και του λοιπού εξοπλισμού (τηλεμετρία, εφαρμογές διαδικτύου, κ.λπ.).

Όλες οι εφαρμογές, όμως, θα πρέπει να διαλειτουργούν και να ανταλλάσσουν 

δεδομένα, έτσι ώστε να παράγονται δεδομένα χρήσιμα τόσο στη διοίκηση, όσο και 

στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. 

1.16.1.4 Διασύνδεση Διαχειριστικών και Κλινικών εφαρμογών  εντός του Νοσοκομείου.

Όπως έχει γίνει σαφές στις προηγούμενες παραγράφους, η δημιουργία 

πληροφοριακών υποδομών ακόμα και εντός ενός νοσοκομείου, πόσο μάλλον μεταξύ 

μονάδων υγείας, είναι μια σύνθετη διαδικασία που δε μπορεί να καλυφθεί από μία και 

μόνο εφαρμογή, λόγω της πολυπλοκότητας του χώρου της υγείας και πρόνοιας. Κατά 

συνέπεια απαιτείται η δημιουργία ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας βασισμένο σε 

διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Παρακάτω περιγράφεται η βέλτιστη τεχνική λύση για τη 

δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου. Στη λύση αυτή, όλα τα συστήματα συνδέονται μέσω 

ενός υποσυστήματος διασύνδεσης ΗL7 (middleware), με μια κοινή υποδομή 

επικοινωνίας (Cοmmοn Cοmmunication Ιnfrastructure - CCI). Αυτή η υποδομή 

επικοινωνίας φροντίζει όλες οι πληροφορίες που στέλνονται από ένα σύστημα να 

παραδίδονται στον προοριζόμενο παραλήπτη. 'Όταν αυτό είναι αδύνατο, το CCI θα 

ενημερώνει το σύστημα αποστολής για την αποτυχία εκτέλεσης της παράδοσης. Το ΗL7 

(Ηealth Level 7) αναγνωρίζεται διεθνώς ως η πιο δόκιμη και πετυχημένη λύση στο 

πρόβλημα της διαλειτουργικότητας στο χώρο της υγείας (Spyrou & Βerler & Βamidis, 

2003). Στο σχήμα 20 απεικονίζονται οι βασικές ανάγκες διασύνδεσης εντός ενός 

νοσοκομείου.
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ΣΧΗΜΑ 20
Βασικές ανάγκες διασυνδεσιμότητας μεταξύ εφαρμογών σε ένα νοσοκομείο.

Ιδεωδώς όλα τα πληροφοριακά συστήματα κατανάλωσης είναι ικανά να 

λαμβάνουν πληροφορίες υπό τη μορφή μηνυμάτων (Application Protocol Data Units -

ΑPDUs). Προκειμένου να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτή την ιδανική 

κατάσταση, χρησιμοποιείται ένα πρόσθετο σύστημα middleware που εκτελεί μια 

επαναλαμβανόμενη σύνδεση με τις βάσεις δεδομένων και εξάγει τις πιο πρόσφατες 

πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα (infοrmation broadcast system). Είναι έτσι το 

μόνο σύστημα που συνδέεται κατευθείαν με τη βάση δεδομένων που φέρει τις τρέχουσες 

πληροφορίες. Αυτό το σύστημα παράγει τα APDUs με τις πληροφορίες και τα μεταδίδει 

σε όλα τα συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα. Το Σχήμα 21 παρουσιάζει τη 

διαφορά μεταξύ της απευθείας διασύνδεσης με μια βάση δεδομένων (συνήθως με 

επιβάρυνση του φόρτου εργασίας της βάσης δεδομένων) και μέσω middleware.

ΣΧΗΜΑ 21
Χρήση εφαρμογής τύπου middleware.
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H συνέπεια της εισαγωγής ενός middleware brοadcasting system είναι ότι το 

φορτίο εργασίας στη βάση δεδομένων παραμένει σταθερό αντί να είναι ανάλογο με 

τον αριθμό των συνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό και αφορά τα «κληροδοτημένα» (legacy) πληροφοριακά συστήματα, τα

οποία ήδη λειτουργούν στα όριά τους. Το παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 22)

εικονογραφεί την επιβάρυνση του συστήματος.

ΣΧΗΜΑ 22
Απλοποιημένη σχηματική παράσταση της επιβάρυνσης πληροφοριακών 

συστημάτων.

Για να επιτευχθεί ευρεία μετάδοση (σε πολλούς αποδέκτες - εφαρμογές) των 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το middleware broadcasting system συνδέεται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα στη βάση δεδομένων σε βαθμό που του επιτρέπει να επιδεικνύει 

συμπεριφορά πραγματικού χρόνου (real-time). Προφανώς, όσο υψηλότερη είναι η 

συχνότητα, τόσο επιβαρύνεται η βάση δεδομένων. O όρος «πραγματικός χρόνος» 

συχνά εννοείται σαν «πολύ γρήγορος σε απόκριση». Εντούτοις η σωστή ερμηνεία είναι 

«αρκετά γρήγορος για να κρατήσει πιστά τη σειρά των σχετικών συμβάντων του 

πραγματικού κόσμου που το σύστημα παρακολουθεί». 

H χρησιμοποίηση HL7 AΡDUs για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων φέρει 

ορισμένα ξεχωριστά πλεονεκτήματα:

Όλα τα συστήματα μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους με έναν κοινό τρόπο.

Υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των συστημάτων, η οποία επιτρέπει οι πληροφορίες να 

δρομολογούνται, να αποθηκεύονται, να προωθούνται, και να επεξεργάζονται 

ανεξάρτητα από την πραγματική ανταλλαγή.
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Τα πληροφοριακά συστήματα που ανταλλάσσουν πληροφορίες δεν χρειάζεται να 

αποκαλύπτουν την εσωτερική τους δομή το ένα στο άλλο. Αυτή η μορφή της 

«απόκρυψης των πληροφοριών» (information hiding) βελτιώνει σημαντικά την 

ικανότητα σύνδεσης των συστημάτων.

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι, όταν τα συστήματα παρέχουν μια κοινή 

διεπαφή (interface) για αποστολή και παραλαβή πληροφοριών, όχι μόνο μπορούν 

εύκολα να συνδεθούν, αλλά ακόμη κι η δρομολόγηση των πληροφοριών γίνεται 

εφικτή. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για τη διασύνδεση απομακρυσμένου 

συστήματος, που δεν μπορεί να επικοινωνήσει κατ' ευθείαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

2 . 1  Π ρ ό τ υ π α  κ α ι  Π ρ ω τ ό κ ο λ λ α  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς .

H διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων αφορά το πώς 

επικοινωνεί η μονάδα υγείας τόσο εσωτερικά, όσο και με άλλες μονάδες ή τους πολίτες. 

Για λόγους ευχρηστίας οι περισσότερες φυσικές γλώσσες επιτρέπουν το ίδιο στοιχείο να 

ονομαστεί με διαφορετικούς τρόπους. Όμως κάθε ορολογία πρέπει να περιέχει ένα 

ξεχωριστό όνομα για κάθε διακριτή οντότητα. Δεδομένου του εύρους και της δυσκολίας 

της οργάνωσης όλων των όρων, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Wοrld Ηealth 

Organization) προσπαθεί να καθορίσει τις προδιαγραφές προτύπων για κλινικά 

δεδομένα. Σήμερα υπάρχουν παραπάνω από 130 γνωστά συστήματα που αναπτύχθηκαν 

για αυτόν το σκοπό, αλλά ευρύτερη αποδοχή είχαν: το ICD (International Classification

of Diseases), το RC (Read Codes), το SNOMED (Systematized Nomenclature οf 

Ηuman &Veterinary Medicine), το DRG (Diagnosis Related Grοup), το McSΗ (Medical 

Subject Ηeading) και τέλος το CANDO (Computer Assisted Natural Disaster 

Oρeration). Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το ICD είναι από τα πιο σημαντικά τόσο στο 

διεθνή χώρο όσο και στην Ελλάδα αφού έχει υιοθετηθεί από τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Υγείας της Ελληνικής Αγοράς (Αποστολάκης, 2002).

Ένα επίσης μεγάλο κομμάτι είναι τα πρότυπα για την επικοινωνία μεταξύ 

συστημάτων (ή υποσυστημάτων). Σε αυτά μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα:

Πρωτόκολλο ΤCΡ/ΙΡ

Το πρωτόκολλο ΤCΡ/ΙΡ (Braden, 1989) συνθέτει μια ομάδα πρωτοκόλλων, στην 

οποία βασίζεται η επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων. Έχει πάρει το 

όνομά του από δύο από τα πολλά πρωτόκολλα που το απαρτίζουν: το ΤCΡ 

(Transmission Control Ρrotocol) και το ΙΡ (Ιnternet Ρrοtοcοl) που ήταν τα πρώτα 

πρωτόκολλα που οριοθετήθηκαν. Το ΤCΡ/ ΙΡ ονομάζεται και Internet Ρrotocol Suite 

λόγω του ότι αποτελεί το τηλεπικοινωνιακό πρωτόκολλο στο οποίο βασίζεται η 

διαδικτυακή επικοινωνία. Σήμερα πλέον το πρωτόκολλο TCP/ΙΡ είναι το πρότυπο για 

την επικοινωνία μεταξύ όχι μόνο πληροφοριακών συστημάτων, αλλά εν γένει συσκευών 

που απαρτίζουν ένα πληροφοριακό σύστημα ακόμα και μηχανημάτων (για παράδειγμα 
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ιατρικών μηχανημάτων, αναλυτικών οργάνων, κ.λπ.). Επίσης, σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι τόσο το πρότυπο HL7 ( Health Level 7), όσο και το πρότυπο DICOΜ 

(Digital Imaging and Communications in Μedicine), βασίζουν το επικοινωνιακό τους 

υπόβαθρο στο TCP/ΙΡ πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Πρότυπο HL7

Το HL7 είναι το πρότυπο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή κλινικών, 

οικονομικών και διαχειριστικών δεδομένων μεταξύ ανεξάρτητων πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας (π.χ. Νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, 

εργαστηριακών πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων συνταγογράφησης, 

κ.λπ.). Αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Health Level 7 (HL7, 2004) και σήμερα 

βρίσκεται στην έκδοση 2.5. Σύντομα όμως προβλέπεται να υιοθετηθεί η έκδοση 

HL7 3.0 η οποία και είναι απόλυτα συμβατή με τη γλώσσα ΧΜL (extensive markup 

language) (XΜL, 2004), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα βασισμένα 

στις τεχνολογίες Internet.. Είναι πλέον πολύ περισσότερο από ένα απλό πρωτόκολλο 

ανταλλαγής δεδομένων, είναι ένα πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση πληροφοριών 

και δεδομένων στην υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό στη διασυνδεσιμότητα πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας, αφού δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 

συστημάτων με τρόπο διαφανή. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τόσο 

δημογραφικά και διαχειριστικά στοιχεία ασθενούς (ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, 

ασφαλιστικό φορέα, κ.λπ.), όσο και στοιχεία που αφορούν σε παραγγελίες και 

αποτελέσματα εξετάσεων. Μ' αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η ανταλλαγή και 

ενσωμάτωση δεδομένων στο ευρύτερο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων 

υγείας. Με δεδομένη τη μετάβαση του HL7 στο πρότυπο της γλώσσας XΜL και 

συνεπώς σε τεχνολογίες Internet, τα οφέλη από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου 

προτύπου σε συστήματα τηλεματικής υγείας θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά. 

Σημαντική επίσης θεωρείται και η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής CDA (Clinical 

Document Architecture) από το HL7. Το CDA (γνωστό και παλαιότερα ως ΡRΑ -

Patient Recοrd Architecture) προσφέρει ένα πρότυπο ανταλλαγής κλινικών 

εγγράφων (π.χ. σημειώσεις εξιτηρίου, συνταγές, απαντητικά εξετάσεων, κ.λπ.) 

φέρνοντας στην ουσία τα συστήματα πληροφορικής υγείας πιο κοντά στην 

υλοποίηση του ιατρικού φακέλου.
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Πρότυπο DICOM

Το πρότυπο DICΟΜ (Digital Imaging and Communications in Μedicine) 

αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για την επικοινωνία μεταξύ ιατρικών 

απεικονιστικών συσκευών και την ανταλλαγή ακτινολογικών και λοιπών ιατρικών 

εικόνων. Το Πρότυπο DICΟΜ αναπτύχθηκε από τη συνεργασία του American

College of Radiology (ΑCR, 2004) και του Νational Electrical Μanufacturers

Association (ΝΕΜΑ, 2004). Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε συστήματα διαχείρισης 

και ανταλλαγής ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων, αφού μέσω του προτύπου 

DICΟΜ είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών και συστημάτων 

διαφορετικών κατασκευαστών (π.χ. η απεικόνιση μιας τομογραφικής εικόνας από 

διαγνωστική κονσόλα άλλου κατασκευαστή). H υιοθέτηση δε του πρωτοκόλλου 

TCP/ΙΡ στην υλοποίηση του επικοινωνιακού υποβάθρου του προτύπου DICΟΜ, είχε 

σαν άμεσο αποτέλεσμα την ευρεία επέκταση του DICΟΜ τόσο σε περιβάλλον 

τοπικού δικτύου  (Local Area Νetwork - LΑΝ), όσο και σε δίκτυα ευρείας ζώνης 

(Wide Area Νetwork - WΑΝ). 

Άλλα, τέλος, πρότυπα επικοινωνίας είναι τα:

Medical Data interchange Standard-MEDIS της ΙΕΕΕ (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers), που ορίζει τη μορφή των μηνυμάτων 

που ανταλλάσσονται μεταξύ εφαρμογών και περιλαμβάνει όλα τα θέματα 

που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων 

[Harrington, 1991].

EDI-EDIFACT (Electronic Data Ιnterchange fοr Administration,

Commerce and Transport) για την ανταλλαγή δομημένων εγγράφων μεταξύ

εφαρμογών.

NCPDP (National Council of Prescription Drug Programms) που αφορά

την ανταλλαγή πληροφοριών για φάρμακα (ενδείξεις/αντενδείξεις) και

χρεώσεις (Jang & Κim, 2004, DICOM, 2004).

Πρότυπα  για αναπαράσταση κλινικών δεδομένων.

Μία άλλη κατηγορία προτύπων είναι τα πρότυπα  για αναπαράσταση κλινικών 

δεδομένων. Περιγράφουν διαγνώσεις και κλινικές διαδικασίες με «κοινή γλώσσα» για 

την αποφυγή ασαφειών και σφαλμάτων. Οι συνάφειες μεταξύ των προτύπων 

απεικονίζονται στο σχήμα 23.
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α) Η Διεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών - International Classification of

Diseases (ICD) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αντιστοιχεί ένα κωδικό σε 

κάθε ασθένεια (Gersenovic, 1995). Χρησιμοποιείται από φορείς υγείας και 

κοινωνικής ασφάλισης, στατιστικολόγους κλπ. σε πολλά έγγραφα, αρχεία 

νοσηλείας, έγγραφα επιστροφής δαπανών υγείας κ.ά. Περιγράφει το προσβληθέν 

όργανο ή σύστημα, την αιτιολογία της ασθένειας κλπ.

β) Το Internationa1 Classification in Primary Care -ICPC-2 [ICΡC2] 

κωδικοποιεί την αλληλεπίδραση ασθενή - ιατρού σε ένα περιστατικό ή σε μια 

σειρά περιστατικών (π.χ. ιατρικές επισκέψεις). Περιγράφει το είδος του 

προβλήματος, τα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής κλπ.

γ) Οι Read Codes [ReadCodes] (ή Clinical Terms) καλύπτουν τη θεραπευτική 

αγωγή και την περίθαλψη των ασθενών (Ο'Neil et al., 1995), περιγράφοντας θέματα 

όπως σημάδια και συμπτώματα, εξετάσεις, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές και 

φάρμακα.

δ) Η ονοματολογία SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine)

αποσκοπεί να καλύψει όλα τα στοιχεία του φακέλου υγείας του ασθενή (Cote et al, 

1993). Ορίζει το βασικό άξονα του θέματος και συνεχίζει με περαιτέρω 

κατηγοριοποίηση. 

ε) Το σύστημα ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών DRG (Feinstein, 1987)

δημιουργήθηκε για να συσχετίσει ασθένειες και κόστος θεραπείας. Απευθύνεται 

στα νοσοκομεία και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας υγείας. 

Ομαδοποιεί τις ασθένειες του ICD σε 23 κύριες κατηγορίες, ανάλογα με τα όργανα και 

σε επιμέρους υποκατηγορίες, ανάλογα με τις επιπλοκές, την ηλικία του ασθενούς, τις 

ημέρες νοσηλείας κ.λ.π ορίζοντας έτσι κατηγορίες κόστους.

στ) Το σύστημα ATC (Anatomic Therapeutic Chemical) ταξινομεί ιεραρχικά σε 

5 επίπεδα τα φάρμακα. Χρησιμοποιείται από τον ΕΟΦ.

ζ) Το πρότυπο LOINC (McDonald, 1995) κωδικοποιεί τις εξετάσεις από 

εργαστηριακά μηχανήματα. Σχεδιάστηκε για χρήση με το HL7 και υιοθετήθηκε και 

από το DICOM. Περιλαμβάνει πάνω από 34.000 κωδικούς εξετάσεων που 

προσδιορίζουν το μέγεθος προς μέτρηση, τον τύπο του μεγέθους, τη χρονική 

διάρκεια, το όργανο, την κλίμακα και τη μέθοδο μέτρησης.
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η) Το πρότυπο DSM (Diagnostic and Statistical Μanual for Μental Disorders) 

κωδικοποιεί τις ψυχικές διαταραχές σε 5 άξονες και είναι συμβατό με το αντίστοιχο 

τμήμα του ICD.

ΣΧΗΜΑ 23
Πρότυπα Αναπαράστασης Κλινικών Δεδομένων.

Πρότυπα αναγνώρισης ασθενών, παροχέων, οργανισμών ή προϊόντων.

Θα πρέπει επίσης να κάνουμε αναφορά για τα λεγόμενα πρότυπα αναγνώρισης. 

Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν την ανάγκη για ύπαρξη κάποιων μοναδικών κωδικών 

(αναγνωριστικά-προσδιοριστές), που να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο κάθε 

ασθενή, παροχέα, οργανισμό ή προϊόν. Τα πρότυπα αναγνώρισης είναι: 

α) Αναγνωριστικά Ασθενών. O αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security  

Number - SSΝ) θεωρείται σαν ένας αριθμός, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά κάθε ασθενή 

στις ΗΠΑ. 

β) Αναγνωριστικά Παροχέων. Το Κέντρο Οικονομικής Διαχείρισης των 

Οργανισμών Υγείας (Ηealth Care Financing Administration-ΗCFΑ) στις ΗΠΑ έχει 

δημιουργήσει έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο προσδιοριστή, γνωστό με το όνομα 

«Universal Physician Identifier Νumber-UΡIΝ». O UΡΙΝ δίνεται μόνο σε γιατρούς, οι 

οποίοι δουλεύουν με ηλικιωμένους ασθενείς. 
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γ) Αναγνωριστικά Τύπου Περίθαλψης. Eυρέως χρησιμοποιούμενo είναι το «Ηealth 

Industry Νυmber-ΗΙΝ», το οποίο είναι ένα αναγνωριστικό για οικογενειακούς γιατρούς και 

φαρμακεία λιανικής. 

δ) Προσδιοριστές Προϊόντων και Ετικετών Προμηθειών. Σε αυτή την περιοχή 

χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις προσδιοριστές: α) O «Labeler Identification Code-LIC», ο 

οποίος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον κατασκευαστή ή το διανομέα και 

παρέχεται από το ΗΙΒCC, β) O LIC χρησιμοποιείται με ή χωρίς barcodes για προϊόντα ή 

προμήθειες που διανέμονται μέσα σε κάποιο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, γ) O 

κωδικός «Universal Product Code-UPC» συντηρείται από το Uniform Code Council και 

χρησιμοποιείται για ετικέτες προϊόντων, τα οποία πωλούνται σε τιμές λιανικής (Τάγαρης, 

1999).

Πρότυπα εξασφάλισης απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων.

Μια τελευταία κατηγορία προτύπων είναι τα λεγόμενα πρότυπα εξασφάλισης 

απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Η ανάπτυξη συστημάτων ιατρικού φακέλου 

βασισμένου σε υπολογιστή, καθώς και δικτύων υπολογιστών ανάμεσα σε οργανισμούς 

υγείας, δημιούργησαν την ανάγκη για ανάπτυξη προτύπων και μεθόδων που θα 

εξασφαλίσουν το ιατρικό απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Οι παρακάτω 

δραστηριότητες σχετίζονται με αυτές ακριβώς τις ανάγκες: 

α) Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία (Νational Health System-

ΝΗS) έχει θέσει έναν αριθμό για την πρόσβαση στα δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε υπολογιστές προστατεύονται από 

παραβάσεις του απορρήτου, από αλλοίωση ή παραφθορά, καθώς και από απώλεια. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, νομικά κατοχυρωμένες για να διαφυλάξουν 

την πληροφορία, η οποία φυλάγεται σε υπολογιστές του ΝΗS, όπως το Data Protection 

Act και το Computer Μisuse Act,   β) Το American Society for Τesting and Μaterials-

ΑSΤΜ απευθύνεται σε ανάλογα ζητήματα. 

Τέλος, αναφορά πρέπει να γίνει και στην προσβασιμότητα του πολίτη. Ένας 

τρόπος για να βελτιωθούν οι συναλλαγές στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Υγείας 

είναι να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων με τα 

συστήματα των έξυπνων καρτών (smart cards). Ως έξυπνη κάρτα χαρακτηρίζουμε τις 

μορφολογικά γνωστές πλαστικές κάρτες, που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν 

και να επεξεργάζονται πληροφορίες (Tolley & Johnson, 2000) και συγκεκριμένα 
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συντελούν στην: α) Αναγνώριση στοιχείων: Οι κάρτες χρησιμοποιούνται για να 

απλοποιήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης στοιχείων, β) Μεταφορά δεδομένων: Τα 

δεδομένα μπορούν να περιέχονται σε μια κάρτα και να διαβιβάζονται όπου κρίνεται 

απαραίτητο. Τα  δεδομένα μπορούν να είναι από συνταγές γιατρού μέχρι διοικητικά 

ή ιατρικά θέματα, και γ) Κρυπτογράφηση/Αποκρυπτογράφηση: Ένα σύστημα που 

χρησιμοποιεί κάρτα είναι πιο ασφαλές, δεδομένου ότι τα οποιαδήποτε μυστικά 

κλειδιά/κώδικες δεν χρειάζεται να αντιγραφούν στην τελική συσκευή.

2.2 Αναγκαιότητα Ολοκλήρωσης και Διασύνδεσης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στον τομέα της υγείας και αντιμετώπιση θεμάτων 

Διασυνδεσιμότητας γενικότερα.

Η δυσκολία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διαφόρων Πληροφοριακών 

Συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε μια μονάδα υγείας αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα εμπόδια προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και 

αποτελεσματικότητας του Τομέα Υγείας στη χώρα μας.

Η αναγκαιότητα της Ολοκλήρωσης και Διασύνδεσης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στον τομέα της υγείας κρίνεται υψίστης αμεσότητας. Τεχνικά, τα 

προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι:

H ανομοιογένεια και η κατανεμημένη μορφή των δεδομένων.

Οι διαφορετικές, συχνά «αλληλοσυγκρουόμενες» απαιτήσεις των διαφόρων χρηστών. 

Διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις ενός ιατρού σε ένα μικρό Περιφερειακό Ιατρείο και 

άλλες οι απαιτήσεις ενός Νοσοκομείου με εκατοντάδες ασθενείς καθημερινά.

Για την επίτευξη του στόχου της διασυνδεσιμότητας και της διαλειτουργικότητας είναι 

απαραίτητο να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. H ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού για τη διασυνδεσιμότητα στο χώρο της 

Υγείας. 

2. H ευρεία χρήση των προτύπων. Τα προς υλοποίηση συστήματα και υποσυστήματα 

πρέπει να ακολουθούν πιστά τα υπάρχοντα πρότυπα, αλλά και να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις τους. 

3. H δημιουργία αρχών πιστοποίησης στην Ελλάδα και ειδικότερα όσον αφορά το 

πρωτόκολλο HL7. Το πρωτόκολλο HL7 έχει εδραιωθεί σε πάρα πολλές χώρες του 

κόσμου, ξεκινώντας από τις H.Π.Α., δημιουργώντας γραφεία εκπροσώπησης σε 

διάφορες χώρες (HL7 affiliates). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27 τέτοιοι οργανισμοί εκτός 
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Η.Π.Α., δίνοντας μια διεθνή διάσταση σε ένα πρωτόκολλο που διαμορφώθηκε από 

κοινού από τους ίδιους τους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων, την 

ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά της ιατρικής πληροφορικής, με σκοπό να λύσει 

τα ακανθώδη προβλήματα διασυνδεσιμότητας που προκύπτουν στον τομέα της υγείας. 

Παράρτημα του οργανισμού υπάρχει πλέον και στην Ελλάδα, το HL7 Hellas, το οποίο 

είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός οργανωμένου και 

δομημένου πλαισίου διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα.

H διασυνδεσιμότητα στην ιατρική πληροφορική συνήθως ορίζεται ως εξής:

Διασυνδεσιμότητα με υπάρχουσα υφιστάμενη μηχανογραφική κατάσταση, με σκοπό 

την αξιοποίηση της υπαρκτής υποδομής σε λογισμικό και εφαρμογές (π.χ. Legacy 

systems).

Διασυνδεσιμότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων και 

πληροφοριακών συστημάτων εργαστηρίων.

Διασυνδεσιμότητα με διακριτά συστήματα που ολοκληρώνουν τη λειτουργικότητα 

ιατρικών υποσυστημάτων (π.χ. RIS και PACS), καθώς και σύστημα διαχείρισης 

δεδομένων ιατρικού φακέλου ασθενούς.

Διασυνδεσιμότητα σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ μονάδων υγείας με το Υπουργείο 

Υγείας - Πρόνοιας (π.χ. Χάρτης Υγείας) και άλλες οντότητες (Ασφαλιστικά Ταμεία, 

Ιδιωτικός Τομέας Υγείας, κ.λπ.).

Η πιο δόκιμη αντιμετώπιση είναι η χρήση τεχνολογιών ανταλλαγής μηνυμάτων 

(messaging), που είναι ευρέως διαδεδομένες και εύκολο να αναπτυχθούν (Grimson, 2000). 

H βασική ιδέα είναι η χρήση μιας αρχιτεκτονικής ανταλλαγής μηνυμάτων από τους 

διάφορους εμπλεκόμενους χρήστες σε μία διαδικασία και στην αυστηρή τυποποίηση των 

μηνυμάτων. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι χωρίς τη χρήση του προτύπου HL7 υφίσταται η 

αναγκαιότητα κατασκευής και υποστήριξης πολλών διεπαφών διαφορετικού τύπου. Με τη 

χρήση ενός υποσυστήματος διασύνδεσης μέσω HL7 (middleware) η κατάσταση 

διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σχήμα 24, όπου υλοποιούνται λιγότερες διεπαφές.
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ΣΧΗΜΑ 24
Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση της μείωσης των αναγκαίων διεπαφών με
τη χρήση του προτύπου HL7.

2.3 Παρακολούθηση της λειτουργίας Εσωτερικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Καθώς οι στόχοι και οι απαιτήσεις κάθε οργανισμού υγείας για αύξηση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μεγαλώνουν διαρκώς, και παράλληλα, καθώς το 

εργασιακό τους περιβάλλον με τη διαρκή εξέλιξη της νέας τεχνολογίας μεταβάλλεται, τα 

πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν στο χώρο αυτό, απαιτούν συνεχείς διορθώσεις 

και βελτιώσεις. 

Με τον όρο συντήρηση λογισμικού, αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μετά τη φάση της υλοποίησης ενός 

πληροφοριακού συστήματος, με σκοπό τη διατήρηση της ικανοποιητικής λειτουργίας και 

της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των στόχων, για τους οποίους το σύστημα αρχικά 

αναπτύχθηκε (Raymond & Jordan, 2002, Gοrdοn & Gordon, 2002, Avgerou & Cοrnfοrd, 

1998). Είναι σημαντικό, λοιπόν, να παρακολουθείται η λειτουργία του συστήματος και να 

γίνεται καταγραφή των αναγκών, ώστε αυτές να συμπεριληφθούν στο νέο σύστημα.

Ενέργειες Συντήρησης: Διόρθωση λαθών (bugs) και βελτιστοποίηση ρυθμίσεων, 

καταγραφή απαιτήσεων για διορθώσεις, κατηγοριοποίηση διορθώσεων, κατάρτιση 

προγράμματος συντηρήσεων, κατάρτιση προγράμματος αναβαθμίσεων.
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Είδη διορθώσεων: Patch - Μία άμεση ή προσωρινή επέμβαση για διόρθωση 

κώδικα, Service Pack - Ομαδικές διορθώσεις κώδικα, Version - Συνολική βελτίωση 

εφαρμογών, Upgrade - Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών (Zwass, 1998).

Εκτός όμως από τη συντήρηση, θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση της 

λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος Υγείας, η οποία, εκτός από τον έλεγχο σχετικά 

με την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία, αποσκοπεί και στο να εξασφαλιστεί ότι το 

σύστημα ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν. Συνήθως, χρησιμοποιούνται τέσσερα 

επίπεδα για την παρακολούθηση της λειτουργίας: της δοκιμής (testing), της επαλήθευσης 

(verifιcation), του ελέγχου της σωστής λειτουργίας (validation) και της πιστοποίησης (certifιcation) 

(Long, 1989).

Σημαντικό, επίσης, είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας να έχει τη δυνατότητα να 

ανακάμψει όταν για κάποιο λόγο καταρρεύσει το σύστημα. 

Για να επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω, η ομάδα συντήρησης του λογισμικού ενός 

πληροφοριακού συστήματος σε κάθε υπηρεσία υγείας, πρέπει να είναι στελεχωμένη από 

άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες και προσόντα, των οποίων οι ειδικότητες προτείνεται 

(Umbaugh, 1988) να κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες:

Το διαχειριστή της συντήρησης.

Τον αρχειοφύλακα.

Το βιβλιοθηκάριο της τεκμηρίωσης των αρχείων τον συστήματος.

Τον προγραμματιστή.

Παράλληλα με τις ομάδες αυτές , όμως, τη διαδικασία συντήρησης οδηγεί και η 

διοίκηση ενός οργανισμού, ζητώντας βελτιωμένα χαρακτηριστικά, που να μπορούν να 

ενσωματωθούν στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Ωστόσο, εκείνοι που έχουν 

τις περισσότερες απαιτήσεις και είναι οι κύριοι οδηγοί αλλαγών σε ένα σύστημα, είναι οι ίδιοι 

οι χρήστες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κύριες δραστηριότητες της ομάδας συντήρησης του λογισμικού ενός ΠΣ στις Υπηρεσίες 
Υγείας.

Ομάδα συντήρησης του λογισμικού 

ενός ΠΣ στις Υπηρεσίες Υγείας.

Κύριες δραστηριότητες

της ομάδας.

11.. ΔΔιιααχχεειιρριισσττήήςς ττηηςς ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς

 Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των 

αιτημάτων για αντιμετώπιση προβλημάτων.

 Απόφαση για την κρισιμότητα μίας 

δυσλειτουργίας λογισμικού.

 Κωδικοποίηση και άμεσος έλεγχος των 

πραγματοποιηθέντων αλλαγών.

 Ανάθεση, στα κατάλληλα άτομα, της 

δημιουργίας των αρχείων τεκμηρίωσης με 

σημαντικές πληροφορίες για την υποστήριξη 

της διαδικασίας συντήρησης.

 Σύνταξη επίσημων αναφορών  για τις εργασίες 

συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν.

22.. ΑΑρρχχεειιοοφφύύλλαακκααςς

 Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας όλων των 

αρχείων και των δισκετών που 

χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία 

συντήρησης του λογισμικού.

33.. ΒΒιιββλλιιοοθθηηκκάάρριιοοςς ττεεκκμμηηρρίίωωσσηηςς ττωωνν

ααρρχχεείίωωνν ττοουυ σσυυσσττήήμμααττοοςς

 Συστηματοποίηση και ανάκτηση των 

πληροφοριών που είναι χρήσιμες για το 

προσωπικό συντήρησης λογισμικού.

Αποθήκευση των βασικών εντύπων, που 

έχουν συμπληρωθεί από τους χρήστες και 

περιέχουν τις ζητούμενες και αποδεκτές 

αλλαγές στο λογισμικό του συστήματος.

44.. ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσττήήςς

 Επανακωδικοποίηση του λογισμικού.

 Καταγραφή των αλλαγών που έχει 

πραγματοποιήσει στον κώδικα του 

προγράμματος και στα αρχεία.

 Ενημέρωση του αρχειοφύλακα για τις ενέργειές 

του.
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2.4 Προβλήματα στη Διαδικασία Συντήρησης του Εσωτερικού Πληροφοριακού 

Συστήματος.

H διαδικασία της συντήρησης του λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων, 

εκτός από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητάς τους, μπορεί 

επιπλέον να προκαλέσει και ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων (Fitzgerald, 1999, Bennett

et al.2000). Μερικά από αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια:

1) Κόστος. H διαδικασία της συνεχούς τροποποίησης των πληροφοριακών 

συστημάτων και ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, όπου οι μεταβολές στη λειτουργία 

τους είναι πολλές και μη προγραμματισμένες, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 

δαπανηρή. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, πολλοί οργανισμοί υγείας, έχουν 

υιοθετήσει τη δημιουργία ειδικού προϋπολογισμού για τη συντήρηση του λογισμικού 

του πληροφοριακού τους συστήματος.

2) Αποτυχίες. Εάν ο προγραμματιστής συντήρησης δεν είναι εξοικειωμένος με το 

λογισμικό, ή εάν η τεκμηρίωσή του είναι ανεπαρκής, τότε είναι πιθανό διάφορες αλλαγές 

στο λογισμικό να καταλήξουν σε σοβαρή αποτυχία, κάτι που ειδικότερα για τους 

οργανισμούς υγείας θα έχει αρκετές ανεπιθύμητες και ζημιογόνες συνέπειες. 

3) Κόστος για επιπλέον εκπαίδευση. Προκειμένου να συντηρούνται οι παλαιότερες 

εφαρμογές που λειτουργούν σε έναν οργανισμό και έχουν αναπτυχθεί με 

ξεπερασμένες γλώσσες προγραμματισμού, επιβάλλεται η περαιτέρω εκπαίδευση του 

προσωπικού, γεγονός που σημαίνει επιπλέον κόστος για τον οργανισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Στην αρχή της παρούσας εργασίας αναφέραμε ότι σύμφωνα με τον Michael 

Rozen (Bell, 2005) τα τρία μεγάλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να

γίνει δυνατή η χρήση πληροφοριακών συστημάτων υγείας σε ευρεία κλίμακα, είναι τα 

πρότυπα, η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια – διασφάλιση της ποιότητας  των 

Υπηρεσιών Υγείας.

Στις δύο πρώτες παραμέτρους αναφερθήκαμε διεξοδικά σε προηγούμενα 

κεφάλαια. Εδώ θα εστιάσουμε σε θέματα  ασφάλειας των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υγείας, ασφάλειας των  προσωπικών δεδομένων στις μονάδες υγείας,

ποιότητας των κλινικών δεδομένων, ποιότητας των δεδομένων των χρηστών, εφαρμογή 

υπηρεσιών διοίκησης της ποιότητας και υλοποίηση τεχνικών βελτίωσης των υπηρεσιών 

υγείας γενικότερα.

3.1 Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση και Ασφάλεια των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις μονάδες υγείας.

Το περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης αλλάζει τα τελευταία χρόνια, με 

έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και τη γρήγορη περίθαλψη των ασθενών. Σε 

ένα τέτοιο δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον οι τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών (information and communication technologies) αποκτούν κυρίαρχη θέση 

(Siman, 2000). Για να καταφέρουμε όμως να φτάσουμε στην ηλεκτρονική υγεία, θα 

χρειαστεί προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών και 

ευαίσθητων δεδομένων, αλλά και των Πληροφοριακών Συστημάτων γενικότερα και να 

γίνουν ενέργειες για νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ένας ενδιαφέρων ορισμός της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης έχει δοθεί από 

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UN, 2002): «Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση σημαίνει 

μία μόνιμη δέσμευση της Κυβέρνησης για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των πολιτών 

(δυνητικών ασθενών) και του Δημόσιου Τομέα μέσω της βελτιωμένης, αποτελεσματικής και 

αποδοτικής παροχής υπηρεσιών, πληροφοριών και γνώσεων».
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3.2 Ασφάλεια των Νοσοκομειακών Πληροφοριακών Συστημάτων - H

Νομοθεσία στο Χώρο της Υγείας.

Οι νόμοι που διέπουν τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι ακόμα σε 

πρώιμο στάδιο. Οι νομοθέτες καλούνται να συντάξουν καινούργιους νόμους για να 

προστατεύσουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τα οποία απειλούνται από τους δράστες 

ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Οι νόμοι αυτοί πρέπει να προφτάσουν τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί απέναντι σε κάθε παράγοντα, ο οποίος 

απειλεί την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα ευαίσθητων 

πληροφοριών, όπως τα ιατρικά δεδομένα.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο στον τομέα των ιατρικών δεδομένων σε Ευρώπη και

ΗΠΑ είναι ότι κάποια ιατρικά δεδομένα είναι εξ' ορισμού εμπιστευτικά. Για κάποια άλλα οι 

νομικές φιλοσοφίες σε Ευρώπη και ΗΠΑ αντιδιαστέλλονται. Το σημείο σύγκλισης των 

απόψεων αφορά το γεγονός ότι η ύπαρξη ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών και η

διακίνηση ιατρικών δεδομένων μέσω δικτύων δημιουργεί νομικά ζητήματα, τα οποία 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Οι διαφορές μεταξύ των νομικών πλαισίων προστασίας 

των δεδομένων αναγκάζουν τις αμερικανικές εταιρείες να υπογράφουν μια 

συμφωνία «περιοχής ασφαλείας» (safe harbour agreement), στην οποία καθορίζονται 

τα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων από τις εταιρείες αυτές, ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου (Salbu, 2001).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σύγκριση νομικών πλαισίων προστασίας δεδομένων σε Ευρώπη και Αμερική.

Ιατρικά δεδομένα και Ισχύοντα Νομικά Πλαίσια

Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Φιλοσοφία opt-in Φιλοσοφία opt-out

Καθολικοί νόμοι προστασίας 
προσωπικών δεδομένων

Μίξη νόμων, κανονισμών 
λειτουργίας και κανονισμών 
ρυθμιζόμενων από τις εταιρείες

Νόμοι που ισχύουν για όλους τους 
τομείς

Νόμοι ανά τομέα

Εμπιστευτικότητα όλων των 
αναγνωρίσιμων ιατρικών δεδομένων

Εμπιστευτικότητα κάποιων ιατρικών 
δεδομένων (όχι όμως όλων)
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3.2.1 Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια στάση απόλυτης προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων γενικότερα και των ιατρικών δεδομένων ειδικότερα. Η 

φιλοσοφία της στον τομέα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ονομάζεται 

opt-in. Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε πολίτη 

θεωρούνται εμπιστευτικά, έως ότου εκείνος να δώσει εθελοντικά άδεια πρόσβασης στα 

δεδομένα αυτά.

Σύμφωνα με την 95/46/EC κοινοτική οδηγία, τα ιατρικά δεδομένα διέπονται από 

κανόνες εχεμύθειας και από το επαγγελματικό καθήκον του ιατρικού προσωπικού. 

Ανήκουν σε ειδική κατηγορία δεδομένων, τα οποία είναι εξορισμού εμπιστευτικά. 

Δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Απαγορεύεται ρητά η επεξεργασία τους, εκτός αν 

συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας ή επιστημονικής έρευνας. 

Στην Ελλάδα, οι κανόνες προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

ορίζονται από το νόμο 2Α72/19/7 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων με ατομικό χαρακτήρα και συνάδουν με την 95/46/EC κοινοτική οδηγία. Τα 

ιατρικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά, διέπονται από καθεστώς ανάλογο αυτού του 

δικηγόρου με τον πελάτη και μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο για λόγους δημόσιας 

υγείας. 

3.2.2 Η Νομοθεσία των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τα ιατρικά δεδομένα, η στάση των ΗΠΑ είναι αμφιλεγόμενη (U.S. 

Department of Health and Human Services, Office for Ciνil Rights, 2003). Θεωρούνται 

εμπιστευτικά, αλλά όχι στην ολότητά τους. Δεδομένα σχετικά με ευαίσθητους τομείς, όπως 

οι εκτρώσεις, η αντισύλληψη και διάφορες ασθένειες (AIDS, ψυχολογικά νοσήματα) είναι 

εξ' ορισμού εμπιστευτικά. Τα υπόλοιπα ιατρικά δεδομένα και η προστασία τους εξαρτώνται 

από την τοπική νομοθεσία της εκάστοτε πολιτείας.
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3.3 Οργανωτικά Θέματα Ασφάλειας Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

και Ανάλυση κινδύνου για τις απειλές που μπορούν να δεχτούν αυτά.

Η επίτευξη ασφάλειας πληροφορικής σε έναν ιατρικό οργανισμό είναι:

αποτέλεσμα ενδελεχούς ανάλυσης των κινδύνων, οι οποίοι απειλούν τα 

πληροφοριακά του συστήματα και τα διακινούμενα σε αυτά δεδομένα.

προϊόν της οργάνωσης ενός σωστού πλάνου ασφαλείας ιατρικών 

πληροφοριακών συστημάτων με βάση τα διεθνή πρότυπα (ISO 17999).

θέμα σωστής αντιμετώπισης των θεμάτων ασφαλείας από το σύνολο του 

προσωπικού του οργανισμού.

Η ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι μια διαδικασία τριών 

βημάτων:

αναγνώρισε τι θες να προστατέψεις.

αναγνώρισε από τι θες να το προστατέψεις.

αναγνώρισε την πιθανότητα κάθε απειλής.

Σε τεχνικό επίπεδο τα (ιατρικά) πληροφοριακά συστήματα ενός νοσοκομείου,

απειλούνται από:

i. Μη εγκεκριμένη πρόσβαση χρήστη σε ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα.

ii. Επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (DOS-Denial of Service): Επιθέσεις από 

κακόβουλους χρήστες, που έχουν ως στόχο τη διαθεσιμότητα των ιατρικών 

πληροφοριακών συστημάτων.

iii. Κλοπή ταυτότητας από κάποιο χρήστη.

iv. Ανάληψη ελέγχου ιατρικού πληροφοριακού συστήματος από κακόβουλο 

χρήστη/καταστροφή ιατρικού πληροφοριακού συστήματος.

v. Μη εγκεκριμένη αντιγραφή εμπιστευτικών ιατρικών δεδομένων.

vi. Αλλοίωση ιατρικών δεδομένων από κακόβουλο χρήστη.

3.4 Πρόταση Νόμου για την Ασφάλεια των Υπηρεσιών Υγείας - Το Εθνικό 

Σύστημα Πληροφοριών Υγείας.

Αυτή η πρόταση νόμου, που συζητήθηκε για πρώτη φορά το 2005, έχει ως στόχο 

τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των 

υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας, με σεβασμό στο ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον 

των σύγχρονων τεχνολογιών υγείας. Προβλέπει τη δημιουργία, πρόσβαση και διάθεση 

στις μονάδες υγείας, του βασικού ιστού των απαραίτητων υποδομών, που απαιτούνται 
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για τη διαρκή ανάπτυξη της ποιότητας και την ασφάλεια των υπηρεσιών, αξιοποιώντας 

παράλληλα τις εθνικές υποδομές για την ποιότητα. Αποτελεί το πλέον εξελιγμένο 

θεσμικό πλαίσιο σήμερα στην Ευρώπη, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι υφιστάμενες 

καταστάσεις των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών.

Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών τοµέα Υγείας (Ε.Σ.Π.Υ.) προβλέπεται ως µία 

εκ των βασικών υποδομών για την ποιότητα, καθιστώντας υποχρεωτική την 

τροφοδότησή του µε στοιχεία από τις μονάδες υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας 

αναζητούν και αξιοποιούν πληροφορίες του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών,

προκειμένου να υποστηρίζονται στην παροχή των υπηρεσιών τους και να 

βελτιστοποιούν το έργο τους. 

Η υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών τοµέα Υγείας και του 

Ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί την ενεργοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της 

υγείας μέσα σε ένα συνεκτικό οργανωτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο. Έτσι, 

θεσμοθετείται το Ανοικτό Φόρουµ Υγείας, ως βασικός µηχανισµός μελέτης, 

ανάπτυξης και διαβούλευσης επί θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο του Εθνικού 

Συστήματος Πληροφοριών τοµέα Υγείας, µε την μορφή οδηγών, προδιαγραφών, 

κωδικοποιήσεων και ταξινομήσεων, βέλτιστων πρακτικών, κλινικών οδηγιών και 

συστάσεων. Μέλη του Ανοικτού Φόρουµ Υγείας είναι επιστημονικές οργανώσεις, 

επαγγελματικές εταιρείες, σύλλογοι και άλλες επιστημονικές ομάδες Ειδικού 

Ενδιαφέροντος. Αρμόδιο όργανο για τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το Ανοιχτό Φόρουµ Υγείας είναι το Κεντρικό Συμβούλιο 

Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

3.5 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των Πληροφοριακών 

Συστημάτων.

Κατά το σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας είναι απαραίτητο 

να εξασφαλίζονται οι παρακάτω θεμελιώδεις στόχοι (Bakker et a1., 2000):

1) Εμπιστευτικότητα: η διαβεβαίωση ότι τα στοιχεία των ασθενών δεν παρέχονται ή 

αποκαλύπτονται σε αναρμόδια άτομα.

2) Ακεραιότητα: η εξασφάλιση ότι τα στοιχεία των ασθενών δεν μπορούν να 

μεταβληθούν ή να διαγραφούν από αναρμόδια άτομα.

3) Επικύρωση (Αυθεντικότητα ή Ταυτοποίηση): η επιβεβαίωση ότι ένα 

πρόσωπο είναι πράγματι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι.
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4) Υπευθυνότητα: όταν οι ενέργειες ενός προσώπου, ειδικά οι τροποποιήσεις που 

εκτελεί στα στοιχεία που αποθηκεύονται, μπορούν να εντοπιστούν και να 

επισημανθούν (auditing files).

5) Διαθεσιμότητα: σημαίνει την κατόπιν απαίτησης του ασθενή προσέγγιση και

χρησιμοποίηση των στοιχείων του από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τα προβλήματα ασφάλειας, που μπορεί να εμφανιστούν, εξετάζονται σύμφωνα 

με τις πιθανές απειλές, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ή/και τους πιθανούς δράστες 

(Miller & Cooper, 1996).

Από  τις ευρύτερα σήμερα χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων ασφάλειας είναι η κρυπτογράφηση (encryption). Ως κρυπτογράφηση 

ορίζεται ο μετασχηματισμός του αρχικού μηνύματος (plaintext) από τον αποστολέα, 

ώστε αυτό να λάβει μια «ακατανόητη» μορφή για οποιονδήποτε τρίτο, που ονομάζεται 

κρυπτομήνυμα (ciphertext).Όταν ο αποδέκτης παραλάβει το κρυπτομήνυμα  

πραγματοποιεί αποκρυπτογράφηση (Decryption) και με αυτόν τον τρόπο ο αποδέκτης 

έχει το αρχικό μήνυμα (Ζορκάδης, 2004). Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η επικύρωση (ταυτοποίηση) του αποστολέα. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε την Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature), που 

αποτελεί τη σύνοψη ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος. H Ψηφιακή Υπογραφή 

χαρακτηρίζει μονοσήμαντα ένα ζεύγος μηνύματος-χρήστη, και όχι μόνο έναν 

συγκεκριμένο χρήστη-άτομο, όπως η «φυσική υπογραφή» (Ramakrishnan & Gehrke, 

2002).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση της ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει 

την ακεραιότητα, την επικύρωση του αποστολέα, αλλά και τη μη-αποποίηση των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων-εγγραφών (δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν ούτε το 

περιεχόμενο του μηνύματος εγγράφου, αλλά ούτε και ο αποστολέας του) (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 1999, ΠΔ 150/2000, 2001).

Τέλος, ένα ακόμα μέσο για μεγαλύτερη ασφάλεια είναι τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά 

(Digital Certificates), τα οποία εκδίδονται από εξειδικευμένους Φορείς Παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Services Providers). Είναι μία λίστα δεδομένων,

που περιλαμβάνει το όνομα της οντότητας και το όνομα μιας τρίτης έμπιστης οντότητας,

που εκδίδει το πιστοποιητικό. 
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3.6 Ασφάλεια Προσωπικών και Ευαίσθητων Ιατρικών Δεδομένων.

H ασφάλεια και η προστασία των στοιχείων υγείας των ασθενών, όχι μόνο 

ζητούνται από τον ασθενή, αλλά στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, απαιτούνται 

και από το νόμο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι τα στοιχεία υγείας 

ασθενών συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα τέτοιου είδους 

στοιχείων, πρέπει να προστατευθούν από τους χειριστές που έχουν αναρμόδια 

πρόσβαση και από αυτούς που κάνουν κατάχρηση της πρόσβασης. 

3.6.1 Ιατρικό Απόρρητο.

Το ιατρικό ιστορικό είναι όλες οι πληροφορίες που ένας ασθενής παρέχει στο 

θεράποντα ιατρό του, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που αυτός μπορεί να λάβει 

από οποιαδήποτε άλλη πηγή (π.χ. παλαιές εξετάσεις, επιστολές από άλλους ιατρούς 

κ.λπ.). 

Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι ένα λεπτομερές ιστορικό περιλαμβάνει αρκετές 

προσωπικές πληροφορίες. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των βασικών πληροφοριών έχει 

δύο χρήσεις: Εκτός από την παροχή των ενδείξεων για τη σωστή διάγνωση, οι 

ψυχοκοινωνικές πτυχές του αρχείου είναι ανεκτίμητες στον καθορισμό των σχεδίων για 

την επεξεργασία. H γνώση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών από το 

κοινωνικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής είναι ζωτικής σημασίας στην επιλογή ενός 

σχεδίου θεραπείας,ώστε ο ασθενής να είναι πρόθυμος να τη δεχθεί και να την 

ακολουθήσει (Gertz, 1998).

Ακόμα η αξία των αρχείων πηγαίνει αρκετά πέρα από τη θεραπεία των ατόμων: η 

ιατρική έρευνα, η δημόσια υγεία, ο κοινωνικός σχεδιασμός και οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης είναι μερικές από τις σημαντικές χρήσεις. Είναι, επίσης,

σημαντικό να σημειωθεί ο κίνδυνος που υπάρχει από τη χρήση τους από άλλες ομάδες,

όπως παραδείγματος χάριν τους πιθανούς εργοδότες ή τους ασφαλιστές που επιθυμούν 

να γνωρίζουν τους υποψήφιους «υψηλού κινδύνου» (Anderson, 1996b).

Οι πιο σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα αναφέρονται 

(Αποστολάκης,2002):

α) Ν.1565/1939, άρθρο 23 «Κώδικας Άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος». Εδώ 

αναφέρεται ρητά ότι ο ιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που 

συγκέντρωσε από τον ασθενή του κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
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β) Ν.3310/1955, άρθρο 110. Αναφέρεται ότι ο ιατρός οφείλει να μην παρουσιάζονται στα 

επαγγελματικά του βιβλία, καθώς και στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις, στοιχεία που 

παραβιάζουν το ιατρικό απόρρητο.

γ) Άρθρο 371 Ποινικού Κώδικα. Εδώ αναφέρεται ότι οι ιατροί ή οι βοηθοί τους, που λόγω 

της ιδιότητάς τους κατέχουν ιδιωτικά απόρρητα στοιχεία, τιμωρούνται αν τα αποκαλύψουν.

δ) Ν.2472/97 «για την προστασία του ατόμου έναντι της  επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού  χαρακτήρα» και γίνεται υπό την εποπτεία της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων.

ε) ΠΔ 150/2001 για τη χρήση των Ψηφιακών υπογραφών (digital signatures).

3.7 Μέθοδοι Ανάπτυξης Ασφαλών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων.

Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούνται πλέον όλο και 

περισσότερο για την αποθήκευση πληροφοριών σε οργανισμούς υγείας και στις λοιπές 

υπηρεσίες του κάθε οργανισμού. Μάλιστα τα δεδομένα αυτά είναι ζωτικής σημασίας 

για το φορέα και έτσι πρέπει να υπάρχουν τρόποι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια 

των στοιχείων αυτών. Η ασφάλεια των ιατρικών βάσεων δεδομένων είναι μια πολύ

ευρεία περιοχή, που περιλαμβάνει θέματα, όπως (Elmasri & Νavathe, 2001, Bakker,

1998):

Θέματα πολιτικής σε επίπεδο οργανισμού, σε ότι αφορά τα είδη πληροφοριών 

που δεν πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμα, π.χ. οι ιατρικοί φάκελοι .

Η ανάγκη σε κάποιους οργανισμούς να προσδιορίσουν πολλαπλά επίπεδα 

ασφάλειας και να ταξινομήσουν τα δεδομένα και τους χρήστες με βάση αυτές τις 

κατηγορίες, δηλαδή άκρως απόρρητα, απόρρητα, εμπιστευτικά και αδιαβάθμητα. 

Πρέπει να διατυπωθεί η πολιτική ασφάλειας του οργανισμού, σε σχέση με την 

εξουσιοδότηση προσπέλασης στις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων.

Σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων πολλών χρηστών, το Σύστημα Διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων πρέπει να παρέχει τεχνικές που να επιτρέπουν σε ορισμένους 

χρήστες ή ομάδες χρηστών να προσπελαύνουν επιλεγμένα τμήματα της βάσης 

δεδομένων, χωρίς να αποκτούν πρόσβαση στην υπόλοιπη βάση δεδομένων.

Οι τρεις βασικές μέθοδοι ανάπτυξης ασφαλών συστημάτων βάσεων δεδομένων 

(Αποστολάκης, 2002) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. H καταλληλότητα της 

καθεμιάς από αυτές εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τον απαιτούμενο βαθμό 

ασφαλείας και αξιοπιστίας του κάθε συστήματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Μέθοδοι ανάπτυξης ασφαλών συστημάτων βάσεων δεδομένων

(Αποστολάκης, 2002).

Μέθοδοι ανάπτυξης ασφαλών 

συστημάτων βάσεων δεδομένων

Χαρακτηριστικά των μεθόδων.

Αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών 

ασφαλείας του συστήματος διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων.

Περιλαμβάνει πιστοποίηση του χρήστη (user 

authentication) και έλεγχο της προσπέλασης 

(access control) σε απόρρητα δεδομένα.

Βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών 

ασφαλείας του συστήματος διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων.

Προσθήκη νέων λειτουργιών ασφαλείας, με τη 

βοήθεια πρόσθετου ειδικού λογισμικού.

Χρήση ασφαλών συστημάτων διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων.

 Αυτόματη ενεργοποίηση των κατάλληλων 

μηχανισμών ασφαλείας σε κάθε διαδικασία 

προσπέλασης στα δεδομένα της βάσης. 

 Πραγματοποίηση σύνθετων ελέγχων, που 

έχουν σχέση με το είδος του κινδύνου (treat),

με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπο το σύστημα.

3.8 Η ασφάλεια των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνάρτηση με την 

Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας.

Όπως αναφέραμε, ο πρωταρχικός φόβος των ασθενών είναι να μην διαρρεύσουν τα 

προσωπικά ιατρικά τους δεδομένα, τα οποία διακινούνται μέσα στα ιατρικά πληροφοριακά 

συστήματα. Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας σημαίνει ότι προστατεύεται στο μέγιστο βαθμό η 

εμπιστευτικότητα των προσωπικών ιατρικών δεδομένων. 

Τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία είναι διαρκώς διαθέσιμα και 

προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των ιατρικών δεδομένων, κερδίζουν την εμπιστοσύνη 

των ασθενών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν οι ασθενείς τις υπηρεσίες, που 

τους παρέχονται από τα συστήματα αυτά και να αυξάνεται η ποιότητα της περίθαλψης, την 

οποία λαμβάνουν.
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H μόνη ένσταση που θα μπορούσε να έχει κάποιος όσον αφορά τη χρηστικότητα των 

ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ενσωματώνουν πολλά μέτρα ασφαλείας, 

είναι μήπως οι χρήστες δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν σωστά την εργασία τους λόγω των 

πολλών μέτρων ασφαλείας.

Στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών πρέπει να παρακολουθείται 

η εν γένει δραστηριότητα των χρηστών, είτε με χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων 

ασφαλείας των συστημάτων, είτε με προγραμματιστικά υλοποιημένες λύσεις. Σε 

συστήματα τηλεϊατρικής, όπως το Pcassο (Patient-Centered Access to Secure Systems

Online), καταγράφονται οι όποιες αλλαγές στο ιατρικό αρχείο του ασθενούς, η ταυτότητα 

του υπεύθυνου για αυτές τις αλλαγές και στοιχεία, που σχετίζονται με τη λειτουργία του 

συστήματος (Baker et al, 2000). Το παράδειγμα του Pcassο αποδεικνύει ότι οι χρήστες 

επιθυμούν την ύπαρξη τέτοιου επιπέδου ασφάλειας για τα προσωπικά ιατρικά τους 

δεδομένα (Μasys et al, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

4 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή .

Οι στόχοι όλων των πολιτικών υγείας, σήμερα, στις κοινωνίες του δυτικού 

κόσμου, συνοψίζονται στο τρίπτυχο: εκσυγχρονισμός, χαμηλό κόστος και ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας. Το τρίπτυχο αυτό, αφενός υποδηλώνει τις αδυναμίες των 

συστημάτων υγείας που ισχύουν διεθνώς και αφετέρου υπογραμμίζει την ανάγκη 

διαμόρφωσης νέων πλαισίων παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα ανταποκρίνονται στη 

δυναμική και τις απαιτήσεις του παρόντος, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος 

(Σούλης 1995, Σιγάλας 1999).

Αρχής γενομένης από τη δεκαετία του '50 στην Αμερική, το ενδιαφέρον για την 

ποιότητα γινόταν όλο και εντονότερο και σταδιακά οι οργανισμοί υγείας υιοθετούσαν 

πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Στην κατεύθυνση αυτή, 

σημαντικό ρόλο έπαιξε ο στόχος Νο.31 της πολιτικής «Υγεία για όλους το 2000» του 

Π.O.Y. (1980), σύμφωνα με τον οποίο όλα τα κράτη - μέλη θα έπρεπε, έως το 1990, να 

έχουν ενσωματώσει στα συστήματα υγείας μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Σήμερα, η καθολική και έντονη απαίτηση για ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, στις δυτικές

κοινωνίες, οφείλεται κυρίως (Θεοδώρου 1992):

Στην αναποτελεσματικότητα των υγειονομικών συστημάτων

Στην άνοδο του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των ατόμων

Στη συνεχή αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, που δε συνοδεύεται πάντα 

από αντίστοιχη βελτίωση του επιπέδου υγείας των πληθυσμών

Στην απομυθοποίηση του ιατρικού επαγγέλματος

Στην αυξημένη απαίτηση των ασθενών για πληρέστερη ενημέρωση και καλύτερη 

αντιμετώπιση.

H βελτίωση της ποιότητας και η επεξεργασία μέτρων αξιολόγησής της, συνιστούν μια 

νέα «επανάσταση» στον τομέα της υγείας και καθορίζουν το σύγχρονο «Ευρωπαϊκό 

υγειονομικό μοντέλο». Σύμφωνα με αυτό, η πολιτική στην υγεία πρέπει να βασίζεται στην 

άμεση συνεργασία και αλληλεξάρτηση της φιλοσοφίας της ισότητας, της ποιότητας και της 

οικονομικής αποδοτικότητας (Υφαντόπουλος, 2003).
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4.2 Ορισμός της Ποιότητας στην Υγεία.

H έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι πολυδιάστατη και ο 

προσδιορισμός της παρουσιάζει δυσκολίες, που οφείλονται κυρίως, στην ιδιομορφία των 

υπηρεσιών αυτών. 

Ο ιατρός Ανedis Donabedian θεωρείται πρωτοπόρος σε θέματα ορισμού, μέτρησης 

και βελτίωσης της ποιότητας. Κατ’ αυτόν,  η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ορίζεται ως «η 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημίες 

που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης» (Donabedian 1980).

Σύμφωνα με τον Π.O.Y.: «η ποιότητα αποτελεί την παροχή διαγνωστικών και 

θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην υγεία, 

μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής, με τον ελάχιστο ιατρογενή 

κίνδυνο, καθώς και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενούς από πλευράς διαδικασιών, 

αποτελεσμάτων και ανθρώπινης επαφής» (W.H.O. 1993).

Το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, ορίζει την 

ποιότητα ως «το βαθμό κατά τον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων στην υγεία, για άτομα και ολόκληρους πληθυσμούς και είναι 

συμβατές με την υπάρχουσα επαγγελματική γνώση » (Σιγάλας 1999, Τούντας 2003).

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, η ποιότητα στην υγεία ταυτίζεται με την 

ικανοποίηση των ασθενών, με την παροχή των αναγκαίων και αποτελεσματικών 

υπηρεσιών και με τον έλεγχο του κόστους. Η επιδίωξη της ποιότητας αφορά στην 

οργάνωση των συστημάτων υγείας, στην παροχή των υπηρεσιών υγείας, στη λειτουργία 

νοσοκομείων, εργαστηρίων κ.ά., καθώς και στην παροχή μεμονωμένης φροντίδας.

Σε όλες τις περιπτώσεις η ποιότητα δεν αφορά μόνο στο ιατρικό έργο, αλλά 

επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και φροντίδων, καθώς και σε όλα τα άτομα 

που εμπλέκονται (ασθενείς, συγγενείς, κοινωνικός περίγυρος, εργαζόμενοι στην υγεία 

κ.ά.). Σχετίζεται τόσο με την «τεχνική διάσταση της φροντίδας» (technical care), που 

αφορά στην προληπτική-διαγνωστική-θεραπευτική διαδικασία, όσο και με τη «διάσταση 

της τέχνης στη φροντίδα» (art of care), που αφορά στο περιβάλλον των μονάδων υγείας 

και στη στάση-συμπεριφορά των επαγγελματιών της υγείας.
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4.3 Η έννοια της ποιότητας στη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ο τομέας εκείνος που έχει 

προσελκύσει κατεξοχήν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, του κράτους, των 

επαγγελματιών υγείας, αλλά και των ασθενών. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται το 

ιδιαίτερο - σε σχέση με άλλους τομείς - ενδιαφέρον για την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουν τα νοσοκομεία είναι οι εξής (Θεοδώρου 2001):

Το νοσοκομείο ήταν και παραμένει το κέντρο βάρους κάθε υγειονομικού

συστήματος.

Στα νοσοκομεία προσφεύγουν οι περισσότεροι ασθενείς για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων υγείας τους.

Η ποιότητα στα νοσοκομεία είναι ευκολότερα μετρήσιμη, αφού τα αποτελέσματα 

(θετικά ή αρνητικά) των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι άμεσα και εμφανή.

Οι δαπάνες που απορροφά η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι πολύ υψηλότερες από 

ότι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα συστήματος υγείας.

4.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες (δείκτες) Ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και 

διαμορφώνουν την ποιοτική απόδοση της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι: 

α) H οργάνωση - διοίκηση του νοσοκομείου: η επάρκεια του προσωπικού, οι συνθήκες 

εργασίας, ο συντονισμός των λειτουργιών, η ετοιμότητα παροχής φροντίδας, η 

υποδοχή - διακίνηση των ασθενών, η λειτουργία των T.E.Π. (Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών), ο τρόπος χρηματοδότησης, ο τρόπος άσκησης του management από 

την ηγεσία του νοσοκομείου κ.λπ.

β) Η ξενοδοχειακή υποδομή: κτιριακές εγκαταστάσεις, διασύνδεση κλινικών, εξοπλισμός 

και υλικοτεχνική υποδομή, σήμανση, υγιεινή - ασφάλεια, φαγητό.

γ) Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις: η έλλειψη ποιότητας αυξάνει τον κίνδυνο τέτοιων 

λοιμώξεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, του 

χρόνου και του κόστους νοσηλείας.

δ) Η ικανοποίηση των ασθενών: αποτελεί βασικό εργαλείο προσδιορισμού της ποιοτικής 

ανταπόκρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και δείκτη ότι οι διαδικασίες, που 

εφαρμόζονται, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του πολίτη. Η ικανοποίηση του 

ασθενή - χρήστη καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από δύο ομάδες παραγόντων: 1) από τα 

οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του νοσοκομείου (π.χ. φροντίδα στο 
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θάλαμο, διαδικασίες εισαγωγής, οικονομικά θέματα, καθαριότητα χώρου, διατροφή) 

και 2) από τις σχέσεις του με τους επαγγελματίες υγείας (φιλικότητα, ευγένεια, 

σεβασμός αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων, εχεμύθεια).

Συνοπτικά, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εκτιμάται με βάση την ετοιμότητα της 

παροχής τους, την καταλληλότητα και αξιοπιστία τους, τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτές, τη φιλικότητα στην παροχή τους και την επαρκή υποστήριξη του ασθενούς. 

Καθοριστικοί παράγοντες είναι: η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, η δημόσια 

αναγνώριση (φήμη) της μονάδας και των εργαζομένων της, η μειωμένη γραφειοκρατία, η 

αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, η 

ξενοδοχειακή υποδομή και το πολιτισμένο περιβάλλον (Σιγάλας 1999, Μάντη 2000).

Η Joint Commission οn Accreditation of Healthcare Organization, επισημαίνει 10 

καθοριστικούς παράγοντες που ορίζουν την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας: 

καταλληλότητα (appropriateness), συνέχεια (continuity), διαθεσιμότητα (availability), 

αποτελεσματικότητα (effectiveness), δραστικότητα (efficacy), αποδοτικότητα (efficiency), 

ασφάλεια (safety), σεβασμός (respect), φροντίδα (caring) και επικαιρότητα (timeliness)

(JCAHO 2000).

4.5 Ποιότητα Δεδομένων και Πληροφοριών στις Υπηρεσίες Υγείας - Κριτήρια 

Ποιότητας.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση του γνωστικού συστήματος του 

νοσοκομείου και επομένως η ποιότητα αποτελεί το πρωταρχικό μέτρο καταλληλότητας για 

αυτά. Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί βασική συνθήκη στην ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και συστημάτων διοίκησης. 

Οι Wand & Wang (1996) όρισαν τέσσερις (4) διαστάσεις ποιότητας: α)Πληρότητα: 

Τα δεδομένα αποτυπώνουν τις πραγματικές πληροφορίες, β) Σαφήνεια: Τα δεδομένα 

μπορούν να ερμηνευτούν με περισσότερους του ενός τρόπους, γ) Ερμηνεία: Τα δεδομένα 

είναι δυνατόν να ερμηνευτούν και δ) Ορθότητα: Τα δεδομένα ερμηνεύονται σωστά, 

δηλαδή αποδίδεται η σωστή ερμηνεία της πληροφορίας. 

H ποιότητα πληροφοριών μπορεί να ορισθεί διττά (Alshawi, et al, 2003) ως προς τις 

διαστάσεις που αφορούν στη χρήση της (ακρίβεια, χρονική συνέπεια, προσβασιμότητα), 

αλλά και ως προς τις διαστάσεις, που σχετίζονται με τους χρήστες και την ικανοποίησή 

τους. Ως κριτήρια ποιότητας χρησιμοποιούνται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

(conformance to specifications) και η ικανοποίηση ή υπέρβαση των απαιτήσεων των 

ασθενών (meeting or exceeding customer expectations). H απαίτηση για ικανοποίηση ή 
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υπέρβαση των απαιτήσεων των ασθενών, υπονοεί ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις από 

μόνη της, αν και αναγκαία, δεν είναι αρκετή. Δηλαδή, η πληροφορία θα πρέπει να είναι 

χρήσιμη και να αποδίδει προστιθέμενη αξία στους χρήστες της (information consumers).

4.6 O Ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής στη βελτίωση της Ποιότητας.

Τα νοσοκομεία κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να δημιουργήσουν ένα 

περιβάλλον ποιότητας, που θα μεγιστοποιήσει την κλινική λειτουργία τους, μέσα από τη 

χρησιμοποίηση των κατάλληλων εφαρμογών πληροφορικής. Η Πληροφορική της Ιατρικής

μπορεί να ορισθεί σαν «η επιστήμη που ασχολείται συστηματικά με την επεξεργασία 

δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων ιατρικής φύσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα 

εργαλεία και μεθόδους» και θεωρείται σαν μια υπηρεσία, που βοηθά τον ιατρό να 

χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της πληροφορικής.

Οι ιατρικές αυτές εφαρμογές παρέχουν υποστήριξη στην έρευνα, σε ιατρικά 

προβλήματα, στην καλύτερη γνώση των ασθενειών και τη διαχείρισή τους, στην 

παρακολούθηση της νοσηλείας των ασθενών, στην υποστήριξη διαγνώσεων και 

θεραπειών, στον καλύτερο προγραμματισμό των διαθέσιμων νοσοκομειακών πόρων, τον 

προσδιορισμό της κατάλληλης δόσης ορισμένων φαρμάκων κ.λ.π. Οι σπουδαιότεροι 

τύποι αυτών των εφαρμογών, που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της 

νοσοκομειακής ποιότητας είναι:

1) οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ): μία ΒΔ είναι μια συστηματική και οργανωμένη 

συλλογή γνώσεων, που είναι αποθηκευμένη σε υπολογιστή, τα στοιχεία της οποίας είναι 

άμεσα διαθέσιμα στο χρήστη. Υπάρχουν ΒΔ με αριθμούς και κείμενα, ΒΔ με

αποθηκευμένες ψηφιακές εικόνες και Βάσεις Γνώσεων (knowledge base), που περιέχουν 

εμπειρίες και διαδικασίες για την υποστήριξη λήψης ιατρικών αποφάσεων.

2) τα Δίκτυα Επικοινωνίας: που προσφέρουν στους γιατρούς δυνατότητες παροχής 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ακόμα και για ασθενείς, που βρίσκονται σε απομακρυσμένα  

μέρη,  π.χ.  μέσω των υπηρεσιών  τηλεϊατρικής.

3) τα Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα (HIS), τα συστήματα Εργαστηρίων 

(LIS) και τα συστήματα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων (RIS), που αναπτύσσονται 

παραδοσιακά γύρω από Βάσεις Δεδομένων και παρέχουν στοιχεία για τους ασθενείς στις 

ιατρικές και διαχειριστικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, σε μια μορφή που ικανοποιεί τις 

ανάγκες τους.
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4) τα συστήματα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη-ΑΙ (Artificial Inteligence):

η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών, όπου οι 

υπολογιστές μιμούνται την ανθρώπινη ευφυΐα.

5)  τα  συστήματα Εμπειρογνωμοσύνης (Έμπειρα Συστήματα)- ES (Expert Systems):

είναι υπολογιστές προγραμματισμένοι με τις βασικές γνώσεις του ιατρικού επαγγέλματος 

και βασίζονται στα συστήματα Βάσεων Γνώσεων (Knowledge Based Systems). Τα 

έµπειρα συστήµατα: 

Εντάσσονται στα Συστήματα Ιατρικής Υποστήριξης

Βοηθούν την ανάλυση των στοιχείων του ασθενή

Υποστηρίζουν  τη λήψη ιατρικής απόφασης

Βοηθούν τον ποιοτικό έλεγχο των ιατρικών αποφάσεων

ΣΧΗΜΑ 25

Οι συνιστώσες ενός Έμπειρου Συστήματος για τον προγραμματισμό των βασικών 
γνώσεων του ιατρικού επαγγέλματος.

6) τα συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων-DSS (Decision Support Systems): είναι 

προγράμματα υπολογιστών, που σχεδιάζονται να βοηθήσουν στη λήψη κλινικών 

αποφάσεων, που αυξάνουν την ποιότητα φροντίδας. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί 

για να βοηθούν τους γιατρούς στην επίλυση διαγνωστικών ή θεραπευτικών προβλημάτων 

και χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους.

7) συστήματα που διασφαλίζουν το απόρρητο των ιατρικών εξετάσεων του ασθενούς 

και συγκεντρώνουν όλο το ιατρικό του ιστορικό, όπως είναι η εφαρμογή του (δια βίου) 
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ιατρικού φακέλου ασθενούς  [Electronic Health Record (HER)], που αποτελεί τη  βάση 

της οργάνωσης των ιατρικών πληροφοριών.

ΕΙΚΟΝΑ 2
Αρχειοθέτηση Ιατρικών Φακέλων ασθενών στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Το περιεχόμενο ενός ιατρικού φακέλου αφορά σε έγγραφα σχετικά με την

κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς: παραπεμπτικά εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων

νοσηλείας, αποτελέσματα απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνώσεις, 

χορήγηση αγωγής κ.λπ. Πρακτικά, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το μέσο επικοινωνίας 

ανάμεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται με έναν 

συγκεκριμένο ασθενή. Οδηγίες θεραπείας, παραπεμπτικά με ειδικές οδηγίες, 

καταγραφή της πορείας μίας νόσου κ.λπ. δρομολογούνται στους διάφορους 

εμπλεκόμενους, που δεν έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, μέσω του ιατρικού 

φακέλου.

Κατά την περίοδο αντιμετώπισης του προβλήματος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί 

το σημείο αναφοράς, όπου ανατρέχει κάποιος για να έχει μια εικόνα της κατάστασης 

του ασθενούς. Ανεπίσημα, ο ιατρικός φάκελος χρησιμεύει ως «χώρος εργασίας», όπου 

καταγράφονται ιδέες και εντυπώσεις για το πρόβλημα ενός ασθενή, καθώς και για την 

πορεία της αντιμετώπισης του προβλήματος.

Με την ολοκλήρωση ενός περιστατικού, ο ιατρικός φάκελος είναι το μέρος όπου 

φυλάσσονται όλα τα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα για μελλοντική χρήση. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3

Εικόνες από το λογισμικό του Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς.
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4.7 Η διασφάλιση της ποιότητας των Κλινικών Δεδομένων μέσω Ηλεκτρονικών 

Αρχείων (Κωδικοποιήσεις).

Ποιότητα στα Κλινικά Δεδομένα σημαίνει Κωδικοποίηση αυτών. Η αποδοτική και 

αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων υγείας στηρίζεται στην αξιοποίηση δεικτών από 

τη συλλογή και καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων. Κατά συνέπεια, ακολουθώντας 

δόκιμες προσεγγίσεις ποιότητας στην υγεία, όπως αυτή του Donabedian (Donabedian &

Bashshur, 2003), η οποία ορίζει τη μονάδα υγείας ως σύστημα βάσει του τριπτύχου: πόρων 

και δομής (inputs and structure), διαδικασιών (process) και εκροών-αποτελεσμάτων 

(outcomes), απαιτείται η χρήση δεδομένων σε κωδικοποιημένη μορφή, όπου αυτό είναι 

τεχνικά εφικτό.

4.7.1 Τι ορίζεται ως κωδικοποίηση; 

Μια κωδικοποίηση είναι ο ορισμός ενός κωδικού σε μια οντότητα. Υπάρχουν 

πολλών ειδών κωδικοποιήσεις. Στη σημειολογία, όμως, κυριαρχούν δύο είδη: οι 

ταξινομήσεις (classifications), οι οποίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την απονομή 

κωδικών σε οντότητες, έτσι ώστε η οντότητα αυτή να ορίζεται κατά το δυνατόν 

αμφιμονοσήμαντα και οι ονοματολογίες (nomenclatures), οι οποίες είναι ταξινομημένες 

συλλογές συνδεδεμένων όρων. Παράδειγμα ταξινόμησης είναι το International 

Classification of Diseases (ICD, http://www.who.int/whosis/icd 10/) της παγκόσμιας 

οργάνωσης υγείας, ενώ ονοματολογία είναι η κωδικοποίηση SNOΜED (Systematized 

Nomenclature of Human and Veterinary Medicine, http://www.snomed.org). Άλλες 

έννοιες κωδικοποίησης είναι οι θησαυροί λέξεων (thesaurus), οι ταξινομίες (taxonomies) 

και οι επίσημες ορολογίες (formal terminologies). Ιστορικά η αρχαιότερη κωδικοποίηση 

στην Υγεία δημιουργήθηκε για ιατροδικαστικούς σκοπούς στην Αγγλία και είναι η 

«London Bills of Μortality» από το 1662. 

Πέραν ορισμένων φορέων, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health 

Organization - WHO), ο οργανισμός Health Leνel Seven (HL7) και η World Organisation 

of National Colleges, Academies and Academic Associations of Family Physicians and

General Practitioners (WONCA), κωδικοποιήσεις έχουν δημιουργήσει σε Εθνικό επίπεδο 

οι αρμόδιοι φορείς τυποποίησης των χωρών, που έχουν βασιστεί είτε στις διεθνείς 

κωδικοποιήσεις (localization), είτε έχουν δημιουργήσει νέα κωδικοποίηση εξαρχής. Σε 

γενικές γραμμές οι κωδικοποιήσεις στην Υγεία - Πρόνοια μπορούν να χωριστούν στις 

λογικές ενότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 4. Αυτές αποτελούν βέλτιστες πρακτικές 
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κρατών και οργανισμών και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των υφιστάμενων 

κωδικοποιήσεων.

4.7.2 Γιατί απαιτούνται κωδικοποιήσεις στα πληροφοριακά συστήματα;

Η χρήση κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία δίνει τη 

δυνατότητα για συστηματική, τυποποιημένη και αξιοποιήσιμη καταγραφή 

πληροφοριών, που επιτρέπει την ορθολογική ανάπτυξη και τήρηση ιατρικού ιστορικού, 

την υποστήριξη της διάγνωσης και τη γενικότερη αναβάθμιση της υγειονομικής 

περίθαλψης. Επιτρέπει, επίσης, στον ερευνητή και στατιστικολόγο να προβεί σε 

ενδελεχείς αναλύσεις και συγκρίσεις δεδομένων με στόχο την τήρηση ουσιαστικών και 

πραγματικών στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία ενός Κράτους.

Επίσης, η χρήση κωδικοποιήσεων επιτρέπει στο διοικητικό προσωπικό και τη 

διοίκηση των μονάδων υγείας να πετύχουν το βέλτιστο επιμερισμό του κόστους ανά 

ιατρική πράξη, ενώ επιτρέπει το σωστό προγραμματισμό των προμηθειών και την 

εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι 

στρατηγικοί στόχοι. Σε επίπεδο Πολιτικής Ηγεσίας, οι κωδικοποιήσεις επιτρέπουν την 

ορθή τεκμηρίωση και λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την Εθνική Πολιτική Υγείας

και Πρόνοιας, αλλά και δημιουργούν τις συνθήκες για την εναρμόνιση με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες.

Επιπλέον, σε κλινικό επίπεδο η χρήση δομημένων κωδικοποιήσεων επιτρέπει την 

ενίσχυση της ποιότητας διαγνώσεων, τη μείωση του χρόνου αναμονής του ασθενή κατά 

την παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, την εργασιακή ικανοποίηση του 

εμπλεκόμενου προσωπικού, την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας (διεθνή και εθνική) και 

τη δραστική μείωση ιατρικών σφαλμάτων. 

Στην πράξη οι κωδικοποιήσεις διευκολύνουν στην αναζήτηση πληροφοριών και 

στη διάδοση της ιατρικής γνώσης, ενώ είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός 

επιτυχούς πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.

Επομένως, η χρήση κωδικοποιήσεων στην Υγεία και Πρόνοια δίνει τη δυνατότητα στα 

πληροφοριακά συστήματα να δια-λειτουργούν αποτελεσματικά, να ανταλλάσσουν 

δεδομένα και να δημιουργήσουν στο μέλλον τον ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο 

Υγείας του Πολίτη, συνδυάζοντας τα αναγκαία και χρήσιμα δεδομένα από όλα τα 

περιστατικά (patient encounters) επαφής ενός ασθενή με το εκάστοτε σύστημα υγείας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Βασικές κωδικοποιήσεις στην Υγεία.

Βασικές κωδικοποιήσεις στην Υγεία.

Εθνικά σύνολα - Μητρώα Διοικητικό-Οικονομικές 

Κωδικοποιήσεις

Master Ratient Index Διπλογραφικό (ΠΔ 146/2003)

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ)

DRGs

Βασικές Οντότητες - Βιβλιοθήκες NCDP (e-claiming)

Ιατρικός Φάκελος: Open HER/ HL7 - RIM Μητρώα Υλικών/ Προμηθευτών

Ιατρικές Κωδικοποιήσεις Πρότυπα Ανταλλαγής Δεδομένων

ICD 10 - WHO HL7 (version2.x/ Version 3)

SNOMED - CAP HL7/ CDA (πρότυπα εγγραφών)

ICPC 2 - WONCA DICOM 3.0 (Ιατρικές Εικόνες)

Ιατρικές Πράξεις Λοιπές Κωδικοποιήσεις

ICD – 10 – PCS/ CPT - ΗΠΑ ATC/DDD ή NCD (Φάρμακα)

CCI - Καναδάς GMDN-Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

CCAM - Γαλλία Έρευνα

HCPCS, CPT, OPCS-4 – H.B. Arden Syntax (HL7), OWL, GELLO(HL7),

Semantic Web, GLIF, XML Topic Maps

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται προφανές ότι η χρήση κωδικοποιήσεων στον 

τομέα υγείας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο και μέσο για τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εισαγωγή και ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων. 

4.7.3 Kωδικοποίηση: ένας από τους πυλώνες της ηλεκτρονικής υγείας.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 26, οι ροές πληροφοριών στην Υγεία και Πρόνοια 

χωρίζονται στις εσωτερικές ροές εντός των μονάδων υγείας (πληροφόρηση της 

διοίκησης, πληροφόρηση επαγγελματιών υγείας, διαχείριση καθημερινής εργασίας) και 
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στις εξωτερικές ροές (διαχείριση προμηθευτών, υπηρεσίες προς τον πολίτη, 

εκκαθαρίσεις λογαριασμών ασθενών με τα δημόσια ταμεία και τις ασφαλιστικές 

εταιρείες). Προκειμένου να υλοποιούνται ικανοποιητικά σε επιχειρησιακό επίπεδο οι 

παραπάνω βασικές ροές πληροφορίας, απαιτούνται τρεις βασικές δράσεις σε

στρατηγικό επίπεδο σχεδιασμού (top-down):

Η ανάπτυξη δεικτών αποτελεσματικότητας (performance management) και δεικτών 

υγείας του συστήματος (επεξεργασμένη πληροφορία). H δημιουργία κοινών 

δεικτών υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής της E.E.

για την παρακολούθηση και βελτίωση της δημόσιας υγείας στον ευρύτερο 

Ευρωπαϊκό χώρο (EU Council, 2002; Roger F.H., 1981).

Η ανάπτυξη ενός πλαισίου δια-λειτουργικότητας βασισμένο σε διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα όπως το HL7 (έχει αναγνωριστεί ως Εθνικό πρότυπο σε 

H.Π.A., Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γερμανία, και Ηνωμένο 

Βασίλειο, ενώ και άλλα κράτη όπως η Κροατία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, 

κ.λπ. κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή). 

H ανάπτυξη και συντήρηση ενιαίων κωδικοποιήσεων τουλάχιστον σε Εθνικό

επίπεδο. 

ΣΧΗΜΑ 26
Ροές πληροφορίας και κωδικοποιήσεις.
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4.8 Αξιολόγηση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.

Η αξιολόγηση του παραγόμενου νοσοκομειακού έργου μπορεί να γίνει σε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο θα μπορεί να περιγραφεί, να αναλυθεί και να μετρηθεί η 

ποιότητα. Ένα σημαντικό μοντέλο που ανέπτυξε πριν από 40 χρόνια ο ιατρός Ανedis 

Donabedian, επιτρέπει να μελετηθεί η ποιότητα στην παροχή φροντίδας με τρία 

χαρακτηριστικά: τη Δομή, τη Διαδικασία και το Αποτέλεσμα. Ο τρόπος σύνδεσης των 

χαρακτηριστικών αυτών παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.

ΣΧΗΜΑ 27
Μοντέλο αξιολόγησης Ποιότητας κατά τον Donabedian.

Το Αποτέλεσμα δημιουργείται από τη Δομή και τη Διαδικασία. Η Δομή και η 

Διαδικασία θεωρούνται ανεξάρτητες μεταβλητές και το Αποτέλεσμα εξαρτημένη.

Η Δομή δείχνει τον τρόπο που συνδέονται και σχετίζονται -ώστε να σχηματίζουν ένα 

ενιαίο σύνολο- ο χώρος, το κτίριο, η διαθέσιμη τεχνολογία, ο εξοπλισμός, ο αριθμός των 

εργαζομένων, ο τρόπος διοίκησης, η οργάνωση, ο καταμερισμός των δραστηριοτήτων, η 

πολιτική παροχής φροντίδας, κ.λ.π. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία 

του συστήματος. Δείχνει τι γίνεται στην πραγματικότητα μέσα στο σύστημα όταν ο 

ασθενής ζητάει νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η Διαδικασία δείχνει τον τρόπο που παρέχεται στον ασθενή η περίθαλψη από τη 

θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου, με τα κλινικά πρωτόκολλα, τα συστήματα 

διαχείρισης ασθενειών, τις οδηγίες που δίνονται με μορφή αλγόριθμων, τις παρεμβάσεις 

και τις αντιδράσεις μεταξύ των ασθενών και των παρεχόντων περίθαλψη.

Το Αποτέλεσμα είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται στην υγεία ενός ατόμου, βάσει 

των οποίων κρίνεται η σοβαρότητα της κατάστασής του, προβλέπεται η έκβαση της υγείας 

του, η αποτελεσματική θεραπεία του σε σχέση με τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν

κ.λπ.
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4.9 Διαχείριση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.

Η διαχείριση της νοσοκομειακής ποιότητας είναι μια δυναμική διαδικασία, που 

πρέπει να υπάρχει στη νοοτροπία των νοσοκομειακών λειτουργιών. Εκφράζεται με 

διάφορους όρους, όπως ο Ποιοτικός Έλεγχος (QC), η Διασφάλιση Ποιότητας (QA), ο 

Κύκλος Ποιότητας, η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM), κ.λπ.

Τα προγράμματα Ποιοτικού Ελέγχου (QC: Quality Control) είναι τα προγράμματα 

εκείνα που μπορούν να εντοπίσουν τα προβλήματα ποιότητας, να μεθοδεύσουν την 

επίλυση τους και να διασφαλίσουν την ποιότητα. Η επιτυχία τους εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από την εφαρμογή των κατάλληλων στατιστικών μεθόδων, με τις οποίες εκτιμώνται 

τα αποτελέσματα των νοσοκομειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στάνταρντς που έχουν 

τεθεί από διεθνείς οργανισμούς. Τα προγράμματα QC εκτελούνται από μεγάλη ομάδα 

προσωπικού.

Τα προγράμματα Διασφάλισης Ποιότητας (QA: Quality Assurance) είναι τα 

συστήματα πρόληψης με τα οποία παρακολουθείται αν παρέχεται στους ασθενείς ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο φροντίδας, με τις σωστές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 

ποιότητα, διαβεβαιώνοντας ότι τα κλινικά δεδομένα δημιουργούνται, καταγράφονται, 

αναλύονται και διανέμονται σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Η μέτρηση (measurement) της ποιότητας γίνεται με τη σύγκριση μιας ιδιότητας ή 

ενός φαινομένου, που αφορά τους ασθενείς, με συγκεκριμένα πρότυπα ή κριτήρια. Οι 

μετρήσεις ποιότητας μπορούν να διακριθούν σε μετρήσεις Δομής, Διαδικασίας και 

Αποτελέσματος. Από τις μετρήσεις αυτές, οι μετρήσεις Αποτελέσματος είναι ο καλύτερος 

δείκτης μέτρησης ποιότητας.

Οι κύκλοι ποιότητας (Quality Cycles) είναι οι ομάδες εργαζομένων που -αφού 

εκπαιδευτούν κατάλληλα- συσκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να προτείνουν 

βελτιώσεις σε ότι αφορά την εργασία τους, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις υπηρεσίες 

που χρειάζονται για την επίλυση των επιμέρους προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (ΤQΜ: Total Quality Management) τέλος, είναι 

ένα σύστημα οργάνωσης και διοίκησης, που επιτυγχάνει υψηλή ποιότητα σε όλες τις 

υπηρεσίες, τις λειτουργίες και τα προϊόντα ενός νοσοκομείου. Η TQM εξασφαλίζει την 

ενεργοποίηση όλου του δυναμικού σε ένα νοσοκομείο, ώστε να παρέχονται μηχανισμοί 

συνεχούς βελτίωσης, που έχουν στόχο τη μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των ασθενών με το 

μικρότερο δυνατό κόστος.
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4.10 Ελληνικό Σύστημα Υγείας και Ποιότητα - Η παρούσα κατάσταση.

H καθυστερημένη ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα, σε σχέση με 

τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οι διαφορετικές προτεραιότητες της πολιτικής υγείας 

στη χώρα μας, ήταν φυσικό να θέσουν το ενδιαφέρον για την ποιότητα στις υπηρεσίες 

σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 σε πολλές χώρες είχαν 

δημιουργηθεί εθνικά προγράμματα δράσης για την προώθηση της ποιότητας ή είχαν 

περιληφθεί αντίστοιχες διατάξεις στις εθνικές νομοθεσίες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία), 

στην Ελλάδα δεν υπήρχε ουσιαστικά κανένα σύστημα εξασφάλισης ποιότητας (Abel-

Smith 1994, Δικαίος 1999, Τσιότρας 2002).

O Έλληνας νομοθέτης από το 1985 (Ν. 1579/85, Ν. 2519/97) είχε προβλέψει τη 

δημιουργία δομών για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των μονάδων υγείας, καθώς 

και την προώθηση της ερευνητικής προσπάθειας (Εθνικό Κέντρο Ερευνών, Ινστιτούτο 

Έρευνας-Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας). Οι δομές αυτές, όμως, ελάχιστα 

πέρασαν σε φάση υλοποίησης, ώστε να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα.

Με τους Ν. 2889/01 και 3329/05 συνεστήθη στις Δ.Υ.ΠΕ. «Τμήμα Βελτίωσης και 

Ελέγχου Ποιότητας», το οποίο καθιερώνει και γνωστοποιεί κριτήρια αξιολόγησης και 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ελέγχει την εφαρμογή τους σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας-Ελέγχου Ποιότητας και τις συναρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές.

Είναι γεγονός ότι από το 1980 έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. Όμως, η

οργανωμένη και συστηματική πορεία προς την ποιότητα στην υγεία δεν έχει ακόμα 

επιτευχθεί. Η εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας στα ελληνικά δημόσια 

νοσοκομεία είναι, μέχρι τώρα, τμηματική και σε μικρή κλίμακα, με αποτέλεσμα να 

παραμένουν πολλά άλυτα προβλήματα, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με έρευνα, το 91.7% των 

δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα δεν έχει θέσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει ως συγκεκριμένο, διακριτό στόχο, ούτε ως χωριστά χρηματοδοτούμενο σκοπό. 

Από το σύνολο των διοικήσεων των παραπάνω νοσοκομείων, μόνο το 16.6% 

εφαρμόζει εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας, ενώ το 41.7% αρκείται σε εμπειρικές 

προσεγγίσεις (Τούντας 2003).
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4.11 Τα κυριότερα προβλήματα Ποιότητας στα ελληνικά νοσοκομεία όσον αφορά 

την τεχνολογική υποδομή.

1) Διοίκηση - οργάνωση - χρηματοδότηση: τα νοσοκομεία σήμερα, ως Ν.Π.Δ.Δ.,

συνεχίζουν να ασφυκτιούν από την έντονη γραφειοκρατία του δημόσιου λογιστικού 

και οι διοικήσεις τους δύσκολα κατορθώνουν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν 

καθοριστικά τους παράγοντες που διαμορφώνουν το οργανωτικό πλαίσιο του 

νοσοκομείου. Το οργανόγραμμα των νοσοκομείων, οι προσλήψεις του προσωπικού, οι 

εργασιακές σχέσεις, η αξιολόγηση και οι προαγωγές, το σύστημα αμοιβών και η 

χρηματοδότηση (ημερήσιο κλειστό νοσήλιο), καθορίζονται κυρίως από την πολιτεία 

με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και διάφορους νόμους και ρυθμίσεις. Επιπλέον, το 

άκαμπτο νομικό πλαίσιο, οι συγκρούσεις ρόλων και αρμοδιοτήτων, η απουσία 

καθηκοντολογίου και ουσιαστικής αξιολόγησης, δυσχεραίνουν τη βελτίωση της 

ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης και παρεμποδίζουν την καθιέρωση μεθόδων 

«διοίκησης ολικής ποιότητας» (Δικαίος 1999, Θεοδώρου 2001).

2) Τεχνολογικός εξοπλισμός: παρά τον εκσυγχρονισμό, οι σημαντικές ανισότητες στην 

κατανομή της βιοϊατρικής τεχνολογίας στα ελληνικά νοσοκομεία, σε συνδυασμό με 

την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και εξειδικευμένου προσωπικού, μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού, καθυστερούν τη συντήρησή του, ενισχύουν την 

παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα και παρεμποδίζουν την παροχή ποιοτικότερων 

υπηρεσιών.

3) Μηχανογραφική υποστήριξη: τα περισσότερα νοσοκομεία δεν τηρούν 

μηχανογραφημένα αρχεία ασθενών, ούτε δίκτυα ιατρικής πληροφόρησης, ενώ η 

διαχείριση των πληροφοριών είναι συχνά προβληματική, ακόμα και ανάμεσα στα 

τμήματα του νοσοκομείου (Θεοδώρου 2001).

4.12 Προτάσεις - παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Ποιότητας.

Ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» στα

δημόσια νοσοκομεία, βασιζόμενα στα βραβεία ποιότητας (Κωσταγιόλας 2004).

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων. Στελέχωση των 

υπηρεσιών, κάλυψη κενών θέσεων, συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και 

αξιολόγησή του σε θέματα συμπεριφοράς και ποιότητας (Πολύζος 2000).

Εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών προγραμμάτων στο νοσοκομείο

(όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο - εξιτήριο και ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος) και 
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εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και τεχνικών ελέγχου και διασφάλισης της 

ποιότητας. Καθιέρωση και χρήση αξιόπιστων δεδομένων για την ανάλυση και 

αξιολόγηση της ποιότητας (π.χ. ποσοστά θνησιμότητας και επανεισαγωγών, διάρκεια 

νοσηλείας, αριθμός νοσοκομειακών λοιμώξεων, μέσος χρόνος αναμονής για 

εξετάσεις, πληρότητα κλινικών κ.ά).

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ασθενών και 

επισκεπτών του νοσοκομείου. Λειτουργία γραφείων υποδοχής και επικοινωνίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση στο internet, ενημέρωση ασθενών και συγγενών σε 

συγκεκριμένους χώρους και χρόνους, τήρηση επισκεπτηρίου, αυστηρή απαγόρευση 

του καπνίσματος, σαφή πληροφοριακά έντυπα για τις διαθέσιμες υπηρεσίες (ακόμα 

και ξενόγλωσσα), επαρκής σηματοδότηση, εύκολες και απλές διαδικασίες για την 

υποδοχή αιτημάτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών ή και παραπόνων.

4.13 Η Διοίκηση Ποιότητας ως παράμετρος Νοσοκομειακού Πληροφοριακού 

Συστήματος.

H εισαγωγή της «κοινωνίας της πληροφορίας» στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 

σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη και κουλτούρα για τον τρόπο άσκησης των λειτουργιών 

της διοίκησης σε συνάρτηση με την πληροφορία. Όμως, η ποιότητα και η πληροφορία 

αποτελούν αλληλοσυνδεόμενες έννοιες και έτσι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 

την ανάπτυξη στρατηγικών παραγωγής υπηρεσιών υγείας. 

Η Διοίκηση Ποιότητας από την άλλη, είναι «το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

μεθόδων που εφαρμόζονται από κάποιον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη 

και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) με το 

μικρότερο δυνατό κόστος» (Τσιότρας, 2002).

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί ανέπτυξαν και 

εισήγαγαν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διοίκηση της ποιότητας (Casey, 1993: Pfeffer

& Cοοte, 1996: Bohigas & Heaton, 2000: Herzlinger, 2002). H διοίκηση της ποιότητας 

στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών έχει διανύσει δύο σημαντικές περιόδους: H 

πρώτη αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της εφαρμογής διεργασιοκεντρικών 

συστημάτων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας 

(Irvine & Donaldson, 1993: Morgan & Everett, 1990). H δεύτερη αφορά στην ανάπτυξη 

μοντέλων διαπίστευσης και προγραμμάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) (Roberts,

1993: Moody et al., 1998: Maynard, 2000: Lari & Kaynama, 2001: Nwabueze, 2001:
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Dennis et al., 2002: Wensing & Εlwyn, 2003). Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τη 

διοίκηση της ποιότητας στην υγεία συμπεριλαμβάνουν: α) συστήματα διαπίστευσης, β) 

εφαρμογή προτύπων διοίκησης ποιότητας, όπως το ISO 9000:2000 και γ) προγράμματα

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management-TQM) στο πλαίσιο των διεθνών 

βραβείων ποιότητας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Οργανισμοί και βραβεία ποιότητας που αναπτύσσουν και προωθούν συστήματα για τη 

διοίκηση της ποιότητας στην υγεία από τη δεκαετία του 1980
(Bohigas & Heaton, 2000).

Οργανισμοί

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας - ΠΟΥ, The
Principles of Quality Assurance

Νational Institute of Clinical Excellence
(ΝΙCΕ)

Commission for Ηealth lmprovement
(CΗΙ)

Institute of Medicine (ΙΟΜ)

Institute for Healthcare Improvement (ΙΗΙ),

Νational Consortium for Ηealthcare
Process Excellence ΝCΗΡΕ)

Νational Committee for Quality Assurance
(ΝCQA)

Joint Commission οn Accreditation of
Ηealthcare Organizations (CΑΗΟ)

Βραβεία ποιότητας

M. Baldrige Νational Quality Award

European Quality Award

Japan's Deming Prize

Διεθνώς αποδεκτά πλαίσια για τη διοίκηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας είναι 

η σειρά προτύπων ISO 9000:2000, που παρέχει μια δόκιμη πλατφόρμα διοίκησης της 

ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας (Garber, 2001, Cragο, 2002), το μοντέλο του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (EFQM) και το μοντέλο M. Baldrige Performance 

Excellence (Cragο & Merry, 2001). Επιπρόσθετα, σημαντική προσπάθεια έχει καταβληθεί 

στα πλαίσια της λειτουργίας τεχνικών επιτροπών των ISO, IEC ή/και CΕΝ για την 

ανάπτυξη και τον εναρμονισμό των προτύπων που αφορούν στην πληροφορική της υγείας, 

στις ιατρικές συσκευές και στις ηλεκτρονικές προμήθειες για το χώρο της υγείας (e-

healthcare procurement).
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4.14 Εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας (ΙSO) και του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Ολικής Ποιότητας (ΕΤQΜ) στις υπηρεσίες υγείας.

Η εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας (ΙSO) και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Ολικής Ποιότητας (ΕΤQΜ) έχουν άμεση σχέση με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 

υγείας και αποτελεί μία διαδικασία, που περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις (εισροές, 

διαδικασίες, εκροές και αποτελέσματα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Οι μεθοδολογίες του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ολικής Ποιότητας (ΕΤQΜ) για 
αναδιοργάνωση διαδικασιών στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού στον τομέα της 
υγείας.

Μεθοδολογία Bootstrap

Περιλαμβάνει: 
 τη χρήση ερωτηματολογίων για αξιολόγηση 

μονάδων και έργων
 την υιοθέτηση ομοιόμορφων διαδικασιών 

στην εκπαίδευση των αξιολογητών
 ανοικτές ερωτήσεις
 άμεση ανάδραση και προγραμματισμό των 

δράσεων.

Μεθοδολογία PSP (Personal
Software Process)

Υποδεικνύει σε όσους ασχολούνται με την 
ανάπτυξη λογισμικού: 
 τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να 

διοικήσουν την παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας 

 να είναι συνεπείς με τις δεσμεύσεις τους 
 να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους σχετικά 

με την επεξεργασία των δεδομένων.

Μέθοδος SPICE (Software Process
Improvement and Capability

Determination)

 Αποτελεί μοντέλο αναφοράς για τη
λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών, που 
οφείλει να εφαρμόσει ένας οργανισμός για 
να αναπτύξει, να εξελίξει και να υποστηρίξει  
ένα λογισμικό 

 παρέχει εννέα ιδιότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό της 
ωριμότητας μιας διαδικασίας και οι οποίες 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι επίπεδα 
ικανότητας.

Μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού 
TSP (Team Software Process)

 Παρέχει πρότυπα διαδικασιών, οδηγίες, 
εργαλεία και τεχνικές για ομαδική ανάπτυξη 
λογισμικού ποιότητας. 
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Για να καταφέρουμε, λοιπόν, να έχουμε μια ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών στις 

μονάδες υγείας θα πρέπει αυτές να λειτουργήσουν πάνω σε κάποια πρότυπα ποιότητας, σε 

όποιο στάδιο κριθεί απαραίτητο (Στεφανάτος, 2000). Το ζητούμενο σήμερα είναι η 

προαγωγή των υπηρεσιών ποιότητας, αλλά ταυτόχρονα η εξασφάλιση συνθηκών για

αναδιοργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας στα Πληροφοριακά  Συστήματα Υγείας. 

4.15 Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2000 και Δεδομένα Χρηστών.

Στο πρότυπο συνολικά δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πληροφορία, η οποία 

συνδέεται με συγκεκριμένες διεργασίες στο νοσοκομείο, τεκμηριώνεται στο εγχειρίδιο 

ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και αφορά στους 

βασικούς δείκτες (εισροών-διεργασιών-εκροών) ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας. H 

ποιότητα δεδομένων και πληροφορίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διοίκηση 

της ποιότητας (Χλωμούδης & Κωσταγιόλας, 2004). Το πρότυπο ISO 9001:2000 

διευκολύνει τη διαχείριση του «πληροφοριακού πλούτου» του νοσοκομείου.

Πολιτικές διοίκησης, μεθοδολογίες και τεχνολογίες πληροφορικής, που αφορούν στις 

σχέσεις χρήστη-παραγωγού (Customer Relationship Management, CRΜ), έχουν 

αναπτυχθεί κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 

9001:2000 αντιλαμβάνεται, μέσω των απαιτήσεων που θέτει, την έννοια του CRΜ και 

ωθεί το νοσοκομείο στο να αναπτύξει τις ανάλογες πολιτικές.

4.16 Απαραίτητες Υποδομές Πληροφορικής για τη Διοίκηση της Ποιότητας στον 

Υγειονομικό Τομέα.

Στην αγορά των συστημάτων διοίκησης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

προγραμμάτων λογισμικού, τα οποία υποστηρίζουν το σχεδιασμό, τη διακίνηση και τον 

έλεγχο εγγράφων, το λογισμικό διαχείρισης ροών εργασίας, το λογισμικό υποστήριξης της 

τεκμηρίωσης συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας (ISO 9000, ISO 14000 κ.ά), το 

λογισμικό στατιστικού ελέγχου διεργασιών και στατιστικής ανάλυσης. Τα παραπάνω 

πληροφοριακά συστήματα επικεντρώνονται στον έλεγχο, στην τεκμηρίωση και στη 

διαχείριση διαδικασιών, οι οποίες δεν επιτυγχάνουν αναγκαστικά την απαιτούμενη 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών, ενώ λίγο υποβοηθούν στην ανάπτυξη προληπτικών και 

διορθωτικών ενεργειών (Lari, 2002).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Σύνδεση πληροφοριακών Απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2000 με τις 
Νοσοκομειακές  Διαδικασίες.

Κύριες Πληροφοριακές 

Απαιτήσεις του Προτύπου ISO

9001:2000

Ενδεικτικές Νοσοκομειακές 

Διαδικασίες

Διαχείριση προμηθευτών

Suppliers Relationship Management

(SRM)

Προμήθειες, προγραμματισμός αναγκών 
για προμήθειες, αξιολόγηση 
προμηθευτών (Μητρώο προμηθευτών και 
εγχειρίδιο διαδικασιών προμηθειών), 
προετοιμασία συμβάσεων, ενημέρωση 
και παρακολούθηση, οικονομικές 
υποχρεώσεις σε προμηθευτές.

Διαχείριση Αποθηκών

Warehousing

Κεντρική αποθήκη και αποθήκες 
τμημάτων, φαρμακείο, ποιοτικός έλεγχος 
τροφίμων και προϊόντων (φαρμακευτικών 
και μη). Αίτηση αγαθών από την αποθήκη, 
συστήματα αυτόματης αναπλήρωσης.

Διαχείριση Ασθενών
Διαχείριση Πελατών

Customers Relationship Management
(CRM)

Διοικητικές διαδικασίες και Ιατρικός 
φάκελος ασθενών, Εισιτήριο και Εξιτήριο 
ασθενών, Τμήματα νοσηλείας, 
Εργαστηριακός τομέας, Χειρουργεία-ΜΕΘ, 
Ιατρικό αρχείο, Εξωτερικά ιατρεία, 
Ικανοποίηση-παράπονα ασθενών, 
πρόληψη, έλεγχος και αντιμετώπιση 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
διατίμηση υπηρεσιών, επικοινωνία φορέα 
με ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
εταιρείες, τηλεφωνικό κέντρο.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Human Resource Management

(HRM)

Γενικές διαδικασίες Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (συστήματα 
αμοιβών-παροχών κ.λ.π), διερεύνηση 
αναγκών εκπαίδευσης, προγραμματισμός 
και διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων, 
αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.

Συντήρηση
Maintenance

Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση της 
τεχνικής υποδομής του νοσοκομείου, 
αξιοπιστία, προληπτικός έλεγχος 
συντήρησης βιοϊατρικού εξοπλισμού, 
διαχείριση ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων.
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Ένα περιφερειακό υγειονομικό πληροφοριακό σύστημα διοίκησης απαιτεί τη 

διασύνδεση των σημείων λήψης αποφάσεων με το σημείο παροχής υπηρεσιών, 

χρησιμοποιώντας διαδικασίες, οι οποίες συνδέουν τα ενδιαφερόμενα τμήματα με τις 

απαιτήσεις, τα καθήκοντα, τις ευθύνες, αλλά και τους πόρους που τους είναι απαραίτητοι. 

Έτσι, ένα συνολικό πληροφοριακό σύστημα διοίκησης πρέπει να είναι συνδεδεμένο 

λειτουργικά με τις ροές εργασίας των επαγγελματιών υγείας. Σε λειτουργικό επίπεδο, η 

ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένου στις διαδικασίες, διασφαλίζει ότι συγκεκριμένα 

καθήκοντα εκτελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά (Casey, 1993), καταλήγοντας σε 

μια αξιόπιστη συλλογή στοιχείων για τη διοίκηση.

ΣΧΗΜΑ 28
Ολιστική Στρατηγική μέσω Προτύπων Ποιότητας & Ασφάλειας με την 
ενσωμάτωση των αντίστοιχων πληροφοριακών απαιτήσεων στα Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων.

Το στρατηγικό πλαίσιο για την πληροφορία και τη διοίκηση ποιότητας 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 28. Το κεντρικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού είναι τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000:2000 και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διοίκησης (Healthcare Μanagement Information System -HMIS). H σειρά προτύπων ISO 
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9000 για τη διοίκηση της ποιότητας και η πληροφορική της υγείας συνεργατικά μπορούν 

να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

Περιφερειακά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, όπως για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος, για την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων, για τη διακρίβωση των 

ιατρικών συσκευών και εργαστηρίων, καθώς και τα πρότυπα που αναφέρονται στην 

ασφάλεια των δεδομένων, υποστηρίζουν κάθετες νοσοκομειακές διαδικασίες, 

συμπληρώνοντας τη συνολική στρατηγική.

H ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος διαπίστευσης στην Ελλάδα, μπορεί να 

παρέχει ένα δόκιμο, υποχρεωτικά βασισμένο στις διαδικασίες, σύνολο απαιτήσεων για 

management ποιότητας, το οποίο πραγματικά μπορεί να επιδράσει θετικά στις 

προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας για αναβάθμιση της ποιότητας της περίθαλψης 

και της ασφάλειας των ασθενών για το δημόσιο υγειονομικό σύστημα στην Ελλάδα.

Είναι πολύ δύσκολο, φυσικά, αν όχι αδύνατο να προβλεφθεί επακριβώς ποιος 

συνδυασμός συστημάτων ή/και προτύπων διοίκησης της ποιότητας θα αποδειχθεί ο 

βέλτιστος, τόσο για τους παροχείς φροντίδας υγείας, όσο και για την κοινότητα, την 

οποία υπηρετούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

5.1 Εισαγωγή.

Οι ερευνητές που ασχολούνται με τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων και 

γενικότερα με τα πληροφοριακά συστήματα υγείας οραματίζονται για το μέλλον τη 

δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υγείας, που θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες υγείας. Στόχος είναι το δίκτυο αυτό να μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με το 

χώρο της υγείας, έτσι ώστε κάθε 

εφαρμογή να μπορεί να 

τροφοδοτείται με τα κατάλληλα για 

αυτήν δεδομένα. Το δίκτυο αυτό 

πρέπει να είναι έτσι δομημένο, ώστε 

η διασυνδεσιμότητα να μη γίνεται σε βάρος των εξειδικευμένων ιατρικών εφαρμογών ή 

των ιδιαίτερων απαιτήσεων, που μπορεί να προκύπτουν ανάλογα με τον οργανισμό στον 

οποίο λειτουργούν οι διάφορες εφαρμογές.

5.2 Καινοτόμα Πληροφοριακά Συστήματα στις Μονάδες Υγείας (Πλατφόρμα 

«Cocoon» - συστήματα ποιοτικής τηλεμετρίας).

Στα πλαίσια της προσπάθειας προαγωγής της Τεχνολογίας της Πληροφόρησης έχει 

προταθεί η εισαγωγή της Πλατφόρμας «Cocoon» προς βοήθεια των ιατρών για περιορισμό 

των διαγνωστικών και θεραπευτικών κινδύνων.

«Cocoon (Building knowledge driven and dynamically networked communities

within European healthcare systems - IST 2002 507126)» είναι το ακρωνύμιο ενός 

ερευνητικού προγράμματος, το οποίο έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια τεχνολογική 

πλατφόρμα που θα βοηθήσει τους ιατρούς γενικής ιατρικής, αλλά και τους ειδικούς, στη 

διαχείριση του διαγνωστικού και θεραπευτικού κινδύνου. Η πλατφόρμα αυτή έχει 

δοκιμαστεί έμπρακτα σε 10 περιοχές της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες είναι η 

Λομβαρδία στην Ιταλία, η Ακουϊτάνια στη Γαλλία και η Ήπειρος στην Ελλάδα. Το 

πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σχεδόν 7 εκατομμύρια 

ευρώ για τριάμισι χρόνια ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2004 κι έχει συνολικό κόστος 

περισσότερο από 15 εκατομμύρια ευρώ.
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O κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στον ιατρό πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης πληροφορίες, που θα τον βοηθήσουν στη διάγνωση και θεραπεία κάθε 

ασθενούς στον ίδιο χρόνο της επίσκεψης του ασθενούς στον ιατρό. Οι πληροφορίες 

υποστήριξης δημιουργούνται από το σύστημα έχοντας ως βάση το ιστορικό του ασθενούς, 

καθώς και τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, πληροφορίες οι οποίες διασταυρώνονται με 

υπάρχοντα ιατρικά πρωτόκολλα και άλλα στοιχεία προερχόμενα από την επιστημονική 

ιατρική κοινότητα. 

Για να εγγυηθεί την επιτυχία του προγράμματος, ο ηγετικός οργανισμός 

Αssοciaziοne Impresa Politechnico (μη κερδοφόρος οργανισμός του Πολυτεχνείου του 

Μιλάνου), οργάνωσε μια ομάδα εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που περιλαμβάνει κέντρα 

έρευνας, όπως το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, το Πανεπιστήμιο Τechniοn του Τελ Αβίβ, 

αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις της τεχνολογίας πληροφόρησης, όπως η Microsoft, η 

Siemens και η Telecom Ιtalia, οι οποίες ασχολούνται με την ανάπτυξη του συστήματος 

διαχείρισης πληροφορίας στην πλατφόρμα και του συστήματος επικοινωνίας με τον ιατρό 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα Cοcoon και από 

σταθερά τερματικά και από κινητά. Τα τοπικά συστήματα υγείας πρέπει να είναι παρόντα 

στη διαδικασία δοκιμής και προώθησης των καινούργιων τεχνολογιών, έτσι ώστε να 

περιορίσουν το κόστος, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο παροχών υγείας προς 

τον ασθενή.

5.3 Εισαγωγή καινοτόμων Πληροφοριακών Συστημάτων για τη συνεχή 

μετανοσοκομειακή τηλεπαρακολούθηση - τηλεφροντίδα, αλλά και αποκατάσταση.

Στο νέο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Υγείας θα πρέπει να συζητήσουμε την 

εισαγωγή καινοτόμων Πληροφοριακών Συστημάτων για τη συνεχή μετανοσοκομειακή 

τηλεπαρακολούθηση-τηλεφροντίδα, αλλά και αποκατάσταση. Η έννοια της 

τηλεφροντίδας απαιτεί από τη μία εξοπλισμό σπιτιού (αισθητήρες, συσκευές 

παρακολούθησης και θεραπείας) και από την άλλη μονάδες λήψης σε σημεία των 

μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γραφεία υγιεινής φροντίδας ή άλλους φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας). Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται η συντήρηση του 

συστήματος, καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού και χρηστών. Οι κύριες εφαρμογές 

τηλεφροντίδας μπορεί να είναι: (i) καρδιο-αγγειακά και κυκλοφοριακά συστήματα 

παρακολούθησης, (ii) ασθένειες πνευμονικής παρεμπόδισης και (iii) διαβήτης.
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Η διοίκηση υπηρεσιών ποιοτικής τηλεμετρίας απαιτεί έλεγχο ποιότητας των 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση από απόσταση. Οι τεχνικές αυτές 

περιλαμβάνουν εφαρμογή αρχών του επιστημονικού υπολογισμού στη συμπίεση ιατρικών 

εικόνων, στη διαχείριση των επικοινωνιών και στην αποθήκευση και ανάκτηση των 

βιοσημάτων. Η διοίκηση των συστημάτων αυτών εστιάζεται στην ικανοποίηση των 

λειτουργικών απαιτήσεων της αξιόπιστης ηλεκτρονικής διαχείρισης των ιατρικών 

περιπτώσεων, της ανάλυσης κόστους - οφέλους και της ανάλυσης της εγκυρότητας.

5.4 Ενσωμάτωση Βέλτιστων Πρακτικών Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ελλάδα.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν πρωτοβουλία να 

προχωρήσουν σε ανταλλαγή εμπειριών στη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Η

ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών λύσεων εισήγαγε τον όρο «Βέλτιστες Πρακτικές 

Ηλεκτρονικής Υγείας». Η ανταλλαγή ιδεών έγινε εφικτή μέσα από το πρώτο Συνέδριο 

Ηλεκτρονικής Υγείας, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες (22 και 23 Μαΐου 2003).

Παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές από όλες τις χώρες της  Ε.E., ενώ το Συνέδριο 

επαναλήφθηκε στις 5 και 6 Μαΐου του 2004 στο Κορκ της  Ιρλανδίας.

Η διάδοση των βέλτιστων αυτών πρακτικών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας 

(e-health) συνιστά μία αξιέπαινη προσπάθεια, γιατί επιτρέπει στους εκπροσώπους κάθε 

κράτους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής υγείας, αντλώντας και 

προσαρμόζοντας στοιχεία από βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών στις δικές τους 

εθνικές  ή περιφερειακές  ανάγκες, που αποτελεί μία τεχνική Benchmarking.

(http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/ehealth/index_en.htm)

H ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στη χώρα μας δεν μπορεί να γίνει 

χωρίς συνυπολογισμό των ιδιαιτεροτήτων και των επιμέρους παθογενειών του

ελληνικού συστήματος υγείας. H λεπτομερής ανάλυσή τους θα πρέπει να καταλήγει σε 

κατευθυντήριες γραμμές και να λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία και η βαθμίδα υγείας, στην 

οποία θέλουμε να γίνει η παρέμβαση (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια 

φροντίδα υγείας, φροντίδα στο σπίτι, μονάδες αποκατάστασης), το είδος των υπηρεσιών,

τα τεχνικά στοιχεία της λειτουργίας των βέλτιστων πρακτικών και αν αυτά μπορούν να 

ενσωματωθούν στις υπάρχουσες τεχνικές υποδομές των ελληνικών πληροφοριακών 

συστημάτων, οι κατηγορίες του πληθυσμού στις οποίες οι πρακτικές θα απευθύνονται 

(σύνολο του πληθυσμού, ομάδες πληθυσμού με εξειδικευμένες παθήσεις), ακόμα και οι 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/ehealth/index_en.htm
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Όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού για θέματα υγείας, 

η πρακτική «NHS Direct Online» αποτελεί ένα καλό παράδειγμα δόμησης μιας 

κυβερνητικής πύλης υγείας και για το λόγο αυτό μια τέτοια λύση μπορεί να 

ενσωματωθεί άμεσα στον ελληνικό χώρο. O διαδικτυακός τόπος της βρετανικής 

υγειονομικής υπηρεσίας (Natiοnal Health System) παρέχει πληροφορίες για ένα πλήθος 

ζητημάτων υγείας, νοσοκομεία, φαρμακεία και άλλες υπηρεσίες που προάγουν τη 

δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα, όπου παρατηρείται 

έλλειψη στην παροχή πληροφοριών σχετικά με 

την υγεία σε ηλεκτρονική μορφή, μια τέτοια 

λύση φαντάζει απολύτως εφικτή, καθώς 

προϋποθέτει συγκέντρωση πληροφοριών και 

άλλου υλικού που αφορά την υγεία, σε μια 

ενιαία βάση δεδομένων. Άλλες παρόμοιες 

πρακτικές, που είναι άμεσα υλοποιήσιμες στην 

Ελλάδα και δεν απαιτούν χρονοβόρες 

διαδικασίες και δαπανηρές επενδύσεις για να τεθούν σε λειτουργία, είναι οι διαδικτυακοί 

τόποι πληροφόρησης και προαγωγής της υγείας Vardguiden, ΑΡΗΑ (για θέματα 

ψυχικής υγείας), NetDoctor (για πάσχοντες από κατάθλιψη), CancerNet (για 

καρκινοπαθείς), ΤΟΧΒΑSΕ (βάση δεδομένων για περιστατικά δηλητηριάσεων), 

AddictionLink (για χρήστες ναρκωτικών ουσιών), Web4Health (για θέματα ψυχικής 

υγείας), Infomedica (πληροφορίες για πρόληψη, προαγωγή υγείας) και Pediatric Health 

Portal (για θέματα υγείας του παιδιού).

Παράλληλα με τις πρακτικές τηλεϊατρικής, που εφαρμόζονται ήδη στον ελληνικό 

χώρο, μπορούν να ενσωματωθούν και κάποιες άλλες βέλτιστες πρακτικές τηλεϊατρικής

σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, που απευθύνονται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

υγείας. Το VEPSY, το ψηφιακό περιβάλλον για την παροχή τηλεϊατρικής σε

πάσχοντες από ψυχικές ασθένειες, είναι δυνατό να ενσωματωθεί από Ψυχιατρικά 

νοσοκομεία ή μονάδες νοσοκομείων, με σκοπό να βοηθήσει το ιατρικό έργο στον τομέα 

της ψυχικής υγείας. Επίσης, το VIEDIΑΒ, που προσφέρει υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε

πάσχοντες από διαβήτη, είναι μια ακόμη άμεσα εφαρμόσιμη βέλτιστη πρακτική. Το μόνο 

που απαιτείται για αυτές τις υπηρεσίες είναι η επαρκής χρηματοδότηση των εφαρμογών 

αυτών (Ερημίτης, 2004).
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Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα COHEREΝCE και eHospital είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγματα σωστής παρέμβασης στη ροή των πληροφοριών, κλινικών 

και διοικητικών, σε ένα νοσοκομείο με επακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. 

Τέλος, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που αναφέρονται σε εφαρμογές έξυπνων

καρτών (Health Insurance Card System, Sesam Vitale) και διασύνδεσης 

νοσοκομείων και ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας (Medcom, Sundhed, Νational

Healthlink Project), που μπορούν να ενσωματωθούν στον ελληνικό χώρο, αλλά και σε

ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς προϋποθέτουν μια συνολική αλλαγή και ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ύπαρξη οικογενειακών ιατρών και μια 

μεταρρύθμιση, που θα επιτρέψει την εισαγωγή και καθιέρωση σύγχρονων εφαρμογών 

έξυπνων καρτών.

5.5 Σύστημα Οργανωμένης Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Health Care Information

System (HCIS) ως προτεινόμενη μελλοντική υποδομή Τεχνολογίας 

Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Η υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (HCIS) ενός συστήματος 

Οργανωμένης Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί μία καινοτομία και προέκταση των αρχών 

της πληροφορικής και της τηλεματικής, με στόχο την εξέλιξη στις τεχνολογίες 

πληροφορικής στον τομέα της υγείας, σε πεδία όπως τα συστήματα φυσικής γλώσσας, 

ουδέτερων δικτύων, συστήματα υποστήριξης των αποφάσεων των ειδικών, συστήματα 

κλινικών πληροφοριών, συστήματα ομαδικής υποστήριξης, τηλεϊατρικής, εικονικής 

πραγματικότητας, διαδικτύου (Internet), εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, intranets και 

extranets, τοπικά  δίκτυα (LΑΝ) και δίκτυα ευρέως βεληνεκούς (WΑΝ). 

Το κεντρικό στοιχείο της ολοκλήρωσης των συστημάτων είναι ξεκάθαρα η ανάπτυξη 

μιας οργανωτικής υποδομής για την τεχνολογία της πληροφορικής, η οποία περικλείει 

όλους τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες υγείας. Τα βασικά υπο-στοιχεία μιας 

τέτοιας υποδομής περιλαμβάνουν:

διαχείριση δεδομένων, μέσω της οποίας όλοι οι τύποι δεδομένων από ποικίλες πηγές 

συλλέγονται, ενοποιούνται και οργανώνονται βάσει μιας τυποποιημένης λογικής,

για εύκολη και ακριβή επεξεργασία.

διαχείριση της τεχνολογίας, η οποία συνεπάγεται το στρατηγικό προγραμματισμό, το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
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διαφόρων μορφών τεχνολογιών στο χώρο της υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί 

υγειονομική αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και τελειότητα.

διαχείριση του τελικού χρήστη, που αφορά τη διαχείριση εφαρμογών που έχουν 

αναπτυχθεί για το χρήστη, ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται λόγω της 

αποκέντρωσης του ελέγχου και της διαχείρισης των πόρων και δεξιοτήτων των Η/Υ 

σε ολόκληρο τον οργανισμό.

διαχείριση οργανωτικών καθηκόντων, που εστιάζει στις οργανωτικές λειτουργίες, τα 

καθήκοντα και τις δραστηριότητες στο σύνολο της οργανωτικής ιεραρχίας, 

συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών, τακτικών και λειτουργικών επιπέδων.

ΣΧΗΜΑ 29

Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οργανωμένης Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής 
στον τομέα υγειονομικών υπηρεσιών [Health Care Information System - HCIS].

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των περισσοτέρων προγραμμάτων πληροφοριακών 

συστημάτων υγείας (ΗCIS) για πολλαπλούς προμηθευτές, απαιτούνται οδηγίες και 

καθοδήγηση κατά το σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων. Μια τέτοια μεθοδολογία ανάπτυξης 

είναι η Δομημένη Ανάλυση Συστημάτων και Μέθοδος Σχεδιασμού (ΔΑΣΚΜΣ), που είναι 
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μια περιεκτική μεθοδολογία που υποστηρίζει τις φάσεις ανάλυσης και σχεδιασμού κατά 

την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων υγείας (ΗCIS), ενώ συγχρόνως παρέχει 

αποτελέσματα που είναι η βάση για κατανεμημένη επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, με 

στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια δυνατή, δομημένη προσέγγιση στον καθορισμό 

των χαρακτηριστικών του συστήματος για εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων υγείας 

(HCIS).

ΣΧΗΜΑ 30
Κύριες Μεταβλητές που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του Συστήματος 
Οργανωμένης Παροχής Υπηρεσιών με το Σύστημα Πληροφορικής Υπηρεσιών 
Υγείας.

5.5.1 Η ανάπτυξη τεχνολογιών HCIS στα πλαίσια ενός έξυπνου οργανισμού παροχής 

υπηρεσιών υγείας. 

Σε ό,τι αφορά τη δομή του συστήματος ενός οργανισμού πολλαπλών προμηθευτών, 

οι τεχνολογίες ΗCIS διαφέρουν κατ' ανάγκη από τις εφαρμογές παραδοσιακών 

πληροφορικών συστημάτων διατήρησης της υγείας σε δύο θεμελιώδη σημεία. Πρώτον, οι 

τεχνολογίες πρέπει να είναι προσιτές σε περισσότερους χρήστες και σε περισσότερες 

τοποθεσίες, διότι οι σχετικές πληροφορίες είναι συχνά καταχωρημένες σε διαφορετικά 

σημεία και πρέπει να ανασυρθούν από διαφορετικές πηγές. Οι πληροφορίες πρέπει στη 
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συνέχεια να διοχετευθούν μέσω LΑΝ, WΑΝ ή μέσω κάποιων άλλων πολύ αξιόπιστων και 

ασφαλών τρόπων (π.χ. Intranets και extranets) στις μεμονωμένες κλινικές ή σε άλλες 

ομάδες εργασίας (π.χ. ομάδες κατευθυνόμενης φροντίδας). Δεύτερον, οι οργανωτικές 

δραστηριότητες λήψεως αποφάσεων πρέπει συχνά να διασχίζουν λειτουργικούς χώρους 

και πολλαπλά οργανωτικά στρώματα. Τα ΗCIS των οργανισμών πολλαπλών 

προμηθευτών θα πρέπει να εστιάζουν στο σύνολο της οργανωτικής δομής και να αφορούν 

ένα συνδυασμό τεχνολογίας υποστήριξης αποφάσεων στη βάση δεδομένων, μοντέλων και 

γνώσεων, καθώς επίσης και την εξελιγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΣΧΗΜΑ 31
Μοντέλο Συστήματος Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων {(Group Decision 
Support System) (GDSS)} και Δίκτυο Τοπικών Αποφάσεων. Πηγή: Προσαρμοσμένο
από J.K.H. Tan, Road Map tο the Future: HΜIS in the Twenty-First Century,
Health Management Information Systems: Theories, Methods, and Αρρlications, p.
467,© 1995 Aspen Publishers, Inc.

5.5.2 Απομακρυσμένα Δίκτυα Η/Υ. 

Μια σημαντική πτυχή των ενισχυμένων τεχνολογιών ΗCIS για τα συστήματα 

οργανωμένης παροχής υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων απομακρυσμένων 

υπολογισμών. 



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management 135

Το κλειδί, φυσικά, σε αυτή τη νέα πρόσβαση είναι η ηλεκτρονική και δορυφορική 

επικοινωνία (επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών γραμμών, μέσω κινητών, των γραμμών 

ISDN, καθώς ακόμα και επικοινωνία μέσω laser). Τα συστήματα οργανωμένης παροχής 

υπηρεσιών χρειάζονται ένα κεντρικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας με LΑΝ και WAN ικανά 

να χειρισθούν πολλά διαφορετικά δικτυακά πρωτόκολλα. Αυτό το κεντρικό δίκτυο θα 

πρέπει να είναι, επίσης, σε θέση να υποστηρίξει δεδομένα, ήχο, γραφικά και μετάδοση 

μέσω βίντεο. Επομένως, η δικτύωση και η ολοκλήρωση θα αποτελέσουν το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ των τεχνολογιών ΗCIS, μέσα στο πλαίσιο του πολλαπλού προμηθευτή.

ΣΧΗΜΑ 32
Απομακρυσμένο Δίκτυο Ηλ. Υπολογιστών σε ένα Σύστημα Υγειονομικής Φροντίδας 
Πολλαπλών Προμηθευτών. Πηγή: Ανατύπωση από J.K.H.Tan, Road Map tο the
Future: ΗMIS in the Twenty-First Century, Health Management Ιnfοrmatiοn
Systems: Theories, Methods, and Applications. p.276, © 1995 Aspen Publishers, Inc.

Τα HCIS πολλαπλών προμηθευτών μελλοντικά θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν: 

α) «ηλεκτρονικά συστήματα για την επεξεργασία αιτημάτων, β) απεικονιστικά συστήματα 

για ανίχνευση εγγράφων ως μέρος της κίνησης για ένα εργασιακό περιβάλλον 

απαλλαγμένο από χαρτιά, γ) τεχνολογία πολλαπλών μέσων που συνδυάζει δεδομένα, 

ήχους και εικόνες για επιμορφωτική εκπαίδευση ιατρών, ασθενών και απομακρυσμένων 
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διαγνωστικών κέντρων, δ) αναγνώριση φωνητικής ηχογράφησης, ε) ρομπότ σε 

χειρουργικές επεμβάσεις και ε) περίπτερα παρουσίασης ιατρικών πληροφοριών σε 

καταναλωτές και εργαζόμενους. Το Σχήμα 33 σκιαγραφεί ένα σύστημα δικτύου 

επεξεργασίας ηλεκτρονικών ερωτημάτων στα πλαίσια μιας προσομοίωσης ενός ιδιωτικού 

δικτύου.

Τέλος, πολλές μελλοντικές εφαρμογές HCIS θα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση 

ψηφιακών επικοινωνιών, τη χρησιμοποίηση μικροεπεξεργαστών και δικτυακής

τεχνολογίας.

ΣΧΗΜΑ 33

Παράδειγμα ενός Δικτύου Υποβολής Ιατρικών Ερωτημάτων. Πηγή:
Προσαρμοσμένο από J.K.H. Tan, Road Map tο the Future: HMIS in the Twenty-
First Century, Health Management Infοrmatiοn Systems: Theories, Methods, and
Apρlicatiοns, ρ. 468, © 1995 Aspen Publishers, Inc.

5.6   Η σημερινή κατάσταση στο χώρο της υγείας.

Το 2001 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σχετικά με τη διείσδυση των 

πληροφοριακών συστημάτων στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας (Βαγγελάτος 2002). 

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι:

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, η αναλογία σταθμών εργασίας ανά κλίνη, είναι 1 ανά 

10, δηλαδή περίπου 27 σταθμοί εργασίας ανά νοσοκομείο.

Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν υλοποιήσει εφαρμογές διοικητικού χαρακτήρα, οι 

οποίες καλύπτουν επαρκώς τις λειτουργίες των διοικητικών τμημάτων (πίνακας 8).
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Σχεδόν τα μισά νοσοκομεία έχουν υλοποιήσει εφαρμογές κλινικού χαρακτήρα. 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι εφαρμογές είναι αυτόνομες και δεν υπάρχει 

ολοκλήρωση με τις διοικητικές και εργαστηριακές εφαρμογές. Επιπλέον, η κάλυψη 

των αναγκών είναι σχετικά χαμηλή.

Λιγότερο από το ένα τρίτο των νοσοκομείων έχει υλοποιήσει εργαστηριακές 

εφαρμογές. Ωστόσο, στα νοσοκομεία που υπάρχουν αυτές, το ποσοστό κάλυψης των 

διαδικασιών είναι αρκετά υψηλό. Στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονται οι 

ανάγκες των τριών κεντρικών εργαστηρίων (Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, 

Αιματολογικό).

Η στελέχωση των τμημάτων πληροφορικής των νοσοκομείων είναι ανεπαρκής. Η 

έρευνα έδειξε πως σε σύνολο 112 νοσοκομείων, υπήρχαν μόλις 48 υπάλληλοι με 

πτυχίο ανώτατης σχολής, 37 εργαζόμενοι με πτυχίο τεχνικής σχολής και 141 με 

τεχνικό δίπλωμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στα ελληνικά νοσοκομεία (πηγή 
Βαγγελάτος 2002).

Εφαρμογές 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων

Αριθμός Νοσοκομείων 

(σε σύνολο 112) Ποσοστό %

Διοικητικές (AS) 92 82%

Κλινικές (CIS) 49 44%

Εργαστηριακές (LIS) 32 29%

Ραδιολογίας (RIS) 2 2%

Τα στοιχεία που δίνει η Κοινωνία της Πληροφορίας (Πηγή: «Συμπλήρωμα 

Προγραμματισμού: Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.6», Κοινωνία της Πληροφορίας, 3η 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΚτΠ, 8/12/2003)  είναι:

Το 80% των νοσοκομείων διαθέτει Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης. Τα 

τμήματα όμως αυτά σε πολύ μικρό ποσοστό είναι επαρκώς στελεχωμένα και εν 

δυνάμει αποτελούν το βασικό κέντρο ανάπτυξης της πληροφορικής στα νοσοκομεία.

Η αναλογία σταθμών εργασίας ανά νοσοκομείο είναι κατά μέσο όρο 25:1. Η 

αναλογία αυτή αυξάνεται κατά πολύ στην περίπτωση των νοσοκομείων άνω των 300 
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κλινών (80:1), ενώ μειώνεται δραματικά για μικρά νοσοκομεία κάτω των 100 κλινών 

(6:1)

Από το σύνολο των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στα νοσοκομεία, περίπου το 

80% αφορούν κάλυψη καθαρά διοικητικών λειτουργιών.

Το 40% των νοσοκομείων διαθέτει πλήρη διοικητικο – οικονομικά συστήματα, που 

αξιοποιούνται παραγωγικά.

Ελάχιστα νοσοκομεία (κάτω του 5%) έχουν εγκατεστημένο πλήρες κύκλωμα 

διοικητικών και ιατρικών εφαρμογών.

Κανένα νοσοκομείο δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να 

προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες e-mail και πρόσβασης στο διαδίκτυο στο 

σύνολο του προσωπικού του.

Το 15% των νοσοκομείων διαθέτει επίσημη παρουσία (ιστοσελίδα) στο διαδίκτυο, 

είτε συνολικά είτε σε επίπεδο κλινικής. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι 

στις περισσότερες περιπτώσεις πληροφοριακό.

ΣΧΗΜΑ 34
Ποσοστό κάλυψης των δραστηριοτήτων από τις εφαρμογές. Στον κάθετο άξονα 
συμβολίζεται ο αριθμός των νοσοκομείων (πηγή Βαγγελάτος 2002).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πως παρατηρείται μία μεγάλη ανομοιομορφία στο 

επίπεδο των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία της χώρας μας. Το επίπεδο 

αυτό φαίνεται πως είναι ευθέως ανάλογο της ύπαρξης ενός σωστά στελεχωμένου τμήματος 

πληροφορικής. Τα νοσοκομεία που έχουν το κατάλληλο προσωπικό, υπήρξαν πιο 

αποτελεσματικά στις συνεργασίες τους με το υπουργείο υγείας και παρουσίασαν 
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γενικότερα υψηλότερο επίπεδο στη χρήση και υλοποίηση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής (Βαγγελάτος 2002).

5.7 Μελλοντική εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα της υγείας.

Σήμερα, στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. συνεχίζεται το έργο του εκσυγχρονισμού 

στον τομέα της Υγείας. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία και Πρόνοια 2000-2006» του υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας [Πηγή:  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Υγεία και Πρόνοια 2000-2006. Γ’. ΚΠΣ Αρ. Απόφασης Ε(2001) 583/4.4.2001]. Πιο 

συγκεκριμένα για τις δράσεις που σχετίζονται με την πληροφορική, προβλέπεται πως 

το σύνολο των μέτρων παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγείας και 

Πρόνοιας» στηρίζεται σε αντίστοιχες δράσεις του τομέα της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Σχέδιο 

(Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γ’

Κ.Π.Σ. 2000-2006). Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», προβλέπονται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. € για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Οι βασικές 

δράσεις αυτές εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και ομαδοποιούνται σε δύο μέτρα.

Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και 

Πρόνοια». 

Μέτρο 2.7: «Κατάρτιση και Θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια»

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν τόσο σε νέα πληροφοριακά συστήματα, 

όσο και σε υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση της αποδοχής και υποδοχής των 

πληροφοριακών συστημάτων. Οι νέες υποδομές, που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», θα δρουν 

συμπληρωματικά σε υπάρχουσες και θα καλύπτουν νέες ή εξειδικευμένες ανάγκες. 

Ταυτόχρονα θα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές οργανωτικού χαρακτήρα στο ΕΣΥ με 

επίκεντρο τον ασθενή και χρήστη υπηρεσιών (Καλογήρου, 2003).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια ποσοτικοποίησης των στόχων των μέτρων 

του επιχειρησιακού προγράμματος της ΚτΠ. Τα τεχνικά δελτία των μέτρων 2.6 και 2.7, 

περιλαμβάνουν μία σειρά δεικτών, που στοχεύουν στο να αποτυπωθούν τα κυριότερα 

μετρήσιμα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, όπως ο αριθμός 
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των σταθμών εργασίας που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, ο 

αριθμός των μονάδων υγείας που διασυνδέονται, το ποσοστό των εργαζομένων που 

διαθέτουν βασικές δεξιότητες στις τεχνολογίες της πληροφορίας, κ.ά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Δράσεις του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας 
(πηγή Γ. Καλογήρου 2003).

Τα μεγέθη που αναφέρονται είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, καθώς στόχος είναι μέχρι 

το 2009 ο αριθμός των ΠΕΣΥ που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα να έχουν 

αυξηθεί από 0 σε 17, ο αριθμός των Μονάδων Υγείας που διασυνδέονται στο σύστημα 

να φτάνει τους 320, ενώ το ποσοστό του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού 

που αξιοποιεί τηλεματικές υποδομές υγείας για πρόβλεψη, διάγνωση και θεραπεία να 

έχει ανέβει από 0 σε 100%. Αν και μία αλλαγή τόσο μεγάλης κλίμακας είναι πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη, τα μεγέθη αυτά αποτελούν ένδειξη ότι τα 

διοικητικά στρώματα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, αναγνωρίζουν σταδιακά, 

ολοένα και περισσότερο, τη σπουδαιότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) ΣΤΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

6.1  Γενικά για το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο».

Πίσω από κάθε μεγάλο έργο υπάρχει ένα μεγάλο όραμα. Σε ένα τέτοιο όραμα 

θεμελιώθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο». Οι ιδρυτές του, οι αδελφοί 

Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, σφράγισαν με το όνομά τους τη βαριά και 

περήφανη κληρονομιά μίας μεγάλης οικογένειας, που έκανε έργο το όραμά της για 

προσφορά στην πατρίδα. 

Στις 6 Δεκεμβρίου του 1936, κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της ανέγερσης του 

Φυματιολογικού Ιδρύματος Αττικής, από τον Κωνσταντίνο 

Σισμάνογλου. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

χρησιμοποιήθηκε σαν γενικό νοσοκομείο, τόσο από την ελληνική 

κυβέρνηση όσο και από τους Γερμανούς. Το 1946 λειτούργησε και 

πάλι ως νοσοκομείο θώρακος. Το 1972 άρχισε να νοσηλεύει και 

ασθενείς άλλων παθήσεων, ενώ το 1985 εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. και 

μετατράπηκε επίσημα σε Γενικό Νοσοκομείο.

Στη νέα, εκσυγχρονισμένη του μορφή, το «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.Α., δίνει καθημερινά 

τη μάχη για τον άνθρωπο σύμφωνα με το όραμα των ιδρυτών του. Διευρυμένο σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις, λειτουργίες, επιστημονικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο, 

αποτελεί πλέον έναν πολυδιάστατο εθνικό οργανισμό, σημείο αναφοράς στην υπηρεσία

της Υγείας της σύγχρονης Ελλάδας. Το όραμα για φροντίδα της Υγείας επεκτάθηκε στην 

προληπτική ιατρική, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και 

θεραπείες, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομικών ιατρικών πρακτικών που δεν 

υπηρετούν, απλά, την υγεία, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Σήμερα, η μεγάλη αποστολή του Σισμανογλείου περιλαμβάνει, στα πλαίσια του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, την παροχή υπηρεσιών υγείας, ισότιμα, σε κάθε άτομο, 

ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Επιπλέον, 

επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό έργο παρέχοντας ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και 

επιμόρφωση ιατρών και νοσηλευτών. Η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας 
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αποτελεί μια άλλη βαρύνουσα προτεραιότητα για το νοσοκομείο, το οποίο εφαρμόζει και 

αναπτύσσει πρότυπα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς 

οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και ανάλογους φορείς. 

Τέλος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης 

φροντίδας υγείας στη χώρα μας, το Σισμανόγλειο συνεργάζεται με άλλα νοσηλευτικά 

ιδρύματα και μονάδες υγείας στα πλαίσια εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων βελτίωσης 

της ποιότητας φροντίδας της υγείας σε εθνικό επίπεδο.

EIKONA 4
Η τοποθεσία και οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, όπως φαίνονται από το Google

Earth.

6.2 Εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Το «Σισμανόγλειο» Νοσηλευτικό Ίδρυμα κτίσθηκε κατά τη δεκαετία του 1940 για 

να χρησιμοποιηθεί σαν Φυματιολογικό Κέντρο. Η κτιριολογική διάταξή του είναι 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις των αντιφυματικών κέντρων της εποχής (μεγάλες μεσημβρινές 
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βεράντες, μεγάλοι θάλαμοι νοσηλείας και περιορισμένες επιφάνειες χώρων υποδοχής, 

διάγνωσης, νοσηλείας και χειρουργείων).  

Κατά τη δεκαετία του 1970 άρχισε η σταδιακή μετατροπή του Σισμανογλείου σε 

Γενικό Νοσοκομείο με την ανάπτυξη νέων μονάδων και τμημάτων με συνεχείς 

παρεμβάσεις στο παλαιό κτίριο για την εγκατάσταση και την εισαγωγή σύγχρονης 

ιατρικής τεχνολογίας. Παράλληλα την περίοδο 1986-87 εκπονήθηκε το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

ανάπτυξης του Νοσοκομείου που οριοθετούσε τις συνθήκες ανάπτυξης και αποτέλεσε τη 

βάση για τις μελέτες νέων κτιρίων, καθώς και των βελτιώσεων του παλαιού κτιρίου, 

εξασφαλίζοντας την κάλυψη των τρεχουσών, αλλά και των μελλοντικών αναγκών. 

Το ρυθμιστικό σχέδιο του νοσοκομείου περιλαμβάνει 
έξι (6) νέα κτίρια, μερικά από τα οποία είναι:

1. Κτίριο Ν4

Έχει ήδη κατασκευαστεί και περιλαμβάνει την 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τις Διοικητικές 
Υπηρεσίες, το Α' Παθολογικό Τμήμα, το Β’ 
Παθολογικό Τμήμα και το Γ’ Πνευμονολογικό 
Τμήμα.

2. Κτίριο Ψτ

Έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί σε αυτό το 
σύνολο του Ψυχιατρικού Τομέα.

3. Κτίριο Ν3

Το κτίριο ολοκληρώθηκε εντός του 2003 
(προϋπολογισμός δαπάνης 5,5 δις δρχ.) και 
περιλαμβάνει Φαρμακείο, Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, 
Εργαστήρια, δέκα (10) αίθουσες Χειρουργείου, 
Κεντρική Αποστείρωση και Βοηθητικούς Χώρους.

Με την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού σχεδίου (νοσηλευτικά κτίρια Ν1, Ν2 και 

Αμφιθέατρο) το Σισμανόγλειο θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο 700 κλινών, 

με σύγχρονες εγκαταστάσεις, χειρουργεία και εργαστήρια. 
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Εικόνες από το εσωτερικό του νοσοκομείου.

Εικόνες από τον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
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Το νοσοκομείο διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για την καλύτερη διαχείριση των 

ασθενών και την προαγωγή του ιατρικού έργου. Όλα τα τμήματα, που λειτουργούν στο 

νοσοκομείο, είναι επαρκώς εξοπλισμένα και καθιστούν το Σισμανόγλειο ένα δυναμικό 

περιφερειακό νοσοκομείο, που μπορεί να αναλάβει περιστατικά μεγάλης κρισιμότητας. 

Αρκεί να αναφέρουμε ότι διατηρεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δυναμικότητας 40 

κλινών και εφημερεύει ανά τέσσερις ημέρες παράλληλα με το νοσοκομείο Γ.Ν.Α. 

«Ευαγγελισμός».

Τα εργαστήρια του νοσοκομείου φιλοξενούνται σε μία από τις καινούριες πτέρυγες 

και ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές σχεδιασμού και εγκατάστασης των 

εργαστηριακών χώρων. Είναι  πλήρως εξοπλισμένα, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος 

τους, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Εικόνες από τα εργαστήρια του νοσοκομείου.
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6.3  Οργανόγραμμα του νοσοκομείου. (Εικόνα 5)
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6.4  Πρωτοποριακές Υπηρεσίες του Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο» ως προέκταση της 

έλευσης της νέας τεχνολογίας.

6.4.1 Ολοκληρωμένο σύστημα και τμήμα Τηλεϊατρικής.

Τηλεϊατρική είναι η άσκηση ιατρικής από απόσταση. Για τη διεκπεραίωσή της,

βασίζεται στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην πληροφορική και τις 

τηλεπικοινωνίες. Σύστημα τηλεϊατρικής εγκαταστάθηκε στο Σισμανόγλειο Γενικό 

Περιφερειακό Νοσοκομείο το 1989, στα πλαίσια πιλοτικών εφαρμογών του Ελληνικού 

Προγράμματος Τηλεϊατρικής, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  Σκοπός της τηλεϊατρικής είναι η παροχή εξειδικευμένων 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πληροφοριών στις υγειονομικές μονάδες που 

υποστηρίζονται από το δίκτυο, καθώς επίσης και η υποστήριξη προγραμμάτων 

Προληπτικής Ιατρικής, Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης υγειονομικών στελεχών.  

Το 2002 καταγράφηκαν 42 τηλεϊατρεία (τηλεπικοινωνιακοί κόμβοι) σε ολόκληρη τη

χώρα με κέντρο το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αττικής. Τα σημαντικότερα  συνδεδεμένα 

Κέντρα Υγείας μέσω δικτύου Τηλεϊατρικής μεταξύ άλλων είναι το Κέντρο Υγείας 

Σαντορίνης, το Κέντρο Υγείας Πάρου, το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, το Περιφερειακό 

ιατρείο Αστυπάλαιας, το Κέντρο Υγείας Λήμνου, τα Κέντρα Υγείας Μυκόνου, Τήνου, 

Νάξου, Μήλου, κλπ.

Τέλος, από το 1998 λειτουργούν στο νοσοκομείο Τακτικά Τηλεϊατρεία: 

πνευμονολογικών νοσημάτων, καρδιολογικών νοσημάτων και υπέρτασης, ουρολογικών 

παθήσεων, ηπατολογικών νοσημάτων, διαβητολογικό, λιπιδαιμικό και τμήμα διαιτητικής 

αγωγής.

6.4.2 Πρόγραμμα τηλεφροντίδας και κατ’ οίκον παρακολούθησης  ασθενών εξ’ 

αποστάσεως.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στην περιφέρεια Αττικής. Η περιφέρεια Αττικής αποτελεί το ισχυρότερο 

διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, ενώ το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας 

κατατάσσεται στις μεγάλες πόλεις της ευρωπαϊκής περιμέτρου και συνεπώς δεν θα 

μπορούσε να απουσιάζει από πρωτοβουλίες χρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος 

τηλεφροντίδας, το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ασθενείς στο σπίτι.
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Ο όρος κατ’ οίκον παρακολούθηση ασθενών περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία συστήματος τηλεφροντίδας σε μη κλινικά 

περιβάλλοντα. Όλος ο σχεδιασμός του συστήματος περιλαμβάνει:

1.  Ανάπτυξη φορητού συστήματος παρακολούθησης ασθενών.

2.   Σύνδεση του συστήματος με κεντρικό σταθμό συλλογής πληροφοριών .

Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε ομάδες ασθενών ξεκίνησε από το Γ.Ν.Α 

«Σισμανόγλειο» νοσοκομείο.

ΕΙΚΟΝΑ 6
Απεικόνιση των συσκευών των φορητών συστημάτων κατ’ οίκον παρακολούθησης  

ασθενών.
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6.4.3 Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Υπάρχουν υπηρεσίες που είναι  αναγνωρισμένα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 

ή Σταθμοί, των οποίων η ειδική διαγνωστική έκθεση γίνεται δεκτή από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το Γενικό 

περιφερειακό νοσοκομείο Αθηνών "Σισμανόγλειο" και συγκεκριμένα ο  Ψυχιατρικός 

Τομέας αυτού.

6.5 Η Διεύθυνση Πληροφορικής του νοσοκομείου.

To εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικής του Νοσοκομείου, στα 

πλαίσια της αλματώδους αύξησης των αναγκών για ταχεία παροχή εξειδικευμένων και 

αξιόπιστων υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής της πληροφορικής τεχνολογίας, είναι 

υπεύθυνο για τη μέριμνα, την ανάλυση, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση σχεδίων πληροφορικής εντός του ιδρύματος.

Με δεδομένο ότι η πληροφορική τεχνολογία εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται με 

ταχύτατους ρυθμούς, η υπηρεσία στοχεύει στη συνεχή εξοικείωση και προσαρμογή των 

εργαζομένων του νοσοκομείου στα νέα δεδομένα της χρήσης των τεχνολογιών αυτών, που 

εξελίσσονται συνεχώς. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποδεικνύουν τη ζωτικότητα της υπηρεσίας, αλλά και 

την αναγκαιότητα αποφασιστικών παρεμβάσεών της σε πληθώρα διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. Την προσπάθεια αυτή εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ακολουθεί η 

επιτακτική ανάγκη της πλήρους στελέχωσης και της διαρκούς εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες της υπηρεσίας:

1. Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικού εξοπλισμού από το προσωπικό της υπηρεσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό η ίδια η υπηρεσία Πληροφορικής τα τελευταία 5 χρόνια 

σταδιακά ανέπτυξε Τεχνικό Τμήμα με χρόνους ανταπόκρισης κάτω των 30min για 

το 95% των αναφερόμενων τεχνικών προβλημάτων.

2. Παροχή εκπαίδευσης Πληροφορικής, όπου αυτό είναι δυνατό, από το προσωπικό 

Πληροφορικής.

3. Μέριμνα για τη διασφάλιση Λειτουργικότητας-Υποστήριξης Εμπορικών εφαρμογών 

και Δικτυακών υποδομών, που αξιοποιούνται από επιμέρους Υπηρεσίες του 

νοσοκομείου (Διαχειριστικό Λογισμικό, Μηχανογράφηση Εργαστηρίων).
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4. Επεκτάσεις /αναβαθμίσεις Δικτυακών Υποδομών.

5. Ανάπτυξη ασύρματων υποδικτύων από το προσωπικό της υπηρεσίας (π.χ. 

υλοποίηση εκπαιδευτικής αίθουσας 20 σταθμών εργασίας, παροχής ποικίλων 

διαδικτυακών υπηρεσιών με πολιτική ασφαλείας).

6. Εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας για το σύνολο των εφαρμογών και υποδομών του 

νοσοκομείου.

7. Διαχείριση και συγκροτημένη παροχή υπηρεσιών email, web μέσω «Σύζευξις».

8. Τεχνική υποστήριξη για το Δικτυακό τόπο του νοσοκομείου (sismanoglio.gr, 

sismanoglio.eu, www.sismanoglio.gr/IT ).

9. Ανάλυση/σχεδίαση/προγραμματισμός στο 100% από το προσωπικό της υπηρεσίας 

υποσυστημάτων πληροφοριακών εφαρμογών για τμήματα, τα οποία δεν 

καλύπτονται από τις υφιστάμενες Εμπορικές Εφαρμογές (με μηδενικό κόστος για 

το νοσοκομείο). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εγκατεστημένες και πλήρως 

λειτουργικές εφαρμογές, που βρίσκονται σε αξιοποίηση:

 Αρχείο καταγραφής εξετάσεων, Ιστορικό ασθενών Ακτινολογικού 

τμήματος (Μαστογράφος).

 Διαχείριση ραντεβού, Καταγραφή εξετάσεων Ακτινολογικού τμήματος.

 Καταγραφή επεμβάσεων και χρήσης υλικού στα χειρουργεία .

 Αρχείο καταγραφής εξετάσεων, Ιστορικό ασθενών Μονάδας LAVAGE.

 Αρχείο καταγραφής εξετάσεων, Ιστορικό ασθενών εργαστηρίου 

Κυτταρογενετικής.

 Αρχείο καταγραφής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση.

 Διαχείριση αποθήκης ιματισμού.

 Διαχείριση ασθενών εργαστηρίου Φαρμακοκινητικής.

 Μηχανογραφημένη εκτύπωση και διαχείριση επιταγών (ταμείο).

 Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος (Νόμος 103/75), μισθοδοσία.

 Διαχείριση πάγιας προκαταβολής, λογιστήριο.

 Διαχείριση υπερωριών υπαλλήλων (ταμείο).

10. Συγκέντρωση στατιστικών, επεξεργασία και εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων 

για το σύνολο των υπηρεσιών.

11. Τεχνική και Εκπαιδευτική Υποστήριξη των Κ.Υ. Σπάτων και Νέας Μάκρης.

http://www.sismanoglio.gr/it/index.htm
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Εν κατακλείδι, η Υπηρεσία Πληροφορικής από την πλευρά της καθημερινά 

συνεισφέρει με πραγματικά δεδομένα, στην κοινή κατεύθυνση βελτίωσης των Υπηρεσιών 

του νοσοκομείου και αναβάθμισης της εικόνας του χώρου, μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας

καλής θέλησης και συνεργασίας.

6.6 Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο».

Το έργο της αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ.Ν.Α. 

«Σισμανόγλειο» ανέλαβε η Εταιρεία Siba Soft (S.I.B.A. SOFT A.Ε.), που εξειδικεύεται σε 

εφαρμογές που αφορούν την Υγεία και αποτελεί μία πρωτοπόρο εταιρεία πληροφορικής, 

που ιδρύθηκε το 1997 με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην 

Ελλάδα και με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών. Το 2005 πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές 

πρότυπο ISO 9001 : 2000 για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη των 

πληροφοριακών συστημάτων.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SIBA Soft από το 1997 σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται με προδιαγεγραμμένες εσωτερικές διαδικασίες, με σκοπό τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Η απόκτηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000, έγινε το 

Μάιο του 2004 από την εταιρεία TUV Austria Hellas. Τη χρονική αυτή περίοδο η Εταιρεία  

πιστοποίησε το προϊόν Info Health, ως προς την κατασκευή του και 

το σήμα του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με Αριθμό Σήματος 165311. 

Το έργο αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» 

για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής και την ένταξη στο σύστημα νέων τεχνολογιών 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/3/2006. Το έργο αυτό περιελάμβανε αλλαγή 

αρχιτεκτονικής σε 3-tier, αναβάθμιση της Oracle και προσθήκη νέας λειτουργικότητας. Η 

εταιρεία προέβη σε  εκπαίδευση των χρηστών και υποστήριξη αυτών με συνεχή παρουσία 

στελεχών της εταιρείας.

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας έχουν πλαισιώσει διάφορους τομείς της λειτουργίας του 

νοσοκομείου, όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Η εφαρμογή Info Health και οι τομείς του νοσοκομείου που αυτή υποστηρίζει.

Εφαρμογές Info Health  και 
τομείς του νοσοκομείου που αυτές 

πλαισιώνουν.

Υπηρεσίες της Εφαρμογής.

1. InfoHealth_ Λογιστήριο

Εφαρμογή σχεδιασμένη σε ενιαία βάση 
δεδομένων, με δυναμική κατανομή 
δικαιωμάτων και εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση χρηστών. Η 
ενδοεπικοινωνία μεταξύ των επιμέρους 
εφαρμογών δίνει την ασφάλεια των 
δεδομένων.

Η εφαρμογή παρέχει λειτουργίες 
λογιστικών κυκλωμάτων: Δημόσιο 
Λογιστικό Σχέδιο, Αναλυτική, Γενική 
Λογιστική. 

Η διαδικασία ενημέρωσης των 
λογιστικών κυκλωμάτων (διαδικασία 
interface λογιστικής) 
πραγματοποιείται αυτόματα. 

2. InfoHealth_ Γραφείο Κίνησης 
Ασθενών

Συντελεί στην καταχώρηση ασθενών, 
που επισκέπτονται για πρώτη φορά το 
νοσοκομείο, την εποπτεία των 
στοιχείων τους, καθώς και τη 
δυνατότητα διόρθωσής τους. 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
καλούν τον ασθενή σε όλες τις κινήσεις 
που τον αφορούν (εισιτήρια / εξιτήρια 
ασθενών, καταχώρηση χρεώσεων, 
καταχώρηση ραντεβού, παρακλινικές 
εξετάσεις).  Μπορούν να αντλήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις 
των ασθενών, την πληρότητα του 
νοσοκομείου, τον αριθμό των 
νοσηλευομένων ανά κλινική ή ανά 
νοσηλευτικό τμήμα και να 
εποπτεύσουν τα εισιτήρια ασθενών.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να 
πληροφορηθούν για την ημερήσια 
δύναμη του νοσοκομείου, το δελτίο 
νοσηλευτικής κίνησης (ΕΣΥΕ), τις 
εισαγωγές – εξαγωγές κλινικών 
τμημάτων και τις κινήσεις αυτών. 
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Εφαρμογές Info Health  και τομείς του 
νοσοκομείου που αυτές πλαισιώνουν.

Υπηρεσίες της Εφαρμογής.

3. InfoHealth_ Λογιστήριο Ασθενών

Το κύκλωμα Λογιστήριο Ασθενών 
περιλαμβάνει τα ασφαλιστικά ταμεία 
με τα οποία συμβάλλεται το 
νοσοκομείο, την καταχώρηση όλων 
των ειδών τιμοκαταλόγων, τις σειρές 
τιμολογίων, τις ιατρικές πράξεις -
εξετάσεις, τις κοστολογημένες πράξεις, 
την καταγραφή όλων των ΚΑΕ εσόδων 
ανά ταμείο ασφάλισης, καθώς και την 
ενημέρωση όλων των τιμοκαταλόγων 
με τις αξίες τους.

4. InfoHealth_ Γραφείο Προσωπικού

Περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα 
διαχείρισης - καταγραφής των 
προσωπικών δεδομένων του 
υπαλλήλου, στοιχεία που αφορούν την 
απόδοση των επιδομάτων που του 
αντιστοιχούν, την αντιστοίχηση του 
υπαλλήλου στο κατάλληλο 
μισθολογικό κλιμάκιο και την 
παρακολούθηση βασικών αλλαγών των 
σχέσεών του με τον οργανισμό.

5. InfoHealth_ Γραφείο Προμηθειών

Περιλαμβάνει την κατάταξη όλων των 
ειδών αποθήκης, του διαιτολογικού και 
του φαρμακείου σε μια δενδρική 
καταχώρηση με επίπεδα όπως 
Κατηγορία – Υποκατηγορία – Ομάδα –
Υποομάδα, με την κατάλληλη 
νοσοκομειακή περιγραφή. 

Εφαρμογή που εξυπηρετεί τη 
διεξαγωγή διαγωνισμών από το 
γραφείο προμηθειών, καθώς και την
αποτελεσματική αντιστοίχηση της 
νοσοκομειακής περιγραφής του είδους, 
με την περιγραφή και τον κωδικό του 
προμηθευτή. 

6. InfoHealth_ Αποθήκες-Προμήθεια 
Διαχείρισης Υλικού

Πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει 
τη διαχείριση απογραφών και τον 
έλεγχο Barcode ειδών.
Προβλέπεται η κάλυψη των 
εσωτερικών διαδικασιών, της 
διατμηματικής συνεργασίας, αλλά και 
των ενεργειών του τμήματος με το 
εξωτερικό περιβάλλον (προμηθευτές).
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Εφαρμογές Info Health  και τομείς του 
νοσοκομείου που αυτές πλαισιώνουν.

Υπηρεσίες της Εφαρμογής.

7. InfoHealth_Φαρμακείο

Περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα 
διαχείρισης της παραγγελίας:  
καταχώρηση της αίτησης,  έγκριση 
αυτής από εξουσιοδοτημένο χρήστη 
και  μετασχηματισμός της σε 
παραγγελία. 

H αποστολή προς τους προμηθευτές 
πραγματοποιείται μέσω WinFax ή e-
mail. Η αίτηση προμήθειας φαρμάκων 
εγκρίνεται ηλεκτρονικά από το 
αρμόδιο τμήμα. 

Με την παραλαβή των ειδών 
πραγματοποιείται η άμεση χορήγηση 
τους. Η έκδοση ετικετών Barcode είναι 
βασική λειτουργία, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί πλήρως η λειτουργικότητα 
της εφαρμογής για τη διαχείριση των 
ειδών.

8. InfoHealth_ Νοσηλευτικό τμήμα

Περιλαμβάνει ένα πλήρες κύκλωμα 
διαχείρισης, προκειμένου ο χρήστης 
της εφαρμογής να δηλώσει σε ποιο 
τμήμα / δωμάτιο του νοσοκομείου 
νοσηλεύεται ο ασθενής, να καταγράψει 
το ιατρικό ιστορικό του και να 
αξιολογήσει την κατάσταση του 
ασθενή και τις νοσηλευτικές του 
ανάγκες.

Η οργάνωση της νοσηλευτικής 
φροντίδας και η αντιμετώπιση του 
ασθενή ( χορήγηση φαρμάκων ή 
υλικών / νοσηλευτικές διεργασίες / 
μετρήσεις ) είναι διαθέσιμη.

9. InfoHealth_ Τμήμα Έκτακτων 
Περιστατικών (γραμματεία ΤΕΠ)

Είναι μία ολοκληρωμένη λειτουργία 
που περιλαμβάνει βασικά αρχεία, όπως 
το αρχείο ασθενών, τη σύνδεση με τα 
νοσηλευτικά τμήματα, τις ιατρικές 
εξετάσεις και τα εργαστήρια. Το 
κύκλωμα των Τ.Ε.Π. επιλέγεται από το 
χρήστη προκειμένου να διαχειριστεί 
έναν ασθενή από τη στιγμή της 
εισαγωγής του έως την έξοδό του.
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Εφαρμογές Info Health  και τομείς του 
νοσοκομείου που αυτές πλαισιώνουν.

Υπηρεσίες της Εφαρμογής.

9. InfoHealth_ Τμήμα Έκτακτων 
Περιστατικών (γραμματεία ΤΕΠ)

Οι χρήστες του συστήματος έχουν τη 
δυνατότητα εκτύπωσης των 
καταστάσεων Δελτίων Παροχής 
Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), την ημερήσια 
αναφορά, τη δύναμη του νοσοκομείου 
ανά τομέα, τις καταστάσεις εισιτηρίων 
– εξιτηρίων ανά ημερομηνία, κλινική 
και ασφαλιστικό τομέα, καθώς και τις 
καταστάσεις καταναλώσεων 
συσκευασιών ατομικών υγιεινής. 

10. InfoHealth_ Ιατρικός Φάκελος

Το μητρώο ασθενών είναι η έναρξη της 
διαδικασίας καταχώρησης του 
ιστορικού του ασθενή, το οποίο 
καταχωρείται, υποχρεωτικά 
αντιστοιχίζεται σε μητρώο ασθενή και 
δηλώνεται η ημερομηνία ενημέρωσης 
αυτού. 

Αναλυτικότερα ο Ιατρικός Φάκελος 
περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Δυνατότητα εισαγωγής νέων 
ιατρικών ιστορικών. 

 Υποστήριξη ιστορικών ανά ιατρικό 
τμήμα. 

 Επεξεργασία / μεταβολή / ακύρωση 
υπάρχοντος ιατρικού ιστορικού. 

 Εποπτεία και εκτύπωση ιατρικού 
ιστορικού με προ-αποθηκευμένες 
εικόνες, ανάλογες των τμημάτων 
λήψης. 

 Αναζήτηση ιατρικού ιστορικού (ανά 
ειδικότητα, χρόνο λήψης, 
ονοματεπώνυμο ασθενή). 

 Εποπτεία και εκτύπωση ιατρικού 
ιστορικού.

6.7 Πληροφορική υποδομή των εργαστηρίων του νοσοκομείου από το 2002 έως 

σήμερα.

Με μία γρήγορη αναδρομή στο παρελθόν, παρατηρούμε ότι αρχικά τα εργαστήρια 

κάλυπταν τις ανάγκες τους με εφαρμογές παλιάς τεχνολογίας, που προσαρμόζονταν μόνο 
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στις ανάγκες του εκάστοτε εργαστηρίου. Όπως είναι προφανές, η επικοινωνία μεταξύ των 

εργαστηρίων για ανταλλαγή δεδομένων και σύγκριση αποτελεσμάτων δεν ήταν εφικτή. 

Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας τα εργαστήρια του νοσοκομείου εκσυγχρονίζονται 

και οι καινούριες εφαρμογές δίνουν πολλές δυνατότητες στο τεχνολογικό και ιατρικό 

προσωπικό για αναβάθμιση του πληροφοριακού τους συστήματος και δυνατότητα 

διασύνδεσης των εργαστηρίων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις κλινικές του νοσοκομείου.

Τα εργαστήρια του νοσοκομείου που μελετάμε είναι τα: βιοχημικό, αιματολογικό, 

παθολογοανατομικό, κυτταρογενετικής και μικροβιολογικό (που απαρτίζεται από τέσσερα 

επιμέρους τμήματα: ανοσολογικό, φυματίωση, ουροχημικό και καλλιέργειες). Κάνοντας

μία ανασκόπηση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούσαν τα εργαστήρια 

και βλέποντας σε τι επίπεδο εξέλιξης βρισκόμαστε σήμερα, ο παρακάτω πίνακας θα μας 

βοηθήσει να σχηματίσουμε μία συνοπτική, αλλά εμπεριστατωμένη εικόνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Πληροφορική υποδομή των εργαστηρίων του νοσοκομείου από το 2002 έως σήμερα

(Πηγή: Τμήμα ΠληροφορικήςΓ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Βιοχημικό

Από το 1996 περίπου έως το 

2002.

Εφαρμογή της Πληροφορικής 

Ελλάδος προσαρμοσμένη μόνο 

στις ανάγκες του εργαστηρίου 

που βασιζόταν στη DOSική 

τεχνολογία.

Από το 2002 έως το 1ο   

εξάμηνο του 2007.

Εφαρμογή της Πληροφορικής 

Ελλάδος με λογισμικό 

WINDOWS.

Από το 3ο τρίμηνο του 2007 

έως σήμερα.

Εφαρμογή BioLIS της 

εταιρείας Biochem, με

δυνατότητα δικτυακής 

επικοινωνίας των υπολογιστών 

στο εσωτερικό του 

νοσοκομείου.
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Αιματολογικό

Πριν το 2006. Δεν υπήρχε κάποιο 

συγκεκριμένο  πληροφοριακό 

σύστημα. Οι μόνοι 

υπολογιστές που υπήρχαν ήταν 

αυτοί που συνόδευαν τους 

αναλυτές για καταχώρηση 

ασθενών και εξετάσεων.

Από το Σεπτέμβριο του 2006 

έως σήμερα.

Εφαρμογή BioLIS της 

εταιρείας Biochem. Είναι το 

πρώτο εργαστήριο στο οποίο 

εφαρμόστηκε το καινούριο LIS

σύστημα.

Μικροβιολογικό

Πριν το 2007. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Χειρόγραφες 

καταχωρήσεις στοιχείων και 

αποτελεσμάτων.

Από το 1ο   τρίμηνο του 2007

έως σήμερα.

Εφαρμογή BioLIS της 

εταιρείας Biochem,

προσαρμοσμένη στις 

απαιτήσεις του εργαστηρίου.

Παθολογοανατομικό

Από το 2002 έως σήμερα. Εφαρμογή της εταιρείας 

APOLLO με λογισμικό 

WINDOWS, χωρίς δυνατότητα 

δικτυακής επικοινωνίας και 

διασύνδεσης με άλλα τμήματα 

του νοσοκομείου.

Κυτταρογενετικής

Πριν το 2005. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Χειρόγραφη 

τήρηση αρχείου ασθενών και 

εξετάσεων. 

Από το 2005 έως σήμερα. Πληροφοριακή εφαρμογή από 

το τμήμα πληροφορικής του 

νοσοκομείου 

(IT_ Λουπέλης: MS Access

2000), προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες αποκλειστικά αυτού 

του εργαστηρίου.
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6.8 Μελέτη περίπτωσης: Το Πληροφοριακό Σύστημα των Νοσοκομειακών 

Εργαστηρίων (LiS) του Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο».

6.8.1 Εισαγωγή.

Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο ένα από τα βασικά υποσυστήματα ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου είναι το πληροφοριακό 

σύστημα των εργαστηρίων. Τα Εργαστήρια είναι η κατεξοχήν υπηρεσία του νοσοκομείου, 

στην οποία εφαρμόζεται η τεχνολογία των υπολογιστών. Δέχονται αντιδραστήριες ουσίες, 

προμήθειες και αιτήματα για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων και με τη 

χρησιμοποίηση των συσκευών και του εξειδικευμένου προσωπικού εκτελούν τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και τη διανομή τους στους 

ασθενείς, τους γιατρούς και σε άλλα νοσοκομειακά τμήματα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LiS) είναι ένα πλήρες δίκτυο από 

υπολογιστικά συστήματα, που είναι έτσι οργανωμένα, ώστε να 

συγκεντρώνουν δεδομένα και να τα επεξεργάζονται για την 

παραγωγή πληροφοριών. Το LiS έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο με τη 

διαδικασία Μηχανοργάνωσης του Εργαστηρίου και αποτελείται 

από συσκευές υπολογιστών (N-W), το Λογισμικό (S-W), τα

δεδομένα και το προσωπικό. O σχεδιασμός του Λογισμικού 

αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα θα εισέλθουν στο 

σύστημα, πώς αυτά θα παρουσιασθούν στις οθόνες και στις εκτυπώσεις, πώς θα 

σηματοδοτηθούν οι μη κανονικές τιμές κλπ.

O αυτοματισμός έχει φέρει μια τυποποίηση στα αποτελέσματα των εργαστηρίων. 

Από την αυτοματοποίηση θα προκύψουν χωρίς αμφιβολία επιπλέον οφέλη, όπως είναι η 

βελτίωση στην ταχύτητα, ο καλύτερος έλεγχος της ποιότητας, η ελάττωση των 

εργαστηριακών λαθών, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ιατρών κλπ. 

6.8.2 Η Ροή Πληροφοριών στο LiS.

Το Πληροφοριακό Σύστημα των Νοσοκομειακών Εργαστηρίων (LiS: Laboratory 

Information System) μπορεί να ορισθεί σαν ένα δίκτυο υπολογιστών (Υλικό και 

Λογισμικό), που έχει σχεδιασθεί να ενσωματώνει όλες τις πληροφοριακές ανάγκες των 

εργαστηρίων από τη ζήτηση υπηρεσιών και την επεξεργασία τους, ως την παράδοση των 

αποτελεσμάτων. O σκοπός των εργαστηριακών δοκιμασιών, όπως και κάθε εξέτασης,

είναι να ελαττώσει την κλινική αβεβαιότητα. 
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Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να βοηθήσουν στην 

ανακάλυψη απόκρυφων ασθενειών, στην πρόληψη ανεπανόρθωτων ζημιών, στην έγκαιρη 

διάγνωση μετά την εμφάνιση σημείων ή συμπτωμάτων μιας ασθένειας, στον έλεγχο 

επίδρασης μιας θεραπείας κλπ.

Η λειτουργία του LiS του Σισμανογλείου ακολουθεί το βασικό μοντέλο του 

σχήματος 35. Σε αυτό απεικονίζονται οι δραστηριότητες, οι συνδέσεις και τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος.

ΣΧΗΜΑ 35
Oι δραστηριότητες, οι συνδέσεις και τα χαρακτηριστικά του συστήματος LIS.

Οι Εισροές είναι αιτήματα για την εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμασιών σε 

δείγματα ασθενών (όπως είναι το αίμα, τα ούρα, τα κόπρανα, άλλα βιολογικά υγρά-

πλευριτικό, ασκητικό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κλπ.). Τα δείγματα προέρχονται από 

αρρώστους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ή από ασθενείς που προσέρχονται στα 

εξωτερικά ιατρεία. Τα δείγματα συνοδεύονται από ειδικά έντυπα εντολών, που έχουν 

συμπληρωθεί από ιατρούς. Για τη συμπλήρωση των εντύπων χρησιμοποιούνται 

βραχυγραφίες με αλφαβητικά, μνημονικά ονόματα π.χ. CBC, CEA κλπ, ή αριθμητικοί 

κωδικοί.

Στα φιαλίδια των δειγμάτων επικολλώνται ετικέτες γραμμωτού κώδικα (bar code) με

κάθετες γραμμές διαφορετικού πλάτους, που ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης τις μετατρέπει 

σε δυαδικό κώδικα για αναγνώριση. O κώδικας αυτός χρησιμεύει για την ταυτοποίηση του 

ασθενούς, καθώς και για λογιστικές διαδικασίες. Τα δείγματα αυτά εισέρχονται στη 

συνέχεια στο κατάλληλο μηχάνημα για ανάλυση. 
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Οι λειτουργίες του LiS είναι η αποδοχή των δειγμάτων, ο εργαστηριακός και 

ποιοτικός έλεγχος, η παρακολούθηση των διαδικασιών επεξεργασίας, η διαχείριση των 

επεξεργασμένων πληροφοριών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους γιατρούς, 

τους ασθενείς ή σε άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων 

επιβεβαιώνεται (validation) από ειδικευμένους υπαλλήλους των εργαστηρίων, που τα 

παρακολουθούν από τα τερματικά τους, προτού παρουσιασθούν στους ενδιαφερόμενους.

O μηχανισμός Ανατροφοδότησης (feedback) ελέγχει τις λειτουργίες του συστήματος, 

διατηρεί τη δομή, την ομαλή λειτουργία του, τις εκροές του και σε περίπτωση εντοπισμού 

διαφορών στα στάνταρντς ποιότητας, που έχουν καθοριστεί για το σύστημα, προβαίνει σε 

κατάλληλες ρυθμίσεις.

Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι προϊόντα ποσοτικών αναλύσεων, με αριθμητικά 

στοιχεία ή περιγραφικά κείμενα. Το LiS μπορεί να λειτουργεί σαν υποσύστημα του HIS 

(Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα). Είναι εφικτή η σύνδεση του LiS με το HIS, 

ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η Βάση Δεδομένων του νοσοκομείου και κατά συνέπεια 

και ο ιατρικός φάκελος των ασθενών. Με τις Εκροές διανέμονται τα αποτελέσματα 

σωστά και έγκαιρα στους γιατρούς, τους ασθενείς ή μεταφέρονται ηλεκτρονικά 

στις οθόνες των κλινικών του HIS.

6.8.3  Οι Φυσιολογικές Εργαστηριακές Τιμές.

Η κανονική κατανομή χρησιμοποιείται και για να χαρακτηρίσει τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών εξετάσεων. Οι εξετάσεις, για παράδειγμα, που περιέχονται στο 

διάστημα που βρίσκεται εντός της καμπύλης της κανονικής κατανομής, θεωρούνται ότι 

έχουν φυσιολογικές ή κανονικές τιμές, ενώ αυτές που βρίσκονται έξω από αυτό 

θεωρούνται ότι έχουν «μη κανονικές».

Οι κανονικές τιμές (Nοrmal values ή Reference Ranges) ποικίλουν από εργαστήριο 

σε εργαστήριο, διότι είναι ανάλογες με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, τις συνθήκες 

συγκέντρωσης των δειγμάτων, την ηλικία, το φύλο, την ψυχολογική κατάσταση των 

ασθενών κλπ. Τα κανονικά διαστήματα προκύπτουν μάλλον από στατιστικά δεδομένα, 

παρά από διάκριση των ατόμων σε ασθενή και υγιή. Η γνώση των διαστημάτων των 

φυσιολογικών τιμών αναφοράς είναι βασική για τους ασθενείς και για το λόγο αυτό 

αναγράφονται στα περισσότερα αποτελέσματα που χορηγούν τα εργαστήρια.

Όταν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν συσχετίζονται με τις αναμενόμενες 

κλινικές τιμές, για την ερμηνεία των αποκλίσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
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σφάλματα που μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένη αναγνώριση των δειγμάτων, τα 

σφάλματα μετεγγραφής, τις διαδικαστικές παραλείψεις κατά την επεξεργασία των 

δειγμάτων, τα τεχνικά σφάλματα κλπ. Η πιθανότητα εμφάνισης λάθους περιορίζεται 

σημαντικά με τους γραμμωτούς κώδικες, με τους οποίους αυτόματα αναγνωρίζεται και 

παρακολουθείται η πορεία των δειγμάτων στο εργαστήριο, η δε αξιοπιστία των εξετάσεων 

εξασφαλίζεται με τον συνεχή και πλήρη ποιοτικό έλεγχο (Quality Control) και την 

ηλεκτρονική μεταφορά των αποτελεσμάτων στη βάση δεδομένων του νοσοκομείου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Κανονική κατανομή Gauss, που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα αποτελέσματα
των εργαστηριακών εξετάσεων (μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1).

6.8.4 Τα Πλεονεκτήματα του LiS.

O εργαστηριακός τομέας του Νοσοκομείου περιλαμβάνει πολλά τμήματα, όπως 

Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Κυτταρολογικό, 

Παθολογοανατομικό, Ιστοσυμβατότητας, Αιμοδοσίας κλπ. Κάθε εργαστήριο δεν είναι 

απλά ένας παροχέας εξετάσεων, αλλά είναι ενταγμένο οργανικά σε ένα σύστημα συνεχούς 

επικοινωνίας με αυτούς που δίνουν τις  εντολές των εξετάσεων, δηλαδή τους γιατρούς ή 

τους υπεύθυνους διεύθυνσης του νοσοκομείου, τα Κέντρα Υγείας κλπ.

Η σπουδαιότητα των εργαστηριακών εξετάσεων, έναντι των κλινικών 

παρατηρήσεων, για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόγνωση ασθενειών είναι φανερή. 

Η εργαστηριακή ιατρική, με τις μεγάλες τεχνολογικές προόδους, με τα όργανα, τις 

συσκευές και τις νέες μεθόδους επεξεργασίας σημειώνει σημαντική πρόοδο. O
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αυτοματισμός έχει βελτιώσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, εισήγαγε την τυποποίηση 

των διαδικασιών, ελάττωσε το κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων, αύξησε την ευκολία 

για την απόκτηση των αποτελεσμάτων κλπ.

Οι αυτόματοι αναλυτές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ροή εργασίας είναι 

διαφόρων τύπων (αιματολογικοί, βιοχημικοί, ανοσολογικοί, 

ορμονών, ούρων κλπ) και διαθέτουν μικροεπεξεργαστές, που 

ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία τους. Κάθε μέτρησή 

τους δε, ελέγχεται με ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού 

ελέγχου. Από την άλλη, όταν συνδέονται με υπολογιστές 

προσφέρουν αυξημένη αξιοπιστία, διότι μειώνεται ο χρόνος για 

τη λήψη των αποτελεσμάτων και τα σφάλματα περιορίζονται. Με 

αυτούς προσδιορίζονται οι παράμετροι στο αίμα, τα ούρα και σε 

άλλα υγρά και στερεά του ανθρώπινου σώματος, που παρουσιάζουν μεγάλη 

μεταβλητότητα στα ασθενή άτομα. Το LiS πρέπει να παρέχει τα σωστά αποτελέσματα στο 

σωστό πρόσωπο και σε χρονικό διάστημα που είναι ιατρικά χρήσιμο.

Το LiS οργανώνει και συγχωνεύει κάθε πλευρά των εργαστηριακών πράξεων σε 

ενοποιημένο δίκτυο. Οι εφαρμογές που συναντάμε σε αυτό αφορούν στη βελτίωση της 

ροής των πληροφοριών μέσα και έξω από το σύστημα, τη βελτίωση των οργανωτικών 

διαδικασιών μεταξύ του LiS και αυτών που 

παρέχουν ιατρική φροντίδα, στην ενσωμάτωση της 

καινούριας τεχνολογίας, στην ανάλυση βάσεων 

δεδομένων για τη δημιουργία και την κατανόηση 

σύγχρονων μοντέλων φροντίδας ασθενών κλπ. Τα 

σύγχρονα μηχανήματα του LiS επιτρέπουν την 

πολλαπλή ανάλυση ενός δείγματος (από μία μόνο 

καταχώρηση γίνεται η επεξεργασία του δείγματος 

από πολλά μηχανήματα). Το LiS διασφαλίζει τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο των 

παρεχομένων υπηρεσιών στους ασθενείς. Έτσι, έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών, 

καλύτερη οργάνωση, εξοικονόμηση των χώρων επεξεργασίας, καλύτερη τήρηση 

στατιστικών στοιχείων και διαδικασιών, καλύτερη διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου 

των ασθενών κλπ. Μπορεί, ακόμα, να παρακολουθεί τις ακραίες τιμές των μετρήσεων, να 

κάνει στατιστική ανάλυση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, να διαχειρίζεται τα 

αναλώσιμα υλικά, τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες κλπ. 
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6.8.5  Οι Υπολογιστές στο LiS.

Οι υπολογιστές στα εργαστήρια βρίσκουν όλο και 

περισσότερες εφαρμογές. Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει ένας ή 

περισσότεροι υπολογιστές, που διευκολύνουν την 

λειτουργικότητά του και την έκδοση των αποτελεσμάτων του.

Αυτοί μπορούν να συνδέονται με διάφορα μηχανήματα, ώστε 

να υπάρχει άμεση συλλογή πληροφοριών ή να συνδέονται σε 

δίκτυο, ώστε οι κλινικές του νοσοκομείου να παίρνουν τα 

αποτελέσματα αμέσως και στο χώρο τους. Έτσι, οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα από οποιοδήποτε

τερματικό του νοσοκομείου και να παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η λειτουργία του συστήματος επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από το σχεδιασμό του Λογισμικού. Με το Λογισμικό (SW) επικοινωνεί 

ο χρήστης με τον υπολογιστή για να διαχειριστεί τις συσκευές του συστήματος. Το 

Λογισμικό καθορίζει ακόμα πώς τα δεδομένα θα εισέρχονται στον υπολογιστή, πώς θα 

παρουσιάζονται στις οθόνες του, στις εκτυπώσεις, πώς θα σηματοδοτούνται τα «μη 

φυσιολογικά αποτελέσματα» κλπ.

Οι υπολογιστές του LiS συνδέονται με δίκτυα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας 

περίπλοκα πρωτόκολλα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι συσκευές του LiS περιέχουν 

συνήθως τους δικούς τους μικροεπεξεργαστές και μπορούν άμεσα να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με τον κεντρικό υπολογιστή των εργαστηρίων. Επειδή πολλά τμήματα του 

νοσοκομείου ή τμήματα εκτός αυτού χρειάζονται τις πληροφορίες του LiS, είναι ανάγκη 

να δικτυωθούν οι υπολογιστές αυτού με κατανεμημένο σύστημα υπολογιστών. Σήμερα 

συναντάμε δύο τύπους δικτύων σύνδεσης του LiS:

το κλειστό LiS (Host-Based LiS), στο οποίο ένας κεντρικός υπολογιστής καθορίζει 

πώς θα εισέρχονται τα δεδομένα στο σύστημα, πώς θα επεξεργάζονται, πώς θα 

διατίθενται,

το ανοικτό LiS (Client-Server LiS), στο οποίο ο υπολογιστής παίζει το ρόλο ενός 

κεντρικού εξυπηρετητή (server).
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6.8.6 Στόχοι του πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων.

Οι στόχοι του υπάρχοντος συστήματος αφορούν τόσο τη βελτίωση της εργασίας του 

προσωπικού των εργαστηρίων, όσο και των εργαζόμενων στις κλινικές. Η εργασία 

βελτιώνεται με μείωση του απαιτούμενου χρόνου και πλήρη τεκμηρίωση κάθε κίνησης 

εργαστηριακών εξετάσεων. Έτσι, δημιουργούνται οι συνθήκες για την παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, ενώ παράλληλα μειώνεται το κόστος της λειτουργίας 

του συστήματος με την ελάττωση του αριθμού των σφαλμάτων που παρουσιάζονται στη 

διεξαγωγή των εξετάσεων, μεταφορά των αποτελεσμάτων και τήρησης του προσωπικού 

αρχείου του ασθενούς.

6.9 Ανάθεση του Πληροφοριακού Συστήματος των Εργαστηρίων (L.I.S.) του 

νοσοκομείου στην  εταιρεία BioChem Diagnostics A.E.

Η BioChem Diagnostics A.E., είναι μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές και 

εμπορικές εταιρείες στην ελληνική αγορά Διαγνωστικών προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1991 και 

με αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης κατέχει σήμερα μία από τις ηγετικές θέσεις στην 

ελληνική αγορά προϊόντων Υγείας.

Επιθυμώντας να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της, τον 

Ιούνιο του 1999 απέκτησε τα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ ISO 9002 και ΕΝ 46002 

(Πιστοποιητικό συμπληρωματικών απαιτήσεων 

Συστήματος Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα), διασφαλίζοντας και επιβεβαιώνοντας 

την άρτια οργανωτική της δομή και λειτουργία. 

Αρχές του 2004, η εταιρεία ολοκλήρωσε όλες τις 

διαδικασίες πιστοποίησης για την αναβάθμιση του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητάς της, σύμφωνα 

με το πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2000, 

περιλαμβάνοντας και το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 13485 : 2003.
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Μια συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας του όλου συστήματος είναι:

 Εισαγωγή εντολής (από το χρήστη ή το HIS).

 Αυτόματος διαχωρισμός του δείγματος σύμφωνα με τον τρόπο που θα 

πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.

 Τοποθέτηση των δειγμάτων στους αναλυτές (με τυχαίο τρόπο σε όσους έχουν 

barcode ή με καθοριζόμενο από το σύστημα σε όσους δεν διαθέτουν).

 Αυτόματος προγραμματισμός των αναλυτών από το σύστημα και πραγματοποίηση 

των εξετάσεων.

 Αυτόματη παραλαβή των αποτελεσμάτων από το σύστημα και 

επαναπρογραμματισμός των εξετάσεων που χρειάζονται επανάληψη, σύμφωνα με 

τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί.

 Έλεγχος και επικύρωση των αποτελεσμάτων από τον τεχνικό ή ιατρικό υπεύθυνο.

 Εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

 Αποστολή των αποτελεσμάτων σε άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό με τη χρήση του συστήματος μπορούμε να έχουμε 

την πλήρη αυτοματοποίηση της λειτουργίας του εργαστηρίου, να έχουμε εξάλειψη της 

χειροκίνητης εισαγωγής αποτελεσμάτων (και ταυτόχρονα εξάλειψη των λαθών που 

μπορούν να προκύψουν από αυτό), μηδενισμό των λαθών που μπορεί να προκύψουν από 

λάθη ταυτοποίησης δειγμάτων και λάθος προγραμματισμού των αναλυτών και 

ελαχιστοποίηση του χρόνου, που χρειάζεται το προσωπικό του εργαστηρίου για τη 

διεκπεραίωση της καθημερινής ρουτίνας.

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του BioLIS είναι:

 Μέγιστη ευελιξία και υψηλή δυνατότητα 

παραμετροποίησης, ώστε να προσαρμόζουμε το 

BioLis στις μορφές οργάνωσης του εργαστηρίου. 

 Πλήρης και αναλυτική ταυτοποίηση των δειγμάτων 

με τη χρησιμοποίηση BarCode. 

 Χρήση Query επικοινωνιών (βασισμένη πλήρως 

στο Barcode Patient-ID ή Sample-ID) με τους αυτόματους αναλυτές των 

διαγνωστικών εργαστηρίων και, όπου αυτή δεν υποστηρίζεται, χρήση Bidirectional 

ή και Unidirectional επικοινωνιών. 
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 Δυνατότητα σύνδεσης με όλους τους αναλυτές της αγοράς, που υποστηρίζονται 

από πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ εργαστηρίων διαφορετικών νοσοκομείων ή 

εξωτερικών εργαστηρίων για την ανταλλαγή δεδομένων και πορισμάτων.

 Δυνατότητα διασύνδεσης με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης νοσοκομείων 

(Η.Ι.S.), βασισμένη στα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

δεδομένων (ΗL7 κ.λ.π.).

 Εκτενείς ικανότητες διαχείρισης πληροφοριών, που επιτρέπουν στα εργαστήρια να 

ανταποκριθούν έγκαιρα και χωρίς πολυπλοκότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον οργάνωσης και πληροφόρησης. 

 Το Graphical User Interface (GUI) και η δυνατότητα διαμόρφωσης οθονών του 

χρήστη, τα οποία προσφέρει το BioLis, καθιστούν το χειρισμό εξαιρετικά εύκολο 

και βοηθούν στη γρήγορη εκμάθηση του συστήματος.

 Μηχανισμός υποδείξεων και επεξηγήσεων (Hints) στις περισσότερες οθόνες, 

διαβαθμιζόμενος ανάλογα με το ρόλο του χρήστη, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ασφαλής πλοήγησή του στην εφαρμογή.

 Χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός 

εμπιστευτικότητας, ορθότητας και διαβαθμισμένης διαθεσιμότητας των 

δεδομένων.

 Ελεύθερη αρχιτεκτονική, που καλύπτει τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 

 Τεχνολογική ανεξαρτησία υποστηρίζοντας τις πιο γνωστές και διαδεδομένες 

πλατφόρμες όπως Microsoft Windows Server NT/2000, Novell, Unix.

 Ελεύθερη διαμόρφωση των εκτυπώσεων, που παράγονται από το σύστημα,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργαστηρίου. 

Η εφαρμογή λογισμικού BioLis στοχεύει στη βελτίωση των διαδικασιών, της 

ορθότητας της πληροφορίας και του ελέγχου ποιότητας, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο

έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στο BioLis περιλαμβάνονται τα παρακάτω λειτουργικά modules:

Κλινικό εργαστήριο (Βιοχημικό - Ανοσολογικό - Ορμονολογικό – Αιματολογικό -

Μικροβιολογικό).

Κέντρο Πληροφοριών Εργαστηρίων (Ηλεκτρονική Παραγγελία και Real Time 

Monitoring των αποτελεσμάτων από και προς τις Κλινικές του Νοσοκομείου).
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Στη συνέχεια θα κάνω μία γρήγορη ξενάγηση στις δυνατότητες της 

χρησιμοποιούμενης εφαρμογής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες του 

Αιματολογικού εργαστηρίου.

ΕΙΚΟΝΑ 7
Εικονίδιο της εφαρμογής όπως παρουσιάζεται στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του χρήστη.

ΕΙΚΟΝΑ 8
Εισαγωγή του χρήστη στο πρόγραμμα με την 

καταχώρηση των κατάλληλων κωδικών.

Πριν την έναρξη της καθημερινής μας εργασίας είναι υποχρεωτικό να ελέγξουμε αν 

ο κεντρικός υπολογιστής του εργαστηρίου, με τον οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα 

τερματικά των χρηστών, λειτουργεί κανονικά και είναι προγραμματισμένος στην ισχύουσα 

ημερομηνία.

ΕΙΚΟΝΑ 9
Οθόνη του κεντρικού υπολογιστή κάθε εργαστηρίου (Printer Server), που πρέπει να 
είναι ενεργοποιημένη για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των υπόλοιπων 
υπολογιστών του τμήματος.
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ΕΙΚΟΝΑ 10
Κεντρική Οθόνη της εφαρμογής που εμφανίζεται με την έναρξη του προγράμματος.

ΕΙΚΟΝΑ 11
Σε μεγέθυνση το κουμπί εμφάνισης της Βασικής οθόνης των εντολών.

Στη βασική οθόνη εντολών παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς 

και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο αριθμός εντολής, που φαίνεται στο πάνω 

αριστερό μέρος της οθόνης, ο οποίος σε συνδυασμό με την ημερομηνία, αποτελεί δικλείδα 

ασφαλείας για τη μοναδικότητα της συγκεκριμένης εντολήςτου ασθενούς.
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ΕΙΚΟΝΑ 12
Βασική οθόνη εντολών, όπου τελούνται όλες οι διαδικασίες διαχείρισης της 
παραγγελίας των εξετάσεων κάθε ασθενούς.

Στην καρτέλα Panels παρουσιάζονται συγκεντρωμένες όλες οι εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται σε κάθε εργαστήριο, ακόμα και αυτές που υπάρχει μελλοντική 

προοπτική να προστεθούν στη δυναμική του εργαστηρίου.

ΕΙΚΟΝΑ 13
Καρτέλα της παραγγελίας, όπου γίνεται εμφάνιση των αιτούμενων από το 
παραπεμπτικό του ασθενούς εξετάσεων και του είδους του δείγματος, από το οποίο 
θα βγει η εξέταση.
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ΕΙΚΟΝΑ14
Σε μεγέθυνση οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης στο πεδίο της παραγγελίας των 
εξετάσεων του ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ15
Καρτέλα διαχείρισης των αποτελεσμάτων του ασθενούς.

Μέσω της καρτέλας αποτελέσματα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

επιβεβαιώσει, δηλαδή να επικυρώσει και να εγκρίνει τα αποτελέσματα κάθε 

ζητηθείσας εξέτασης. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων 

αυτών με εκείνα προηγούμενων  εξετάσεων (διατήρηση ιστορικού των εξετάσεων του 
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ασθενούς) και παρακολούθηση της πορείας των εξετάσεων όλων των ασθενών που 

εξετάζονται την ίδια μέρα.

ΕΙΚΟΝΑ 16
Σε μεγέθυνση οι παρατηρήσεις  και επεξηγήσεις των φυσιολογικών τιμών των 
αποτελεσμάτων του ασθενούς.

ΕΙΚΟΝΑ 17
Παρουσίαση οθόνης εκτύπωσης Barcode, ανάλογα με το είδος του εξεταζόμενου 
δείγματος, για ταυτοποίηση του δείγματος.
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ΕΙΚΟΝΑ 18
Δυνατότητα εμφάνισης ιστογραμμάτων που βοηθούν τους κλινικούς ιατρούς στην 
ταχύτερη διαφορική διάγνωση και παρακολούθηση παθολογικών καταστάσεων.

ΕΙΚΟΝΑ 19
Αναλυτικό διάγραμμα εμφάνισης του ιστορικού των αποτελεσμάτων του ασθενούς.
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ΕΙΚΟΝΑ 20
Διάγραμμα παρακολούθησης της πορείας των εξετάσεων όλων των ασθενών που 
εξετάζονται στην ίδια ημερομηνία.

ΕΙΚΟΝΑ 21
Κεντρική οθόνη της βάσης δεδομένων των ασθενών του νοσοκομείου, από την οποία 
γίνεται άμεση  αναζήτηση της εντολής κάθε ασθενούς και εμφάνιση των 
πραγματοποιηθέντων εξετάσεων αυτού χρονολογικά.
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Τρεις βασικές διαδικασίες του εργαστηρίου, η εισαγωγή/επιβεβαίωση 

αποτελεσμάτων, η διαχείριση των εκκρεμοτήτων και η μαζική εκτύπωση των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής, με τη 

χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός 

εμπιστευτικότητας, ορθότητας και διαβαθμισμένης διαθεσιμότητας των δεδομένων.

ΕΙΚΟΝΑ 22
Βασική οθόνη ελέγχου των αποτελεσμάτων και επιβεβαίωσης αυτών.
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ΕΙΚΟΝΑ 23
Βασική οθόνη διαχείρισης των εκκρεμοτήτων του εργαστηρίου, δηλαδή των 
εξετάσεων που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί.

ΕΙΚΟΝΑ 24
Οθόνη μαζικής εκτύπωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που τελούνται σε 
κάθε εργαστήριο.
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ΕΙΚΟΝΑ 25
Τυπική μορφή  της εκτύπωσης των αποτελεσμάτων μίας γενικής εξέτασης αίματος.

6.10 Οι χρήστες του συστήματος.

Ένα πληροφοριακό σύστημα, γενικά, αποτελείται από 2 ξεχωριστά τμήματα: το 

κοινωνικό και το τεχνικό υποσύστημα. Στο τεχνικό υποσύστημα αναφερθήκαμε αναλυτικά 

στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Το κοινωνικό υποσύστημα αποτελείται από 

όλους τους ανθρώπους εκείνους, που με τις ενέργειές τους συμμετέχουν στη διακίνηση και 

επεξεργασία των πληροφοριών. Αυτοί αποτελούν τους χρήστες του συστήματος, που είναι 
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το θεμελιώδες κομμάτι του πληροφοριακού συστήματος. Κατά τη λειτουργία ενός ΠΣ 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά της ομάδας των χρηστών, ώστε να 

υλοποιούνται διαδικασίες και εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ικανότητες, επιθυμίες και 

αντιλήψεις των εργαζομένων.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η μελέτη που πραγματοποιήθηκε, η οποία βασίστηκε 

σε μία έρευνα σχετικά με την πρόθεση που δείχνουν οι εργαζόμενοι απέναντι στη χρήση 

της νέας τεχνολογίας και κατά πόσο η ένταξή της έχει διευκολύνει την καθημερινή  τους 

εργασία στο εργαστήριο. Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια 

δομημένα σύμφωνα με το μοντέλο του Venkatesh για την Αποδοχή και Χρήση της 

Τεχνολογίας.

Στόχος ήταν σε ένα πρώτο επίπεδο να προσεγγιστεί το προσωπικό των εργαστηρίων 

και μας δοθεί η ευκαιρία συλλογής στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

εργασιακής αυτής ομάδας και με το επίπεδο εξοικείωσης τους με τη νέα τεχνολογία. 

Επιπλέον, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων συντέλεσε, ώστε να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες, για να πραγματοποιηθούν συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην τρέχουσα διαδικασία και να τονιστεί η διευκόλυνση 

που έχει επιφέρει η έλευση της τεχνολογίας στην καθημερινή ροή της δουλειάς, καθώς και 

η εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων αποτελεσμάτων στις διενεργηθείσες 

εξετάσεις. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η έρευνα στοχεύει στα ακόλουθα:

αποδοχή της νέας τεχνολογίας,

επίπεδο εξοικείωσης των χρηστών με τη νέα τεχνολογία,

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση των 

υπηρεσιών της νοσοκομειακής μονάδας του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο».

6.11 Γενικές Πληροφορίες για τη Διεξαγωγή της Έρευνας.

Η έρευνα  θα επικεντρωθεί στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν το 

αυτοματοποιημένο σύστημα SLIS των εργαστηρίων του νοσοκομείου. Θα συμμετέχουν 

εργαζόμενοι από 3 εργαστήρια του νοσοκομείου (Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, 

Βιοχημικό), στους οποίους θα μοιραστούν  ερωτηματολόγια, ενώ παράλληλα με τη 

συμπλήρωσή τους θα πραγματοποιήθει μία σειρά προφορικών συνεντεύξεων. Το πλήρες 

κείμενο του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο παράρτημα στο τέλος της εργασίας.
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6.12 Η Δομή των Ερωτηματολογίων - To Μοντέλο του Venkatesh.

Η δομή των ερωτηματολογίων βασίστηκε στο μοντέλο UTAUT (Unified Theory of

Acceptance and use of Technology), που παρουσιάστηκε από τον Venkatesh το 2003. Το 

μοντέλο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια ενοποίησης των θεωριών που αναφέρονται στην 

αποδοχή της τεχνολογίας και αυτών που αναφέρονται στη χρήση της τεχνολογίας. Στην 

εργασία του συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των 8 επικρατέστερων μοντέλων για τη 

μέτρηση της αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας (σχήμα 36) και δημιουργεί ένα νέο 

ολοκληρωμένο μοντέλο, που παρουσιάζει βελτιωμένα αποτελέσματα.

ΣΧΗΜΑ 36
Εξαγωγή του μοντέλουUTAUT

(Unified Theory of Acceptance and use of Technology).
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Η δομή του μοντέλου του Venkatesh φαίνεται στο σχήμα 36. Αποτελείται από 4 

βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του συστήματος είτε άμεσα, είτε έμμεσα 

μέσω της πρόθεσης χρήσης. Επιπλέον, ορίζονται 4 ρυθμιστές των παραγόντων αυτών: η 

ηλικία, το φύλο, η εμπειρία των χρηστών και το αν η χρήση του συστήματος είναι 

εθελούσια ή υποχρεωτική.

ΣΧΗΜΑ 38
Ερευνητικό μοντέλο του Venkatesh.

Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην αντίληψη των χρηστών σχετικά με τον αν το 

σύστημα θα τους βοηθήσει στην εργασία τους. Ο Venkatesh ονομάζει αυτόν τον 

παράγοντα «προσδοκώμενη απόδοση» (performance expectancy) και αποτελεί το προϊόν 

του συνδυασμού παραγόντων, που αναφέρονται στην απόδοση του συστήματος και που 

έχουν αποδεδειγμένα ισχυρή επίδραση στην πρόθεση χρήσης του συστήματος. Η 

προσδοκώμενη απόδοση παραμένει ο ισχυρότερος παράγοντας που επηρεάζει την 

πρόθεση χρήσης, ανεξάρτητα από το αν η χρήση του συστήματος είναι εθελούσια ή 

υποχρεωτική. Ο βαθμός της επίδρασης αναμένεται, από μία θεωρητική σκοπιά, να 

επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία του χρήστη, έτσι ώστε οι υψηλότερες τιμές να 

εμφανίζονται σε άντρες νεαρής ηλικίας.

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την πρόθεση χρήσης του συστήματος είναι η 

προσπάθεια που θεωρεί ο εργαζόμενος ότι θα πρέπει να καταβάλει προκειμένου για την 

εκμάθηση και χρήση του συστήματος. Αν ο χρήστης πιστεύει πως θα δυσκολευτεί να 
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χρησιμοποιήσει το σύστημα είναι φυσικό να μην επιδείξει μεγάλη βούληση για να το 

χρησιμοποιήσει. Η προσδοκώμενη προσπάθεια είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της 

πρώτης χρήσης του συστήματος, ενώ η επίδρασή της μειώνεται όσο ο χρήστης 

χρησιμοποιεί το σύστημα.  Ο παράγοντας αυτός είναι περισσότερο σημαντικός στις 

γυναίκες παρά στους άνδρες. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία, καθώς η προχωρημένη 

ηλικία έχει συσχετιστεί με δυσκολίες στην επεξεργασία πολύπλοκων πληροφοριών. 

Επιπλέον, η εμπειρία του χρήστη επηρεάζει την επίδραση της αναμενόμενης προσπάθειας, 

διότι όπως είναι φυσικό ένας έμπειρος χρήστης θεωρεί πως η προσπάθεια που θα 

καταβάλει για την εκμάθηση και χρήση του συστήματος θα είναι μικρότερη από αυτή που 

πιστεύει πως χρειάζεται ένας άπειρος χρήστης.

Ο παράγοντας των κοινωνικών επιδράσεων, βασίζεται στην αντίληψη ότι η 

συμπεριφορά του ατόμου επηρεάζεται από την κριτική (καλή ή κακή) που πιστεύει ότι θα 

δεχτεί από το περιβάλλον του, σαν αποτέλεσμα της εξοικείωσής του με τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας. Όταν η χρήση είναι υποχρεωτική, η σπουδαιότητα αυτών των δομών αυξάνει, 

διότι η επιθυμία των εργαζομένων να κάνουν «καλή εντύπωση» είναι μεγαλύτερη όταν 

μέσα στο περιβάλλον τους συγκαταλέγονται άνθρωποι, που έχουν τη δυνατότητα να 

ανταμείψουν την επιθυμητή δραστηριότητα ή να τιμωρήσουν την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά.

Τέλος, έχουμε τον παράγοντα που σχετίζεται με την ύπαρξη απαραίτητων 

οργανωτικών δομών, που θα υποστηρίξουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος και θα 

εξασφαλίσουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται αποδοτικά. Η σωστή 

λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) απαιτεί σωστή οργάνωση και διάθεση 

οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων προς αυτό το σκοπό. Με τον παράγοντα 

«Συνθήκες Διευκόλυνσης», η παραγοντική ανάλυση φανερώνει την ύπαρξη δύο

ξεχωριστών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με τη λειτουργία του 

τμήματος πληροφορικής εντός του νοσοκομείου, ενώ ο δεύτερος, με την ποιότητα 

υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη της 

εφαρμογής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ  12
Ερωτήσεις διαμόρφωσης των παραγόντων της έρευνας.

Αναμενόμενη Απόδοση (Performance Expectancy).

 Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 
διεκπεραίωση των καθηκόντων σας;

 Η χρήση του προγράμματος σας βοηθάει να ολοκληρώνετε τα καθήκοντά σας σε 
λιγότερο χρόνο;

 Η χρήση του προγράμματος έχει αυξήσει την παραγωγικότητά σας;

 Η χρήση του προγράμματος έχει μειώσει τις περιπτώσεις λαθών;

 Η χρήση του προγράμματος έχει αυξήσει την ακρίβεια των μετρήσεων και κατ’ 
επέκταση την ποιότητα των δοθέντων αποτελεσμάτων;

Αναμενόμενη Προσπάθεια ( Effort Expectancy).

 Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για εσάς να μάθετε το χειρισμό του προγράμματος;

 Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για εσάς να μάθετε άριστα τη χρήση και λειτουργία 
του προγράμματος;

 Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η λειτουργία του προγράμματος είναι ξεκάθαρη και 
κατανοητή;

Κοινωνικές Επιρροές ( Social Influence).

 Κατά πόσο οι άνθρωποι του κοινωνικού σας περιβάλλοντος πιστεύουν ότι η 
χρήση τέτοιου είδους προγραμμάτων είναι αναγκαία, αλλά και χρήσιμη στις μέρες 
μας;

 Κατά πόσο οι άνθρωποι που εσείς εκτιμάτε και ζητάτε τις συμβουλές τους, 
πιστεύουν ότι η χρήση τέτοιου είδους προγραμμάτων είναι αναγκαία, αλλά και 
χρήσιμη στις μέρες μας;

 Κατά πόσο οι προϊστάμενοί σας πιστεύουν ότι η χρήση τέτοιου είδους 
προγραμμάτων είναι αναγκαία, αλλά και χρήσιμη στις μέρες μας;

 Κατά πόσο η διοίκηση του οργανισμού πιστεύει ότι η χρήση τέτοιου είδους 
προγραμμάτων είναι αναγκαία, αλλά και χρήσιμη στις μέρες μας;

Συνθήκες Διευκόλυνσης (Facilitating Conditions).

 Έχετε τα απαραίτητα μέσα (υπολογιστή, εκτυπωτή) στο χώρο εργασίας σας, για 
να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ;

 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση του 
προγράμματος;

 Σε ποιο βαθμό ο τρόπος λειτουργίας αυτού του προγράμματος είναι ίδιος με άλλα 
προγράμματα που έχετε χρησιμοποιήσει;

 Είναι εύκολο να έρθετε σε επαφή με κάποιο άτομο του τμήματος πληροφορικής 
για να σας βοηθήσει σε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στη χρήση του 
προγράμματος;
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6.13 Παρουσίαση ερωτηματολογίου.

Παρακάτω σας παραθέτω το ερωτηματολόγιο, όπως ακριβώς μοιράστηκε στους 

εργαζόμενους των εργαστηρίων του νοσοκομείου, το οποίο αποτελείται από 6 

ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία , όπως η ηλικία και 

το φύλο του εργαζόμενου, η ειδικότητα και τα χρόνια ενασχόλησής του με το 

αντικείμενο της παρούσας θέσης, με σκοπό να σκιαγραφηθεί το προφίλ τους. Στη 

δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευση των 

εργαζόμενων πάνω στη χρησιμοποίηση της νέας εφαρμογής LIS των εργαστηρίων, 

καθώς και στη διευκρίνιση του είδους της εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν αυτοί.

Η τρίτη ενότητα δίνει συμπεράσματα σχετικά με τις γνώσεις και τις χρηστικές πλέον 

δυνατότητες της εφαρμογής, που έχει αποκομίσει ο χρήστης, όπως επίσης και τις 

πιθανές δυσκολίες εκμάθησης του προγράμματος. Η τέταρτη ενότητα δίνει στοιχεία 

ως προς την, πέραν της εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής και τη 

διευκόλυνση των χρηστών στην επιτέλεση της καθημερινής τους εργασίας. Η πέμπτη 

ενότητα έχει ως στόχο να μελετήσει την αντίδραση των εργαζόμενων στην αποδοχή 

της νέας τεχνολογίας με βάσει τις κοινωνικές επιρροές, τόσο από το προσωπικό τους 

περιβάλλον, όσο και από το εργασιακό (διοίκηση του νοσοκομείου, προϊστάμενοι των 

εργαστηριακών τμημάτων). Τέλος, η έκτη και τελευταία ενότητα εστιάζει σε όλα 

εκείνα τα σημεία της εργαστηριακής δουλειάς, που σχετίζονται άμεσα με θέματα 

ποιότητας, τόσο των παρεχομένων υπηρεσιών (ορθότητα χειρισμού μηχανημάτων, 

μείωση λαθών, ποιοτικός έλεγχος αναλυτών κλπ.), όσο και των εξαγόμενων  

αποτελεσμάτων (έλεγχος αποτελεσμάτων από εξουσιοδοτημένους χρήστες, ευδιάκριτες 

παράμετροι των αποτελεσμάτων κλπ.).
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Ερευνήτρια : Ρογκάκου Αδαμαντία

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Αιματολογικό εργαστήριο - Γ.Ν.Α.

«Σισμανόγλειο».

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τίτλος ερωτηματολογίου:                                                               

«Αποδοχή και Χρήση των Νέων Τεχνολογιών από το Προσωπικό των 

εργαστηρίων του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών».

Στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Υγείας» πραγματοποιώ μια έρευνα με σκοπό

να διερευνήσω τη σχέση των εργαζόμενων στα εργαστήρια του νοσοκομείου με τη 

χρήση της νέας πληροφορικής τεχνολογίας και την πρόθεσή τους για αποδοχή και 

σωστή χρήση αυτής. 

Σας παρακαλώ προσπαθήστε να απαντήσετε με προσοχή και αντικειμενικότητα 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το υψηλό επίπεδο 

αντικειμενικότητας είναι ο πρωταρχικός στόχος της έρευνάς μου αυτής. Τσεκάρετε με 

ένα √ στα πεδία απάντησής σας. Στόχος μου οι απαντήσεις σας να είναι σύντομες και 

αβίαστες .

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση της Υγείας»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Α/Α
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A. Δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενου.

Σας ενημερώνω ότι τα προσωπικά στοιχεία, που ζητούνται να συμπληρώσετε, 

είναι απαραίτητα για την εγκυρότητα της έρευνας, καθώς και για τη διεξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων. Επιπλέον, σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρηθεί απόλυτη 

εμπιστευτικότητα στα στοιχεία σας αυτά.

3. Ποιο είναι το επίπεδο    

εκπαίδευσής σας;

Πρωτοβάθμια 

Δευτεροβάθμια 

Διετής μεταλυκειακή φοίτηση 

Τριτοβάθμια

ΑΕΙ 

ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακά

Σχετικά με ΟΠΣ 

Όχι σχετικά με ΟΠΣ 

( Όπου ΟΠΣ: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα )

1. Φύλο ερωτώμενου.

Άνδρας 

Γυναίκα 

Κάτω
των 30

31 έως 
40

41 έως 
50

51 έως 
60

Άνω 
των 60

2. Ηλικία ερωτώμενου.     
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B. Χρήση προγράμματος Η/Υ.

Ν
α

ι

Ό
χι

1. Στην εργασία σας υπάρχει χρήση προγράμματος με Η/Υ;  

2. Έγινε εκπαίδευση στους Η/Υ πριν την έναρξη εφαρμογής 

του προγράμματος;
 

Αν ΝΑΙ

Ν
α

ι

Ό
χι

1. Η εκπαίδευση στους Η/Υ είχε κατά τη γνώμη σας αρκετή 

διάρκεια;
 

2. Η εκπαίδευση σε Η/Υ έγινε από εσωτερικούς εκπαιδευτές;  

3. Η εκπαίδευση σε Η/Υ έγινε από εξωτερικούς εκπαιδευτές;  

4. Έχετε πλέον γνώση Η/Υ και επάρκεια;  

(Όπου εσωτερικοί εκπαιδευτές: εργαζόμενοι του νοσοκομείου ειδικευμένοι σε 

θέματα εκπαίδευσης και εξωτερικοί εκπαιδευτές: άτομα εξουσιοδοτημένα από την 

εταιρεία που εγκατέστησε το πρόγραμμα)

4. Ποια είναι η ειδικότητά 

σας;

Ιατρός 

Βιολόγος / Χημικός 

Ειδικευόμενος  ιατρός 

Τεχνολόγος 

Παρασκευαστής 

Διοικητικό  προσωπικό 

5. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το αντικείμενο της παρούσας θέσης; ………………..

6. Πόσα χρόνια εργάζεστε με χρήση Η/Υ; …………………………………………..



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management 186

Γ. Ευκολία εκμάθησης.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για σας:

Π
ο
λύ

 
δ

ύ
σ

κ
ο
λο

Δ
ύ

σ
κ

ο
λο

Σ
χε

τι
κ

ά
 

εύ
κ

ο
λο

Ε
ύ

κ
ο
λο

Π
ο
λύ

 
εύ

κ
ο
λο

1. Να μάθετε το χειρισμό του προγράμματος;     

2. Να μάθετε άριστα τη λειτουργία του 
προγράμματος;

    

3. Να εναρμονίσετε τη χρήση του με τις 
καθημερινές εργασιακές σας υποχρεώσεις;

    

Σύμφωνα με τη γνώμη σας:

Κ
α

θ
ό
λο

υ

Λ
ίγ

ο

Π
ο
λύ

Π
ά

ρ
α

 
π

ο
λύ

1. Το πρόγραμμα είναι εύκολο και κατανοητό;    

2. Έχετε τις απαραίτητες πλέον γνώσεις για τη 
χρήση του;

   

3. Το παρόν πρόγραμμα μοιάζει με άλλα που έχετε 
χρησιμοποιήσει;

   

Δ. Δυνατότητα Χρήσης και Τεχνική Υποστήριξη.

Δυνατότητα χρήσης των Η/Υ:

Ν
α

ι

Ό
χι Ό

χι
, 
α

λλ
ά

 σ
ε 

ικ
α

νο
π

ο
ιη

τι
κ

ή
 

θ
έσ

η
.

Έχετε τους υπολογιστές / εκτυπωτές κ.α. κοντά στη θέση 

εργασίας σας;
  

Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής:

Ν
α

ι

Ό
χι

Μ
ερ

ικ
ές

 
φ

ο
ρ

ές

Σε οποιαδήποτε δυσκολία είναι εύκολο να έρθετε σε επαφή 

με κάποιο άτομο του τμήματος πληροφορικής;
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Ε. Κοινωνικές επιρροές.

Οι άνθρωποι του κοινωνικού σας περιβάλλοντος:

Ν
α

ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Χρησιμοποιούν Η/Υ;   

2. Πιστεύουν στην ανάγκη χρήσης Η/Υ;   

Οι προϊστάμενοί σας:

Ν
α

ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Πιστεύουν στην ανάγκη χρήσης Η/Υ;   

2. Προωθούν τη χρήση Η/Υ;   

Η Διοίκηση του νοσοκομείου:
Ν

α
ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Πιστεύει στην ανάγκη χρήσης Η/Υ;   

2. Προωθεί τη χρήση Η/Υ;   

ΣΤ. Ποιότητα εργασίας και εξετάσεων.

Σύμφωνα με τη γνώμη σας οι Η/Υ:

Κ
α

θ
ό
λο

υ

Λ
ίγ

ο

Π
ο
λύ

Π
ά

ρ
α

 

Π
ο
λύ

1. Έχουν κάνει πιο ενδιαφέρουσα την εργασία σας;    

2. Έχουν κάνει πιο εύκολη την εργασία σας;    

3. Έχουν κάνει πιο γρήγορη την εργασία σας;    

4. Έχουν μειώσει τα λάθη;    
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Κ
α

θ
ό
λο

υ

Λ
ίγ

ο

Π
ο
λύ

Π
ά

ρ
α

 

Π
ο
λύ

5. Σας προφυλάσσουν από τα λάθη;    

6. Βοηθούν στην εκτέλεση παραγγελιών 

αναλώσιμων υλικών;
   

7. Εξασφαλίζουν δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των 

αποτελεσμάτων;
   

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων:

Ν
α

ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Εξάγονται πιο γρήγορα;   

2. Επεξεργάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα;   

3. Οι παράμετροί τους είναι ευδιάκριτες;   

4. Μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενα αποτελέσματα 

εξετάσεων;
  

5. Συγκρίνονται με δεδομένα από τις κλινικές μέσω του Η/Υ;   

6. Αποστέλλονται με Η/Υ στο φάκελο του ασθενούς;   

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχατε, παρακαλώ να μου 

γνωστοποιήσετε το mail σας στο σχετικό χώρο.

Email:
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6.14 Στατιστική Επεξεργασία των Αποτελεσμάτων της έρευνας.

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση των εργαζόμενων στα 

εργαστηριακά τμήματα με την αποδοχή, εγκατάσταση και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, 

καθώς και η συμβολή αυτής στη διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών και εξαγόμενων αποτελεσμάτων.   

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο από Δεκέμβριο 2008 έως 

Ιανουάριο 2009 και επικεντρώθηκε στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν το 

αυτοματοποιημένο σύστημα SLIS των εργαστηρίων του νοσοκομείου. Συμμετείχαν 

εργαζόμενοι από τα 3 βασικά εργαστήρια του νοσοκομείου (Αιματολογικό, 

Μικροβιολογικό, Βιοχημικό), που είναι εκείνα που χρησιμοποιούν το νέο πρόγραμμα και 

λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Σκοπός μου η συλλογή ερωτηματολογίων από όλο το προσωπικό κάθε εργαστηρίου, 

ώστε να έχω μία συνολική και αντικειμενική εικόνα των αποτελεσμάτων που θα σας 

παρουσιάσω. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πέτυχα το στόχο μου και κατάφερα να συλλέξω 

59 ερωτηματολόγια, που αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του προσωπικού των 

εργαστηρίων.

Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS  Version 17.0.

Η βαθμολόγηση των απαντήσεων κάθε ενότητας προσαρμόστηκε με βάσει τις 

δοθείσες επιλογές σε κάθε ερώτηση, σύμφωνα πάντα με τη δομή του ερωτηματολογίου. 

Έτσι, για τις ερωτήσεις της πρώτης ενότητας χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες 2 ή 5 βαθμίδων, 

ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων, ενώ σε απαντήσεις που το εύρος των τιμών ήταν 

πολύ μεγάλο έκανα ομαδοποίηση των τιμών αυτών σε 4 ή 5 ομάδες. Οι ερωτήσεις της 

δεύτερης ενότητας βαθμολογούνται από 1 έως 2, με το 1 να ορίζει το Ναι και το 2 το Όχι, 

οι ερωτήσεις της τέταρτης και πέμπτης ενότητας βαθμολογούνται από 1 έως 3, με το 1 να 

ορίζει το Ναι και το 3 το Ελάχιστα (Μερικές φορές), ενώ για τις ερωτήσεις της τρίτης και 

έκτης ενότητας χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 έως 5) με το 1 να 

εκφράζει το Πολύ δύσκολο (ή το Καθόλου αντίστοιχα για την έκτη ενότητα) και το 5 το 

Πολύ εύκολο (ή το Πάρα πολύ αντίστοιχα για την έκτη ενότητα). 

6.14.1 Περιγραφικά χαρακτηριστικά.

Πριν προχωρήσουμε στη βασική ανάλυση του ερωτηματολογίου και στις απαντήσεις 

που δόθηκαν, σκόπιμο είναι να εξετάσουμε το προφίλ του δείγματος, να δούμε δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά του.
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Έτσι, αρχίζοντας την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας από την 

κατανομή των αντρών και των γυναικών μεταξύ των εργαζόμενων στα εργαστήρια, 

παρατήρησα μία σημαντική δυσαναλογία μεταξύ αυτών, όπως φαίνεται ακολούθως.

ΣΧΗΜΑ 38
Κατανομή των δύο φύλων μεταξύ του προσωπικού των εργαστηρίων.

22%

78%

Άνδρας

Γυναίκα

Από το διάγραμμα αυτό είναι εμφανής η αριθμητική πλειονότητα των γυναικών 

μεταξύ των εργαζόμενων στα εργαστήρια του νοσοκομείου, αφού από τα ποσοστά 

αποδεικνύεται ότι η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι περίπου 1:3. Για το λόγο αυτό 

παρακάτω θα κάνουμε μία μελέτη σχετικά με το πώς κυμαίνονται οι απαντήσεις των δύο 

φύλων και σε ποιες ερωτήσεις οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιήθηκαν με βάσει το φύλο 

του κάθε εργαζόμενου (βλέπε - ενότητα 6.14.2 ‘Ελεγχος t-test).

Το γεγονός όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού όπως θα δούμε και αργότερα 

στον Πίνακα 14 (-Επίδραση του χρόνου χρήσης  των Η /Υ στα δύο φύλα και κατ’ 

επέκταση στην αποτελεσματική χρήση της νέας τεχνολογίας), τα αποτελέσματα μπορούν 

να ισοσταθμιστούν μιας και από την έρευνα αποδεικνύεται ότι κατά μέσο όρο οι άντρες 

έχουν πιο μακρόχρονη επαφή με τη νέα τεχνολογία των υπολογιστών και ίσως μεγαλύτερη 

εξοικείωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Κατανομή των εργαζόμενων σε ηλικιακές ομάδες.

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 
ποσοστό

Ηλικιακές 
ομάδες

Κάτω των 30 3 5,1 5,1

31 έως 40 26 44,1 49,2

41 έως 50 18 30,5 79,7

51 έως 60 10 16,9 96,6

Άνω των 60 2 3,4 100

Σύνολο 59 100
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Με τη βοήθεια του πίνακα 13 παρατηρούμε ότι το 44.10% του προσωπικού ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για τη 

λειτουργία των εργαστηρίων, αφού όπως θα δούμε παρακάτω στον Πίνακα 20 (-Επίδραση 

της ηλικιακής ομάδας των εργαζόμενων στον αποτελεσματικό χειρισμό της εφαρμογής), η 

ομάδα αυτή των εργαζόμενων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δεξιότητα στο χειρισμό της 

εργαστηριακής εφαρμογής (το 26,90% των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ηλικίες 

θεωρούν το χειρισμό του προγράμματος πολύ εύκολο – Πίνακας 20).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Κατανομή ανδρών και γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες.

Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι οι γυναίκες ποσοστιαία καλύπτουν τις 

μικρότερες ηλικιακά ομάδες συγκριτικά με τους άντρες, αφού το 50% των γυναικών είναι 

ηλικίας μέχρι 40 ετών ( 6.50% κάτω των 30 και 43.5% από 31 έως 40). Το γεγονός αυτό 

λειτουργεί θετικά όσον αφορά την αποδοχή και χρήση της νέας τεχνολογίας μεταξύ του 

προσωπικού των εργαστηρίων, αφού παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν έχουν μεγάλη 

εξοικείωση με την τεχνολογία (βλ. Πίνακα 14, όπου μόλις το 19.60% των γυναικών 

έχουν επαφή με την τεχνολογία πάνω από 10 χρόνια) ο Πίνακας 20 (-Επίδραση της 

ηλικιακής ομάδας των εργαζόμενων στον αποτελεσματικό χειρισμό της εφαρμογής),

αποδεικνύει ότι τη μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό του προγράμματος των εργαστηρίων 
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έχει η ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40. Έτσι, όλο και περισσότερες γυναίκες 

χρησιμοποιούν πιο άνετα την εφαρμογή των εργαστηρίων.

ΣΧΗΜΑ 39
Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζόμενων.

8% 5%

48%

20%

5%

7%

2%

5%

Δευτεροβάθμια

Διετής μεταλυκειακή φοίτηση

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΑΕΙ - μεταπτυχιακά σχετικά με

ΟΠΣ

ΑΕΙ - μεταπτυχιακά μη σχετικά

με ΟΠΣ

ΤΕΙ - μεταπτυχιακά σχετικά με

ΟΠΣ

ΤΕΙ - μεταπτυχιακά μη σχετικά

με ΟΠΣ

Από τη μελέτη του διαγράμματος φαίνεται ότι  το 48% των εργαζόμενων, που 

αποτελεί ένα εξόχως μεγάλο ποσοστό, είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και οι πιθανότητες για γνώση 

χρήσης των Η/Υ είναι αυξημένες. Επιπλέον, το 7% των εργαζόμενων (5% απόφοιτοι ΑΕΙ 

και 2% απόφοιτοι ΤΕΙ) έχει μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με Ολοκληρωμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα, γεγονός που τους δίνει ένα προβάδισμα στην κατανόηση και 

χρησιμοποίηση των καινούριων εφαρμογών.

ΣΧΗΜΑ 40
Κατανομή των εργαζόμενων των εργαστηρίων ανάλογα με την ειδικότητά τους.

30,5%

15,3%
13,6%

25,4%

11,9%
3,4%

Ιατρός Βιολόγος / Χημικός Ειδικευόμενος ιατρός

Τεχνολόγος  Παρασκευαστής Διοικητικό προσωπικό
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Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά των εργαζόμενων  

καλύπτονται από τις ιατρικές και τεχνολογικές ειδικότητες (30.5% ιατροί και 25.4%

τεχνολόγοι), γεγονός που ευνοεί την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στα εργαστήρια, 

αφού όπως θα δούμε παρακάτω στον Πίνακα 21 (-Σχέση μεταξύ της ειδικότητας των 

εργαζόμενων και των ολοκληρωμένων γνώσεων  αυτών ως προς το χειρισμό της 

εφαρμογής), οι δύο αυτές κατηγορίες των εργαζόμενων έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις ως 

προς τις απαραίτητες γνώσεις και την ορθολογική χρήση της εφαρμογής σε ποσοστό 

77.8% οι γιατροί και 60% οι τεχνολόγοι.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Διάγραμμα παρουσίασης των ετών υπηρεσίας των εργαζόμενων στις  παρούσες  
θέσεις εργασίας σε σχέση με την ειδικότητά τους.
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Παρατηρούμε ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των ιατρών (44.40%), των βιολόγων / 

χημικών (44.40%), των παρασκευαστών (85.70%) και του διοικητικού προσωπικού 

(100%) δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια στο νοσοκομείο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά στην αποδοχή της νέας τεχνολογίας.

Εντούτοις, όμως, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που φαίνονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα.
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ΣΧΗΜΑ 41
Παρουσίαση του χρόνου εργασίας των εργαζόμενων των εργαστηρίων στο 

αντικείμενο της παρούσας θέσης τους.

1-5 χρόνια
6-10 χρόνια

11-20 χρόνια
Πάνω από 20

χρόνια

Χρόνια εργασίας στην παρούσα

θέση

28,8

15,3
18,6

37,3

0
5

10
15
20
25
30
35

40

Χρόνια εργασίας στην παρούσα θέση

Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού των 

εργαστηρίων, το 28.8% εργάζεται μόλις μία 5ετία στον οργανισμό και παρά το γεγονός ότι 

το 37.3% των εργαζόμενων δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια στην παρούσα θέση τους, το 

ποσοστό αυτό του νέου προσωπικού μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση του συνόλου για 

χρήση της νέας τεχνολογίας και διευκόλυνση του τρόπου διεξαγωγής της καθημερινής 

εργασίας στα εργαστήρια του νοσοκομείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Επίδραση του χρόνου χρήσης  των Η /Υ στα δύο φύλα και κατ’ επέκταση στην 

αποτελεσματική χρήση της νέας τεχνολογίας

Χρόνια χρήσης Η/Υ.

Σύνολο
1-5 χρόνια 6-10 χρόνια

Πάνω από
10 χρόνια

Φύλο

Άνδρας
23,10% 23,10% 53,80% 100,00%

Γυναίκα
50,00% 30,40% 19,60% 100,00%

Σύνολο
44,10% 28,80% 27,10% 100,00%
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Από τον πίνακα αυτό εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι άντρες στο αξιοσημείωτο 

ποσοστό του 53.80% χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για διάστημα μεγαλύτερο των 10 

ετών, σε αντίθεση με τις γυναίκες που το 50% αυτών κάνουν χρήση υπολογιστή το πολύ 

μία πενταετία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άντρες στο θέμα τεχνολογία και σωστή χρήση αυτής 

είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι από τις γυναίκες.

Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του 

διαγράμματος 1- Κατανομή ανδρών και γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, το 

μεγάλο αυτό ποσοστό του 53.8% των αντρών μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι η 

κατανομή των αντρών στις ηλικιακές ομάδες άνω των 40 είναι λίγο πιο μεγάλη από αυτή 

των γυναικών, όμως αυτό δεν επαρκεί για να επηρεάσει τα αποτελέσματα, όπως θα δούμε 

και στον Έλεγχο t-test στο τέλος του κεφαλαίου.

Είσοδος της εφαρμογής BioLIS στο πληροφοριακό σύστημα των εργαστηρίων του 

νοσοκομείου.

Από το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε η εγκατάσταση στα εργαστήρια του νοσοκομείου 

(βιοχημικό, αιματολογικό, μικροβιολογικό) της εφαρμογής BioLIS της εταιρείας Biochem 

με δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας των υπολογιστών στο εσωτερικό του νοσοκομείου. 

Πριν την έναρξη εφαρμογής του καινούριου προγράμματος η Διοίκηση του νοσοκομείου 

οργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους στα εργαστήρια, τα οποία 

τελέστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για κάθε εργαστήριο, αφού η τοποθέτηση 

της νέας εφαρμογής έγινε πιλοτικά πρώτα στο αιματολογικό εργαστήριο και εν συνεχεία 

τοποθετήθηκε σε όλα τα βασικά εργαστήρια του νοσοκομείου.

Η εκπαίδευση έγινε λίγους μήνες πριν την έναρξη της νέας εφαρμογής σε κάθε 

εργαστήριο και πραγματοποιήθηκε τόσο από εξωτερικούς εκπαιδευτές (άτομα 

εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία που εγκατέστησε το πρόγραμμα), όσο και από 

εσωτερικούς εκπαιδευτές (εργαζόμενοι του νοσοκομείου ειδικευμένοι σε θέματα 

εκπαίδευσης). Επιπλέον, η εκπαίδευση αυτή δεν ήταν συνεχιζόμενη, άλλα έγινε μόνο εκείνο 

το χρονικό διάστημα.

Βέβαια αυτό που παρατήρησα τόσο μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους 

εργαζόμενους όσο και από την παρακάτω ανάλυση, το καινούριο προσωπικό που 

προσήλθε στον οργανισμό από τα μέσα του 2007 έλαβε ανεπαρκή ή και καθόλου 

εκπαίδευση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είτε αυτό ανήκε στην εταιρεία είτε στο 

νοσοκομείο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15
Πίνακας συχνοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση των εργαζόμενων πριν την έναρξη 

εφαρμογής του προγράμματος.

Από την παρατήρηση του πίνακα συμπεραίνουμε ότι το 16.9% των εργαζόμενων δεν 

έλαβε εκπαίδευση πριν την έναρξη των καθηκόντων τους και πριν την τοποθέτηση στη 

θέση εργασίας τους, γεγονός που αποτελεί υψηλό ποσοστό, αφού αν το υπολογίσουμε 

αναλογικά, ένα στα έξι άτομα που εργάζονται στα εργαστήρια δεν έχουν εκπαιδευτεί στη 

νέα εφαρμογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Επάρκεια της διάρκειας της εκπαίδευσης στη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή στα δύο 

φύλα.

Διάρκεια 
εκπαίδευσης.

Σύνολο

ΝΑΙ ΟΧΙ

Φύλο

Άνδρας
63,60% 36,40% 100,00%

Γυναίκα
55,30% 44,70% 100,00%

Σύνολο
57,10% 42,90% 100,00%

Από τον πίνακα αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά αυτό που παρατηρήσαμε 

στον Πίνακα 14 ( -Επίδραση του χρόνου χρήσης  των Η /Υ στα δύο φύλα και κατ’ επέκταση 

στην αποτελεσματική χρήση της νέας τεχνολογίας), ότι οι άντρες χρησιμοποιούν τους 

υπολογιστές περισσότερα χρόνια από τις γυναίκες και στο θέμα τεχνολογία και σωστή 

χρήση αυτής είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι από εκείνες..

Επιπρόσθετα αν σκεφτούμε το γεγονός ότι ο αριθμός των αντρών εργαζόμενων στα 

εργαστήρια είναι πολύ πιο μικρός από αυτόν των γυναικών (βλ. Σχήμα 37 -Κατανομή των 

δύο φύλων μεταξύ του προσωπικού των εργαστηρίων, όπου φαίνεται ότι οι άντρες αποτελούν 

μόλις το 22% του προσωπικού), το ποσοστό του 63.60% των αντρών που απάντησαν ότι 

έλαβαν επαρκή εκπαίδευση σε σχέση με το αντίστοιχο 55.30% των γυναικών αποκτά 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 
ποσοστό

Εκπαίδευση 
στους Η/Υ.

ΝΑΙ 49 83,1 83,1

ΟΧΙ 10 16,9 100

Σύνολο 59 100
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μεγαλύτερη υπεροχή. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αναλογικά οι άντρες έχουν μεγαλύτερη 

έφεση στις νέες τεχνολογίες από τις γυναίκες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Συσχέτιση της διάρκειας εκπαίδευσης των εργαζομένων στην εφαρμογή με το 

χρονικό διάστημα εργασίας τους στο συγκεκριμένο εργαστηριακό τμήμα.

Διάρκεια 
εκπαίδευσης.

Σύνολο

ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρόνια 
στην 

παρούσα 
θέση.

1-5 χρόνια
27,30% 72,70% 100,00%

6-10 χρόνια
71,40% 28,60% 100,00%

11-20 χρόνια
72,70% 27,30% 100,00%

Πάνω από 20
χρόνια 60,00% 40,00% 100,00%

Σύνολο
57,10% 42,90% 100,00%

Στον πίνακα αυτό επιβεβαιώνεται αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή το 

νέο προσωπικό που προσήλθε στα εργαστήρια  (κυρίως μετά τα μέσα του 2007) δεν είχε 

επαρκή εκπαίδευση όσον αφορά τη σωστή χρήση και τις δυνατότητες της νέας εφαρμογής. 

Όντως σε αυτούς που δουλεύουν το πολύ μέχρι 5 χρόνια στα εργαστήρια το συντριπτικό 

ποσοστό του 72.70% απάντησε ότι δεν έλαβαν επαρκή εκπαίδευση, ενώ τα άτομα που 

εργάζονται πάνω από 6 χρόνια στα εργαστηριακά τμήματα απάντησαν σε ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό (71.40% τα άτομα που εργάζονται μέχρι 10 χρόνια, 72.70% τα άτομα που 

εργάζονται μέχρι 20 χρόνια και 60% τα άτομα που εργάζονται πάνω από 20 χρόνια 

αντίστοιχα), ότι η εκπαίδευσή τους είχε ικανοποιητική διάρκεια.

Βέβαια για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να 

εξετάσουμε και τη γνώμη των εργαζόμενων σχετικά με την επάρκεια της εκπαίδευσης που 

είχαν, ανάλογα με την εργασιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Έτσι, έχουμε τα δεδομένα 

του ακόλουθου πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18
Απόκριση των εργαζομένων ανάλογα με την ειδικότητά τους στη διάρκεια της 

εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.

Διάρκεια 
εκπαίδευσης.

Σύνολο

ΝΑΙ ΟΧΙ

Ειδικότητα.

Ιατρός
76,90% 23,10% 100,00%

Βιολόγος / Χημικός
77,80% 22,20% 100,00%

Ειδικευόμενος ιατρός
16,70% 83,30% 100,00%

Τεχνολόγος
61,50% 38,50% 100,00%

Παρασκευαστής
16,70% 83,30% 100,00%

Διοικητικό προσωπικό
50,00% 50,00% 100,00%

Σύνολο
57,10% 42,90% 100,00%

Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι 

παρασκευαστές (83.30%) θεώρησαν ότι η εκπαίδευσή τους δεν είχε αρκετή διάρκεια, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα ποσοστά του Πίνακα 21 (-Σχέση μεταξύ της 

ειδικότητας των εργαζόμενων και των ολοκληρωμένων γνώσεων  αυτών ως προς το χειρισμό 

της εφαρμογής), όπου βλέπουμε ότι η κατηγορία των παρασκευαστών σε ποσοστό 57.10%

θεωρεί ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για το χειρισμό του προγράμματος.

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά τον πίνακα και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 

άντλησα από τις προσωπικές συνεντεύξεις με το προσωπικό των εργαστηρίων, 

συμπεραίνουμε ότι η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν πιο ικανοποιητική στις ειδικότητες 

των ιατρών, των βιολόγων / χημικών και των τεχνολόγων, ενώ πιο παραμελημένες φαίνεται 

να είναι οι ειδικότητες των ειδικευόμενων ιατρών και των παρασκευαστών.  Βέβαια, σε 

αντίθεση με τους παρασκευαστές που φαίνονται να δυσκολεύονται λίγο με τη χρήση του 

προγράμματος, οι ειδικευόμενοι ιατροί θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη 

λειτουργία της εφαρμογής, αφού σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 21 (-Σχέση μεταξύ 

της ειδικότητας των εργαζόμενων και των ολοκληρωμένων γνώσεων  αυτών ως προς το 

χειρισμό της εφαρμογής), το 87.50% αυτών πιστεύουν ότι έχουν καλή γνώση της 

λειτουργίας της εφαρμογής. Τέλος, δεδομένου του γεγονότος ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί 

ανήκουν στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα (31 έως 40), έχουν πολύ καλή επίδοση στο χειρισμό 
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του προγράμματος , αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 20 (-Επίδραση της 

ηλικιακής ομάδας των εργαζόμενων στον αποτελεσματικό χειρισμό της εφαρμογής), το 

26.90% των ατόμων αυτής της κατηγορίας (πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τα αντίστοιχα 

των άλλων ηλικιακών ομάδων) θεωρούν πολύ εύκολη τη χρήση του προγράμματος.

Οι επιδόσεις όμως των εργαζόμενων, ανεξαρτήτως φύλου – ηλικίας -μορφωτικού 

επιπέδου – ειδικότητας, μπορούν να μελετηθούν και με βάση το είδος της εκπαίδευσης που 

έλαβαν αυτοί. Δηλαδή, αν αυτή πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εκπαιδευτές (άτομα 

εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία που εγκατέστησε το πρόγραμμα), από εσωτερικούς 

εκπαιδευτές (εργαζόμενοι του νοσοκομείου ειδικευμένοι σε θέματα εκπαίδευσης), από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς εκπαιδευτές ή από κανέναν από αυτές τις κατηγορίες (π.χ. 

συνάδελφοι από τον ίδιο χώρο εργασίας αφιέρωσαν χρόνο για την κατάρτιση του νέου 

εργαζόμενου στις καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας και το χειρισμό του 

προγράμματος). Τα συμπεράσματα από την έρευνα παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Παρουσίαση του είδους της εκπαίδευσης του προσωπικού των εργαστηρίων.

Σε αυτό παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 67.3% οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν από 

εξωτερικούς εκπαιδευτές, ενώ σε ποσοστό μόλις 4.1% οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν από 

μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ποσοστό αρκετά μικρό, ώστε να επηρεάσει τη σωστή 

χρήση της εφαρμογής και την ποιοτική διαχείριση των εργασιών μέσα στο εργαστήριο.

Αλλά ας εξετάσουμε και πώς συνέβαλε το είδος της εκπαίδευσης  του προσωπικού 

στον αποτελεσματικό χειρισμό της εφαρμογής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19
Συμβολή του είδους της εκπαίδευσης  του προσωπικού στον αποτελεσματικό 

χειρισμό της εφαρμογής.

Είδος εκπαίδευσης.

ΣύνολοΜόνο 
εσωτερικοί 
εκπαιδευτές

Μόνο 
εξωτερικοί
εκπαιδευτές

Και τα 
δύο

Κανένα 
από τα 

δύο

Χειρισμός 
της 
εφαρμογής.

Δύσκολο
16,70% 2,00%

Σχετικά 
εύκολο 62,50% 39,40% 16,70% 38,80%

Εύκολο
37,50% 39,40% 50,00% 100,00% 42,90%

Πολύ εύκολο
21,20% 16,70% 16,30%

Σύνολο
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Από την παρατήρηση του πίνακα συμπεραίνουμε ότι πιο αποτελεσματική και 

κατανοητή ήταν η εκπαίδευση από εξωτερικούς εκπαιδευτές αφού το 1/5 των ατόμων που 

παρακολούθησαν αυτού του είδους την εκπαίδευση (21.20% των ατόμων αυτών) 

απάντησαν ότι ο χειρισμός του προγράμματος είναι πολύ εύκολος και τα 2/5 ότι είναι 

αρκετά εύκολος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μικρό ποσοστό των ατόμων που απάντησαν ότι

εκπαιδεύτηκαν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό (το 4.1% των ατόμων που έλαβαν 

εκπαίδευση πριν την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής) παρουσιάζει ευκολία στο χειρισμό 

της εφαρμογής, γεγονός που σημαίνει ότι η όποια είδους εκπαίδευση έλαβαν ήταν 

αποδοτική.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20
Επίδραση της ηλικιακής ομάδας των εργαζόμενων στον αποτελεσματικό χειρισμό 

της εφαρμογής.

Ηλικιακές ομάδες

Σύνολο
Κάτω των 

30
31 - 40 41 - 50 51 -60

Άνω των 
60

Χειρισμός 
της 
εφαρμογής.

Δύσκολο
3,80% 50,00% 3,40%

Σχετικά 
εύκολο 33,30% 30,80% 33,30% 60,00% 50,00% 37,30%

Εύκολο
66,70% 38,50% 55,60% 40,00% 44,10%

Πολύ 
εύκολο 26,90% 11,10% 15,30%

Σύνολο
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Εξετάζοντας την επίδραση της ηλικίας των εργαζομένων στον αποτελεσματικό 

χειρισμό του προγράμματος, συμπεραίνουμε ότι πιο αποδοτικές είναι οι ηλικίες μέχρι 50 

ετών, με καλύτερες επιδόσεις στην ομάδα από 31 έως 40, όπου το 1/5 των ατόμων αυτής 

της κατηγορίας θεωρούν πολύ εύκολο το χειρισμό της εφαρμογής. Επιπλέον, το 50%

περίπου των ατόμων της ηλικιακής ομάδας από 41 έως 50 θεωρούν εύκολη τη χρήση του 

προγράμματος.

Περισσότερη ίσως δυσκολία παρατηρείται στις ομάδες άνω των 50 ετών και κυρίως 

στα άτομα άνω των 60 ετών.

Εκείνο όμως που είναι σημαντικό τόσο για την ομαλή ροή της εργασίας στα 

εργαστήρια του νοσοκομείου, όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας και 

των εξαγόμενων αποτελεσμάτων, είναι οι εργαζόμενοι σε αυτά να μην έχουν απλά μία καλή 

γνώση του χειρισμού  της εφαρμογής, αλλά μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη 

γνώση της χρήσης του προγράμματος και των δυνατοτήτων αυτού.

Για το λόγο αυτό μελέτησα τη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της ειδικότητας 

των εργαζομένων  με την ολοκληρωμένη γνώση της εφαρμογής και την άριστη λειτουργία 

αυτής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21
Σχέση μεταξύ της ειδικότητας των εργαζόμενων και των ολοκληρωμένων γνώσεων  

αυτών ως προς το χειρισμό της εφαρμογής.

Απαραίτητες γνώσεις για το 
χειρισμό του προγράμματος.

Σύνολο

Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

Ειδικότητα

Ιατρός
5,60% 77,80% 16,70% 100,00%

Βιολόγος / 
Χημικός 88,90% 11,10% 100,00%

Ειδικευόμενος 
ιατρός 87,50% 12,50% 100,00%

Τεχνολόγος
60,00% 40,00% 100,00%

Παρασκευαστής
57,10% 42,90% 100,00%

Διοικητικό 
προσωπικό 50,00% 50,00% 100,00%

Όπως είδαμε και προηγουμένως στην αναφορά της διάρκειας της εκπαίδευσης του 

προσωπικού των εργαστηρίων ( βλ. Πίνακα 18 - Απόκριση των εργαζομένων ανάλογα με 

την ειδικότητά τους στη διάρκεια της εκπαίδευσης που παρακολούθησαν), φαίνεται ότι πιο 

κατάλληλοι στην ενδελεχή γνώση του προγράμματος είναι οι κατηγορίες των ιατρών, των 

βιολόγων / χημικών, των ειδικευόμενων ιατρών και των τεχνολόγων, με μεγαλύτερο 

ποσοστό αυτό των τεχνολόγων που φτάνει το 40%.

Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί έχουν πολύ 

υψηλά ποσοστά άριστης γνώσης της εφαρμογής, παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευσή τους 

δεν είχε μεγάλη διάρκεια συγκριτικά με τις κατηγορίες των ιατρών, βιολόγων/χημικών και 

τεχνολόγων ( βλ. Πίνακα 18 - Απόκριση των εργαζομένων ανάλογα με την ειδικότητά τους 

στη διάρκεια της εκπαίδευσης που παρακολούθησαν).

Η κατηγορία των βιολόγων / χημικών αποδεικνύεται ακόμη μία φορά ότι έχει πολύ 

μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο της εφαρμογής σε ποσοστό 88.90% της ειδικότητάς 

τους, γεγονός που μπορεί να οφείλεται και στο ότι η εφαρμογή αυτή μοιάζει και με άλλα 

προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.
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Από την άλλη πλευρά  παρατηρούμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 

παρασκευαστές ως προς την ολοκληρωμένη γνώση της εφαρμογής και την άριστη 

κατανόησή της (ποσοστό 57.10% αυτών).

Τέλος, επειδή σε κάθε ένα από τα εργαστήρια πριν την εγκατάσταση της νέας 

εφαρμογής χρησιμοποιούταν κάποιο άλλο πληροφοριακό πρόγραμμα ή εφαρμογή, έκρινα 

σκόπιμο να ελέγξω αν το παρόν πρόγραμμα μοιάζει με εκείνα που είχαν προηγηθεί ή με 

άλλα προγράμματα από προσωπική ενασχόληση των εργαζομένων, γεγονός που θα 

μπορούσε να επηρεάσει θετικά την αποδοχή της νέας εφαρμογής και την απόδοση των 

συγκεκριμένων ατόμων σε αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
Συσχέτιση της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής με άλλα προγράμματα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί, στις διάφορες ειδικότητες των εργαζομένων.

Ομοιότητα του προγράμματος με άλλα 
που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Σύνολο

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ

Ειδικότητα

Ιατρός
16,70% 50,00% 33,30% 100,00%

Βιολόγος / 
Χημικός 11,10% 88,90% 100,00%

Ειδικευόμενος 
ιατρός 12,50% 25,00% 50,00% 12,50% 100,00%

Τεχνολόγος
33,30% 53,30% 6,70% 6,70% 100,00%

Παρασκευαστής
28,60% 57,10% 14,30% 100,00%

Διοικητικό 
προσωπικό 100,00% 100,00%

Σύνολο
22,00% 40,70% 33,90% 3,40% 100,00%

Από τον πίνακα φαίνεται ότι μπορεί η εξοικείωση των βιολόγων να οφείλεται και 

στην ομοιότητα του προγράμματος με άλλα που έχουν χρησιμοποιήσει, αφού το βιοχημικό 

εργαστήριο, που κατά κύριο λόγο φιλοξενεί τις ειδικότητες των βιολόγων και των χημικών, 

έχει ήδη χρησιμοποιήσει δύο άλλες εφαρμογές από το 1996 μέχρι το 2007, όπου και έγινε η 

έναρξη του καινούριου προγράμματος.
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Επίσης, παρατηρούμε ότι το σύνολο του διοικητικού προσωπικού απάντησε ότι δεν 

υπάρχει καμία ομοιότητα της εφαρμογής με άλλες προγενέστερες, καθώς επίσης και 

σημαντικό ποσοστό των τεχνολόγων (33.30%) και των παρασκευαστών (28.60%) έδωσαν 

την ίδια απάντηση.

Στη συνέχεια της έρευνας μελέτησα τους παράγοντες που σχετίζονται με την ύπαρξη 

των απαραίτητων οργανωτικών δομών, που θα υποστηρίξουν την ομαλή λειτουργία του 

συστήματος και θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται αποδοτικά. 

Η σωστή λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) απαιτεί σωστή οργάνωση και 

διάθεση οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων προς αυτό το σκοπό.

ΣΧΗΜΑ 42
Απόσταση των υποστηρικτικών συσκευών της εφαρμογής ( υπολογιστές, εκτυπωτές 
κ.α) από τη θέση εργασίας των εργαζόμενων.

Είναι εμφανές από το σχήμα ότι η 
εγκατάσταση των Η/Υ και όλου του 
συνοδευτικού εξοπλισμού έχει γίνει 
με τρόπο, ώστε να διευκολύνεται το 
προσωπικό στην εργασία του.

ΣΧΗΜΑ 43
Δυνατότητα επικοινωνίας των εργαζόμενων με τους υπεύθυνους του τμήματος 
πληροφορικής.

Παρατηρούμε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις σε ποσοστό 69%
υπάρχει άμεση επικοινωνία του 
εργαζόμενου με το τμήμα 
πληροφορικής για τη διαχείριση 
οποιουδήποτε προβλήματος.

83%

3%

14%

Ναι Οχι Οχι, αλλά σε ικανοποιητική θέση

69%

9%

22%

Ναι Οχι Μερικές φορές
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Η μελέτη του παράγοντα των κοινωνικών επιδράσεων που παραθέτω στο 

ερωτηματολόγιο, βασίζεται στην αντίληψη ότι η συμπεριφορά του ατόμου επηρεάζεται 

από την κριτική (καλή ή κακή) που πιστεύει ότι θα δεχτεί από το περιβάλλον του σαν 

αποτέλεσμα της εξοικείωσής του με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Όταν η χρήση είναι 

υποχρεωτική, η σπουδαιότητα αυτών των δομών αυξάνει, διότι η επιθυμία των 

εργαζόμενων να κάνουν «καλή εντύπωση» είναι μεγαλύτερη όταν μέσα στο περιβάλλον 

τους συγκαταλέγονται άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να ανταμείψουν την επιθυμητή 

δραστηριότητα ή να τιμωρήσουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

ΣΧΗΜΑ 44
Επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος των εργαζομένων στην αποδοχή και χρήση 
της νέας τεχνολογίας.

Παρατηρούμε ότι το 88% των 
εργαζόμενων απάντησαν ότι οι 
άνθρωποι του κοινωνικού τους 
περιβάλλοντος πιστεύουν στην 
ανάγκη χρήσης Η/Υ.

ΣΧΗΜΑ 45
Επίδραση της διοίκησης του νοσοκομείου στην αποδοχή και χρήση της νέας 
τεχνολογίας.

Παρατηρούμε ότι το 93% των 
εργαζόμενων απάντησαν ότι η 
διοίκηση του νοσοκομείου πιστεύει 
στην ανάγκη χρήσης Η/Υ και 
προωθεί την εγκατάσταση αυτών.

88%

9% 3%

Ναι

Οχι

Ελάχιστα

93%

2% 5%

Ναι

Οχι

Ελάχιστα
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Έτσι, βλέπουμε ότι το ισχύον κλίμα μέσα στα εργαστήρια του νοσοκομείου ευνοεί 

την αποδοχή της νέας τεχνολογίας και οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν στην 

καθημερινή τους πράξη όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους η νέα τεχνολογία θα 

τους εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και των 

εξαγόμενων αποτελεσμάτων.

Προς την κατεύθυνση αυτή της διασφάλισης της ποιότητας της εργασίας και των 

αποτελεσμάτων, συνεχίζω το τελευταίο τμήμα της έρευνάς μου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
Πώς συμβάλλει η ειδικότητα των εργαζομένων στη μείωση των λαθών στις 

πραγματοποιούμενες εξετάσεις.

Μείωση λαθών
ΣύνολοΚαθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

Ειδικότητα

Ιατρός
38,90% 33,30% 27,80% 100,00%

Βιολόγος / Χημικός
11,10% 44,40% 44,40% 100,00%

Ειδικευόμενος ιατρός
75,00% 25,00% 100,00%

Τεχνολόγος
13,30% 60,00% 26,70% 100,00%

Παρασκευαστής
28,60% 57,10% 14,30% 100,00%

Διοικητικό προσωπικό
50,00% 50,00% 100,00%

Σύνολο
1,70% 20,30% 50,80% 27,10% 100,00%

Το συμπέρασμα που απορρέει από την ανάλυση των δεδομένων του πίνακα είναι ότι 

οι ομάδες των ειδικευόμενων ιατρών, των τεχνολόγων και των παρασκευαστών έχουν 

μειώσει τις πιθανότητες λαθών σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 75%, 60% και 57.1%

αντίστοιχα. Οι βιολόγοι έχουν ωφεληθεί σε ποσοστό 44.4%, ενώ παρατηρούμε ότι οι 

γιατροί αργούν λίγο να προσαρμοστούν με τις δυνατότητες της νέας εφαρμογής, αφού σε 

ποσοστό 38.9% απαντούν ότι τα λάθη τους δεν έχουν μειωθεί σημαντικά.

Στην προσπάθεια όμως για μείωση των λαθών, εκτός από την ειδικότητα του 

εργαζόμενου, σημαντικός είναι και ο παράγοντας της ηλικίας αυτού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24
Η σημασία της ηλικίας των εργαζόμενων σε συνάρτηση με την προφύλαξη από τα 

λάθη.

Προφύλαξη από λάθη

ΣύνολοΚαθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

Ηλικία

Κάτω των 30
33,30% 33,30% 33,30% 100,00%

31 έως 40
3,80% 23,10% 42,30% 30,80% 100,00%

41 έως 50
16,70% 22,20% 44,40% 16,70% 100,00%

51 έως 60
10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

Άνω των 60
50,00% 50,00% 100,00%

Σύνολο
8,50% 20,30% 42,40% 28,80% 100,00%

Παρατηρώντας τον πίνακα συμπεραίνουμε ότι η χρησιμοποιούμενη εφαρμογή δίνει 

τη δυνατότητα στα άτομα που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να 

προφυλάσσονται από πιθανά λάθη. Σημαντικά είναι τα ποσοστά που σημειώνονται στην 

ομάδα από 51 έως 60, όπου τα λάθη αποτρέπονται μέχρι και σε ποσοστό 50%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
Πώς ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι ανάλογα με την ειδικότητά τους στη 
δυνατότητα που τους παρέχεται για ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Δυνατότητα Ποιοτικού ελέγχου αποτελεσμάτων.

ΣύνολοΚαθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

Ειδικότητα

Ιατρός 5,60% 22,20% 50,00% 22,20% 100,00%

Βιολόγος / 
Χημικός

66,70% 33,30% 100,00%

Ειδικευόμενος 
ιατρός

62,50% 37,50% 100,00%

Τεχνολόγος 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Παρασκευαστής 28,60% 57,10% 14,30% 100,00%

Διοικητικό 
Προσωπικό

50,00% 50,00% 100,00%

Σύνολο
10,20% 13,60% 52,50% 23,70% 100,00%
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Στον πίνακα αυτό φαίνεται εμφανώς ότι οι τρεις ομάδες εργαζομένων που κυρίως 

μας ενδιαφέρουν για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και την ποιοτική αξιολόγηση αυτών, 

δηλαδή οι γιατροί, οι βιολόγοι και οι ειδικευόμενοι ιατροί, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 

δυνατότητας ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων σε ποσοστό 22.2%, 33.3% και 37.5%

αντίστοιχα.

Μέσα στα πλαίσια της βελτιωμένης  διεξαγωγής της εργασίας των εργαστηρίων, τόσο 

από την άποψη της ποιότητας, όσο και από την άποψη της απλοποίησης των διεργασιών, 

αναφέρουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών ειδών του εργαστηρίου μέσω της 

εφαρμογής από το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό.

ΣΧΗΜΑ 46
Δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών αναλωσίμων ειδών για τα εργαστήρια μέσω του 

προγράμματος της εφαρμογής.

53%

20%

20%

7%

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

Παρατηρούμε ότι ακόμα το πρόγραμμα δεν έχει τελειοποιηθεί, ώστε να διευκολύνει 

τους εργαζόμενους σε ηλεκτρονικές παραγγελίες ειδών (το 53% των εργαζόμενων 

απάντησαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών αναλωσίμων ειδών), με 

αποτέλεσμα το προσωπικό να περιορίζεται στη διαχείριση των ιατρικών μόνο εξετάσεων.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη συμβολή του προγράμματος στη διεξαγωγή της 

εργασίας του προσωπικού και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Η συμβολή της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής στη διεξαγωγή της εργασίας του 

προσωπικού και στη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων.

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 59.3% η εργασία του προσωπικού 

έχει γίνει πιο εύκολη, σε ποσοστό 47.5% πιο γρήγορη, ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή έχει 

συμβάλλει στη μείωση των λαθών σε ποσοστό 50.8% και στην προφύλαξη από αυτά σε 

ποσοστό 42.4%.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι με την καινούρια εφαρμογή μπορούμε να έχουμε την 

πλήρη αυτοματοποίηση της λειτουργίας του εργαστηρίου, να έχουμε εξάλειψη της 

χειροκίνητης εισαγωγής αποτελεσμάτων (και ταυτόχρονα εξάλειψη των λαθών που 

μπορούν να προκύψουν από αυτό), μηδενισμό των λαθών που μπορεί να προκύψουν από 

λάθη ταυτοποίησης δειγμάτων και λάθος προγραμματισμού των αναλυτών και 

ελαχιστοποίηση του χρόνου, που χρειάζεται το προσωπικό του εργαστηρίου για τη 

διεκπεραίωση της καθημερινής ρουτίνας.

Με τη χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας που έχουν τεθεί από την παραγωγό 

εταιρεία, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός εμπιστευτικότητας, ορθότητας και 

διαβαθμισμένης διαθεσιμότητας των δεδομένων, την ταυτοποίηση των δειγμάτων με τη 

χρησιμοποίηση BarCode, τις εκτενείς ικανότητες διαχείρισης πληροφοριών, τη μέγιστη 

ευελιξία και υψηλή δυνατότητα παραμετροποίησης και την ελεύθερη αρχιτεκτονική που 

καλύπτει τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα, η εφαρμογή αυτή σίγουρα καλύπτει τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
Ύπαρξη δυνατότητας ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των αποτελεσμάτων μέσω 

της εφαρμογής.

Το 93.2% των εργαζόμενων συμφωνεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

εξάγονται πιο γρήγορα και το 98.3% ότι στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων οι 

παράμετροί τους είναι ευδιάκριτες.

Αρνητικό είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων με άλλα δεδομένα από τις κλινικές, καθώς επίσης τα στοιχεία αυτά δεν 

μπορούν ακόμα να προστεθούν ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς.

6.14.2 Έλεγχος t-test.

Στο σημείο αυτό πραγματοποίησα έλεγχο T- test για τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας και  τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω 

αυτής, ως προς τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων (φύλο).

Ο έλεγχος μέσω της κατανομής t (t-test) παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε 

κατά πόσο οι μέσες τιμές των απαντήσεων που δόθηκαν, διαφέρουν ανά ομάδες 

περιπτώσεων (cases). Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 2 ομάδες είναι οι άνδρες και οι

γυναίκες για τη μεταβλητή φύλο και σκοπός μας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους. Στην ενότητα αυτή 
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συνοψίζονται τα αποτελέσματα για όσες μεταβλητές προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές μεταβολές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 26
Independent Samples Test

Έλεγχος t-test
(ισότητας των 

μέσων)

p value Διαφορά 
μέσης τιμής

Διαφορά τυπικής 
απόκλισης

95% διάστημα 
εμπιστοσύνης της διαφοράς

Κάτω όριο Πάνω όριο

Χρόνια χρήσης 
Η/Υ.

,018 ,61 ,251 ,109 1,115

Εκπαίδευση με 
εσωτερικούς 
εκπαιδευτές. ,046 ,25 ,120 ,005 ,497

Εκπαίδευση με 
εξωτερικούς 
εκπαιδευτές. ,001 -,26 ,072 -,410 -,116

Χρήση Η/Υ από 
άτομα του 
κοινωνικού 
περιβάλλοντος.

,055 ,40 ,189 -,011 ,803

Αναγκαιότητα 
χρήσης Η/Υ.

,057 -,13 ,067 -,265 ,004

Αύξηση του 
ενδιαφέροντος για 
την εργασία με το 
χειρισμό της 
εφαρμογής.

,051 -,48 ,244 -,973 ,003

Μία χαμηλή τιμή (p-value <005) σε επίπεδο σημαντικότητας 95%, υποδεικνύει 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των απαντήσεων 

των 2 φύλων.

Εάν το διάστημα εμπιστοσύνης δεν εμπεριέχει το μηδέν, δηλαδή κυμαίνεται είτε

σε θετικές τιμές είτε σε αρνητικές, αυτό είναι ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει την 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς. 

Αναλύοντας τον Πίνακα 26 (-Independent Samples Test) παρατηρούμε ότι οι 

μεταβλητές, Χρόνια χρήσης Η/Υ (p value= 0.018), Εκπαίδευση με εσωτερικούς 
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εκπαιδευτές (p value= 0.046), και Εκπαίδευση με εξωτερικούς εκπαιδευτές (p value=

0.01), είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 95%. Αυτό ενισχύεται και από τη στήλη 

που εμφανίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης, καθώς δεν εμπεριέχεται το μηδέν σε 

καμία από τις τρείς μεταβλητές. Όσον αφορά στις υπόλοιπες μεταβλητές που 

εμφανίζονται στον πίνακα, είναι μεν στατιστικά σημαντικές, αλλά σε επίπεδο

σημαντικότητας 90% και όχι σε 95%.

Η διαφορά της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης που εμφανίζεται στον 

πίνακα, δεν έχει νόημα αν δεν εντοπίσουμε προς ποια κατεύθυνση είναι. Δηλαδή, ποιό 

από τα δύο φύλα έδωσε “υψηλότερες” απαντήσεις. Για παράδειγμα, στην ερώτηση που 

αφορά τα χρόνια χρήσης υπολογιστή, ένα από τα δύο φύλα είχε υψηλότερη μέση τιμή 

απαντήσεων κατά 0,61. Στη συνέχεια, εξετάζοντας τον πίνακα με τα περιγραφικά 

στοιχεία, θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

αυτές τις μεταβολές.

Ο Πίνακας 27 [-Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 2 ομάδων (άνδρας-γυναίκα] 

απεικονίζει τον αριθμό περιπτώσεων, τη μέση τιμή και τέλος, την τυπική απόκλιση ανά

φύλο, σε όσες ερωτήσεις θεωρήθηκαν με βάση τον έλεγχο (t- test) ότι οι μέσες τιμές 

τους παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα, που ήδη είχαν προκύψει από τον Πίνακα 26

(-Independent Samples Test), παρατηρούμε τα εξής:

Όσον αφορά τα χρόνια χρήσης Η/Υ, οι άνδρες εμφανίζονται πιο εξοικειωμένοι, 

καθώς κάνουν χρήση περισσότερα χρόνια από τις γυναίκες (με μέση τιμή 

απαντήσεων για τους άντρες 2.31 έναντι 1.7 για τις γυναίκες), που σημαίνει ότι η 

μέση τιμή των απαντήσεων των ανδρών στην κατηγορία χρήσης Η/Υ από 6-10

χρόνια βρίσκεται “ υψηλότερα ” από τις γυναίκες, δηλ. οι άντρες που ανήκουν σε 

αυτό το χρονικό διάστημα ενασχόλησης είναι πιο εξοικειωμένοι από τις γυναίκες 

στη χρήση της τεχνολογίας.

Στην ερώτηση τώρα της εκπαίδευσης από εσωτερικούς εκπαιδευτές η μέση τιμή 

απαντήσεων των ανδρών (1.91) βρίσκεται “ υψηλότερα ” από τις γυναίκες (1.66), 

γεγονός που αποδεικνύει ότι περισσότεροι άντρες δεν έχουν λάβει εκπαίδευση 

από εσωτερικούς εκπαιδευτές.

Σχετικά με την εκπαίδευση από εξωτερικούς εκπαιδευτές, η πλειοψηφία των 

αντρών απάντησε ότι εκπαιδεύτηκε από εξωτερικούς συνεργάτες (μέση τιμή 1), 
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ενώ την ίδια στιγμή λιγότερες γυναίκες παρακολούθησαν εκπαίδευση από 

εξωτερικούς εκπαιδευτές (μέση τιμή 1.26) .

ΠΙΝΑΚΑΣ 27
Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 2 ομάδων( άνδρας-γυναίκα).

Φύλο Συχνότητα
N

Μέση τιμή 
Mean

Τυπική απόκλιση
Std. Deviation

Χρόνια χρήσης 
Η/Υ.

Άνδρας
13 2,31 0,855

Γυναίκα
46 1,7 0,785

Εκπαίδευση με 
εσωτερικούς 
εκπαιδευτές.

Άνδρας
11 1,91 0,302

Γυναίκα
38 1,66 0,481

Εκπαίδευση με 
εξωτερικούς 
εκπαιδευτές.

Άνδρας
11 1 0

Γυναίκα
38 1,26 0,446

Χρήση Η/Υ από 
άτομα του 
κοινωνικού 
περιβάλλοντος.

Άνδρας
13 1,46 0,66

Γυναίκα
46 1,07 0,327

Αναγκαιότητα 
χρήσης Η/Υ.

Άνδρας
13 1 0

Γυναίκα
46 1,13 0,453

Αύξηση του 
ενδιαφέροντος για 
την εργασία με το 
χειρισμό της 
εφαρμογής.

Άνδρας
13 2,38 0,961

Γυναίκα
46 2,87 0,718

Όσον αφορά την επίδραση των ατόμων από άτομα του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος για τη χρήση της νέας τεχνολογίας, συμπεραίνουμε ότι οι γυναίκες 

επηρεάζονται περισσότερο από τους άντρες προς αυτή την κατεύθυνση (μέση 

τιμή απαντήσεων 1.07 για τις γυναίκες έναντι 1.46 για τους άντρες).

Από τις δοθείσες απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα χρήσης 

Η/Υ, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των αντρών θεωρεί άκρως αναγκαία τη χρήση 

Η/Υ (μέση τιμή 1), ενώ την ίδια στιγμή κάποιες από τις γυναίκες έχουν αντίθετη 

άποψη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η μέση τιμή απαντήσεων των 

γυναικών (1.13) βρίσκεται “υψηλότερα” από αυτή των αντρών.
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Τέλος, στην ερώτηση σχετικά με το αν η έλευση της νέας τεχνολογίας έχει κάνει 

πιο ενδιαφέρουσα την εργασία του προσωπικού, παρατηρούμε ότι περισσότερο οι 

γυναίκες απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή. Αυτό απορρέει και από τη 

σύγκριση των μέσων τιμών, που στις γυναίκες κυμαίνονται υψηλότερα από τους 

άντρες (2.87 έναντι 2.38).

6.14.3  Γενικότερα συμπεράσματα.

Προφίλ εργαζόμενων:

Αριθμητική πλειονότητα των γυναικών μεταξύ των εργαζόμενων στα εργαστήρια 

του νοσοκομείου, αφού αποδεικνύεται ότι η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 

περίπου 1:3.

Το 44.10% του προσωπικού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40, γεγονός 

που αποτελεί πλεονέκτημα, αφού η ομάδα αυτή των εργαζόμενων παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη δεξιότητα στο χειρισμό της εργαστηριακής εφαρμογής (26.90%). Οι 

γυναίκες ποσοστιαία καλύπτουν τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες συγκριτικά με 

τους άντρες, αφού το 50% των γυναικών είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών (6.50%

κάτω των 30 και 43.5% από 31 έως 40).

Το 48% των εργαζόμενων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και το 7% έχει μεταπτυχιακό σε

αντικείμενο σχετικό με Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (5% απόφοιτοι 

ΑΕΙ και 2% απόφοιτοι ΤΕΙ), γεγονός που τους δίνει ένα προβάδισμα στην 

κατανόηση και χρησιμοποίηση των καινούριων εφαρμογών.

Τα υψηλότερα ποσοστά των εργαζόμενων  καλύπτονται από τις ιατρικές και 

τεχνολογικές ειδικότητες ( 30.5% ιατροί και 25.4% τεχνολόγοι).

Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των ιατρών (44.40%), των βιολόγων / χημικών

(44.40%), των παρασκευαστών (85.70%) και του διοικητικού προσωπικού (100%)

δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια στο νοσοκομείο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά στην αποδοχή της νέας τεχνολογίας.

Το 28.8% εργάζεται μόλις μία 5ετία στον οργανισμό και παρά το γεγονός ότι το 

37.3% των εργαζόμενων δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια στην παρούσα θέση τους, 

το ποσοστό αυτό του νέου προσωπικού μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση του 

συνόλου για χρήση της νέας τεχνολογίας.
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Οι άντρες στο αξιοσημείωτο ποσοστό του 53.80% χρησιμοποιούν τους 

υπολογιστές για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, σε αντίθεση με τις γυναίκες 

που το 50% κάνουν χρήση υπολογιστή το πολύ μία πενταετία (μόλις το 19.60%

των γυναικών έχουν επαφή με την τεχνολογία πάνω από 10 χρόνια). Φαίνεται 

λοιπόν ότι οι άντρες στο θέμα τεχνολογία και σωστή χρήση αυτής είναι πολύ πιο 

εξοικειωμένοι από τις γυναίκες.

Εκπαίδευση χρηστών :

Το 16.9% των εργαζόμενων δεν έλαβε εκπαίδευση πριν την έναρξη των 

καθηκόντων τους και πριν την τοποθέτηση στη θέση εργασίας τους.

Σε ποσοστό 67.3% οι εργαζόμενοι, που εκπαιδεύτηκαν, έλαβαν εκπαίδευση από 

εξωτερικούς εκπαιδευτές, ενώ σε ποσοστό μόλις 4.1% εκπαιδεύτηκαν από μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Πιο αποτελεσματική και κατανοητή ήταν η εκπαίδευση από εξωτερικούς 

εκπαιδευτές, αφού το 1/5 των ατόμων που παρακολούθησαν αυτού του είδους την 

εκπαίδευση (21.20%) θεωρούν ότι ο χειρισμός του προγράμματος είναι πολύ 

εύκολος και τα 2/5 ότι είναι αρκετά εύκολος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μικρό ποσοστό των ατόμων που απάντησαν ότι 

εκπαιδεύτηκαν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό (4.1%) παρουσιάζει ευκολία 

στο χειρισμό της εφαρμογής, γεγονός που σημαίνει ότι η όποια είδους εκπαίδευση 

έλαβαν ήταν αποδοτική.

Διάρκεια εκπαίδευσης:

Το νέο προσωπικό που προσήλθε στα εργαστήρια (κυρίως μετά τα μέσα του 2007) 

δεν είχε επαρκή εκπαίδευση. Από αυτούς που δουλεύουν το πολύ μέχρι 5 χρόνια 

στα εργαστήρια το συντριπτικό ποσοστό του 72.70% απάντησε ότι δεν έλαβαν 

επαρκή εκπαίδευση. 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν πιο ικανοποιητική στις ειδικότητες των ιατρών, 

των βιολόγων/χημικών και των τεχνολόγων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι 

παρασκευαστές (83.30%) θεώρησαν ότι η εκπαίδευσή τους δεν είχε αρκετή 

διάρκεια.

Απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση της εφαρμογής:

Πιο κατάλληλες στην ενδελεχή γνώση της εφαρμογής είναι οι κατηγορίες των 

ιατρών, των βιολόγων/χημικών, των ειδικευόμενων ιατρών και των τεχνολόγων.

Συγκεκριμένα οι δύο κατηγορίες που έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις ως προς τις 
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απαραίτητες γνώσεις και την ορθολογική χρήση της εφαρμογής  είναι σε ποσοστό 

77.8% οι γιατροί και 60% οι τεχνολόγοι. Οι παρασκευαστές από την άλλη σε 

ποσοστό 57.10% αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η κατηγορία των βιολόγων / χημικών αποδεικνύεται ακόμη μία φορά ότι έχει πολύ 

μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο της εφαρμογής σε ποσοστό 88.90% της 

ειδικότητάς τους.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί έχουν πολύ υψηλά ποσοστά άριστης γνώσης της 

εφαρμογής (87.50%), παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευσή τους δεν είχε μεγάλη 

διάρκεια συγκριτικά με τις κατηγορίες των ιατρών, βιολόγων/χημικών και 

τεχνολόγων.

Χειρισμός του προγράμματος:

Πιο αποδοτικές είναι οι ηλικίες μέχρι 50 ετών, με καλύτερες επιδόσεις στην ομάδα 

από 31 έως 40, όπου το 1/5 των ατόμων αυτής της κατηγορίας θεωρούν πολύ 

εύκολο το χειρισμό της εφαρμογής. 

Το 50% περίπου των ατόμων της ηλικιακής ομάδας από 41 έως 50 θεωρούν 

εύκολη τη χρήση του προγράμματος, ενώ περισσότερη δυσκολία παρατηρείται στις 

ομάδες άνω των 50 ετών και κυρίως στα άτομα άνω των 60 ετών.

Το 88.9% των βιολόγων/χημικών θεωρούν ότι υπάρχει ομοιότητα του 

προγράμματος με προηγούμενη εφαρμογή , γεγονός που ερμηνεύει και τη μεγάλη 

εξοικείωσή τους με το πρόγραμμα.

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα 

της εφαρμογής με άλλες προγενέστερες, καθώς επίσης και σημαντικό ποσοστό των 

τεχνολόγων (33.30%) και των παρασκευαστών (28.60%).

Η αποδοχή της νέας εφαρμογής σε σχέση με την Τεχνική υποστήριξη και τις 

Κοινωνικές επιρροές :

Το 83% των χρηστών απάντησαν ότι η εγκατάσταση των Η/Υ και όλου του 

συνοδευτικού εξοπλισμού έχει γίνει με τρόπο, ώστε να διευκολύνεται το 

προσωπικό στην εργασία του. Το 69% αυτών ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία του 

εργαζόμενου με το τμήμα πληροφορικής για τη διαχείριση οποιουδήποτε 

προβλήματος.

Το 88% των εργαζόμενων θεωρεί ότι οι άνθρωποι του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος πιστεύουν στην ανάγκη χρήσης Η/Υ και το 93% των εργαζόμενων 

ότι η διοίκηση του νοσοκομείου προωθεί την εγκατάσταση αυτών.
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Το ισχύον κλίμα μέσα στα εργαστήρια του νοσοκομείου ευνοεί την αποδοχή της 

νέας τεχνολογίας και οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν στην 

καθημερινή τους πράξη όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους η νέα 

τεχνολογία θα τους εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών και των εξαγόμενων αποτελεσμάτων.

Ποιότητα εργασίας και αποτελεσμάτων:

Στο 59.3% των χρηστών η εργασία έχει γίνει πιο εύκολη, στο 47.5% πιο γρήγορη, 

ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή έχει συμβάλλει στη μείωση των λαθών σε ποσοστό 

50.8% και στην προφύλαξη από αυτά σε ποσοστό 42.4%. Συγκεκριμένα, οι ομάδες 

των ειδικευόμενων ιατρών, των τεχνολόγων και των παρασκευαστών έχουν μειώσει 

τις πιθανότητες λαθών σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 75%, 60% και 57.1% αντίστοιχα. 

Οι βιολόγοι έχουν ωφεληθεί σε ποσοστό 44.4%, ενώ παρατηρούμε ότι οι γιατροί 

αργούν λίγο να προσαρμοστούν με τις δυνατότητες της νέας εφαρμογής, αφού σε 

ποσοστό 38.9% απαντούν ότι τα λάθη τους δεν έχουν μειωθεί σημαντικά.

Επιπλέον, η χρησιμοποιούμενη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που 

ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να προφυλάσσονται από πιθανά λάθη. 

Σημαντικά είναι τα ποσοστά που σημειώνονται στην ομάδα από 51 έως 60, όπου τα 

λάθη αποτρέπονται μέχρι και σε ποσοστό 50%.

Το 93.2% των εργαζόμενων συμφωνεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

εξάγονται πιο γρήγορα και το 98.3% ότι στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων οι 

παράμετροί τους είναι ευδιάκριτες.

Αρνητικό είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν έχει τελειοποιηθεί, ώστε να 

διευκολύνει τους εργαζόμενους σε ηλεκτρονικές παραγγελίες ειδών (53% των 

χρηστών θεωρούν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών 

αναλωσίμων ειδών). Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων με άλλα δεδομένα από τις κλινικές, καθώς επίσης τα στοιχεία αυτά 

δεν μπορούν ακόμα να προστεθούν ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς.

Με τη χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας, το μηδενισμό των λαθών που 

μπορεί να προκύψουν από λάθη ταυτοποίησης δειγμάτων και λάθος 

προγραμματισμού των αναλυτών, την ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης 

των εξετάσεων, την υψηλή δυνατότητα παραμετροποίησης και τις εκτενείς 

ικανότητες διαχείρισης πληροφοριών, η εφαρμογή αυτή σίγουρα καλύπτει τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων.
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6.15 Σχέση μεταξύ των συμπερασμάτων της έρευνας για τη χρήση της εφαρμογής

LIS και της σημασίας αυτών για τη διοίκηση (management) του νοσοκομείου.

Στην αρχή της διπλωματικής αυτής εργασίας έγινε αναφορά στη σημασία της 

ανάπτυξης υγειονομικού σχεδιασμού - προγραμματισμού στον τομέα των υπηρεσιών 

υγείας και επισημάνθηκε η Διοίκηση βάσει Στόχων (Management by Objectives,

MBO), ως κουλτούρα και επιστημονική θεώρηση της διοικητικής λειτουργίας, που 

βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και τον καθορισμό στρατηγικών 

αντικειμενικών στόχων σε ανώτερο επίπεδο στους οργανισμούς υγείας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας να μελετήσω τη σημερινή πραγματικότητα στο 

εσωτερικό των νοσοκομείων στην Ελλάδα, εστίασα το ενδιαφέρον μου στη διαχείριση 

των λειτουργιών του Εργαστηριακού Τομέα στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο». Τα 

στάδια της μελέτης περίπτωσης, που σας παρέθεσα στο κεφάλαιο αυτό, συνοψίζονται 

στα ακόλουθα:

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης.

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από το εσωτερικό περιβάλλον του 

νοσοκομείου (εργαζόμενοι των εργαστηρίων, προϊστάμενοι, στελέχη του 

τμήματος πληροφορικής, εξουσιοδοτημένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας 

του LIS, κλπ.).

Ανάπτυξη σχεδιασμού της έρευνας.

Μεθοδολογία εφαρμογής της έρευνας, βασισμένη στο μοντέλο UTAUT

(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) του Venkatesh,

προσαρμοσμένο κατάλληλα, ώστε να καλύπτει τα θέματα διασφάλισης και 

προαγωγής της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τα εργαστήρια του 

νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη επιλογή του μοντέλου του Venkatesh, μεταξύ πολυάριθμων 

«Μοντέλων Αποτελεσματικής Διοίκησης», έγινε διότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

πιο αποδοτικά στην περίπτωσή μας ως «εργαλείο αξιολόγησης της υπάρχουσας 

κατάστασης». Συντελεί στη διαχείριση των όγκων της πληροφορίας για την αποδοχή και 

χρήση της νέας τεχνολογίας και έτσι, διευκολύνει το έργο της Διοίκησης του νοσοκομείου, 

ώστε αυτή να οδηγηθεί σταδιακά στη μείωση των αστοχιών και την επιχειρηματική 

αριστεία (business excellence).



Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

.
MSc in Health Management 219

Με την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας, είμαστε σε θέση να μελετήσουμε 

συνολικά τι σημαίνει για το Management του νοσοκομείου η εφαρμογή και η χρήση του 

προγράμματος LIS. Τα δυνατά σημεία του πληροφοριακού συστήματος LIS είναι ότι με 

τη χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας, το μηδενισμό των λαθών που μπορεί να 

προκύψουν από λάθη ταυτοποίησης δειγμάτων και λάθος προγραμματισμού των

αναλυτών, την ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης των εξετάσεων, την υψηλή 

δυνατότητα παραμετροποίησης και τις εκτενείς ικανότητες ποιοτικής διαχείρισης 

πληροφοριών, η εφαρμογή αυτή σίγουρα καλύπτει τις προδιαγραφές της διοίκησης του 

νοσοκομείου για καλύτερη διεκπεραίωση των εργαστηριακών διαδικασιών και του 

ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων. 

Από την άλλη πλευρά, τα αδύνατα σημεία του συστήματος εστιάζονται στο 

γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν έχει τελειοποιηθεί, ώστε να διευκολύνει τους 

εργαζόμενους σε ηλεκτρονικές παραγγελίες ειδών, δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης 

των αποτελεσμάτων με άλλα δεδομένα από τις κλινικές, καθώς επίσης τα στοιχεία αυτά 

δεν μπορούν ακόμα να προστεθούν ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενούς. Περαιτέρω 

βάση πρέπει να δοθεί και σε θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού στα 

πλαίσια ενδελεχούς κατανόησης των δυνατοτήτων της εφαρμογής, καθώς και στη 

μεθοδολογία συνεχούς αξιολόγησης-παρακολούθησης-συντήρησης του συστήματος. 

Τέλος, παρατηρείται μία αδυναμία υποκίνησης των χρηστών στην υιοθέτηση της νέας 

εφαρμογής και στην εμφύσηση της κατάλληλης πληροφοριακής κουλτούρας στους 

κύκλους του οργανισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εισαγωγή 

ενός πληροφοριακού συστήματος σε ένα νοσοκομείο, πόσο μάλλον ενός βασικού 

πληροφοριακού συστήματος, όπως το πληροφοριακό σύστημα των εργαστηρίων 

(ΠΣΕ), είναι η υιοθέτηση μίας αποδοτικής στρατηγικής από τη Διοίκηση του 

νοσοκομείου. Στα πλαίσια μίας τέτοιας στρατηγικής προτείνουμε τα ακόλουθα:

Μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο για την πληροφορική στο φορέα υγείας, που θα 

περιλαμβάνει σωστό προγραμματισμό και συνεχή αφιέρωση, με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα, στόχους και προσδοκίες. 

Ισχυρό τμήμα πληροφορικής για την υποστήριξη των πληροφοριακών δομών στα 

εργαστήρια, που θα είναι πλήρως στελεχωμένο με αντίστοιχη ισχύ και θέση στο 

οργανόγραμμα του οργανισμού.
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Σταδιακή προσέγγιση στην εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων, με πιο 

λογικούς και ρεαλιστικούς στόχους και με υποσυστήματα που θα εισαχθούν και 

θα λειτουργήσουν διαδοχικά σε προδιαγεγραμμένο χρονικό διάστημα, ώστε το 

προσωπικό να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του να προσαρμοστεί στις αλλαγές 

και να τις αφομοιώσει. 

Υιοθέτηση της προτυποποίησης των διαδικασιών, της ασφάλειας και 

εμπιστευτικότητας των δεδομένων, που αποτελούν κρίσιμα θέματα της 

ακολουθούμενης στρατηγικής του νοσοκομείου, με απώτερο σκοπό την αλλαγή 

του περιβάλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης και τη μετατροπή του σε 

περιβάλλον Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health).

Παρατηρώντας τη ροή των εργασιών στα εργαστήρια του νοσοκομείου από τα 

μέσα του 2006, που έγινε βήμα-βήμα η εγκατάσταση του LIS, έως σήμερα, 

συμπεραίνουμε ότι οι εργαστηριακές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, βελτιωθεί και 

προαχθεί, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ασθενών. Εντούτοις όμως, ένα φαινόμενο 

που παρατηρείται τόσο στα εργαστήρια του  νοσοκομείου «Σισμανόγλειο», όσο και στα 

εργαστήρια των περισσότερων νοσοκομείων, είναι ότι οι ασθενείς που προσέρχονται 

στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα για την 

παραλαβή των αποτελεσμάτων τους.

Για την περαιτέρω μελέτη του φαινομένου αυτού του χρόνου αναμονής, επέλεξα 

ένα «εργαλείο Διοίκησης Ποιότητας», τη φιλοσοφία «Six Sigma» και την εφαρμογή 

της κατάλληλης μεθοδολογίας αυτής στα εργαστήρια του νοσοκομείου.

6.16  Εφαρμογή της φιλοσοφίας «Six Sigma», ως εργαλείου αποτελεσματικής 

Διοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καλύτερης εξυπηρέτησης-

ικανοποίησης των ασθενών (μείωση του χρόνου αναμονής ανά εξέταση).

Υπάρχουν στη σύγχρονη βιβλιογραφία πολλά «Μοντέλα Αποτελεσματικής 

Διοίκησης». Κριτικά για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης και την κάλυψη των 

εσωτερικών αναγκών του νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.Α., ένα από τα μοντέλα που 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας είναι αυτό της «φιλοσοφίας 6σ», που αποτελεί ένα

δυναμικό εργαλείο του Management και εγγυάται αύξηση της αποδοτικότητας-

ικανότητας ενός οργανισμού υγείας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών 

υγείας.
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Θεωρείται το απόλυτο εργαλείο στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αποδεικνύουμε ότι μπορεί να υιοθετηθεί από τα μεγάλα νοσοκομεία της 

χώρας (όπως έχει γίνει στο παρελθόν στις ΗΠΑ) και να εφαρμοστεί με εύκολο τρόπο, 

ακόμα και από προσωπικό που δεν χρήζει μακρόχρονης εμπειρίας.

Στόχος της φιλοσοφίας αυτής είναι να κάνει τον οργανισμό υγείας πιο 

αποτελεσματικό και πιο ικανό στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος που 

δραστηριοποιείται. Επιπλέον, να δημιουργήσει την απαιτούμενη επιχειρηματική 

κουλτούρα στους χώρους της διοίκησης, ώστε να υπάρξει πιο πρόσφορο έδαφος για την 

αποδοχή της πληροφορικής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του οργανισμού υγείας.

Σκοπός μου, μέσα από τη μελέτη αυτή, είναι η βελτίωση των διαδικασιών των 

εργαστηρίων του νοσοκομείου σε όλα τα στάδια δραστηριοποίησής τους, αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και μείωση των αποκλίσεων από το ιδεατό βέλτιστο, με 

αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στη μείωση των αστοχιών και αύξηση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών.

Η 6σ είναι αυστηρή και πειθαρχημένη στη μεθοδολογία της, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα και ακριβείς στατιστικές αναλύσεις για να μετρήσει και να βελτιώσει τη 

λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού. Με διάφορους δείκτες, όπως ο 

δείκτης ικανότητας διαδικασίας Cp (που ισοδυναμεί με την αναλογία του εύρους των 

προδιαγραφών προς τη φυσική ανοχή της διαδικασίας), προσδιορίζονται οι δυνατότητες 

της παραγωγικής διαδικασίας, στην περίπτωσή μας η ροή των εργασιών στο εσωτερικό 

του εργαστηριακού τμήματος.

Συγκεκριμένα, η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία είναι η DMAIC, δηλαδή η 

υψηλής διαβάθμισης DMAIC βελτίωση, που περιλαμβάνει πέντε διακριτές φάσεις 

εφαρμογής:

1. Ανάπτυξη (Define): Προσδιορισμός του προβλήματος και των απαιτήσεων των 

χρηστών υγείας.

2. Μέτρηση (Measure): Μέτρηση των σφαλμάτων και ανάλυση της διαδικασίας.

3. Ανάλυση (Analyse): Ανάλυση των δεδομένων και προσδιορισμός των 

σημαντικότερων αιτιών δημιουργίας ελαττωμάτων.

4. Βελτίωση (Improve): Βελτίωση της διαδικασίας για εξάλειψη των σημαντικότερων 

αιτιών του προβλήματος.

5. Έλεγχος (Control): Διατήρηση της βελτίωσης μέσω τακτικών ανασκοπήσεων, που 

εμποδίζουν την επανεμφάνιση του προβλήματος.
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ΣΧΗΜΑ 47
Τα στάδια της μεθοδολογίας υψηλής διαβάθμισης DMAIC.

Αναλυτική παρουσίαση της μελέτης αυτής γίνεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. Από 

αυτή περιμένουμε να δημιουργηθεί μία συστηματική προσέγγιση τόσο από τους 

εργαζόμενους των εργαστηρίων μεμονωμένα, όσο κυρίως από τη διοίκηση του 

νοσοκομείου στο σύνολό της, σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η οποία θα 

αποτελέσει σιγά-σιγά τη βάση για τις σύγχρονες προσεγγίσεις στα πλαίσια της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και της Πιστοποίησης όλων των τμημάτων των οργανισμών υγείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛOΣOΦΙΑΣ «SIX SIGMA» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

7.1 H Φιλoσoφία «Six Sigma» και η Eφαρμoγή της στα Noσoκoμεία.

7.1.1 Εισαγωγή.

Η Six Sigma είναι μια δυναμική φιλοσοφία του management που εγγυάται την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της ικανότητας ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, μιας 

δραστηριότητας. Θεωρείται στη σημερινή εποχή το απόλυτο εργαλείο στην παροχή 

υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το εργαλείο τα τελευταία 4 χρόνια 

υιοθετήθηκε από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία των ΗΠΑ,

αποδίδοντας πολύ καλά οικονομικά και ποιοτικά 

αποτελέσματα. Επίσης, πολλά από τα προβληματικά 

νοσοκομεία ξέφυγαν από την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως 

απέφυγαν τον κίνδυνο να προσφέρουν χαμηλής ποιότητας 

ιατρικές υπηρεσίες και να έχουν δυσαρεστημένους ασθενείς.

Βαδίζουμε στην εποχή της Evidence Based Medicine και της ολικής ποιότητας 

ιατρικών υπηρεσιών. Στην Ελληνική πραγματικότητα κάποια από τα ιδιωτικά και κρατικά 

νοσοκομεία προσπαθούν να προσανατολιστούν σε αυτή την παγκόσμια αλλαγή στα 

Συστήματα Υγείας, που αποσκοπεί ταυτόχρονα στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης 

ιατρικής  πράξης και στην ορθολογική επένδυση των ελάχιστων πόρων που υπάρχουν. Η 

καινοτόμος εφαρμογή της 6σ φιλοσοφίας από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, με την 

απαραίτητη υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να 

δώσει λύση σε πολλά προβλήματα του χώρου της υγείας.

7 . 1 . 2 Ορισμός της μεθοδολογίας « S i x S i g m a » .

Η μεθοδολογία 6 σίγμα αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο σε μια επιχείρηση για να 

βελτιώσει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά της σε όλα τα στάδια 

δραστηριοποίησης. Η βελτίωση των διαδικασιών μιας επιχείρησης έχει ως στόχο την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των αποκλίσεων από το ιδεατό βέλτιστο 

με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μείωση των αστοχιών, αύξηση των κερδών, αύξηση 
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της ποιότητας των προϊόντων και σταδιακά στην επιχειρηματική αριστεία (business 

excellence).

Η «Six Sigma» είναι μια δημοφιλής φιλοσοφία που εξαπλώνεται παγκοσμίως. 

Στόχος της είναι να κάνει έναν οργανισμό πιο αποτελεσματικό και πιο ικανό να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται. Στην 6σ, 

«Αποτελεσματικότητα» καλείται ο βαθμός στον οποίο ένας οργανισμός συναντά και 

εκπληρώνει τις  ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών-χρηστών υγείας. Ως «Ικανότητα», 

νοούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι που πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να 

επιτευχθεί η Αποτελεσματικότητα ( Michael L. George et al.2005).

Η 6σ, είναι μια αυστηρή και πειθαρχημένη στην εφαρμογή της μεθοδολογία, που 

χρησιμοποιεί δεδομένα και ακριβείς στατιστικές αναλύσεις για να μετρήσει και να 

βελτιώσει τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα ενός οργανισμού, προσδιορίζοντας και 

εξαφανίζοντας τα ελαττώματα και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην παραγωγική 

διαδικασία. Μετά την εφαρμογή της 6σ και τις κατάλληλες αποφάσεις που λαμβάνονται 

και οι οποίες οριοθετούνται από την ίδια τη μεθοδολογία, το ποσοστό δυσλειτουργίας και 

ελαττωματικής διαδικασίας δεν ξεπερνά τις 3.4 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο. Με αυτό το 

σκεπτικό η 6σ μπορεί να προσδιοριστεί και να κατανοηθεί σε τρία επίπεδα: μέτρησης, 

μεθοδολογίας, φιλοσοφίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28
Επίδραση προδιαγραφών στην ποιότητα μιας διαδικασίας.

Οι ρίζες της 6σ (δηλαδή, έκτου βαθμού διακύμανση από τον μέσο) βρίσκονται στον 

Κάρολο Φρειδερίκο Γκάους (1777-1855) που παρουσίασε την κανονική κατανομή και τη 

σχετική καμπύλη. Στη στατιστική επιστήμη το «σ» αφορά τη «διακύμανση».
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Το 1920 ο Walter Shewhart έδειξε ότι η 3σ, δηλαδή η τρίτου βαθμού διακύμανση 

από τον μέσο, είναι το σημείο όπου μια διαδικασία στη γραμμή παραγωγής επιδέχεται 

διόρθωσης. 

Ένας μηχανικός της Motorola ο Βill Smith, που από πολλούς θεωρείται και ο 

πατέρας της six sigma, χρησιμοποιούσε στη γραμμή παραγωγής της εν λόγω εταιρείας ως 

εργαλείο μέτρησης της ποιότητας την έκτου βαθμού διακύμανση, δηλαδή 6σ. Έτσι, το 

1980 ο πρόεδρος της Mοtorola, Βοb Galvin, διαπίστωσε ότι δεν ήταν αρκετή η 

αναγνώριση λαθών και προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία ανά χιλιάδες, αλλά ανά 

ένα εκατομμύριο περιπτώσεις. Η Mοtorola ανέπτυξε νέα στάνταρτς στην παραγωγική 

διαδικασία και δημιούργησε μια ολόκληρη μεθοδολογία και επιχειρηματική κουλτούρα 

βασισμένη στην 6σ . Χάρις στην εφαρμογή της 6σ η Motorola εξοικονόμησε $16-

δισεκατομμύρια (ο όρος «Six Sigma» είναι εμπορικό λογότυπο κατοχυρωμένο στην εν 

λόγω εταιρεία).

Στις αρχές του 1990 μετεμφυτεύτηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό και την 

επιχειρηματική κουλτούρα της εταιρείας Allied Signal (σημερινή Honeywell) και στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 αφομοιώθηκε από την General Electric και προσδιορίστηκε 

ως βασική φιλοσοφία του management της εταιρείας. Έκτοτε, εκατοντάδες εταιρείες ανά 

τον κόσμο εφαρμόζουν την 6σ ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην 6σ υπάρχει και το ρητό που λέει «πρέπει να ξοδέψεις χρήματα για να γλιτώσεις 

χρήματα». Ερμηνεύοντας το ρητό για τα Ελληνικά κρατικά νοσοκομεία μπορούμε να 

πούμε ότι με τη συνδρομή της 6σ, οι μικροί προϋπολογισμοί ανάπτυξης μπορούν να 

διατεθούν προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση με γρήγορα ποιοτικά και οικονομικά 

αποτελέσματα. Η 6σ ισοδυναμεί το πολύ με 3,4 δυσαρεστημένους καταναλωτές - χρήστες 

υγείας εν προκειμένω - ανά εκατομμύριο (3.4/1.000.000). Οι περισσότεροι οργανισμοί στις 

ΗΠΑ λειτουργούν με απόδοση μεταξύ 2 έως 3σ, που αντιστοιχεί σε 70.000 με 150.000 

δυσαρεστημένους καταναλωτές -χρήστες υγείας ανά εκατομμύριο. 

O «εχθρός» της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά την 6σ είναι η 

«Διακύμανση». Ως «Διακύμανση» ορίζονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις που 

διαφοροποιούνται από τις προδιαγραφές, που επιθυμούν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας. 

Το ζητούμενο λοιπόν είναι να εντοπιστούν οι επιπλοκές που οδηγούν στις προβληματικές 

περιπτώσεις και να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία που θα προλαμβάνει τις επιπλοκές αυτές

(Μichael L. George, 2003).
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ΣΧΗΜΑ 48
Γραφική παράσταση που αποδίδει τη μέτρηση ποιότητας με τη 6σ.

7.1.3 Γιατί χρησιμοποιούμε την 6 σίγμα;

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε λάθος στατιστικές αναλύσεις, π.χ. επαναπαυόμαστε 

στο μέσο όρο που επηρεάζεται από ακραίες τιμές και χάνουμε την πραγματικότητα. Η 6σ 

έρχεται να καταγράψει την πραγματικότητα, να εντοπίσει τα αίτια του προβλήματος και να 

τα εκμηδενίσει. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29
Βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η 6σ.

CTQ ( Critical to Quality ) : Δηλαδή τι είναι κρίσιμο για την ποιότητα. 

Καλείται και μεγάλο Υ.

y: Το μετρήσιμο μέγεθος της συνάρτησης Υ.

x: Εισροές που επηρεάζουν το y.

Ονομασία διαδικασίας: Τι μπορεί η διαδικασία να προσφέρει στον 

καταναλωτή.

Επιπλοκές: Αποτυχία να προσφέρουμε αυτό που ζητάει 

ο ασθενής.

ΕΑΕΠ: Επιπλοκές Ανά Εκατομμύριο Περιπτώσεις.

Διακύμανση: Η Διαφοροποίηση από τις προβλεπόμενες 

εκροές και την ικανοποίηση των πελατών-

χρηστών υγείας.
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Τελικά σκοπός είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού στο μέγιστο βαθμό 

και συγκεκριμένα:

Τα έσοδα.

Το περιθώριο κέρδους (ή ελαχιστοποίησης ζημίας).

Η ικανοποίηση των καταναλωτών -χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Η ανάπτυξη.

Η ικανοποίηση των υπαλλήλων.

7.1.4 Η 6σ σε σύγκριση με το ΤQΜ (Total Quality Management-Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας).

Η 6 σίγμα συγκρινόμενη με το Management Ολικής Ποιότητας (ΤQΜ) έχει κάποιες 

ομοιότητες και κάποιες διαφορές. Ως ομοιότητες μπορούν να αναφερθούν: α) και τα δύο 

δίδουν έμφαση στην εφαρμογή εκ των άνω προς τα κάτω συστήματος ηγεσίας και 

υποστήριξης, β) και οι δύο προσεγγίσεις κάνουν σαφές ότι η διαρκής βελτίωση της 

ποιότητας είναι απαραίτητη για μακροχρόνια επιχειρηματική επιτυχία, γ) η μεθοδολογία 

του ΤQΜ δεν διαφέρει πολύ από τη μεθοδολογία της 6σ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30
Διαφορές TQM και 6σ.

TQM 6σ

Διαμορφώνεται ενδοεπιχειρησιακά. Διαμορφώνεται από τους πελάτες-

χρήστες υγείας.

Εστιάζει στα αποτελέσματα. Εστιάζει στις διαδικασίες.

Διορθώνει τα ελαττώματα. Προλαμβάνει τα ελαττώματα.

Δίνει έμφαση στους συντελεστές. Δίνει έμφαση στην επιχείρηση.

Βελτιώνει την ποιότητα. Βελτιώνει τη γραμμή παραγωγής.

Βλέπει το παρελθόν της διαδικασίας. Βλέπει το μέλλον.

Επικεντρώνεται στο προϊόν. Επικεντρώνεται στα Κρίσιμα 

στοιχεία για την Ποιότητα (CTQs).

Αριστοποιείται από τη θεωρία και 

τους ανθρώπους.

Αριστοποιείται από τη μεθοδολογία 

και τα δεδομένα.
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H τελευταία αυτή διαφορά είναι ίσως και η σημαντικότερη για την Ελληνική 

πραγματικότητα, καθόσον οι θεωρίες συνήθως δε βρίσκουν πρακτική εφαρμογή, ενώ οι 

άνθρωποι είναι είτε καλοί επαγγελματίες χωρίς, όμως, να υπάρχουν κατάλληλα 

πρωτόκολλα εργασίας, είτε ανεπαρκείς στην άσκηση των καθηκόντων τους και η 

αντικατάσταση ή η εκπαίδευση τους είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη. Αντιθέτως, με την 

εφαρμογή της 6σ μετρώνται τα δεδομένα και δημιουργούνται οι σχετικές μέθοδοι και 

διαδικασίες (George Εckes et al.2003).

H 6σ και το ΤQΜ μπορούν να συνυπάρξουν και οι αντίστοιχες ομάδες μπορούν να 

συνεργαστούν άψογα. H 6σ επιτρέπει την πιο προσεκτική και αυστηρή ανάλυση και 

οδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψης της επιχειρηματικής απόφασης. H 6σ 

βοηθάει στην εύρεση της ιδανικής λύσης και δε στέκεται στο «αρκετά καλό». Τελικά 

μπορούμε να πούμε ότι η 6σ προβιβάζει το παραδοσιακό ΤQΜ σε ανώτερα επίπεδα.

7.1.5 Γιατί τα Νοσοκομεία χρειάζονται την 6 σίγμα;

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να υιοθετήσουν την 6σ ως βασική φιλοσοφία και 

επιχειρηματική κουλτούρα. H μεθοδολογία που αναπτύσσει, βοηθάει στην ουσιαστική 

καταγραφή των πραγματικών και κρίσιμων προβλημάτων, στην ακριβή μέτρησή τους, 

στον καθοριστικό στρατηγικό σχεδιασμό, που θα οδηγήσει σε ορατή βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και σε αύξηση της ικανοποίησης τόσο των πολιτών όσο και των 

εργαζομένων στα Νοσοκομεία.

Γενικά η 6 σίγμα μπορεί να βοηθήσει τα νοσοκομεία στα εξής:

1. Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών/ικανοποίηση ασθενών

Μείωση χρόνου αναμονής - λίστας αναμονής.

Αποδεκτές υπηρεσίες.

2. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας 

Ελαχιστοποίηση ιατρικών λαθών.

Αύξηση της ασφάλειας των ασθενών.

Χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας.

3. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Μεγιστοποίηση παραγωγής με το ίδιο κόστος.

Βελτιστοποίηση του τρόπου και χρόνου διακίνησης των ασθενών.

Μείωση του κόστους καταπολεμώντας τη διαφοροποίηση.
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ΣΧΗΜΑ 49
Σχηματική απεικόνιση των λόγων 

που τα νοσοκομεία πρέπει να 
υιοθετήσουν την «6σ» ως 

επιχειρηματική κουλτόυρα.

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του κόστους και στην αύξηση 

των εσόδων και του κέρδους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυξάνει κατακόρυφα την 

ικανοποίηση των πολιτών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αρκεί, τα αποτελέσματα

της έρευνας, οι συστάσεις και ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και των διαδικασιών, να 

γίνουν σεβαστές και να μην μπλοκάρουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

μικροσυμφέροντα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 31
Πεδία στα οποία μπορεί να βοηθήσει η 6 σίγμα τα Νοσοκομεία.

Case management Χειρουργεία-προμήθειες

Ιατρικό management Χειρουργεία-λίστα αναμονής

Πρωτόκολλα-διαδικασίες Ακτινολογικό-αναμονή

Μείωση γραφειοκρατίας Ορθή χρήση υλικού

Εισαγωγές Επιλογή εξοπλισμού

Διακίνηση ασθενών Χειρουργεία-κόστος

Λογιστήριο ασθενών Προγράμματα βαρδιών

ΤΕΠ- Διακίνηση ασθενών Εφημερίες

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων Διαθεσιμότητα κρεβατιών

Διαχείριση φαρμακείου Έλεγχος αποτελεσμάτων

Διαχείριση υλικού Ιατρικά σφάλματα

Προμήθεια υλικού Ορθή επιλογή θεραπείας

Είσπραξη εσόδων Τμήμα αιμοκάθαρσης

Διαχείριση προσωπικού κ.λ.π.

Προσλήψεις υπαλλήλων
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7.2 Δείκτες ικανότητας παραγωγικής διαδικασίας.

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας 6 σίγμα είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι 

δυνατότητες της παραγωγικής διαδικασίας. Για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο 

δεικτών, που είναι σε θέση να περιγράψουν πόσο καλά μια διαδικασία πληρεί τις 

απαιτήσεις της.

Ο δείκτης ικανότητας διαδικασίας ορίζεται ως η αναλογία του εύρους των 

προδιαγραφών προς τη φυσική ανοχή της διαδικασίας (Montgomery, 1996):

όπου USL και LSL είναι αντίστοιχα το άνω και κάτω όριο προδιαγραφών και σ είναι η

τυπική απόκλιση της διαδικασίας. Τιμές του δείκτη Cp μικρότερες από 1 σημαίνουν ότι το 

εύρος των προδιαγραφών είναι μικρότερο από το εύρος των ορίων ανοχής της διαδικασίας, 

πράγμα που συνεπάγεται μεγάλο αριθμό παραγόμενων προϊόντων εκτός προδιαγραφών. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για ένα προϊόν καθορίζονται 

σε ένα αρχικό στάδιο, ανεξάρτητα από την παραγωγική διαδικασία, με βάση τις απαιτήσεις 

των πελατών - χρηστών υγείας.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να οριστεί μόνο άνω ή κάτω όριο 

προδιαγραφών, οπότε ο προηγούμενος δείκτης παίρνει αντίστοιχα τις ακόλουθες μορφές 

(Montgomery, 1996):

όπου μ είναι η μέση τιμή της διαδικασίας.

Ένας άλλος γενικότερος δείκτης ικανότητας διαδικασίας είναι ο Cpk, ο οποίος 

λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η μέση τιμή της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να 

διαφέρει από το μέσο του διαστήματος των προδιαγραφών (Ταγαράς, 2001). Ο δείκτης 

ορίζεται με βάση τη σχέση:

Άλλοι δείκτες που έχουν προταθεί τα τελευταία έτη είναι δυνατό να εξετάσουν 

γενικότερες συνθήκες μια παραγωγικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα η περίπτωση ο 

μέσος του διαστήματος των προδιαγραφών να μην ταυτίζεται με την επιθυμητή τιμή του 

χαρακτηριστικού ποιότητας.
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Με βάση τους προηγούμενους δείκτες, μια διαδικασία λέγεται ότι είναι ίση με το 

επίπεδο ποιότητας 6 σίγμα όταν Cp = 2,0 και Cpk = 1,5 , το οποίο στην περίπτωση 

τυποποιημένης μετατόπισης κατά 1,5 σ σημαίνει 3,4 αστοχίες ανά εκατομμύριο 

παραγόμενων προϊόντων (ή 3.4 PPM – Parts Per Million). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

χρήση αυτών των δεικτών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι εμπεριέχουν την 

υπόθεση ότι τα δεδομένα της διαδικασίας ακολουθούν κανονική κατανομή. Επιπρόσθετα, 

το μέγεθος του δείγματος και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων επηρεάζει σημαντικά τις 

εκτιμήσεις των παραμέτρων (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) της παραγωγικής 

διαδικασίας. Παρόλα αυτά οι δείκτες ικανότητας παραγωγικής διαδικασίας 

χρησιμοποιούνται ευρέως κυρίως λόγω της απλότητάς τους και της δυνατότητας που 

παρέχουν για συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών διαδικασιών (ή μεθόδων, 

μηχανημάτων, κλπ.) με τη χρήση ενός και μόνου αριθμού (Ταγαράς, 2001).

7.3 Τα στάδια βελτίωσης της μεθοδολογίας 6 σίγμα.

Τα βήματα που ακολουθεί η προσέγγιση 6 σίγμα για τη βελτίωση μιας διαδικασίας 

αναφέρονται συχνά και ως μεθοδολογία DMAIC (Deployment, Measure, Analyse, 

Improve, Control), δεδομένου ότι περιλαμβάνει πέντε διακριτές φάσεις εφαρμογής 

(Pyzdek, 2003):

1. Ανάπτυξη (Define): Προσδιορισμός του προβλήματος και των απαιτήσεων των 

πελατών.

2.  Μέτρηση (Measure): Μέτρηση των σφαλμάτων και ανάλυση της διαδικασίας.

3. Ανάλυση (Analyse): Ανάλυση των δεδομένων και προσδιορισμός των σημαντικότερων 

αιτιών δημιουργίας ελαττωμάτων.

4. Βελτίωση (Improve): Βελτίωση της διαδικασίας για εξάλειψη των σημαντικότερων 

αιτιών του προβλήματος.

5. Έλεγχος (Control): Διατήρηση της βελτίωσης μέσω τακτικών ανασκοπήσεων, που 

εμποδίζουν την επανεμφάνιση του προβλήματος.

Η προσέγγιση DMAIC παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον κύκλο PDCA 

(Plan-Do-Check-Act: Σχέδιο-Δράση-Έλεγχος-Ενέργεια) του Deming, όπως παρουσιάζεται 

και στο Σχήμα 50. Ο «κύκλος του Deming» παρέχει βασικά μια φιλοσοφία αέναης και 

συστηματικής προσέγγισης στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η οποία αποτελεί τη βάση 

για όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(μάλιστα σύγχρονα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, όπως το ISO 9000:2000 
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βασίζονται ακριβώς στη φιλοσοφία αυτή). Οι βασικές φάσεις εφαρμογής του κύκλου του 

Deming είναι:

1. Σχέδιο (Plan): Εντοπισμός του προβλήματος και προγραμματισμός επίλυσής του 

(διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθούν, μέθοδοι βελτίωσης, τρόπος εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων, κλπ).

2. Δράση (Do): Υλοποίηση των ενεργειών βελτίωσης που έχουν καθοριστεί στο 

προηγούμενο στάδιο.

3. Έλεγχος (Check): Έλεγχος των αποτελεσμάτων βελτίωσης και σύγκρισή τους με τα

επιθυμητά αποτελέσματα, ώστε να είναι δυνατή η εκμάθηση του οργανισμού.

4. Ενέργεια (Act): Ενσωμάτωση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων εκμάθησης στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες και προσδιορισμός της επόμενης προσπάθειας βελτίωσης.

Τόσο η μεθοδολογία εφαρμογής DMAIC της προσέγγισης 6 σίγμα, όσο και ο κύκλος 

του Deming, έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, όπως αυτή επιτυγχάνεται 

μέσω της πρόληψης αστοχιών. Για να πραγματοποιηθεί η πρόληψη αυτή εφαρμόζεται μια 

καθορισμένη και συστηματική διαδικασία. Επιπρόσθετα, και στις δύο προσεγγίσεις, 

χρησιμοποιούνται εκτενώς συγκεκριμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, ενώ τα στάδια 

εφαρμογής ενσωματώνουν φάσεις ανάδρασης, που είναι απαραίτητες για τη συνεχή 

βελτίωση των διαδικασιών. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία DMAIC 

επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρησιακές διαδικασίες, ενώ είναι αρκετά ευρύτερο το πεδίο 

εφαρμογής του κύκλου PDCA.

Παρά το γεγονός ότι η μεθοδολογία 6 σίγμα χρησιμοποιεί ευρέως ποσοτικά εργαλεία 

και τεχνικές από το χώρο της στατιστικής, στην ουσία αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης,

που προσανατολίζεται στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, 

η επιτυχής εφαρμογή του προϋποθέτει τη δέσμευση της ηγεσίας. Η διοίκηση μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού που επιθυμεί να εφαρμόσει τη μεθοδολογία 6 σίγμα θα 

πρέπει να την εντάξει στο όραμα και τη στρατηγική της, να τη γνωστοποιήσει σε όλους 

τους εμπλεκόμενους και να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για την επιτυχή υλοποίησή της.
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ΣΧΗΜΑ 50
Η μεθοδολογία MAIC σε σχέση με τον κύκλο του Deming PDCA,

για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

7.4 H Στρατηγική 6σ και ο σχεδιασμός της εφαρμογής της στο Αιματολογικό 

εργαστήριο του Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για να καθοριστεί η στρατηγική θα πρέπει το management να περιγράψει τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον 6 σίγμα. Εν 

συνεχεία πρέπει να οριστεί η ομάδα που θα φέρει σε πέρας το project. Η στρατηγική της 6 

σίγμα καλείται Μάνατζμεντ των Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Business Ρrocess 

Management (ΒΡΜ). Το ΒΡΜ προσδιορίζουν τέσσερα βασικά στοιχεία:

α) Το πρώτο και πιο σημαντικό στην εφαρμογή της 6σ, είναι να προσδιοριστούν τα 

«κλειδιά» της παραγωγικής διαδικασίας (τμήματα-κλειδιά, πρόσωπα-κλειδιά, επιμέρους 

διαδικασίες-κλειδιά κ.λπ.). Εάν για παράδειγμα υπάρχει καθυστέρηση στη διεξαγωγή 

εξετάσεων στο Αιματολογικό εργαστήριο, κάποια από τα κλειδιά της διαδικασίας μπορεί 

να είναι: i) το προσωπικό του εργαστηρίου (είναι σωστά εκπαιδευμένο; είναι επαρκές;), ii)

το ίδιο το εργαστήριο (έχει γρήγορους αναλυτές; έχει αρκετό και καλά εκπαιδευμένο 

προσωπικό; μήπως εξυπηρετεί πολλούς εσωτερικούς ασθενείς;), iii) η ύπαρξη καλής 

συνεργασίας μεταξύ ιατρών και εργαζόμενων στα εργαστήρια (η εργαστηριακή ομάδα 

πόσο χρόνο χρειάζεται ανά ασθενή και ανά εξέταση; υπάρχει επαρκές προσωπικό για να

προγραμματίζονται βάρδιες;), iv) οι χώροι του εργαστηρίου (μήπως είναι δυσλειτουργικοί; 
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μήπως χρειάζεται δεύτερος χώρος για να ξεχωρίζουν τα λιγότερο επείγοντα περιστατικά; 

μήπως έχουμε συχνές απώλειες ρεύματος με αποτέλεσμα διακοπή της επικοινωνίας με το 

πληροφοριακό δίκτυο του νοσοκομείου;).

β) Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι να προσδιοριστεί ο υπεύθυνος της λειτουργικής 

διαδικασίας, που καλείται Κάτοχος της Διαδικασίας (Ρroject Owner). Τα κριτήρια 

επιλογής του πρέπει να είναι:

Να είναι ειδικός ή γνώστης του θέματος.

Να βιώνει το κέρδος όταν λειτουργεί ο μηχανισμός σωστά, και τη δυσαρέσκεια όταν 

δε λειτουργεί όπως πρέπει.

Να απολαμβάνει σεβασμό μεταξύ των υπαλλήλων τόσο στις προηγούμενες όσο και 

στις νέες διαδικασίες.

Να έχει την ικανότητα να κατανοεί βαθιά τη διαδικασία και να τη βελτιώνει όπου 

χρειάζεται.

γ) Το τρίτο είναι η καταγραφή της αποτελεσματικότητας και ικανότητας των 

διαδικασιών «κλειδιά». Για να πραγματοποιηθεί αυτό καταρχήν θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί ποιες είναι οι ανάγκες του καταναλωτή - χρήστη υγείας. Πρέπει να γίνει 

αντιληπτό ότι ο καταναλωτής δεν είναι μόνο ο ασθενής ή ο πολίτης, που εξυπηρετείται από 

το νοσοκομείο. Μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο υπάρχουν καταναλωτές - χρήστες και 

προμηθευτές. Έτσι π.χ. τα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) είναι πελάτης του 

αιματολογικού εργαστηρίου, το αιματολογικό εργαστήριο έχει προμηθευτή για τα 

αντιδραστήρια το φαρμακείο του νοσοκομείου ή εξωσυμβατικές εταιρείες κοκ. 

δ) Αφού συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες, ο Project Owner πρέπει να μετρήσει 

την απόδοση της βασικής γραμμής παραγωγής σε 6σ κλίμακα. Μετρούμε κατά κύριο λόγο 

την επαναληψιμότητα ενός προβλήματος μέσα στο χρόνο, την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και τα τυχόν προβλήματα ανά ασθενή. Για παράδειγμα στο αιματολογικό 

εργαστήριο ένα πρόβλημα μπορεί να είναι ο μεγάλος χρόνος αναμονής, που απαιτείται για 

τη διεξαγωγή μίας επείγουσας εξέτασης. Πρέπει να μετρηθεί η συχνότητα του φαινομένου 

κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να γίνει 

εμφανές ποιες ημέρες και ώρες η κίνηση είναι αυξημένη. H μέτρηση της Επίδοσης σε 

κλίμακα 6σ γίνεται ως εξής: Ας υποθέσουμε ότι το μοναδικό πρόβλημα στη διαδικασία 

είναι η μεγάλη καθυστέρηση στη διεξαγωγή μίας επείγουσας εξέτασης πηκτικότητας για 

τους ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων. Εάν ο μέσος αποδεκτός χρόνος αναμονής είναι 30 

λεπτά της ώρας και τέσσερις στις πέντε ημέρες οι ασθενείς περιμένουν πάνω από 50 λεπτά, 
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τότε, μόνο στους ασθενείς της μίας ημέρας δεν υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία. Εφόσον 

κάθε μέρα τα εξωτερικά ιατρεία δέχονται τον ίδιο αριθμό ασθενών, συνεπάγεται ότι μόνο 

το 20% είναι αποδεκτές διαδικασίες. Οι αποδεκτές διαδικασίες στην 6σ λέγονται 

«Επίδοση». H απόδοση 20% είναι μεταξύ 0,5σ με 1σ συγκρινόμενο με τον πιο κάτω 6σ 

πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 32
Μέτρηση της επίδοσης των διαφόρων διαδικασιών σε κλίμακα 6σ.

Απόδοση Process Sigma Ελαττώματα ανά 
1.000.000

99,99966 6 3,4
99,98 5 233
99,4 4 6.210
93,3 3 66.807
84,1 2,5 158.655
69,1 2 308.538
50,0 1,5 500.000
30,9 1 691.462
15,9 0,5 841.345
6,7 0 933.193

7.5 Οι τακτικές της 6σ, που θα μας οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο.

O στόχος των τακτικών της 6σ είναι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα μίας διαδικασίας. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η καλή απόδοση δεν συνεπάγεται πάντα καλό αποτέλεσμα.

Στην 6σ, πέντε είναι τα βήματα που καθορίζουν τις τακτικές, όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως: α) Προσδιόρισε (Define), β) Μέτρησε (Measure), γ) Ανάλυσε (Analysis), 

δ) Βελτίωσε (Improve), ε)Έλεγξε (Control) (Robert Barry, Amy C. Μurckο, Clifford Ε.  

Brubaker, 2002). Αυτά τα βήματα από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων δίνουν τη γενική 

ονομασία DMAIC, που προφέρεται Ντουμέικ. Το DMAIC είναι η μεθοδολογία της 

βελτίωσης. 

Στο σχήμα, εκτός από τις βασικές διαδικασίες, φαίνονται και κάποιες 

υποδιαδικασίες, που ονομάζονται δίοδοι, από τις οποίες πρέπει να περάσουμε υποχρεωτικά 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τι όμως περιλαμβάνουν αυτές οι διαδικασίες 

και οι δίοδοι που τις ολοκληρώνουν, αναλύεται ακολούθως.
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ΣΧΗΜΑ 51
Yψηλής διαβάθμισης DΜΑIC βελτίωση.

Βήμα 1°. Προσδιόρισε (Define). Σε αυτή τη φάση διαμορφώνεται η ομάδα, 

διευκρινίζονται οι καταναλωτές-χρήστες υγείας, προσδιορίζονται και εξακριβώνονται οι 

ανάγκες τους, σχεδιάζεται το υψηλής διαβάθμισης πλάνο της διαδικασίας. Οι δίοδοι που 

υπάρχουν στο στάδιο αυτό και που πρέπει να ολοκληρωθούν είναι:

i) Πίνακας διαδικασιών - αρμοδιοτήτων: δημιουργία ενός πίνακα-χάρτη που προβλέπει 

τους σκοπούς και την υποκίνηση των μελών της 6σ ομάδας. Στον πίνακα 

περιγράφονται: α) ο στρατηγικός σκοπός του project, β) η περιγραφή του 

προβλήματος, γ) πού πρέπει να δοθεί προσοχή και πού δεν πρέπει, δ) οι στόχοι και οι 

σκοποί, ε) τα χρονοδιαγράμματα του DΜΑIC, στ) οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των 

μελών.

ii) Ανάγκες και προδιαγραφές πελατών: ο προσδιορισμός των πελατών είναι πολύ 

σημαντικός. O όρος πελάτης - καταναλωτής αφορά όχι μόνο τους ασθενείς που 

εισέρχονται στο Νοσοκομείο, αλλά και τις διατμηματικές σχέσεις π.χ. το αιματολογικό 

εργαστήριο έχει ως πελάτες τις κλινικές και τους ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων, 

το μικροβιολογικό έχει ως πελάτη τα ΤΕΠ, η διοικητική υπηρεσία έχει ως πελάτες την 
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ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία κοκ. Στη συνέχεια αποσαφηνίζονται οι πραγματικές

ανάγκες των ασθενών ή των τμημάτων, καθώς και οι απαιτήσεις τους. 

iii) Υψηλής διαβάθμισης χαρτογράφηση της διαδικασίας: είναι η σειρά των βημάτων και 

ενεργειών που λαμβάνουν Εισροές, προσθέτουν Αξία και παράγουν Εκροές. Πρέπει να 

ληφθούν υπ' όψιν οι προμηθευτές (Suppliers), οι εισροές (Inputs), η διαδικασία 

(Process), οι εκροές (Output), οι πελάτες (Customers). Αυτό ονομάζεται μοντέλο 

SIPOC, που σχηματίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: α) ονομασία της διαδικασίας 

με κύρια ονόματα, β) εγκατάσταση συγκεκριμένης αφετηρίας και τερματισμού της 

διαδικασίας, γ) διευκρίνιση των εκροών (κύρια ονόματα), δ) διευκρίνιση των πελατών, 

ε) διευκρίνιση των προμηθευτών, στ) διευκρίνιση των εισροών, ζ) συμφωνία σε πέντε 

έως επτά βήματα που λαμβάνουν χώρα στη διαδικασία.

ΣΧΗΜΑ 52
Σχεδιασμός του μοντέλου SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Output, Customers)
που αποτελεί υψηλής διαβάθμισης χαρτογράφηση της λειτουργίας των Εισροών και 
Εκροών που απορρέουν από τις διάφορες διαδικασίες.

Βήμα 2°: Μέτρησε (Measure). Σε αυτό το στάδιο γίνονται οι μετρήσεις με τις οποίες 

υπολογίζεται η «σ» επίδοση της διαδικασίας, λεπτομερέστερα από ότι στο στρατηγικό 

επίπεδο (Jackie Luchsinger, Cris Τaylοr and Marie Weissman, 2002). Μετρώνται οι 

επιδόσεις των εισροών/προμηθευτών (χρόνος παράδοσης), η αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας (χρόνος, κόστος, αξία, εργατικά) και οι εκροές (κατά πόσο ικανοποιούν τους 

πελάτες). Δίοδοι είναι:

i) Το σχέδιο συλλογής δεδομένων: Το σχέδιο αναπτύσσεται στις εξής ενότητες: α) στην 

πρώτη καταγράφονται οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών - ασθενών, β) στη 

δεύτερη τοποθετούνται τα μετρήσιμα μεγέθη που καθορίζουν ένα όχι πολύ μικρό, αλλά 

ούτε και πολύ μεγάλο δείγμα, γ) ο τύπος των δεδομένων, εάν θα είναι διακριτός ή 

συνεχής, δ) λειτουργικοί προσδιορισμοί, με την έννοια ότι περιγράφονται σε μία στήλη 
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διαδικασίες και γεγονότα που είναι κοινά αντιληπτά από όλους, ε) καταγραφή «στόχων»,

που μπορεί να είναι π.χ. 30 λεπτά χρόνος αναμονής, και «προδιαγραφών» των πελατών,

π.χ. ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος αναμονής που μπορεί να είναι 40 λεπτά, στ) φόρμες 

συλλογής δεδομένων, με την εξής διαφοροποίηση: i) στις διακριτές πληροφορίες να 

χρησιμοποιούνται φόρμες, που να περιλαμβάνουν τα είδη των επιπλοκών, τα αίτια των 

επιπλοκών, τη χρονική στιγμή που πρέπει να συγκεντρωθούν τα δεδομένα και να βγουν 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ii) στα συνεχή δεδομένα θα πρέπει να διαμορφωθεί 

ένας πίνακας κατανομής συχνοτήτων, ζ) επιλογή ενός τυχαίου, αλλά αντιπροσωπευτικού 

δείγματος περιπτώσεων.

ii) Μέτρηση της «σ» επίδοσης: Μετά τη συλλογή των δεδομένων αποσαφηνίζονται οι 

Μονάδες που μετρούνται, οι Επιπλοκές και οι Ευκαιρίες. Μονάδα μπορεί να είναι η 

εξέταση των ασθενών. Επιπλοκή μπορεί να είναι η καθυστέρηση. Ευκαιρίες είναι οι 

διαδικασίες που αποτελούν κριτήρια ποιότητας. Π.χ. στο αιματολογικό εργαστήριο 

μπορεί να υπάρχουν τέσσερις Ευκαιρίες: το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, ο 

χρόνος διεκπεραίωσης των εξετάσεων, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και ο 

περιβάλλων χώρος.

Βήμα 3°: Ανάλυσε (Analyse). Η Ανάλυση αποτελεί το σημαντικότερο βήμα της 

διαδικασίας, διότι τότε προκύπτει τι ακριβώς πρέπει να βελτιωθεί και γιατί υπάρχει το 

πρόβλημα. Κατά τη διαδικασία της Ανάλυσης οι δίοδοι είναι:

i) Ανάλυση Δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέγησαν κατά τη μέτρηση πρέπει να 

αναλυθούν, ειδικά εάν ο στόχος της ομάδας είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

κάποιας απαίτησης των ασθενών και των ιατρών που τους παρακολουθούν, στην 

προκειμένη περίπτωση η γρήγορη και αξιόπιστη διεξαγωγή των εξετάσεων. Διακριτά 

δεδομένα έχουμε, για παράδειγμα, όταν κατηγοριοποιούμε προβλήματα και βλέπουμε

την ποσόστοση της δυσαρέσκειας στο καθένα. Για τις διακριτές αυτές πληροφορίες το 

εργαλείο που χρησιμοποιούμε, συνήθως, είναι το Γράφημα Pareto.
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ΣΧΗΜΑ 53
Ταξινόμηση του ποσοστού δυσαρέσκειας των ασθενών στις διάφορες παραμέτρους 

που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία του προβλήματος με τη χρήση
διαγράμματος Pareto.

Για τις συνεχόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται διαγράμματα και πίνακες 

κατανομής συχνοτήτων. Εν συνεχεία εντοπίζουμε σε ποιο σημείο της διαδικασίας υπάρχει 

το πρόβλημα που χρειάζεται βελτίωση.

Σε κάθε διαδικασία υπάρχουν 6 βασικοί συντελεστές, 5 Μ και 1 Π: α) Μηχανές της 

διαδικασίας (π.χ. αιματολογικοί αναλυτές), β) Μέσα και υλικά που απαιτούνται (π.χ. 

αντιδραστήρια, αναλώσιμο υλικό), γ) Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται (π.χ. κυτταρομετρία 

ροής, αιματολογικός αναλυτής ή μικροσκόπιο), δ) Μητέρα φύση ή περιβάλλον (π.χ. 

δυσλειτουργικοί χώροι, συχνή απώλεια ρεύματος), ε) Μετρήσεις (π.χ. γίνονται με σωστό 

τρόπο, υπάρχουν μετρητές στους αναλυτές, εξετάζεται η λειτουργία των μηχανημάτων με 

τη χρήση Control, υπάρχουν αντιδραστήρια στανταρίσματος των αναλυτών), στ) 

Προσωπικό (π.χ. είναι εκπαιδευμένο σε νέες μεθόδους, είναι επαρκές).

Στο ανωτέρω παράδειγμα καταγράφηκε ανά τετράωρο η συχνότητα λάθους κατά την 

εκτέλεση παραγγελιών για ιατρικές εξετάσεις. Στο αριστερό σχεδιάγραμμα υπάρχει 

ισομέρεια των περιπτώσεων δεξιά και αριστερά του μέσου, ενώ στο δεξιό όχι. Στην πρώτη 

περίπτωση έχουμε Συνήθη Αιτία Διακύμανσης και δεν φταίει κανένα από τα 5Μ ή το 1 

Π. Αυτή είναι δύσκολη περίπτωση για το Μάνατζμεντ αφού πρέπει να αναζητήσει αλλού 

την αιτία του προβλήματος. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε Ειδική Αιτία 

Διαφοροποίησης και φταίει κάποιος από τους συντελεστές 5Μ ή το 1 Π. Και στις δύο 

περιπτώσεις, σπανίως ευθύνεται το 1 Π (προσωπικό). Δυστυχώς όμως τα στελέχη του 

μάνατζμεντ ρίχνουν τις ευθύνες στο προσωπικό και προσπερνούν τα πραγματικά αίτια.
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ΣΧΗΜΑ 54
Καταγραφή της συχνότητας λάθους κατά την εκτέλεση παραγγελιών για ιατρικές 

εξετάσεις ανά τέσσερις ώρες.

ii) H ανάλυση των διαδικασιών (process analysis): Η process analysis περιλαμβάνει τη 

δημιουργία ενός πιο λεπτομερούς Χάρτη Επιμέρους Διαδικασιών και αναλύει την 

κάθε διαδικασία, ώστε να διαπιστώσει ποια είναι η λιγότερο αποδοτική. Σχεδιάζεται το 

μοντέλο SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Output-Customers), με βάση το οποίο 

αναπτύσσεται ο χάρτης για κάθε διαδικασία. Ελέγχεται εάν κάθε επιμέρους διαδικασία 

είναι αναγκαία για τον πελάτη-ασθενή, εάν υπάρχει κάποιο τεχνολογικό εμπόδιο στη 

διεξαγωγή της μέτρησης ή η χρονική καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού. 

Επίσης, εντοπίζονται εσωτερικές αποτυχίες, αλλά και εξωτερικές, που επισημαίνονται 

από τους ασθενείς, καθυστερήσεις στη διαδικασία, αναγκαίες προετοιμασίες των 

μηχανημάτων-αναλυτών κ.λπ. Επί παραδείγματι, ο χάρτης επιμέρους διαδικασιών για το 

αιματολογικό εργαστήριο μπορεί να είναι :

ΣΧΗΜΑ 55
Χάρτης επιμέρους Διαδικασιών Αιματολογικού Εργαστηρίου.
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iii) Ανάλυση των αρχικών αιτίων – Ριζική  Ανάλυση Αιτιών (Rοοt Cause Analysis):

H ομάδα του Ρroject αναλύει τα αίτια στη ρίζα τους, ακολουθώντας τρία βασικά 

βήματα:

Ανοικτή προσέγγιση: τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνουν ιδέες (brainstorming) για 

οποιαδήποτε εξήγηση της παρούσας «σ» επίδοσης.

Πλησία προσέγγιση: διαμορφώνεται λίστα των πιο πιθανών εξηγήσεων της παρούσας 

«σ» επίδοσης.

Κλειστή προσέγγιση: επιβεβαιώνεται ποιες από τις εξηγήσεις της ανωτέρω «λίστας» 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Εν προκειμένω ψάχνουμε τι είναι Κρίσιμο για την Ποιότητα - CΤQ (Critical tο 

Quality). Το CΤQ είναι το μεγάλο Υ, που ουσιαστικά είναι το συνάθροισμα πολλών 

συναρτήσεων ποιότητας y = f(x). Έτσι, μια συνάρτηση μετράει ως x την αναμονή των 

ασθενών, μία δεύτερη μετράει ως x την επάρκεια των υλικών, μια τρίτη την εκπαίδευση 

του προσωπικού κ.ο.κ. Συγκεντρώνοντας όλα τα x, δηλαδή x 1, x 2 , x 3 ... xi έχουμε ως 

CΤQ τη λύση της συνάρτησης: Y = f (xi). Αφού λυθεί η συνάρτηση, θα πρέπει να 

ελέγχεται τακτικά εάν υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση του προβλήματος.

Σημαντικό είναι να σχεδιαστεί το διάγραμμα Αιτίας -Αποτελέσματος. Στο 

διάγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη τα 5Μ και το 1Π, που προαναφέραμε. Ας 

υποθέσουμε ότι υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής για την παραλαβή αποτελεσμάτων σε 

ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Το σχέδιο Αιτίας -

Αποτελέσματος μπορεί να είναι όπως στο Σχήμα 56.

Στο σημείο αυτό έχουμε όλα τα πιθανά x που εξηγούν το Υ. H ομάδα ψηφίζει για τα 

πέντε έως επτά κυριότερα αίτια του προβλήματος. Έτσι πιθανότατα προκύπτει:

Υ = Γιατί υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής.

x 1 = Καθυστέρηση στο τμήμα αιμοληψιών.

x 2 = Καθυστέρηση παραλαβής του  δείγματος από το προσωπικό του εργαστηρίου.

x 3 = Ύπαρξη δειγμάτων από κλινικές που απαιτούν προώθηση.

x 4 = Πληθώρα εξετάσεων ανά ασθενή.

x 5 = Υπερφόρτωση δειγμάτων στους αναλυτές.

x 6 = Ελλείψεις προσωπικού.
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ΣΧΗΜΑ 56
Διάγραμμα Αιτίας -Αποτελέσματος στο οποίο απεικονίζονται οι 6 παράμετροι που 
ευθύνονται για το μεγάλο χρόνο αναμονής στην παραλαβή αποτελεσμάτων σε 
ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου.

Βήμα 4°: Βελτίωσε (Improve). Εάν η ομάδα εμβαθύνει στην ανάλυση, η 

διαδικασία της βελτίωσης είναι πολύ εύκολη. Κατά το στάδιο αυτό έχουμε δύο ειδών 

διόδους. Την παραγωγή λύσεων και την επιλογή λύσεων. Στο προηγούμενο παράδειγμα θα 

πρέπει να προταθούν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις για κάθε x. Από αυτές θα 

επιλεχθεί μία για το πρώτο διάστημα εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 

περιόδου, μπορεί να επιλεγεί και δεύτερη λύση. Λύσεις σχετικές με το προηγούμενο 

παράδειγμα μπορεί να είναι:

x 1 : α.  Τοποθέτηση έμπειρου προσωπικού στο τμήμα αιμοληψιών.

β. Ανάπτυξη περισσότερων αιθουσών από τις ήδη υπάρχουσες.

γ. Πρόσληψη προσωπικού.

δ. Αιμοληψίες με τη μέθοδο του Vacutaner για γρηγορότερη διαχείριση του 

ασθενή κ.λπ. 

x 2: α. Αποστολή των ληφθέντων δειγμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ κάθε 10 

λεπτά) στο Αιματολογικό εργαστήριο και στα υπόλοιπα εργαστήρια του 

νοσοκομείου.

β. Αύξηση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας για πρόσληψη προσωπικού.
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Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται εμφανές ότι η πρόοδος είναι σταδιακή. 

Κάθε φορά επιλέγουμε την καλύτερη δυνατή λύση και αργότερα προχωρούμε στην 

εφαρμογή των υπολοίπων.

Βήμα 5°:'Ελεγχος (Contro1). O έλεγχος είναι ουσιαστικός για την επιβεβαίωση ή 

όχι της ποιοτικής και οικονομικής προόδου, καθώς και για την αναγκαιότητα επιπλέον 

βελτίωσης. Οι δίοδοι στο τελευταίο αυτό βήμα είναι δύο:

i. Ανάπτυξη μεθόδου και τεχνικού ελέγχου: Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή των 

βελτιωτικών λύσεων, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το αποτέλεσμα θα διαρκέσει για 

πάντα. H μέθοδος τεχνικού ελέγχου εξετάζει: α) την από αρχής μέχρι τέλους ομαλή 

διεκπεραίωση της διαδικασίας σε ποσότητα, χρόνο και ποιότητα, β) το βαθμό σταθερού 

τρόπου λειτουργίας του συστήματος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσονται μοντέλα στατιστικής 

παρακολούθησης της ποιότητας και σχέσης ποιότητας-κόστους-εσόδου.

Διαμορφώνονται διαγράμματα τα οποία δείχνουν εάν η διαδικασία βαίνει σύμφωνα με 

τους στόχους ή όχι. Ένα τέτοιο σχεδιάγραμμα απεικονίζεται κατωτέρω στο Διάγραμμα 6.

Ας υποθέσουμε ότι στο προηγούμενο παράδειγμα μειώθηκε ο χρόνος αναμονής για 

παραλαβή των αποτελεσμάτων από  μία ώρα σε 45 περίπου λεπτά. Στόχος μας, όμως, είναι 

τα 30 λεπτά διεκπεραίωσης της εξέτασης. Τίθενται, λοιπόν, κάποια όρια, τα οποία εάν 

ξεπεραστούν υπάρχει μία Ειδικής Αιτίας Διακύμανση. Περισσότερο από 50 λεπτά 

αναμονής είναι πρόβλημα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
Στατιστική παρακολούθηση ποιότητας και σχέσης ποιότητας-κόστους-εσόδου

(με τυχαία ληφθείσες τιμές).
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ii. Δημιουργία σχεδίου αναφοράς: Το σχέδιο ανταπόκρισης είναι η χαρτογράφηση όλων 

των διαδικασιών, προδιαγραφών και αποτελεσμάτων, όπως θα έπρεπε να είναι. Με 

αυτό τον τρόπο ελέγχουμε πόσο απέχουμε από το στόχο μας και πόση προσπάθεια 

χρειάζεται επιπλέον για να επιτευχθεί. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας ο εργαζόμενος γνωρίζει ακριβώς το στόχο που πρέπει να 

επιτευχθεί. Προσοχή όμως, διότι είναι ελάχιστες οι φορές που ευθύνεται ο εργαζόμενος 

εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Τελικά, το Σχέδιο Ανταπόκρισης μας βοηθάει να 

διαπιστώσουμε εάν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας και στις 

προσδοκίες των ασθενών και των θεραπόντων ιατρών τους.

7.6 Συμπεράσματα του σχεδιασμού ανάπτυξης του μοντέλου 6σ για τη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τα εργαστήρια του νοσοκομείου 

και το «άνοιγμα» του δρόμου για την υλοποίηση της εφαρμοσμένης αυτής 

προσπάθειας.

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποίησα μία αξιολόγηση της 

παρούσας κατάστασης στο εσωτερικό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα έκανα 

έρευνα στην ανταπόκριση των εργαστηρίων στο χρόνο διεκπεραίωσης των εξετάσεων 

για τους ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του οργανισμού. Εν 

συνεχεία, παρέθεσα ένα μοντέλο αποτελεσματικής διοίκησης-διαχείρισης των 

διαδικασιών που τελούνται σε αυτά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο 

από τα ΠΣΝ (Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου), δίνοντας λύσεις στους 

υπευθύνους διοίκησης για την επιτέλεση αποδοτικότερης διαχείρισης των 

νοσοκομειακών λειτουργιών και δεικτών.

Χρησιμοποιώντας, έτσι, μία δυναμική μεθοδολογία (μεθοδολογία DMAIC), έκανα 

προτάσεις σχετικά με την υπέρβαση ενός μείζονος θέματος του νοσοκομείου στον τομέα 

της καλύτερης εξυπηρέτησης-ικανοποίησης των ασθενών-χρηστών υπηρεσιών υγείας 

(μείωση του χρόνου αναμονής για την επιτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων). 

Είναι αυτονόητο ότι η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής δεν ολοκληρώνεται εδώ. 

Αφού ανέλυσα τις φάσεις οργάνωσης, ανάλυσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης του έργου, 

εκείνο που υπολείπεται είναι η υλοποίηση και η εφαρμογή του έργου στο εσωτερικό του 

νοσοκομείου, κάτι με το οποίο δεν θα καταπιαστούμε στη διπλωματική αυτή εργασία. Το 

στάδιο αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το σχεδιασμό της ανάπτυξης της στρατηγικής 

αυτής και για το λόγο αυτό απαιτεί περαιτέρω χρόνο και επαφή μου με τους διοικητικούς 
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κύκλους για την ενδελεχή μελέτη και υλοποίηση του έργου. Κατά το στάδιο αυτό θα 

πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση στην αποτίμηση των πληροφοριακών αναγκών των 

εμπλεκόμενων εργασιακών ομάδων, καθώς και στην ορθή και εύχρηστη ανάπτυξη των 

διεπαφών, που θα καθορίσουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα αυτό 

ποιότητας.

Το αισιόδοξο σενάριο, από όλη αυτή τη μελέτη, είναι η στρατηγική που 

παρουσιάστηκε να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί ως λύση για τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών από τις εκάστοτε διοικήσεις, τόσο του Γ.Ν.Α. 

«Σισμανόγλειο», όσο και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

- ΕΠΙΛΟΓΟΣ -

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.

Στις μέρες μας, όμως, γίνεται ολοένα και περισσότερο κοινή πεποίθηση ότι το 

επίπεδο ανάπτυξης των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε ένα 

νοσοκομειακό ίδρυμα, δεν αποτελεί απλώς μία τεχνολογική πολυτέλεια ή μία απλή 

διευκόλυνση, αλλά συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης. Σαν 

αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης, η ανάπτυξη και η εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων προωθείται πλέον από όλους τους παράγοντες, που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των νοσοκομείων.

Από την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων έγινε φανερό πως η μεθοδολογία που εφαρμόζεται κάθε 

φορά, πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του εκάστοτε έργου. 

Η ελληνική πραγματικότητα στο χώρο της υγείας επιβάλει την ταχεία ανάπτυξη 

συστημάτων, που θα υποστηρίζουν σε πρώτη φάση τις θεμελιώδεις διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σημαντικοί είναι οι περιορισμοί που 

θέτονται αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, που διατίθεται για την ανάπτυξη και 

υποστήριξη των συστημάτων αυτών.

Επιπλέον, ο αναλυτής θα πρέπει να γνωρίζει πως στο στάδιο του σχεδιασμού, 

υπάρχει απαίτηση για καινοτόμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στον τρόπο εργασίας και 

οργάνωσης των διαδικασιών. Αυτό συμβαίνει επειδή στο συγκεκριμένο χώρο της παροχής 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, θα είναι η πρώτη φορά που εισάγονται αυτοματοποιημένα 

συστήματα. Επομένως, θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες να επανασχεδιαστούν ριζικά, για 

να ενσωματώνουν τα νέα συστήματα και να γίνεται σωστή εκμετάλλευση των 

παρεχόμενων δυνατοτήτων.

Η διατριβή αυτή είναι σημαντική, διότι μέσω αυτής κατάφερα να αποδείξω 

εμπειρικά τη χρησιμότητα της εφαρμογής στο εσωτερικό των οργανισμών υγείας 

«εργαλείων διαχείρισης της πληροφορίας», που προέρχεται από όλα τα πληροφοριακά 

υποσυστήματα του νοσοκομείου και παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό και επεξεργάσιμο 

στη Διοίκηση του νοσοκομείου. Μέσα από την εφαρμογή «Μοντέλων Αποτελεσματικής 

Διοίκησης» (μοντέλο UTAUT-Unified Theory of Acceptance and Use of Technology,

μοντέλο «Six Sigma», κλπ.) στην οργάνωση των λειτουργιών των εργαστηρίων του Γ.Ν.Α. 
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«Σισμανόγλειο», παρουσίασα τρόπους με τους οποίους μπορούν να εντοπιστούν οι όποιες 

αδυναμίες της ισχύουσας εργαστηριακής εφαρμογής και μεθόδους μέσω των οποίων 

μπορούν να προσπελαστούν οι αστοχίες αυτές. Επιπλέον, αναδύθηκαν τα πλεονεκτήματα 

της έλευσης της νέας τεχνολογίας τόσο για τη διασφάλιση, όσο και για την προαγωγή της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών για τους καταναλωτές-χρήστες υγείας, αλλά και εν 

γένει για το προσωπικό των οργανισμών υγείας.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι αφού τα «εργαλεία» αυτά χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία 

στα εργαστήρια του συγκεκριμένου νοσοκομείου, η προσέγγιση αυτή μπορεί, μέσα από 

προτυποποιημένες διαδικασίες, να εφαρμοστεί σταδιακά και στα υπόλοιπα τμήματα του εν 

λόγω νοσοκομείου. Απώτερος στόχος η υιοθέτηση παρόμοιων στρατηγικών-τακτικών και 

από άλλα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε να δομηθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο 

δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα, με γνώμονα την 

ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας των πολιτών σε εθνικό επίπεδο.
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- Παράρτημα -

Ερευνήτρια : Ρογκάκου Αδαμαντία

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Αιματολογικό εργαστήριο - Γ.Ν.Α.

«Σισμανόγλειο».

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τίτλος ερωτηματολογίου:                                                               

«Αποδοχή και Χρήση των Νέων Τεχνολογιών από το Προσωπικό των 

εργαστηρίων του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών».

Στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Υγείας» πραγματοποιώ μια έρευνα με σκοπό

να διερευνήσω τη σχέση των εργαζόμενων στα εργαστήρια του νοσοκομείου με τη 

χρήση της νέας πληροφορικής τεχνολογίας και την πρόθεσή τους για αποδοχή και 

σωστή χρήση αυτής. 

Σας παρακαλώ προσπαθήστε να απαντήσετε με προσοχή και αντικειμενικότητα 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το υψηλό επίπεδο 

αντικειμενικότητας είναι ο πρωταρχικός στόχος της έρευνάς μου αυτής. Τσεκάρετε με 

ένα √ στα πεδία απάντησής σας. Στόχος μου οι απαντήσεις σας να είναι σύντομες και 

αβίαστες .

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση της Υγείας»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Α/Α
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A. Δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενου.

Σας ενημερώνω ότι τα προσωπικά στοιχεία, που ζητούνται να συμπληρώσετε, 

είναι απαραίτητα για την εγκυρότητα της έρευνας, καθώς και για τη διεξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων. Επιπλέον, σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρηθεί απόλυτη 

εμπιστευτικότητα στα στοιχεία σας αυτά.

3. Ποιο είναι το επίπεδο    

εκπαίδευσής σας;

Πρωτοβάθμια 

Δευτεροβάθμια 

Διετής μεταλυκειακή φοίτηση 

Τριτοβάθμια

ΑΕΙ 

ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακά

Σχετικά με ΟΠΣ 

Όχι σχετικά με ΟΠΣ 

( Όπου ΟΠΣ: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα )

1. Φύλο ερωτώμενου.

Άνδρας 

Γυναίκα 

Κάτω
των 30

31 έως 
40

41 έως 
50

51 έως 
60

Άνω 
των 60

2. Ηλικία ερωτώμενου.     
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B. Χρήση προγράμματος Η/Υ.

Ν
α

ι

Ό
χι

1. Στην εργασία σας υπάρχει χρήση προγράμματος με Η/Υ;  

2. Έγινε εκπαίδευση στους Η/Υ πριν την έναρξη εφαρμογής 

του προγράμματος;
 

Αν ΝΑΙ

Ν
α

ι

Ό
χι

1. Η εκπαίδευση στους Η/Υ είχε κατά τη γνώμη σας αρκετή 

διάρκεια;
 

2. Η εκπαίδευση σε Η/Υ έγινε από εσωτερικούς εκπαιδευτές;  

3. Η εκπαίδευση σε Η/Υ έγινε από εξωτερικούς εκπαιδευτές;  

4. Έχετε πλέον γνώση Η/Υ και επάρκεια;  

(Όπου εσωτερικοί εκπαιδευτές: εργαζόμενοι του νοσοκομείου ειδικευμένοι σε 

θέματα εκπαίδευσης και εξωτερικοί εκπαιδευτές: άτομα εξουσιοδοτημένα από την 

εταιρεία που εγκατέστησε το πρόγραμμα)

4. Ποια είναι η ειδικότητά 

σας;

Ιατρός 

Βιολόγος / Χημικός 

Ειδικευόμενος  ιατρός 

Τεχνολόγος 

Παρασκευαστής 

Διοικητικό  προσωπικό 

5. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το αντικείμενο της παρούσας θέσης; ………………..

6. Πόσα χρόνια εργάζεστε με χρήση Η/Υ; …………………………………………..
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Γ. Ευκολία εκμάθησης.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για σας:

Π
ο
λύ

 
δ

ύ
σ

κ
ο
λο

Δ
ύ

σ
κ

ο
λο

Σ
χε

τι
κ

ά
 

εύ
κ

ο
λο

Ε
ύ

κ
ο
λο

Π
ο
λύ

 
εύ

κ
ο
λο

1. Να μάθετε το χειρισμό του προγράμματος;     

2. Να μάθετε άριστα τη λειτουργία του 
προγράμματος;

    

3. Να εναρμονίσετε τη χρήση του με τις 
καθημερινές εργασιακές σας υποχρεώσεις;

    

Σύμφωνα με τη γνώμη σας:

Κ
α

θ
ό
λο

υ

Λ
ίγ

ο

Π
ο
λύ

Π
ά

ρ
α

 
π

ο
λύ

1. Το πρόγραμμα είναι εύκολο και κατανοητό;    

2. Έχετε τις απαραίτητες πλέον γνώσεις για τη 
χρήση του;

   

3. Το παρόν πρόγραμμα μοιάζει με άλλα που έχετε 
χρησιμοποιήσει;

   

Δ. Δυνατότητα Χρήσης και Τεχνική Υποστήριξη.

Δυνατότητα χρήσης των Η/Υ:

Ν
α

ι

Ό
χι Ό

χι
, 
α

λλ
ά

 σ
ε 

ικ
α

νο
π

ο
ιη

τι
κ

ή
 

θ
έσ

η
.

Έχετε τους υπολογιστές / εκτυπωτές κ.α. κοντά στη θέση 

εργασίας σας;
  

Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής:

Ν
α

ι

Ό
χι

Μ
ερ

ικ
ές

 
φ

ο
ρ

ές

Σε οποιαδήποτε δυσκολία είναι εύκολο να έρθετε σε επαφή 

με κάποιο άτομο του τμήματος πληροφορικής;
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Ε. Κοινωνικές επιρροές.

Οι άνθρωποι του κοινωνικού σας περιβάλλοντος:

Ν
α

ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Χρησιμοποιούν Η/Υ;   

2. Πιστεύουν στην ανάγκη χρήσης Η/Υ;   

Οι προϊστάμενοί σας:

Ν
α

ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Πιστεύουν στην ανάγκη χρήσης Η/Υ;   

2. Προωθούν τη χρήση Η/Υ;   

Η Διοίκηση του νοσοκομείου:
Ν

α
ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ
τα

1. Πιστεύει στην ανάγκη χρήσης Η/Υ;   

2. Προωθεί τη χρήση Η/Υ;   

ΣΤ. Ποιότητα εργασίας και εξετάσεων.

Σύμφωνα με τη γνώμη σας οι Η/Υ:

Κ
α

θ
ό
λο

υ

Λ
ίγ

ο

Π
ο
λύ

Π
ά

ρ
α

 

Π
ο
λύ

1. Έχουν κάνει πιο ενδιαφέρουσα την εργασία σας;    

2. Έχουν κάνει πιο εύκολη την εργασία σας;    

3. Έχουν κάνει πιο γρήγορη την εργασία σας;    

4. Έχουν μειώσει τα λάθη;    
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Κ
α

θ
ό
λο

υ

Λ
ίγ

ο

Π
ο
λύ

Π
ά

ρ
α

 

Π
ο
λύ

5. Σας προφυλάσσουν από τα λάθη;    

6. Βοηθούν στην εκτέλεση παραγγελιών 

αναλώσιμων υλικών;
   

7. Εξασφαλίζουν δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των 

αποτελεσμάτων;
   

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων:

Ν
α

ι

Ό
χι

Ε
λά

χι
σ

τα

1. Εξάγονται πιο γρήγορα;   

2. Επεξεργάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα;   

3. Οι παράμετροί τους είναι ευδιάκριτες;   

4. Μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενα αποτελέσματα 

εξετάσεων;
  

5. Συγκρίνονται με δεδομένα από τις κλινικές μέσω του Η/Υ;   

6. Αποστέλλονται με Η/Υ στο φάκελο του ασθενούς;   

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχατε, παρακαλώ να μου 

γνωστοποιήσετε το mail σας στο σχετικό χώρο.

Email:
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ΑΘΗΝΑ

Ιούνιος 2009.


