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Πεξίιεςε 

 

Ο παικφο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ κεγαιψλεη κε ην θαηξφ θαη πνιιέο 
επηρεηξήζεηο θάλνπλ άικαηα ζηα ρσξάθηα ηεο ςεθηαθήο επνρήο. Αλ θαη ε Διιάδα 
βξίζθεηαη αθφκα ζε ρακειά επίπεδα φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ 
λα πηνζεηήζνπλ ηελ ςεθηαθή λννηξνπία. Ση ζπκβαίλεη φκσο ζην ρψξν ηεο πγείαο; Ζ 

πγεία , ε νπνία ζεσξείηαη ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ,  θάηη πνπ 
κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ δεκηνπξγεί νινέλα θαη κεγαιχηεξεο αλάγθεο , έρεη θέξεη 
ζηε θφςε ηνπ καραηξηνχ επηζηήκνλεο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ κε ην 
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν αμηφπηζηεο, άκεζεο θαη γξήγνξεο ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο. 

Φπζηθά ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ζε απηφ ην ξφιν δίλνληαο 
ζεκαληηθά νθέιε ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία. ηε παξνχζα δηπισκαηηθή 
εξγαζία ζηφρνο είλαη λα δνχκε θαηά πφζν έρεη εηζέιζεη ε ςεθηαθή επνρή ζηα 
λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο θαη ηδηαίηεξα ζηα δεκφζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. 

πγθεθξηκέλα ζα κειεηεζνχλ πξαθηηθέο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία αιιά θαη ζα αλαιπζνχλ απφςεηο ππαιιήισλ 
ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ κεηάβαζε ζηε ςεθηαθή επνρή. Σέινο , έπεηηα 
απφ κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 

1 ηα νπνία ζα απαληεζνχλ ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα φζν θαη απφ ηελ 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα. 
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The digital transformation in public hospitals 

 

Keywords: Digital Transformation, Digital Health, Telemedicine, Virtual Reality, 

Electronic Medical Record 

Abstract 

 

The pace of digital transformation is growing over time and many businesses are 
making leaps in the digital age. Although Greece is still at a low level, more and more 

companies are trying to adopt the digital mentality. But what about health? Health, 
which is considered the most valuable asset in a person's life, which over time creates 
more and more needs, has brought to the forefront of the knife scientists who try to 
provide in the best possible way reliable, direct and fast services. in patients. Of 

course digital systems come to the aid of this role by giving significant benefits to 
public and private hospitals. In the present dissertation, the aim is to see whether the 
digital age has entered the hospitals of our country and especially the public Greek 
hospitals. Specifically, practices of digital transformation applied in public hospitals 

will be studied, as well as the views of employees of public hospitals on the transition 
to the digital age will be analyzed. Finally, after studying the literature, the research 
questions of TABLE 1 arise, which will be answered both by the bibliographic 
research and by the quantitative and qualitative research. 

 
 

 

 

 

  



xv 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Δηζαγσγή ................................................................................................................ 1 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1......................................................................................................... 3 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : Ο ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ................................... 3 

Οξηζκφο  ........................................................................................................... 3 
1.1 Ο ΠΡΧΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ........................................ 4 

1.2 Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ.................................... 4 
1.3 ΜΟΡΦΔ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ.......................................... 6 
1.4 ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΟΥΖ ................................................... 7 
1.5 ΟΦΔΛΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ............................................ 9 

 Αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο  .................................................................. 9 
1.6 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ...................... 10 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2...................................................................................................... 13 
2.1 O ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ .......................... 13 

2.1.1 Δθαξκνγή θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ........................................................ 13 
2.1.2 Πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία .................................................................. 14 
2.1.3 Δπελδχζεηο ηεο ΔΔ ζην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ  .................................. 15 

2.2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ....................... 19 

2.2.1 Κξάηνο θαη ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  ................................................. 19 
2.2.2 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηηο επηρεηξήζεηο  ..................................... 20 
2.2.3 Σξάπεδα Καη Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο  ............................................. 21 
2.2.4 Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη Γεσξγία .............................................. 22 

2.2.5 Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο  θαη Οηλνπνηεία  ......................................... 23 
2.2.6 Ο Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηελ Τγεηά............................................ 24 

2.3 ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ................................................................... 25 
2.3.1 Σα έμη εκπφδηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ  ..................................... 25 

2.3.2 Γαπάλεο θαη παξαβηάζεηο ηνπ cloud ........................................................ 26 
2.4 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζην εμσηεξηθφ ............................................ 27 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ............................................................... 34 
3.1 ΟΡΗΜΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ................................................................. 34 

3.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ............................................................................. 38 
3.3 Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ..................................................... 40 
3.4 Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ....................................................... 48 

3.5 ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΑΗ ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ........................... 50 

Κεθάιαην 4........................................................................................................... 52 
4.1 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ...................................................................................... 52 
4.2 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ .................................. 52 

4.2.1 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ......................................................................... 54 

4.3 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή θαη αζθάιεηα ........................................ 55 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5...................................................................................................... 62 

5.1 ΟΡΗΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ................................................. 62 
5.2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ............................................................................ 63 

5.3 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ...................................................................................... 64 
5.4 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ............................................................ 66 
5.5 ΣΖΛΔΨΑΣΡΗΚΖ ........................................................................................... 67 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ .................................................. 70 

6.1 ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ......... 70 
6.2  S.W.O.T αλάιπζε ....................................................................................... 71 



xvi 
 

6.3 Ζ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 74 
6.4 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΠΔ .................... 75 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ................. 78 

7.1 ΟΡΗΜΟ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ........................................ 78 
7.1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δηθνληθψλ Κφζκσλ  ........................................... 79 

7.2  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΗΚΧΝ ΚΟΜΧΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ....................... 81 
Δηζαγσγή ....................................................................................................... 81 

7.2.1 ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ................................ 81 
7.2.1 Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή 
απνθαηάζηαζε ............................................................................................... 82 
7.3.1 Άγρνο , Φνβίεο, Μεηαηξαπκαηηθά νθ θαη Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ..... 83 

7.3.2 Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη ε  Θεξαπείαο ηεο Πξνζνρήο  ................. 84 
7.3.3 Θεξαπεία Απφζπαζεο Πξνζνρήο ηνλ Καξθίλν ...................................... 85 
7.3.4  Ζ Υξήζε Σεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ηηο Πξνζνκνηψζεηο 
Υεηξνπξγηθψλ Καηαξηίζεσλ  ........................................................................... 85 

7.3.5  Θεξαπεία κέζσ avatar γηα ζρηδνθξελείο ................................................. 86 
7.4  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
.......................................................................................................................... 87 

7.4.1 SecondLife  ............................................................................................ 87 

7.4.2 Healthinfolsland .................................................................................... 88 
7.4.3 Σν παξάδεηγκα VNEC—VirtualNeurologicalEducationCentre  ................ 88 

7.5  Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΗΑΣΡΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΣΟ ΚΟΜΟ ΣΖ 
ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ............................................................... 88 

7.5.1 Δθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ  ......................................................................... 88 
7.5.2 Δθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ  ................................................................. 89 
7.5.3 Δθπαίδεπζε ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ)  .......................... 89 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8...................................................................................................... 90 

8.1 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.................................... 90 
8.1.1  Σα ηξία επίπεδα .................................................................................... 90 

8.2 Ζ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο .................................. 91 
8.3 ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ........................................................................ 92 

8.4 ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ......................................................................... 93 
8.5 ΤΓΚΡΗΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ .................... 94 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9...................................................................................................... 96 
9.1 ΔΗΑΓΧΓΖ.................................................................................................. 96 

9.2 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ........................................................................................... 96 
9.2.1. ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ .................................................................................. 96 
9.2.2  ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ ................................................................................. 100 
9.2.3 Γ.Ν.ΠΤΡΓΟΤ...................................................................................... 101 

1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΤΡΓΟΤ ................... 101 
9.2.4 ΚΧΝΣΑΝΣΟΤΠΧΛΔΗΟ ................................................................... 103 

9.3 ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ............................................................................... 105 
9.4. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ............................................................................... 119 

9.4.1 Γείγκα θαη κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο  ..................................................... 121 
9.4.2 Βήκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο  ................................................................... 122 

9.5 Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο  ............................................................... 123 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ.............................................................. 142 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ............................................................................................... 144 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ .................................................................................................... 144 
ΞΔΝΖ.............................................................................................................. 145 



xvii 
 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΠΖΓΔ ............................................................................... 145 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ................................................................................................. 147 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ................................................................................................. 150 

 

 
 



1 
 

  

Εισαγωγή 
 
 «Σα πάληα ξεη» έιεγε ν Ζξάθιεηηνο θαη ε λέα ςεθηαθή επνρή έξρεηαη λα καο ην 

απνδείμεη. Ο ρψξνο ηεο πγείαο δε κέλεη αλεπεξέαζηνο απφ ην θχκα ηνπ ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ. Έρεη έξζεη φκσο ε ςεθηαθή επνρή φκσο ζηα λνζνθνκεία ηεο 
ρψξαο καο; 
ηα πξψηα θεθάιαηα  ηεο εξγαζίαο, παξαηίζεηαη αξρηθά ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαζψο θαη νη θιάδνη πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ απηφλ. Απφ ηελ 
γεσξγία σο ην ηξαπεδηθφ θιάδν ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο έρεη αιιάμεη ηνπο 
θιάδνπο πξνο ην θαιχηεξν δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα κηα πεηπρεκέλε αλάπηπμε ζε 
θάζε θιάδν αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε επίδξαζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζην εμσηεξηθφ ζπγθξίλνληαο έηζη ηελ κεηνλεθηηθή ζέζε 
ηεο ρψξαο καο ζην ςεθηαθφ θνκκάηη έλαληη άιισλ ρσξψλ.  
ην ηξίην θεθάιαην δηαπηζηψλνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ςεθηαθήο πγείαο ε νπνία 
έρεη ζέζεη ηα ζεκέιηά ηεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φπσο ηελ ηειεταηξηθή φπνπ 

βνεζά λα εμειηρζεί έηζη ν ρψξνο ηεο πγείαο. 
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο θαζψο θαη γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σέινο, κέζα απφ έξεπλα απνδεηθλχεηαη φηη ε εθπαίδεπζε ζην δηνηθεηηθφ αιιά θαη ζην 
πιεξνθνξηαθφ ηκήκα ζα επεξεάζεη πνιχ ηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο ζην θνκκάηη ηνπ 
ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 1 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζην 

ρώξν ηεο πγείαο ζηε ρώξα καο, 

δηαθέξεη από ηνπ εμσηεξηθνύ? 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 2 Πνηα ε επίδξαζε ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ζην ρώξν ηεο 

πγείαο? 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 3 Πνηα είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο 

ςεθηαθήο πγείαο ζε έλα δεκόζην 

λνζνθνκείν ηεο ρώξαο καο? 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 4 Πώο επεξεάδνπλ ην ρώξν ηεο πγείαο νη 

ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ? 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 5 Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη 

αδπλακίεο ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ? 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : Ο ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ  

Οξηζκόο 

  

Ζ επνρή καο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ηε ξαγδαία 
αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ αιιά θαη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα  
κεηαθέξνπλ θαη λα δέρνληαη πιεξνθνξίεο εχθνια θαη γξήγνξα απνθηψληαο ηε γλψζε 

πνπ ζέινπλ έρεη θάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αθφκα πην ηζρπξέο θάλνληαο πξάγκαηα 
πνπ ζην παξειζφλ ζα ηνπ θαληάδνληαλ αδχλαηα. Φπζηθά φια απηά ζπλάδνπλ κε ηελ 
ςεθηαθή επνρή δίλνληαο ζηνλ άλζξσπν  ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο αιιαγέο απφ ηε 
παξαδνζηαθή βηνκεραλία ζηε ςεθηαθή επνρή, δειαδή ζε κηα επνρή πνπ βαζίδεηαη 

ζηε πιεξνθνξία. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ε επνρή απηή θαίλεηαη λα μεθίλεζε ζηα 
ηέιε ηνπ 20

νπ
 αηψλα ελψ κε ηελ εθεχξεζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζεσξείηαη φηη ε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο έρεη 
κεηεμειηρζεί ζηελ επνρή ηεο πξνζνρήο. (Wikipedia)  

Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 1980 θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε 
ςεθηαθή επνρή θαίλεηαη λα έρεη ηα δηθά ηεο φπια ή αιιηψο εξγαιεία ηα νπνία 
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νη θχξηεο πεγέο αλάπηπμεο ηεο ζχγρξνλεο 
νηθνλνκίαο. Σα ςεθηαθά εξγαιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ. 
Μπνξεί λα αιιάμεη ην θφζκν ζην ηξφπν πνπ επηθνηλσλεί πνπ ιεηηνπξγεί αιιά θαη πσο 
εθπαηδεχεηαη κε ηα λέα δεδνκέλα. 
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Wikipedia ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή θαη 
ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζε θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη 
δηαβίσζεο.  
πγθεθξηκέλα, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη 
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα 
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπο.(Wikipedia) 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη κία εηδηθή εθαξκνγή φπνπ έγθπξα αμηνπνηεί ηελ 
ηερλνινγία ζε κία νηθνλνκία αιιά αθφκα θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.  
Υαξαθηεξίδεηαη σο θάηη θαηλνηφκν –κε κία δφζε πξσηνηππίαο ζα έιεγε θαλείο 
παηψληαο πάλσ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμνπκε θάηη 
εληειψο θαηλνχξην δεκηνπξγψληαο πξσηνπνξηαθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια.  
Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 
φξν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ( digital transformation). Σν εξψηεκα φκσο είλαη αλ 

έρνπλ μερσξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.  
ηελ επνρή καο φπνπ δηαθαηέρεηαη απφ κία έληνλε ςεθηαθή ηερλνινγηθή επαλάζηαζε 
δηαπηζηψλνπκε φηη έρεη γίλεη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο ε ςεθηαθή 
ηερλνινγία είηε είκαζηε επηρεηξήζεηο είηε απινί θαηαλαισηέο. Γηα παξάδεηγκα , δελ 

ππάξρεη θακία επηρείξεζε-αθφκα θαη κία κηθξή –πνπ λα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 
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ρσξίο ππνινγηζηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο φπνπ επηδηψθνπλ λα 
έρνπλ  έλαλ ππνινγηζηή γηα λα ηειέζνπλ ίζσο θάπνηα εξγαζία απφ ηε δνπιεηά ηνπο, 
λα ςπραγσγεζνχλ ή αθφκα θαη λα ραιαξψζνπλ. αλ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα 

ζθεθηνχκε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπνπ ν θαζέλαο καο φπσο θαη ε θάζε 
επηρείξεζε έρεη ςεθηνπνηεζεί. Χζηφζν εδψ είλαη αλάγθε λα δηαρσξίζνπκε θάηη πνιχ 
βαζηθφ. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ ελλννχκε ηε 
δπλαηφηεηα γηα παξάδεηγκα νη ππάιιεινη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή ηνπο λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο φπνπ 
δνπιεχνπλ. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κηθξά βήκαηα πνπ ηείλνπλ πξνο 
ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο απφ ηελ άιιε είλαη 
αξθεηά πεξίπινθε δηαδηθαζία θαζψο βξίζθεηαη ζηε θαξδηά ηεο επηρείξεζεο 

θαιχπηνληαο ηκήκαηα απφ ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο πσιήζεηο κέρξη ηελ εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη λα αμηνπνηνχλ κε ην 
θαιχηεξν ηξφπν ηα φπια ηα νπνία δηαζέηνπλ ρσξίο λα ηα αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπηα 
κε ζθνπφ λα θαηαθέξεη λα θέξεη ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηελ εηαηξεία. ηαλ 

επηθνηλσλείο κε έλαλ πειάηε δελ αξθεί έλα ηειέθσλν ψζηε λα θιείζεη κία ζπκθσλία. 
Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα λα εηζέιζεη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα πξέπεη 
λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ λννηξνπία κηαο επηρείξεζεο, θάηη πνπ ζεσξείηαη αξθεηά 
δχζθνιν γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Ζ δπζθνιία ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα ζπλαληάηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 
λννηξνπία. ε φια απηά ρξεηάδνληαη επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά ε 
δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ νηθνλνκία φπνπ έρεη εηζέιζεη ζην 
ςεθηαθφ θφζκν ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ζε φιν απηφ θαη λα θεξδίζεη ηελ κάρε 

ζηελ επνρή καο . 

 

1.1 Ο ΠΡΧΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ 
 

Ο πξψηνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο έθαλε ηελ εκθάληζή ζηηο αξρέο ηνπ 1980  φηαλ 
ε ηερλνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή άξρηζε λα θάλεη ηα πξψηα ηεο δεηιά βήκαηα ζηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο απνηέιεζαλ θαζεκεξηλφηεηα γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δσή ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο θπζηθά θαη ην δηαδίθηπν. Πιένλ 
κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ γξήγνξα θαη εχθνια ηη γίλεηαη παγθφζκηα ελψ 
αληηθαηαζηάζεθε ε αλζξψπηλε εξγαζία απφ ηε ηερλνινγία. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηερλνινγίαο έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηνλ δεχηεξν ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ.  

 
1.2 Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ 

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ήηαλ θπζηθά ζηελ παξαγσγή αιιά θαη ζηε 
δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο έθεξε ζηηο εηαηξείεο ηελ ελζσκάησζε ηνπ 2

νπ
 ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ή αιιηψο CPS: cyber physical system. Ο φξνο απηφο θπζηθά 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην ηξφπν πνπ παξάγνπκε αγαζά αιιά θαη ππεξεζίεο, ζηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηψλ. Σν CPS βνεζάεη 
ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ησλ κεραλψλ ή 
ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη 
επηθνηλσληψλ.  

Ο δεχηεξνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο θέξλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο φπσο:  

 Μεηαβνιέο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζηα δίθηπα δηαλνκήο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, κε ηαπηφρξνλε επηηάρπλζε ηεο δηεζλνπνίεζήο ηνπο. Μεγάιεο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 2
ν
 ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ γηα ηε 
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θαιχηεξε ρξήζε ηεο παξαγσγήο αιιά θαη πσο ζα θάλνπλ δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο  

 Μεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αμηνπνηψληαο κε ην θαιχηεξν ηξφπν επξχηαηεο ηνπηθέο θαη δηεπηρεηξεζηαθέο 

δηθηπψζεηο. 

 Μεηαβνιέο ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, ην νπνίν ζα επηθέξεη αιιαγέο ζην 

ηξφπν πνπ ζα γίλνληαη νη επελδχζεηο 

 Μεηαβνιέο ζηηο απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

 Μεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

 Μεηαβνιέο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, απφ ηνπο λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο 

θαη αμηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, 

 Μεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη δηαλνκήο  

 
Δπηπιένλ εχινγν ζα ήηαλ λα ιεθζνχλ ππφςε δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη κηαο έμππλεο κεραλήο (εζηθή 

θχζε), ηηο επζχλεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαινγηζηνχλ ηφζν ζην παξαγσγφ φζν θαη ηνλ 
ηδηνθηήηε θαη δηαρεηξηζηή κηαο εηαηξείαο (λνκηθή θχζε), αιιά θαη λα δηεξεπλεζεί ε 
νηθνλνκηθή πιεπξά φηαλ κηιάκε γηα λένπο θαηαλαισηέο ή λέα πξντφληα). Δπίζεο ζα 
κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θπζηθψλ πφξσλ 

αιιά θαη ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα κεραλήκαηα ηεο 
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (νηθνινγηθή θχζε ) θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πνπ 
πξνζπαζήζνπλ λα θιέςνπλ πιεξνθνξίεο (θπβεξλνέγθιεκα-cybercrime). 

Θα δνχκε φηη ζε ιίγα ρξφληα ν 2
νο

 ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα έρεη επεξεάζεη ηελ 
απαζρφιεζε φζνλ αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ θάζε αηφκνπ κέζα ζε κηα εηαηξεία. Δλψ 
ζα δνχκε φηη ε παξαδνζηαθή βηνκεραλία είρε ζηεξηρηεί ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο ν 2

νο
 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο εληείλεη λα αμηνπνηεζνχλ πξφηππα ηα νπνία ζα 

νδεγήζνπλ ζην κνλνπψιην. 
Ζ λέα ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα επηηξέςεη 
ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζε ρψξεο αλαπηπγκέλεο έλαληη ρσξψλ  κε ρακειφ εξγαζηαθφ 
θφζηνο. Ο θιάδνο ηεο ξνκπνηηθήο δαλείδεη ηα έμππλα εξγνζηάζηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηα 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα αιιά θαη ηνπο 3D εθηππσηέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε έλα 
εμαηνκηθεπκέλν πξφηππν θαη κπνξνχλ λα παξάγνπλ πνιχπινθα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο, ρσξίο αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ή άκεζε αλζξψπηλε 
παξέκβαζε ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή. Γλσζηά παξαδείγκαηα ηέηνησλ κνληέισλ 

ππεξεζηψλ είλαη νη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Instagram, νη πάξνρνη 
ηεο «νηθνλνκίαο θαηφπηλ παξαγγειίαο» (Economy on Demand), φπσο ην Taxi Beat ή 
νη ππεξεζίεο θνηλήο ρξήζεο, φπσο ην Netflix.  
Φπζηθά ζε φια απηά κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη εθαξκνγέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, δειαδή ηελ έμππλε ζπκπεξηθνξά 
γηα λα ιπζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ρξήζηκσλ ππνινγηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 
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1.3 ΜΟΡΦΔ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 
 
Μέζα απφ έξεπλεο θαη θπξίσο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Βηνκεράλσλ ην Μάην ηνπ 

2017 «ε ςεθηαθή Διιάδα, ν δξφκνο πξνο ηελ αλάπηπμε» αλέδεημαλ σο θχξηα 
ζπζηαηηθά κνξθήο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηα εμήο :  
 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ (big data analytics): αλαιχεη κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλα θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 Τπνινγηζηηθφ λέθνο (cloud): ην ππνινγηζηηθφ λέθνο πεξηιακβάλεη ηελ 

απνζήθεπζε, ρξήζε θαη επειημία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα παξέρνληαη δηαδηθηπαθά. 

  Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (virtual reality): πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο 

ηξηζδηάζηαηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

αιιειεπηδξά θαη λα ληψζεη φηη βξίζθεηαη ζην πξαγκαηηθφ θφζκν θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (augmented reality): νη θπζηθέο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο ςεθηαθέο  ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη λα δψζνπλ ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο ζ έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 Σερλεηή λνεκνζχλε (virtual reality): είλαη ε επηζηήκε πνπ ιφγσ ησλ 

εηδηθψλ αιγνξίζκσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί ζπζηήκαηα ηα 

νπνία αληηιακβάλνληαη, επηθνηλσλνχλ θαζψο θαη λα ζθέθηνληαη 

νξζνινγηθά 

 Πιαηθφξκεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο (enterprise collaboration 

platforms): Πξφθεηηαη γηα εηδηθέο πιαηθφξκεο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ 

εηαηξηθή ζπλεξγαζία αληαιιάζνληαο πιεξνθνξίεο ή κε ηελ απνζηνιή 

γξαπηψλ κελπκάησλ –βηληενθιήζεσλ αιιά θαη αξρείσλ θάηη πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επειημίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (internet of things): ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αιιαγή παξακέηξσλ ή πξνεηδνπνίεζεο κέζσ εηδηθψλ αηζζεηήξσλ κε ην 

δηαδίθηπν ζπιιέγνληαο δεδνκέλα. 

 Αιπζίδα ησλ κπινθ (blockchain): θαηαγξάθεη κεγάιεο ζπλαιιαγέο κε 

αζθάιεηα ρσξίο θακία παξέκβαζε φπνπ απηφ νθείιεηαη ζηα 

θξππηνζπλαιιάγκαηα φπσο ην bitcoin. 

 Μάζεζε κεραλήο(machine learning): Υξεζηκνπνηείηαη πξνεγκέλε ηερλεηή 

λνεκνζχλε γηα λα αλαδεηρζνχλ κνηίβα πάλσ ζε δεδνκέλα θαη 

ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή γηα λα βειηησζεί ε 

απφδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ εθηειείηαη κηα εξγαζία. 
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 Σξηζδηάζηαηε εθηχπσζε(3Dprinting): έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε αληηθείκελα κέζσ ελαπφζεζεο θάπνηνπ πιηθνχ φπσο πρ 

ην πιαζηηθφ γηα θεθαιή εθηχπσζεο. ην ζηάδην ηνπ πεηξακαηηζκνχ 

απνηειεί κία γξήγνξε θαη θζελή κέζνδν φζνλ αθνξά ηε θαηαζθεπή 

ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ 

 Απηφλνκα ξνκπφη(autonomo robots): εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελσλ 

εξγαζηψλ απφ κεραλέο κε πςειφ βαζκφ κεραλέο πνπ δηαζέηνπλ ηνλ 

θαηάιιειν βαζκφ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ 

κε πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο, αληαπνθξηλφκελεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο 

δίρσο επίβιεςε. 

 Γη-επαθέο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (APIs): κέζα απφ έλα ελδηάκεζν 

ινγηζκηθφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψλνπλ αηηήκαηα αιιά θαη λα 

αληαιιάζνπλ δεδνκέλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκεκέλε κνξθή αιιά θαη 

ηαμηλφκεζε. 

 

ε απηφ ην ζεκείν εχινγν είλαη λα αλαθέξνπκε πσο νη βαζηθέο κεηαβνιέο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο :  

1. Μεηαβνιέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηα δίθηπα δηαλνκήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ηελ παξάιιειε επηηάρπλζε ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ηνπο. κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζην εμσηεξηθφ κε δηεζλείο αιπζίδεο αμίαο, 

ηζρπξνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο ειέγρνληαο ηα δεδνκέλα θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπο.  

2. Μεηαβνιέο ζηνλ νξγαλσηηθή δνκή ησλ αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηφζν ησλ ηνπηθψλ φζν θαη ησλ δηεζλψλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηθηπψζεσλ. 

3. Μεηαβνιέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηα γεληθφηεξα πεδία ηεο 

απαζρφιεζεο, φπσο ηηο κνξθέο εξγαζίαο, ηνπο φξνπο, ην ρξφλν, ην 

αληηθείκελν θαη ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο. 

4. Μεηαβνιέο ζηελ θνηλσληθή νξγαλσηηθή δνκή, κε ζεκαληηθφηεξν ζεκείν 

ηνλ θίλδπλν ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζε ρψξεο, θιάδνπο, θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πιεζπζκνχ.(ΔΒ, Ζ ςεθηαθή Διιάδα, ν 

δξφκνο πξνο ηελ αλάπηπμε, 2017) 

 

1.4 ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΟΥΖ  
 

Ζ επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο  ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απαηηεί θαη σζεί 
ηηο επηρεηξήζεηο λα βξνπλ κία ιχζε γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπο είλαη αλ θάζε επηρείξεζε 
αιιάμεη λννηξνπία, ςεθηνπνηεζεί, δειαδή λα ελαξκνληζηεί κε ην ςεθηαθφ 
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πεξηβάιινλ. Ζ ςεθηαθή επνρή ζα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο φρη κφλν λα 
επηβηψζνπλ αιιά θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ. Ζ ςεθηαθή επνρή εηζήιζε ζηηο  δσέο 
ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηερλνινγία εμειηζζφηαλ. Πνηεο ήηαλ φκσο 

νη αλάγθεο πνπ γελλήζεθε ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ;  
 

 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα παξαηεξνχκε ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ κέζα απφ πέληε ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη ε ςεθηαθή επνρή 

δεκηνπξγεί αιιά θαη πξνζθέξεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο. 
Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη επηρεηξήζεηο μεπεξλνχλ εκπφδηα πνπ είραλ ζην 
παξειζφλ φπσο γηα παξάδεηγκα ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο, ν νπνίνο ηνπο εκπφδηδε 
λα μέξνπλ αξθεηά πξάγκαηα. Πιένλ ελεκεξψλνληαη θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα κεξίδηα αγνξάο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αγνξέο. Κχξηνο 
ζθνπφο είλαη ε επηρείξεζε λα αιιάμεη ην ηξφπν ζθέςεο θαη λννηξνπίαο, λα 
ζπκβαδίδεη κε ηα δξψκελα ηεο επνρήο, λα δεκηνπξγήζεη έλα αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ην νπνίν ζα απνδίδεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζα βνεζήζεη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο λα είλαη παξαγσγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Ο 
δεχηεξνο ιφγνο είλαη ην ιεγφκελν cloud computing φπνπ νη ππεξεζίεο ησλ cloud 
απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σν cloud κπνξεί λα 
πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε επειημία αιιά θαη λα απμήζεη ηηο απαηηήζεηο κηαο 

επηρείξεζεο. Σελ βνεζάεη ελεξγά λα αλαπηπρζεί κε βάζε ζηνηρεία ησλ πειαηψλ κηαο 
επηρείξεζεο αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο. Ο ηξίηνο 
ιφγνο είλαη νη πειάηεο. ινη καο έρνπκε ππάξμεη πειάηεο φπνπ ζα αλαδεηήζνπκε κε 
κεγαιχηεξε επθνιία ην πξντφλ πνπ επηζπκνχκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή αθφκα λα 

έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηήκαηνο εγθαηαζηεκέλν ζην  θηλεηφ καο θάηη πνπ 
καο σζεί βιέπνληαο ην ζήκα λα κπαίλνπκε θαη λα βξίζθνπκε ζπκθέξνπζεο 
πξνζθνξέο. Οη επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ινηπφλ ζ απηφ αιιά ζα πξέπεη λα 
εμειίζζνληαη δηφηη ιφγσ η αληαγσληζκνχ εχθνια αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πειάηε. Αλ 

γίλεη απηφ ε επηρείξεζε πξέπεη λα επσθειεζεί αθφκα θαη απφ απηφ ην γεγνλφο θαη λα 
αλαδεηήζεη πνπ πζηεξεί θαη έθηαζε ζε απηφ ην ζεκείν ην πειάηε λα αιιάμεη ηελ 
επηινγή ηνπ αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κε ζθνπφ ηελ άκεζε βειηίσζή ηεο. Ο 
ηέηαξηνο ιφγνο γέλλεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε ηερλεηή 

λνεκνζχλε. Ζ αιιαγή έγηλε εθηφο απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ηερλεηή 
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λνεκνζχλε. Απηφ πνπ ζίγνπξα άιιαμε πέξα απφ ηηο αλαιχζεηο δεδνκέλσλ είλαη ε 
ηερλεηή λνεκνζχλε. Πνιιέο επηρεηξεζηαθέο εξγαζίεο ηεινχληαη ζε ιηγφηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θάηη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο λα 

αζρνινχληαη κε πην επνηθνδνκεηηθά έξγα θαη λα ιχλνπλ πην ζηελά δεηήκαηα ησλ 
πειαηψλ. Μειινληηθά πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ γηα 
ηελ επίιπζε πην ζχλζεησλ ζεκάησλ θάηη πνπ ζα θαηαζηήζεη απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα 
θαηέρνπλ κεγάιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ο ηειεπηαίνο ιφγνο απνηειεί ε 

θπξηαξρία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ ζηελ αγνξά. Ζ θαζεκεξηλή επαθή κε 
ηνπο πειάηεο ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο δεκηνπξγεί θαη βαζίδεηαη ζ έλαλ 
ζεκαληηθφ φγθν δεδνκέλσλ. Απηά ηα δεδνκέλα κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθνδνηνχλ 
ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζε ςεθηαθά 

κεηαζρεκαηηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηδέεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
εθπιεξψζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Ο ςεθηαθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο ζα πξέπεη ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 
κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πνιιά δεδνκέλα, λα αλαιχεη ζπκπεξηθνξέο πειαηψλ θαζψο 

θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα θαηαλνήζεη ηη δεηάεη ε αγνξά. 
ια απηά ζα επηηεπρζνχλ κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ην 
νπνίν αλ ιείπεη απφ κία επηρείξεζε δε ζα κπνξέζεη λα έρεη ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα 
πνπ ζέιεη. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
απνηειεί έλαλ ζεκειηψδε ππιψλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ 
αθέξαηε ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά πνπ δηέπεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ θαζψο θαη 
λα δηαθνξνπνηεζνχλ αθνχ πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εμειίμεηο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο. 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φζν απμάλνληαη ξαγδαία νη 
εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο είλαη απαξαίηεην θαη φρη απιά επηινγή ε πηνζέηεζε ηνπ 
ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Οη επηπηψζεηο ζε κία αληίζεηε επηινγή είλαη φηη νη 
πειάηεο ζα πξνηηκήζνπλ ηνπο αληαγσληζηέο νη νπνίνη ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηo ίδην 

πξντφλ κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη επθνιία ελψ φιν απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηε θήκε 
ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο πξνυπνινγηζκνχο. Δπνκέλσο, φπνηα παιηά 
επηρείξεζε ζέιεη λα επηβηψζεη πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζηελ πνιηηηθή ηεο, ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.  

 

1.5 ΟΦΔΛΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 
 
Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζηηο δσέο ησλ επηρεηξήζεσλ  

παξέρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα : 

 Αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Μέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην 2018 θαλέξσζαλ 
φηη ην 44% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ηνπ ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ –ζρεδφλ ην κηζφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ – νη νπνίεο εγθαζηζηνχλ λέεο ηερλνινγίεο κέζα ζηελ επηρείξεζή 
ηνπο. Δπίζεο θάζε λέα επηρείξεζε ε νπνία εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά έρεη ήδε 
ςεθηνπνηεζεί κε ζθνπφ λα παξακείλεη ζηνλ αληαγσληζηηθφ θιάδν θαη λα 
εδξαησζεί ζηελ αγνξά. Αλ κία επηρείξεζε δελ αθνινπζήζεη ηελ ςεθηαθή 

επνρή δε ζα επηβηψζεη έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ελζσκάησζε ςεθηαθψλ 
ζπζηεκάησλ ζα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή, 
παξαγσγηθή αιιά θαη επέιηθηε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Απηφ θπζηθά 
ζεσξείηαη θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. 
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 Απνδνηηθνί εξγαδόκελνη 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο αθνξά άκεζα ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη αλάινγα αλ εθπαηδεπηνχλ θαη θαηαξηηζηνχλ 
ζσζηά ζηα λέα δξψκελα ηεο ςεθηαθήο επνρήο ζα πξνζθέξνπλ ζηελ 
επηρείξεζε απνδνηηθά απνηειέζκαηα θαζψο ζα παξακέλεη ρξφλνο λα 
αζρνινχληαη κε δεηήκαηα πην ζνβαξά πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Οπφηε 

νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα απηνκαηνπνηνχληαη κε ηε ξνκπνηηθή ή 
ηερλεηή λνεκνζχλε. 

 
 Καιύηεξε εκπεηξία γηα ην πειάηε 

ηφρνο θάζε επηρείξεζεο  είλαη φρη απιά λα κεγαιψζεη ην πειαηνιφγηφ 
ηεο αιιά θαη λα θξαηήζεη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ην πθηζηάκελν 
πειαηνιφγην ηεο επραξηζηεκέλν. Οη επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα είλαη 

αληαγσληζηηθέο αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα εηζέιζνπλ ζηνλ ςεθηαθφ 
θφζκν , ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο  λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 
πειαηψλ ηεο εθαξκφδνληαο ηελ ηερλνινγία . έηζη ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία 
κηαο θαιχηεξεο ηζηνζειίδαο ή κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα ηελ εγθαζηζηνχλ ζηα 

θηλεηά ηνπο αιιά θαη εθαξκφδνληαο ςεθηαθέο πξνζθνξέο.  

 

1.6 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 
 

Δθηφο απφ  ηα ζεηηθά ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε θαη ηα αξλεηηθά ή ηηο δπζθνιίεο 
πνπ κπνξεί λα έρεη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Κάπνηα απφ ηα 
αξλεηηθά παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 Γεκηνπξγνύληαη εζσηεξηθέο δηαηαξαρέο ζηελ επηρείξεζε : θάζε ηη 

θαηλνχξην κέζα ζηελ εηαηξεία θέξλεη ηε δηαθνξά αθνχ απνηειεί θάηη 

άγλσζην. Γη απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα 

εθπαηδεπηνχλ γηα λα κάζνπλ ην λέν ζχζηεκα. Χζηφζν ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη αλζξψπσλ φπνπ θάπνηνη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ εχθνια ζηηο λέεο 

αιιαγέο θαη κε απηφ ην ηξφπν λα αλαθαιχςνπλ λέεο δεμηφηεηεο ελψ απφ ηελ 

άιιε ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη κε ηηο  λέεο αιιαγέο. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη ε θάζε επηρείξεζε λα εθπαηδεχζεη ζσζηά ην 

πξνζσπηθφ ηεο δίλνληάο ηνπο ηα θαηάιιεια θίλεηξα λα εξγαζηνχλ αιιά θαη 

λα αηζζάλνληαη  φκνξθα θαη αζθαιείο ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 πλερόκελεο αιιαγέο: Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ καο 

σζεί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη φια αιιάδνπλ γξήγνξα θαη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ ςεθηαθή επνρή ε νπνία εμειίζζεηαη φιν θαη 

πην γξήγνξα ελψ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη πξέπεη 

λα λαη έηνηκεο γηα ηηο ςεθηαθέο αιιαγέο. 

 Υξνλνβόξα θαηάζηαζε: Ζ επηρείξεζε φηαλ απνθαζίζεη γηα ηηο αιιαγέο ζα 

πξέπεη λα ζθεθηεί πνην ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη αιιά θαη πνην ζα 

εθαξκφζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο 

απνηειεί κηα ρξνλνβφξα θαηάζηαζε  αθνχ πξέπεη λα γίλνπλ αξθεηέο έξεπλεο 
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αιιά ρξεηάδεηαη θαη επηπιένλ ρξφλνο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ λα κάζεη λα ην ρεηξίδεηαη ζσζηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 
2.1 O ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

2.1.1 Δθαξκνγή θαη αλζξώπηλν δπλακηθό  

 
ηηο κέξεο καο ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί ηφζν 
ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ςεθηαθήο 
ηερλνινγίαο έρεη θέξεηο ηηο επηπηψζεηο ηεο ηφζν ζε θνηλσληθφ επίπεδν φζν θαη ζην 

νηθνλνκηθφ δεκηνπξγψληαο αιιαγέο πνπ ζίγνπξα είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςνπκε. 
Μηα ρψξα είλαη ςεθηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηελ ΔΔ φηαλ κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηε 
ζπλδεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δειαδή θαηά πφζν ην 
αλζξψπηλν θεθάιαην κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζηελ 

ςεθηαθή ηερλνινγία. Ζ ρψξα καο αλάκεζα ζηηο 28 ρψξεο ηεο ΔΔ θαηαιακβάλεη ηελ 
πξνηειεπηαία ζέζε ζχκθσλα κε ην δείθηε DESI. Ζ 27

ε
 ζέζε πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα 

καο είλαη άθξσο απνγνεηεπηηθή  ελψ ζηε ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Ρνπκαλία κε 
κηθξή δηαθνξά απφ ηελ Διιάδα. Απηφ πξέπεη λα καο δίλεη ηελ ζθέςε φηη αλ δελ 

αιιάμνπκε θάπνηα πξάγκαηα κπνξεί εχθνια λα θαηαιήμνπκε ζηε ηειεπηαία ζέζε  
ελψ ζχκθσλα κε έξεπλεο ε ρψξα καο δελ έρεη θάλεη θακία κεγάιε πξφνδν ζε ζρέζε 
κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαζψο ην 2017 έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε πην 
αξγή αλαπηπμηαθή γηα ηε πξφνδν ηεο ρψξαο καο. πγθεληξσηηθά ζα ιέγακε φηη ε 

ρψξα καο ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαιακβάλεη ηηο εμήο ζέζεηο : 
1. Σελ 11

ε
 ζέζε φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ζηαζεξψλ επδσληθψλ επηθνηλσληψλ  

2. Σελ 28
ε
 ζέζε ζηε δηείζδπζε επδσληθψλ επηθνηλσληψλ ππεξχςειεο ηαρχηεηαο 

3. Σελ 28
ε
 ζέζε ζηε θάιπςε επδσληθψλ επηθνηλσληψλ πςειήο ηαρχηεηαο 

4. Σελ 28
ε
 ζέζε ζηε δηείζδπζε επδσληθψλ επηθνηλσληψλ πςειήο ηαρχηεηαο. 

5. Σελ 28
ε
 ζέζε ζηελ επξσδσληθή θάιπςε πςειήο ηαρχηεηαο  

6. Σελ 27
ε
 ζέζε ζηε δηείζδπζε θηλεηψλ επδσληθψλ επηθνηλσληψλ 

7. Σελ 25
ε
 ζέζε ζην δείθηε ηηκψλ επδσληθψλ ζπλδέζεσλ 

8. Σελ 22
ε
 ζέζε ζηε θάιπςε 4G 

9. Σέινο ζηελ 21
ε
 ζέζε ζηε δηείζδπζε ζηαζεξψλ επδσληθψλ επηθνηλσληψλ 

Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηα εμειηγκέλα κεραλήκαηα είλαη δχζθνιν λα δηεηζδχζνπλ 
ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο θαη απηφ νθείιεηαη απφ ην ρακειφ επίπεδν ζρεηηθά 
κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αιιά θαη επεηδή ζην δεκφζην ηνκέα ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ ην νπνίν λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν νδεγεί ζε 
κα επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.  

 

 Αλζξώπηλν δπλακηθό 

Ζ Διιάδα έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο αλζξψπηλν θεθάιαην ην νπνίν δελ είλαη 
εθπαηδεπκέλν γηα λα ππνδερηεί ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαζψο θαηέρεη 
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φπσο είδακε απφ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο  απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Καηέρνληαο ηε ρακειφηεξε ζέζε, έξεπλα έρεη δείμεη φηη ην πνζνζηφ 
πνπ έρεη ζηελ Διιάδα έλα βαζηθφ επίπεδν πάλσ ζηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο 

είλαη ην 46% ησλ Διιήλσλ. Άιιε έξεπλα πνπ έγηλε αλέδεημε φηη ην 67% ησλ 
Διιήλσλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν , έλα πνζνζηφ αξθεηά ρακειφ ζε ζρέζε 
κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο ην νπνίν έθηαλε ζε πνζνζηφ 81%. Ζ 
ρξήζε ησλ ΣΠΔ αγγίδεη ην πνζνζηφ ησλ 1.4%  έλα ρακειφ πνζνζηφ. 

Γπζηπρψο ν δεκφζηνο ηνκέαο ζα απνηειεί έλα δχζθνιν ηνκέα γηα λα 
πξνζαξκνζηεί ζε φιε απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο ςεθηαθήο επνρήο  ην νπνίν 
θνζηίδεη ηφζν ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζηελ θνηλσλία πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ρακειφ (38%) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

κέζν φξν ηεο Δ.Δ. (58%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηα ζεηηθά θαηαγξάθεθε ε 
δηείζδπζε ησλ θηλεηψλ επξσδσληθψλ ππεξεζηψλ, ε θάιπςε 4G πνπ πιεζηάδεη 
ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.  

 

2.1.2 Πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία  

 
Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη εθηφο απφ κία ηάζε ηεο κφδαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
πνπ αθνχγεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα αλαπηπρζεί, λα 
εμειηρζεί θαη λα πάεη έλα βήκα παξαθάησ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο. σζηφζν 

παξά ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πνιιέο επηρεηξήζεηο δηζηάδνπλ 
λα αγθαιηάζνπλ ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ση είλαη φκσο απηφ πνπ ηνπο θξαηάεη 
πίζσ παξφιν πνπ γλσξίδνπλ ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ αλ αλαινγηζηνχλ άιιεο 
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ πεηχρεη; Ζ έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο γλψζεο 

είλαη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα αιιά θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πάςεη 
λα ξηζθάξνπλ ιφγσ ηεο δεδνκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα 
αξπάμνπλ ηελ θαηάιιειε επθαηξία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν ςεθηαθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο. Χζηφζν κέζα απφ έξεπλεο ζα δνχκε φηη ην θνκκάηη απηφ είλαη 

παγθφζκην θαη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ θξίζε ηεο ρψξαο καο. Απηφ ζεκαίλεη 
κέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ αλαδείμεη φηη παξφιν πνπ 4 ζηηο 5 επηρεηξήζεηο 
αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ σζηφζν κφλν ην   
7% απφ φιεο απηέο έρνπλ θάλεη ην επφκελν βήκα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Μέρξη ην 2025 ε έιιεηςε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη λα 
μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηα 2.000.000 άηνκα. Απηφ πνπ ζα βνεζήζεη θάζε επηρείξεζε 
είλαη λα εκπηζηεπηεί ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη λα πηνζεηήζεη νξηζκέλα 
κνληέια πνπ ζα ηεο θέξνπλ ηελ επηηπρία.  

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δίλεη ν ςεθηαθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο ηα νπνία είλαη φηη ζα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ζα 
απμεζνχλ νη πσιήζεηο αιιά θαη ζα κεησζνχλ ηα θφζηε ελψ ζα κπνξέζνπλ λα 
βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο φπσο βιέπνπκε είλαη κηα θαηλνηφκα ιχζε γηα λα  
αληαπεμέιζεη κία επηρείξεζε ζηνλ αληαγσληζκφ , λα αλαπηπρζεί αιιά θαη λα απμήζεη 
ηα θέξδε ηεο. Ζ πηνζέηεζε ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ιχζεσλ ζα κπνξνχζε λα 
βνεζήζεη αθφκα θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηρζνχλ, λα απνθηήζνπλ 

κνλαδηθέο επθαηξίεο ζηελ αγνξά κε ειάρηζην θφζηνο. 
 
Μέζα απφ έξεπλεο 13 ρσξψλ βγαίλνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 
απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα : 
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2.1.3 Δπελδύζεηο ηεο ΔΔ ζην ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό  

 

Οη επξσπατθέο ρψξεο επηδηψθνπλ ζπλήζσο ζηφρνπο πγείαο πνπ πεξηιακβάλνπλ πςειή 
πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, ηζφηεηα, νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα θαη 
πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (EXPH, 2014). Ζ εμηζνξξφπεζε θαη ε 
βειηηζηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ 

εμειίμεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. πλήζσο 
πεξηιακβάλεη αληηζηαζκίζεηο κεηαμχ (ελδερνκέλσο αληηθξνπφκελσλ) ζηφρσλ, φπσο ε 
νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα θαη ε πνηφηεηα, απαηηψληαο θαλνληζηηθέο θξίζεηο απφ 
αξκφδηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη πνιίηεο. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ 
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε ηερλνινγηθή αιιαγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ηειεπηαία απηή 
δηαδηθαζία κπνξεί λα έρεη κεγάιεο ζπλέπεηεο γηα ην κέιινλ ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πγείαο. Πνιιέο ρψξεο αγσλίδνληαη κε ηελ επηζπκία, 
αθελφο, λα ηνλψζνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ πηνζέηεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ππφ 
ην πξίζκα ηεο ππφζρεζήο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 
θαη, αθεηέξνπ, λα θαηεπζχλνπλ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ζηελ επηζπκεηή 

θαηεχζπλζε θαη λα αμηνινγήζεη εάλ βειηηψλεη πξαγκαηηθά ηελ πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα 
ππνζηεξηρζεί φηη ηα νθέιε απφ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
ππεξηεξνχλ ησλ ζπλαθψλ δαπαλψλ (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο).  

χκθσλα κε ηε Mariya Gabriel, επίηξνπν γηα ηελ Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία, 
ε Δ.Δ. βειηίσζε ηηο ςεθηαθέο ηεο επηδφζεηο θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ πην 
ςεθηνπνηεκέλσλ θαη ησλ ιηγφηεξν ςεθηνπνηεκέλσλ ρσξψλ ειαθξψο κεηψζεθε (απφ 
36 ζε 34 κνλάδεο). Ζ Γαλία, ε νπεδία, ε Φηλιαλδία θαη νη Κάησ Υψξεο ζεκείσζαλ 

ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζην DESI 2018 θαη είλαη κεηαμχ ησλ παγθφζκησλ 
εγεηψλ ζηελ ςεθηνπνίεζε. Αθνινπζνχλ ην Λνπμεκβνχξγν, ε Ηξιαλδία, ην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία, ε Κχπξνο θαη ε Ηζπαλία, πνπ πξνρψξεζαλ πεξηζζφηεξν 
(βειηίσζε πάλσ απφ 15 κνλάδεο) ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Χζηφζν, νξηζκέλεο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. έρνπλ αθφκε πνιχ δξφκν θαη ε Δ.Δ. ζην ζχλνιφ ηεο πξέπεη λα 
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βειηησζεί ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθή ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Πεξίπνπ ην ίδην 
επηζεκαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ην McKinsey Global Institute, δειαδή ε αχμεζε 
ησλ παγθφζκησλ ξνψλ δεδνκέλσλ έρεη εληζρχζεη ην παγθφζκην ΑΔΠ πεξηζζφηεξν 

απφ 10%, αιιά ε Δπξψπε έρεη αμηνπνηήζεη κέρξη ζηηγκήο κφλν ην 12% ησλ 
δπλαηνηήησλ ηεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία ησλ δεδνκέλσλ. Μία απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη ε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνηφηεηαο.  
Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ δεδνκέλσλ ζην επξσπατθφ ΑΔΠ ην 2017 αλήιζε ζην 

2,4% απφ 2,2% ην 2016, νη επαγγεικαηίεο ζηελ Δπξψπε ζε απηφ ηνλ ηνκέα έθηαζαλ 
ηα 6,69 εθαηνκκχξηα απφ 6,19 εθαηνκκχξηα ην 2016, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 
3,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο 
Φεθηαθή Δπξψπε θαη ηελ επέλδπζε 9,2 δηζ. επξψ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επφκελνπ 

καθξνπξφζεζκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ην δηάζηεκα 2021-2027 ζηηο 
εληεηλφκελεο ςεθηαθέο πξνθιήζεηο, πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ 
λα εδξαησζεί ε Δπξψπε σο παγθφζκηα πξσηνπφξνο ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ.  
Με ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Φεθηαθή Δληαία Αγνξά, δεκηνπξγείηαη έλα ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην θαηάιιειν γηα ηελ ςεθηαθή επνρή. Σν πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε 
εμίζνπ θηιφδνμε ρξεκαηνδφηεζε θαη κε επελδχζεηο ζην πξφγξακκα Φεθηαθή 
Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ θαη λα 
αλαπηπρζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο ηεο Δπξψπεο. 

Απηέο νη θαίξηεο ζεκαζίαο ηθαλφηεηεο αθνξνχλ ηελ ππνινγηζηηθή πςειψλ 
επηδφζεσλ, ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ηελ θπβεξλναζθάιεηα θαη ηηο πξνεγκέλεο 
ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επξεία ρξήζε θαη πξνζβαζηκφηεηά ηνπο, 
ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

φζν θαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα.  
Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο επηθεληξψλεηαη ζε πέληε ηνκείο:  

1. Τπεξππνινγηζηέο: πνζφ χςνπο 2,7 δηζ. επξψ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ππεξππνινγηζηψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ 

ηνκέσλ, απφ ηελ πγεία θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο σο ηελ αζθάιεηα 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ηελ θπβεξλναζθάιεηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή ζα 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη επξχηεξε ρξήζε ησλ 

ππεξππνινγηζηψλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή Δπξψπε είλαη λα αλαπηπρζεί κηα παγθφζκηαο θιάζεο 

ππνδνκή ππεξππνινγηζηψλ θαη δεδνκέλσλ κε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα 

θιίκαθαο έσο ην 2022/2023 θαη κε δπλαηφηεηεο θιίκαθαο έσο ην 2026/2027, 

ψζηε ε ΔΔ λα εθνδηαζηεί κε ηε δηθή ηεο αλεμάξηεηε θαη αληαγσληζηηθή 

ηερλνινγία, λα επηηεπρζεί αξηζηεία ζηηο εθαξκνγέο θαη λα δηεπξπλζεί ε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ε ρξήζε ησλ ππεξππνινγηζηψλ. Οη ζρεδηαδφκελεο 

πξσηνβνπιίεο ζα βαζηζηνχλ ζηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηνπο 

ππεξππνινγηζηέο, ε νπνία ζα βνεζήζεη ηελ ΔΔ λα πξννδεχζεη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, απφ ηελ πγεία θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο σο ηελ αζθάιεηα 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ηελ θπβεξλναζθάιεηα.  

2. Σερλεηή λνεκνζχλε: πνζφ χςνπο 2,5 δηζ. επξψ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί γηα ηε 

δηάδνζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη 

ηελ θνηλσλία. Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο αμηνπνηεί ηελ επξσπατθή πξνζέγγηζε 
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γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 2018: 

ζθνπφο είλαη ε ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί ζην κέγηζην ε 

ηερλεηή λνεκνζχλε, ιακβαλνκέλσλ ηαπηφρξνλα ππφςε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη, θαη λα δηαζθαιηζηεί ην 

θαηάιιειν δενληνινγηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην. Σν πξφγξακκα Φεθηαθή 

Δπξψπε ζα πξνζθέξεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ζηηο 

κηθξφηεξεο, θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ θαη 

πεηξακαηηζκνχ ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θξάηε κέιε, ελψ ε 

αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Οξίδνληαο Δπξψπε ζα δηαζθαιίζεη ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζηελ 

πξσηνπνξία ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε πξνζβάζεσλ ζε 

φινπο θνηλψλ «επξσπατθψλ βηβιηνζεθψλ» αιγνξίζκσλ, ράξε ζηηο νπνίεο ν 

δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ θαη λα απνθηνχλ 

ηηο ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπο. Αλνηθηέο 

πιαηθφξκεο θαη ρψξνη βηνκεραληθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε 

ζα είλαη δηαζέζηκνη ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζε θφκβνπο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο 

πνπ ζα παξέρνπλ εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ θαη γλψζεηο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

θαη ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαηλνηνκίαο. 

3. Kπβεξλναζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε: πνζφ χςνπο 2 δηζ. επξψ ζα επελδπζεί γηα 

ηελ πξνάζπηζε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δεκνθξαηηψλ 

ηεο ΔΔ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θπβεξλνάκπλαο θαη ηνπ επξσπατθνχ θιάδνπ 

ηεο θπβεξλναζθάιεηαο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ 

θπβεξλναζθάιεηαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, θαη ηεο ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο 

ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. Ζ πξφηαζε βαζίδεηαη ζην επξχ 

θάζκα ησλ κέηξσλ γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2017, θαη ζηελ πξψηε λνκνζεζία ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Μάην ηνπ 2018.  

4. Φεθηαθέο δεμηφηεηεο: πνζφ χςνπο 700 εθαη. επξψ ζα επηηξέςεη ζην ζεκεξηλφ 

θαη ζην κειινληηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ λα απνθηά κε επθνιία πξνεγκέλεο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο κέζσ καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο, αλεμαξηήησο θξάηνπο κέινπο δηακνλήο. ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή Δπξψπε», νη θφκβνη ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο ζα 

πξαγκαηνπνηνχλ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ράξε ζηα νπνία νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζα κπνξνχλ λα εθνδηάδνπλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηηο λέεο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξππνινγηζηέο, ε ηερλεηή 

λνεκνζχλε θαη ε θπβεξλναζθάιεηα.  

5. Γηαζθάιηζε επξείαο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο: κε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1,3 δηζ. επξψ ζα 

θαηαζηεί δπλαηφο ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 
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ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζε επίπεδν ΔΔ, θαη 

ζα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηδίσο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ, ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ ηερλνγλσζία. Οη θφκβνη ςεθηαθήο 

θαηλνηνκίαο ζα ιεηηνπξγνχλ σο ζεκεία εληαίαο εμππεξέηεζεο γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, παξέρνληάο ηνπο 

πξφζβαζε ζε ηερλνινγηθή εκπεηξνγλσζία θαη πεηξακαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζθνπηκφηεηαο ησλ έξγσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Θα ππνζηεξηρζεί ε 

δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ θφκβσλ ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε επξχηεξε δπλαηή γεσγξαθηθή θάιπςε φιεο ηεο Δπξψπεο. Οη 

θφκβνη ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ ζήκεξα έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο.  

Ο Άληξνπο Άλζηπ, αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αξκφδηνο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία 

αγνξά, δήισζε ηα εμήο: «Ζ Φεθηαθή Δληαία Αγνξά παξέρεη έλα λνκηθφ πιαίζην πνπ 
επηηξέπεη ζηα άηνκα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληιήζνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ ηνλ 
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. ηφρνο καο είλαη λα θαηαζηήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηεο ΔΔ θαηάιιειν γηα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο: ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

ιακβάλεηαη ππφςε ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο, απφ ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ ελέξγεηα σο ηε 
γεσξγία, ηελ πγεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. ηελ ίδηα ινγηθή, πξνηείλνπκε ηελ αχμεζε ησλ 
επελδχζεσλ ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ηνπο ππεξππνινγηζηέο, ηελ θπβεξλναζθάιεηα, 
ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Πξφθεηηαη γηα ηνκείο πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο εγέηεο ηεο ΔΔ σο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ.» Ζ Μαξίγηα Γθακπξηέι, επίηξνπνο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο 
θαη Κνηλσλίαο, δήισζε ηα εμήο: «Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ παλεπξσπατθνχ 
ςεθηαθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο Δπξψπεο 

σο παγθφζκηαο πξσηνπφξνπ ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Θα επελδχζνπκε ζε 
ζηξαηεγηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο θαίξηαο ζεκαζίαο φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ε 
ππνινγηζηηθή πςειψλ επηδφζεσλ θαη ε θπβεξλναζθάιεηα θαη, φπσο ηζρχεη γηα φιεο 
ηηο ςεθηαθέο καο πξσηνβνπιίεο, ζην επίθεληξν θαη απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

ηεζνχλ νη Δπξσπαίνη πνιίηεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
είλαη ε επέλδπζε ζηνπο πνιίηεο καο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο πξνεγκέλεο 
ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιένλ ζχγρξνλεο 
ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.»  
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2.2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ  

 

2.2.1 Κξάηνο θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο 

 

Ζ παγθφζκηα αγνξά δηαλχεη ήδε ηε ηέηαξηε  βηνκεραληθή επαλάζηαζε κε ηε βνήζεηα 
ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ν νπνίνο αλζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
πξνζθέξνληαο ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ φπσο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο , αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη αιιαγέο ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ. Χζηφζν 

ζηε ρψξα καο ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη έλα φλεηξν αθφκα αθνχ κε 
δπζθνιία κπνξεί λα πινπνηεζεί ιφγσ νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ. Οη πξνζπάζεηεο πνπ 
έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ είλαη αξθεηέο γηα λα πηνζεηεζεί ν ςεθηαθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο αθνχ φπσο είδακε αλήθεη ζηε πξνηειεπηαία ζέζε κηα επίδνζε 

αξθεηά απνγνεηεπηηθή  ε νπνία δείρλεη ηε ζηαζηκφηεηα ζηελ εμέιημε . 
Ση ζα κπνξνχζακε φκσο λα θάλνπκε γηα λα ζηακαηήζεη φιε απηή ε θαηάζηαζε θαη λα 
μεθηλήζνπκε  θάηη θαηλνχξην ζρεηηθά κε ηε ςεθηαθή επνρή ? Θα πξέπεη  αξρηθά λα 
δνχκε ηα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή επνρή θαη λα ζηακαηήζνπκε ηηο 

δαπαλεξέο ζπαηάιεο ζρεηηθά κε ηα ςεθηαθά έξγα. πιν ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο 
ζα ήηαλ λα εληζρχζνπκε ηε ρψξα κε ππνδνκέο δηθηχσλ, κε ρξήζηκα ιεηηνπξγηθά έξγα 
δειαδή, θαζψο θαη δίθηπα πνπ αθνξνχλ ην ηληεξλέη θαηαζθεπαζκέλα κε πςειέο 
ηαρχηεηεο θάηη πνπ αθφκα απέρνπκε πνιχ. Δπηπιένλ αλαγθαία ιχζε απνηειεί ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε γλψζε πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, μεθηλψληαο ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ ςεθηαθψλ ήδε απφ ηε παηδηθή ειηθία κε ζθνπφ λα πξνζαξκνζηνχλ 
ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνη κε ηα ςεθηαθά εξγαιεία. 
Έηζη κηα θαίξηα ιχζε ζα ήηαλ ηα ζρνιεία λα δηδάζθνληαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δπίζεο νη ππεξεζίεο ηηο ρψξαο ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά δηαζπλδεδεκέλεο  θαη 
λα απνθεχγνληαη κε απηφ ην ηξφπν νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα έλα απιφ έγγξαθν 
πνπ ζα δεηήζεη έλαο πνιίηεο. 
Σν ειιεληθφ θξάηνο πηνζεηεί αξθεηά ην ζαζξφ κνληέιν ηεο γξαθεηνθξαηίαο ην νπνίν 

επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο , ηαιαηπσξεί κε ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 
ηνπ ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηξαβάεη ηελ νηθνλνκία πξνο ηα πίζσ. Ζ 10εηή νηθνλνκηθή 
θξίζε  ζπλέβαιιε ελεξγά ψζηε νη ξπζκνί-ρειψλαο λα γίλνπλ κεγαιχηεξνη θαη 
ειάρηζηα λα έρνπλ αιιάμεη κέζα ζε απηά ηα ρξφληα. Ζ ρψξα καο έρεη αλάγθε απφ 

ξηδηθέο αιιαγέο νη νπνίεο ζα ζπάζνπλ ηα ζηεξεφηππα ησλ ηφζσλ ρξφλσλ, ζα βάιεη ζε 
κία ηάμε ην ράνο πνπ επηθξαηεί θαη ζα βειηηψζεη ηε θαηάζηαζε. Απηφ θπζηθά δε 
κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αιιά είλαη  ρξήζηκν  λα 
βειηησζεί ν δεκφζηνο ηνκέαο εληζρχνληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ κε εμειηγκέλν 

πξνζσπηθφ . 
Χζηφζν φπσο είπακε ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δε ζα έξζεη κφλν αλ αιιάμνπκε 
ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε εμεηδηθεπκέλα ςεθηαθά πξνγξάκκαηα. Αθφκα θαη 
κηθξέο αιιαγέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα θέξνπλ ηελ αιιαγή πνπ δεηάκε νη 

νπνίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηεο ςεθηαθήο επνρήο αιιά θαη 
ηελ πινπνίεζή ηεο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο 
αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ΑΤΣΆ 
δειαδή πνπ θαζεκεξηλά είλαη ρξνλνβφξα ρσξίο ιφγν ζα πξέπεη λα δηαιπζνχλ άκεζα. 

Καηαζηάζεηο πνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη θαζεκεξηλφηεηα  ζε εκάο απνηεινχλ 
έλα άιπην δεηνχκελν. 
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2.2.2 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηηο επηρεηξήζεηο  

 

 Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζε φιν ην θφζκν θαηαλνψληαο ηελ αλάγθε ηεο κεηάβαζεο θαη 
ηεο αιιαγήο ζηε ςεθηαθή επνρή έρνπλ μεθηλήζεη λα επελδχνπλ ζην ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ. Χζηφζν παξφιν ηελ φιε θαηαλφεζε ηνπ ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ελψ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν κία ζηηο πέληε επηρεηξήζεηο έρνπλ εθαξκφζεη κηα νινθιεξσκέλε ςεθηαθή 
ζηξαηεγηθή ελψ ην 82% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ εθαξκφζεη θάπνηα ζηξαηεγηθή ή 
δελ ηελ έρνπλ εθαξκφζεη αθφκα. Έξεπλα έρεη αλαδείμεη φηη «ν επηρεηξεκαηηθφο 
ηνκέαο ζηελ Δπξψπε ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 

ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ δελ 
ιάβεη κηαλ νινθιεξσκέλε πξαθηηθή κνξθή». Πνηεο είλαη φκσο απηέο νη αηηίεο; 
Αξρηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη βαζηθή αηηία γηα ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ 
ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε έιιεηςε ησλ πφξσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ 

ζπζηεκάησλ γηα λα πινπνηεζεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζε κία εηαηξεία. Απφ 
ηελ άιιε, ζεκαληηθή αηηία ηνπ φινπ ζέκαηνο απνηειεί ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κε 
βαζηά ζεκέιηα κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. 
Απφ έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί απφ ην IDC καδί κε ην SAP αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ ηε ιχζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ Cloud Computing. 
Ήδε 8/10 εηαηξείεο εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ελψ 4/10 έρνπλ εθαξκφζεη ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο μέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 
αλαδείμεη φηη ήδε ην 19% απφ απηέο ζα εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή ησλ Cloud ελψ ην 

21% δειψλεη φηη δε ζα εθαξκφζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Γηαηί γίλεηαη φκσο 
απηφ? Ζ αιήζεηα είλαη φηη πνιιέο εηαηξείεο αγλννχλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή έιιεηςε ησλ 
απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο, φπσο θαη ε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζνπλ ζηα επφκελα επίπεδα.  Ζ 
έξεπλα αλέδεημε φηη «ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν κηαο ψξηκεο ζηξαηεγηθήο σο πξνο ην 
Cloud είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο Η.Σ. θαη ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ 
ηεο επηρείξεζεο ζέηνληαο πάληα σο πξνηεξαηφηεηα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε ηνπ Cloud δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 
επειημία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ηαρχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 
ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία έρεη ην Η.Σ.». 

ζν απμάλεηαη ε ηερλνινγία ηφζν ζα βξίζθνληαη αθφκα πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο νη 
νπνίεο ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ηφζν ζηε δσή ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηηο δσέο ησλ  
θαηαλαισηψλ. Οη αιιαγέο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αγνξψλ θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ δειαδή ζην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Σν ηκήκα ηνπ κάξθεηηλγθ 

αιιά θαη ησλ  πσιήζεσλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ θαζψο πξέπεη λα 
δηαρεηξίδνληαη ηα ςεθηαθά θαη θπζηθά ηκήκαηα αιιά θαη ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία πνπ 
ζα έρεη έλαο πειάηεο. Οη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδνληαη απφ ην 
ηκήκα ηεο πιεξνθνξηθήο ην νπνίν θξίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθφ ζηελ επηρείξεζε.  

Μηα νινθιεξσκέλε ςεθηαθή ηερλνινγία ζα έξζεη φηαλ φια ηα ηκήκαηα ζα 
αθνινπζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία δειαδή λα θέξνπλ λέα πξντφληα αιιά θαη ππεξεζίεο 
ζηελ επηρείξεζή ηνπο, λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ην 
θαηάιιειν εθνδηαζκφ θαη θπζηθά ην πξνζσπηθφ λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν πάλσ 

ζηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. 
πλεπψο ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζέκα 
πξσηίζησο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, κέζσλ θαη εξγαιείσλ αιιά εμ ίζνπ θαη σο project 
δηαρείξηζεο αιιαγήο (change management). Ζ δηαπίζησζε απηή έρεη ηδηαίηεξε 
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βαξχηεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα νη νπνίεο 
θαηαγξάθνπλ αθφκε πζηέξεζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ζηελ 
ςεθηαθή σξηκφηεηα θαη εηνηκφηεηα, αιιά θαη παγησκέλεο πξαθηηθέο θαη λννηξνπίεο 

πνπ δελ επλννχλ ηελ επειημία, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα.  

 

2.2.3 Σξάπεδα Καη Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο 

  
Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

γηα ηελ εμέιημή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηξαπεδηθφ 
θιάδν φπνπ ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ην κέιινλ ηνπο. Οη ηξάπεδεο 
αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία ζηξαηεγηθήο εθκεηαιιεχνληαη ηε λέα 
ςεθηαθή επνρή αμηνπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ ηερλνινγία κε ζθνπφ 

λα βειηησζνχλ θαη λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ηα απαξραησκέλα ζπζηήκαηα. Με απηφ ην 
ηξφπν ζα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο, ζα βειηηψζνπλ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ζα απνθηήζνπλ έλα ηζρπξφ brand name. Παξφιν 
πνπ νη ηξάπεδεο ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη  ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ θαηαλνήζεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ην 40 % απηψλ δελ έρεη πηνζεηήζεη 
ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ελψ ην 10%  ησλ ηξαπεδψλ ζεσξεί 
φηη είλαη πξσηνπφξεο θαη θαηλνηφκεο αθνχ έρνπλ εηζάγεη ην ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ αθνινπζψληαο θαη νινθιεξψλνληαο ηα 

απαξαίηεηα βήκαηα. Αλαιπηέο ηνπ IDC αλαθέξνπλ φηη «Οη ηξάπεδεο πνπ 
πεηπραίλνπλ είλαη εθείλεο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα ―αγθαιηάζνπλ‖ ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ζηα πςειφηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ - C-level - θαη 
λα ην αθνινπζήζνπλ κε κηα αθξηβή εθηίκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο» 
Ζ ρψξα καο φπσο πξν είπακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα παξφιν πνπ δελ είλαη 
ζε θαιή ζέζε ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζην ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ, θαίλεηαη λα έρνπλ γίλεη πνιχ θαιέο πξνζπάζεηεο ζην ηξαπεδηθφ 

θιάδν ν νπνίνο έρεη πηνζεηήζεηο ρξήζηκεο ζηξαηεγηθέο θαη λέα ζχγρξνλα εξγαιεία. Ο 
ηξαπεδηθφο θιάδνο έρεη σο θαίξην ζηφρν λα εμππεξεηήζεη κε φζν ην δπλαηφλ 
θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηνπ αιιά θαη λα κείλνπλ απηνί ηθαλνπνηεκέλνη. Πσο ζα ην 
πεηχρεη φκσο απηφ; Ζ ηξάπεδα έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο εηδηθφ ηκήκα ην νπνίν κειεηά 

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη κπνξεί λα 
θέξεη ζηελ επηθάλεηα λέα πξντφληα αιιά θαη ππεξεζίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη ζα 
αλνξζψζνπλ ηελ ηξάπεδα κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ ςεθηαθή επνρή ησλ 
ηξαπεδψλ δελ είλαη κφλν ε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Δίλαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ηξάπεδαο ζε έλαλ λέν 
θφζκν, ην ςεθηαθφ φπνπ ζα γίλεηαη ε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ. Οη αιιαγέο απηέο 
πξσηίζησο επηθεληξψλνληαη ζηηο ζρέζεηο πειάηε θαη ηξάπεδαο, θαη νη παξαδνζηαθέο 

ζπλαιιαγέο γίλνληαη πιένλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη εηδηθψλ εθαξκνγψλ θάηη 
πνπ εμαθαλίδεη ηηο νπξέο ζηα ηακεία αιιά θαη ηε ρξήζε βηβιηαξίσλ ελψ κέζα απφ ηηο 
εθαξκνγέο ηεο ηξάπεδα ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα κάζεη νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία γηα ην ινγαξηαζκφ ηνπ (θηλήζεηο, αλαιήςεηο ή θαηαζέζεηο , εκεξνκελίεο 

θαη ψξεο θ.α.). Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη έληνλα έλαλ ςεθηαθφ ηξαπεδηθφ θάδν είλαη 
πιένλ ε δηαζπλδεζηκφηεηεηα δειαδή ε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ λα 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο αλεμάξηεηα 
απφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα δεδνκέλα είλαη γεγνλφο φηη κε ην ςεθηαθφ 

θφζκν αληαιιάζζνληαη ζε πςειέο ηαρχηεηεο θαη έηζη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε 
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είλαη πεξηηηή. Με ηε βνήζεηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ αιιά θαη ηνπ 
δηαδηθηχνπ ε ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηε ηξάπεδα έρεη γίλεη αξθεηά εχθνια πξνζβάζηκε 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε θαη λα βξίζθεηαη. 

 

2.2.4 Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο θαη Γεσξγία 

 

Ο άλζξσπνο αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία ην 10000 π.Υ. αθξηβψο κεηά ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηε λνκαδηθή δσή ηνπ. Σε- πεξίνδν πνπ ζηηο δσέο ησλ αγξνηψλ 
έξρεηαη ε εθκεράληζε είλαη θαη ε ζηηγκή πνπ ν αγξφηεο ράλεη ηελ επαθή κε ην έδαθνο 
ηνπ ρσξαθηνχ ηνπ ν νπνίνο κέρξη ηφηε ήηαλ ν αξκφδηνο γηα ην πσο ζα ην δηαρεηξηζηεί 

ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ρσξαθηνχ. Ζ νκνηνκνξθία βνεζνχζε ηνπο αγξφηεο λα μέξνπλ 
ηελ πνζφηεηα ιηπάζκαηνο πνπ ζα ξίμνπλ κε ζθνπφ λα δηαλεκεζεί ζσζηά ζε φιν ην 
ρσξάθη θαη φρη ε άζθνπε ζπαηάιε ηνπ, αιιά θαη κε ην θπηνθάξκαθν θαη ην λεξφ πνπ 
ηα πφηηδαλ.  

Ζ ηερλνινγία έξρεηαη λα βνεζήζεη ην ηνκέα ηεο γεσξγίαο κε ηε ζσζηή κέηξεζε ηνπ 
ρψξνπ ελφο θηήκαηνο θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα ηελ ιεγφκελε έμππλε γεσξγία ή 

αιιηψο smart farming. Ζ έμππλε γεσξγία (smart farming) απνηειεί έλα ζχζηεκα 
παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 
εηζξνψλ ζε έλα αγξφ ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηφζν 
ρσξηθά φζν θαη ρξνληθά.  Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο θηήκαηνο. 
Οπζηαζηηθά ε έμππλε γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αγξνθηεκάησλ ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα, βνεζά ην γεσξγφ ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αγξνθηήκαηνο κε απψηεξν ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηνπ αγξνθηήκαηνο αιιά θαη ηελ απνθπγή 
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
έρεη εηζέιζεη ζην γεσξγηθφ θιάδν ελψ γίλνληαη πνιχηηκεο πξνζπάζεηεο θαη επελδχζεηο 
κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2019 δεκνζηεχζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ αλνηρηνχ δηεζλνχο 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηνλ « Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

Γεσξγηθνχ ηνκέα». Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ 33,5 εθαη. Δπξψ 
θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). Με ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά κηα εζληθή δεκφζηα ππνδνκή  
ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε φιε ηελ Διιάδα ην νπνίν αμηνπνηεί 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ , ε αλάιπζε κεγάισλ 
δεδνκέλσλ –big data θαη ε δνξπθνξηθή παξαθνινχζεζε ηεο γεο. Σα δεδνκέλα 
ζπιιέγνληαη απφ 6500 επίγεηνπο ζηαζκνχο θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο , ηνπ λεξνχ αιιά θαη ηελ επξσζηία θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θπηνχ 

θαη ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε 
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ηφζν ε γεσξγηθή 
παξαγσγή φζν θαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σν ππνπξγείν ΦΖΠΣΔ ζπλεξγάζηεθε 
γηα ην έξγν κε ηελ εξεπλεηηθή θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαζψο θαη κε ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηειηθφ ζηφρν λα έρεη ν θάζε αγξφηεο ηε 
δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη κε έλα κήλπκα ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ή ην ηακπιεη ηνπ 
εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ αγξνθαιιηέξγεηά ηνπ. ηα 
πνιιαπιά νθέιε ηεο επθπνχο γεσξγίαο ζπγθαηαιέγεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
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παξαγσγήο έσο 45%, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ε 
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σν έξγν έρεη ηελ απφιπηε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο , κε ηνλ αξκφδην 
Δπίηξνπν γηα ηε Γεσξγία θαη ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, Phil Hogan , λα επηζεκαίλεη , 
ζε πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα φηη ε Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη ηεξάζηηα 

πξφνδν ζην ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ζεσξνχκε φηη ζα απνηειέζεη έλα κνληέιν 
βέιηηζηεο πξαθηηθήο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ρψξεο. 
εκεηψλεηαη φηη ην έξγν έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηξίησλ ρσξψλ , νη νπνίεο 
ελδηαθέξνληαη λα εθαξκφζνπλ ζηνλ πξσηνγελή ηνπο ηνκέα. Ζ δξάζε γηα ηνλ « 

Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Γεσξγηθνχ Σνκέα» δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
εθπαίδεπζε σθεινχκελσλ, ε νπνία ζα γίλεη κε εκεξίδεο , ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά 
ηφπνπο θνξείο, αιιά θαη κέζσ online επηκφξθσζεο θαη δηαξθνχο ππνζηήξημεο κέζσ 
ηεο πιαηθφξκαο. Δπηπξφζζεηα, ην Τπνπξγείν έρεη ήδε ζπλάςεη Μλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο κε ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ελψ επίθεηηαη ε ππνγξαθή 
αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ψζηε νη 
επηζηήκνλεο γεσπφλνη λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλνη  ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κέζα 
απφ ςεθηαθέο πιαηθφξκεο. 

Ο Τπνπξγφο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο,  δήισζε « 
ζέζακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή σο θχξην ζηφρν ηε κεηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ 

ηνκέα θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο απφ ηελ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο κεζφδνπο , κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ο αγξφηεο ζα 
κπνξεί πιένλ λα ιακβάλεη sms ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο 
γηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη ζπκβνπιέο άξδεπζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ. Με ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηα κλεκφληα θαη ηελ είζνδφ καο ζηελ 
επνρή ηεο Γίθαηεο Αλάπηπμεο, ε Διιάδα απνθηά ηνλ αγξνηηθφ πνπ ηεο αμίδεη». Απφ 
ηελ άιιε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, ηέιηνο Ράιιεο, ηφληζε: «Γηα 
πξψηε θνξά κηα εζληθή δεκφζηα ππνδνκή ελζσκαηψλεη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Με δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ην ρσξάθη, ε 
αγξνηηθή παξαγσγή γίλεηαη πην απνδνηηθή κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη κηθξφηεξε 
επηβάξπλζε γηα ην πεξηβάιινλ. Οη δπλαηφηεηεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, ράξε ζηα 
αλνηρηά δεδνκέλα, είλαη απεξηφξηζηεο. Ζ Γίθαηε Αλάπηπμε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

άμνλα ηνπ Τπνπξγείνπ ΦΖΠΣΔ, απφ ηνλ νπνίν δελ ζα απνθιεηζηεί θαλείο. Φέξλνπκε 
ην "Αχξην, ήκεξα γηα ινπο‖ ηνπο αγξφηεο». 

 

2.2.5 Ψηφιακόσ Μεταςχηματιςμόσ  και Οινοποιεία 

 

Πνιιέο Δπηρεηξήζεηο Έρνπλ Ξεθηλήζεη Σα Πξψηα Σνπο Γεηιά Βήκαηα Γηα ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαηαλνψληαο ηα νθέιε ηνπ θαη ηα νθέιε πνπ ζα ηνπο 
πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. Έλα απφ απηά είλαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ πνπ απφ ηη βιέπνπκε ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είλαη ζεκαληηθά αιιά θαη 
αλαγθαία γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο.  

Δηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο φπσο είλαη ν Paul Mabray αλαθέξεη φηη ―Σα θνηλσληθά 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά θαλάιηα αιιειεπίδξαζεο κε 
ηνπο πειάηεο ζηνλ θφζκν, πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε ζρεηηθφ έρεη δεη ε ηζηνξία ηεο 
αλζξσπφηεηαο. Δθείλνη πνπ επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ λα πεξηκέλνπλ, ζα δνπλ ηνπο 
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πειάηεο ηνπο λα κεηαλαζηεχνπλ ζηε ρξήζε απηψλ ησλ θαλαιηψλ θαη ζα βηψζνπλ ηνλ 
ςεθηαθφ δαξβηληζκφ¨». 

Δπηπιένλ ν Ryan Opaz ηνπ πξαθηνξείνπ κάξθεηηλγθ θξαζηνχ Vrazon πηζηεχεη φηη 
είλαη «ζεκειηψδεο» γηα ηα νηλνπνηεία λα έρνπλ κηα παξνπζία ζηα θνηλσληθά κέζα 
δηθηχσζεο , φπσο ην Facebook θαη ην Twitter ιέγνληαο φηη δε κπνξεί λα επηβηψζνπλ 

ρσξίο απηφ, δελ ππάξρεη ζέζε γηα ην ηδίλη πίζσ ζην κπνπθάιη θαη αλ δε ην 
αγθαιηάζνπλ ζα βξεζνχλ πάιη πίζσ ζηε Λίζηλε Δπνρή. 

Μηα πξφζθαηε έξεπλα γηα ηα social media, ηηο νηλνβηνκεραλίεο ηεο Γαιιίαο θαη ησλ 
ΖΠΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ςεθηαθή εκπνξηθή αληηπξνζσπεία ABLE, 
δηαπίζησζε φηη ην 94% ησλ εξσηεζέλησλ νηλνπνηείσλ ζηελ Ακεξηθή βξίζθνληαη ζην 
Facebook ,ζε ζχγθξηζε κε ην 53% ησλ γαιιηθψλ νηλνπνηείσλ. Δπίζεο, δηαπίζησζε φηη 

ην  73% ησλ ακεξηθαληθψλ νηλνπνηείσλ είραλ έλα ινγαξηαζκφ ζην Twitter ζε 
ζχγθξηζε κφιηο 41% ησλ Γαιιηθψλ νηλνπνηείσλ. χκθσλα κε ηνλ ζχκβνπιν 
επηθνηλσλίαο θξαζηνχ, Robert Mclntosh, κεζαίεο νηλνπνηεία κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ 
ηα κέγηζηα απφ ηα social media. «Γηα ηα κεζαίνπ κεγέζνπο νηλνπνηεία πνπ αλαδεηνχλ 

κηα ψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ηα social media κπνξεί λα είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο 
γηα λα παξαηεξήζεη έλαο πξάθηνξαο ή δηαλνκέαο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ είζνδν 
ηνπο ζε κηα ιίζηα. κσο παξά ηελ δεκνηηθφηεηά ηνπο ν Mcntosh πηζηεχεη φηη λέεο 
ηνπνζεζίεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην Facebook θαη ην Twitter. «Θα δνχκε ζχληνκα κηα 

ζηξνθή ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media – ε εκκνλή κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ νπαδψλ πνπ έρεηε ζην Twitter θαη θάλεη like ζην Facebook ζα έπξεπε 
λα αληηθαηαζηαζεί απφ sites κε έκθαζε ζε κηθξά , αιιά ζεκαληηθά δίθηπα πνπ δε ζα 
ππεξβαίλνπλ ηα 100 άηνκα» είπε. Δλψ ηα νηλνπνηεία θαη νη έκπνξνη δελ κπνξνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ζσζηά, νη online πσιήζεηο θξαζηνχ  ζα έρνπλ ζεκαληηθή 
αλάπηπμε θαηά ην επφκελν έηνο. O Simon McMurtrie, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 
εηαηξείαο Direct Wines, πξφζθαηα απνθάιπςε φηη ην 50% ησλ πσιήζεσλ ηνπ 
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο εηαηξείαο, θαη ην 75% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ 
είλαη ηψξα online - αξηζκνί πνπ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ην 2013. 

 

2.2.6 Ο Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ηελ Τγεηά 

 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, απφ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ε SAP 
ζεσξεί σο έλαλ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη απηφο ηεο πγείαο. ρεδφλ ην 70% ησλ εηαηξεηψλ 
ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, νη νπνίεο κεηαβαίλνπλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, αλακέλνπλ 
αμηνζήκαληε αλάπηπμε κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα, θαζψο απνθηνχλ 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θξνληίδα ζηνπο αζζελείο ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζηνηρεηνζεηνχλ  φηη νη 
νξγαληζκνί πγείαο ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ησλ Big 
Data & Analytics (76%) θαη ησλ 74 Λέηηα Καιακαξά, ηερλνινγηψλ cloud (65%) 
κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ Thomas Laur, πξφεδξν, SAP Health 

Global, «ε ςεθηαθή θαηλνηνκία ζα ηξνθνδνηήζεη ην επφκελν θχκα ησλ αλαθαιχςεσλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζα επηηαρχλεη ηελ επξχηεξε ζηξνθή ησλ νξγαληζκψλ 
πγείαο ζηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ πνπ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο δεδνκέλσλ. Δίλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή επηηπρία ηεο θξνληίδαο ζηνλ ηνκέα ηεο θιηληθήο 
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πγείαο λα εηζάγνπκε πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν».  

 

2.3 ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ  
 

2.3.1 Σα έμη εκπόδηα ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ  

 
Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ν νπνίνο θηλείηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο παγθνζκίσο  

αληηκεησπίδεη πνιιά εκπφδηα φζνλ αθνξά ην άικα πξνο ηε ςεθηαθή επνρή. Οη 
εηαηξείεο πξέπεη λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ θαη λα θάλνπλ αιιαγέο ζηελ 
λννηξνπία θαη ηνλ ηξφπν πνπ  ζπλέιαβαλ σο ηψξα θάπνηα πξάγκαηα. Με απηφ πξέπεη 
λα θαζηεξσζνχλ ξηδηθέο αιιαγέο νη νπνίεο ζα ηνπο θέξεη έλα βήκα πην θνληά ζηελ 

επηηπρία. Οη αιιαγέο απηέο φκσο δε πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ κφλν ζηε θηινζνθία 
αιιά θαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
απαηηεί νη εηαηξείεο λα έρνπλ εμειηγκέλα ζπζηήκαηα αιιά θαη ππνδνκέο αιιά θαη 
αιιαγέο φζνλ αθνξά ηα κνληέια ιεηηνπξγίαο. Γπζηπρψο φπσο πξνείπακε θαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα κφλν ην 40 % ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φιν ην θφζκν έρεη 
θαηαθέξεη κα πινπνηήζεη ην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Πνηα φκσο είλαη ηα εκπφδηα; 
ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα έμη εκπφδηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε 
ζπλέρεηα εθηελέζηεξα. 

 

 
Σν πξψην εκπφδην, πνπ ζεσξνχλ νη αλαιπηέο φηη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

ςεθηαθήο επηρείξεζεο, είλαη ―ε θνπιηνχξα πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή‖. πσο 
εμεγνχλ ζε ζρεηηθφ report (Six Barriers to becoming a Digital Business), ε ςεθηαθή 
θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη επηηπρήο κφλν ζε κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο. Οη 
άλζξσπνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη πέξα απφ ηα φξηα θαη λα εμεξεπλνχλ λέεο 

ηδέεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θνιιήζεη ζε κηα 
θνπιηνχξα αλζεθηηθή ζηηο κεηαβνιέο θαη επίκνλε ζηελ ηεξαξρία. χκθσλα κε φζα 
ζεκεηψλνπλ, ε ςεθηαθή θαηλνηνκία απαηηεί ην αληίζεην: ζπλεξγαηηθέο 
δηαιεηηνπξγηθέο θαη απηνδηνηθνχκελεο νκάδεο πνπ δελ θνβνχληαη ηα ...αβέβαηα 

απνηειέζκαηα. 
Χο δεχηεξν εκπφδην αλαθέξνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε θαηαλνκή εξγαζίαο θαη ηελ 
έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. ―Ζ έιιεηςε πξνζπκίαο λα κνηξαζηνχκε θαη λα ζπλεξγαζηνχκε 
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είλαη κηα πξφθιεζε φρη κφλν ζε επίπεδν νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη εληφο ηνπ 
νξγαληζκνχ. Σα δεηήκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα δηζηάδνπλ λα 

κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο‖, αλαθέξεη ε Gartner. 
Σν ηξίην εκπφδην - ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο εηαηξείαο - είλαη ε έιιεηςε 
εηνηκφηεηαο απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πνιινί επηθεθαιήο επηρεηξήζεσλ 
δηαθεκίδνπλ φηη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Χζηφζν, 

πνιχ ζχληνκα ν CIO ή ν CDO (Chief Data Officer) αλαθαιχπηνπλ φηη ε επηρείξεζε 
δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ή πφξνπο. 
Σν ηέηαξην εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πξαγκαηηθά ςεθηαθήο επηρείξεζεο 
ζρεηίδεηαη κε ην έιιεηκκα ηαιέλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί αθνινπζνχλ έλα 

παξαδνζηαθφ πξφηππν, νξγαλσκέλν ζε ιεηηνπξγίεο φπσο ε πιεξνθνξηθή, νη πσιήζεηο 
θαη ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Ζ ςεθηαθή θαηλνηνκία απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε. Οη άλζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο θαη ε ηερλνινγία ζπλδπάδνληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ππεξεζηψλ. ―Οη εξγαδφκελνη 

ρξεηάδνληαη λέεο δεμηφηεηεο επηθεληξσκέλεο ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αιιαγή θαη ηε 
δεκηνπξγηθφηεηα, καδί κε ηηο ίδηεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε 
θαη ην IoT‖, αλαθέξεη ζηελ αλάιπζή ηεο ε Gartner. 
Mε ηελ έιιεηςε ηαιέλησλ θαη ηελ αδπλακία ππνζηήξημεο ηνπο ζρεηίδεηαη θαη ην 

πέκπην εκπφδην γηα ηελ νξγάλσζε κηαο πξαγκαηηθά ςεθηαθήο επηρείξεζεο: νη 
εμαηξεηηθά δνκεκέλεο θαη αξγέο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο δελ ιεηηνπξγνχλ 
ππνζηεξηθηηθά γηα ηα ηαιέληα πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.  
―Κακία αιιαγή δελ είλαη εχθνιε‖. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηγξάθνπλ νη αλαιπηέο ην 

έθην εκπφδην, πνπ ζπλαληά κηα επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εμειηρζεί ζε 
ςεθηαθή. πσο ππνγξακκίδεη ε Gartner, νη εηαηξείεο πξέπεη λα θάλνπλ ηελ αιιαγή 
απινχζηεξε θαη ηαρχηεξε. 

 

2.3.2 Γαπάλεο θαη παξαβηάζεηο ηνπ cloud 

 
ρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο θνβνχληαη ηελ αιιαγή πνπ πξφθεηηαη λα θέξεη ν 
ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο. Καη ελψ γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ηα 
απμαλφκελα θφζηε έξρνληαη λα εκπνδίζνπλ απηή ηελ αλάπηπμε.  χκθσλα κε λέα 

έξεπλα ηεο Kaspersky Lab, ε δηαθχιαμε δεδνκέλσλ ζην cloud ζπλερίδεη λα 
παξνπζηάδεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηα πην αθξηβά ςεθηαθά 
πεξηζηαηηθά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο λα ζρεηίδνληαη κε πεξηβάιινληα cloud θαη 
πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Ζ ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζα έξζεη 

ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξήζεηο φηαλ εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηάιιειε αζθάιεηα γηα ην 
θνκκάηη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Απφ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2018 ην 26% ηνπ εηζνδήκαηνο 
κηαο εηαηξείαο θαιχπηεη ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα. Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ην 2017 
απμήζεθαλ νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα 88000 δνιάξηα ζηα 120000 δνιάξηα 

κέζα ζε έλα ρξφλν ιφγσ ησλ παξαβηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
απμήζεθε θαηά 24%, κε ηνλ κέζν φξν ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ κηαο παξαβίαζεο 
λα θηάλεη κέρξη θαη ηα 1,23 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.  Σα ππεξβνιηθά θφζηε αλεζπρνχλ 
ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ε ππνδνκή ηεο cloud απνθηά κία ζεκαληηθή ζέζε φπνπ ην 45 

% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 33% απηψλ λα έρνπλ αλαπηχμεη ή λα ζρεδηάδνπλ λα 
απμήζνπλ κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο ηα πβξηδηθά cloud. 
Χζηφζν, απηή ε άλνδνο ησλ «δεδνκέλσλ ελ θηλήζεη» παξνπζηάδεη λέα δεηήκαηα 
αζθάιεηαο, κε ηα πην αθξηβά πεξηζηαηηθά λα ζρεηίδνληαη κε πεξηβάιινληα cloud θαη 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Γχν ζηα ηξία απφ ηα πην αθξηβά ςεθηαθά πεξηζηαηηθά πνπ 
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επεξεάδνπλ ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην cloud, φπνπ ην ηξίην 
κέξνο θηινμέλεζε απνηπρίεο ζηελ ππνδνκή πιεξνθνξηθήο, πξνθαιψληαο κηα κέζε 
απψιεηα αμίαο 179.000 δνιαξίσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

παξακέλεη επίζεο ε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα: ελψ νη παξαβηάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ζηνρνζεηεκέλεο επηζέζεηο θνζηίδνπλ έσο θαη 1,64 εθαηνκκχξηα 
δνιάξηα, ηα πεξηζηαηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνδνκή ηνπ ηξίηνπ κέξνπο 
αθνινπζνχλ αξθεηά πίζσ, θέξλνληαο θαηά κέζν φξν απψιεηεο 1,47 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ.  
Οη δαπάλεο αζθαιείαο απμάλνληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηζέζεηο ζην cloud θαη 
λα δηαηεξήζνπλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο Με ην θφζηνο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο Πιεξνθνξηθήο λα απμάλεηαη, νη επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνπλ φηη, πξέπεη λα δψζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο δαπάλεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν, εάλ ηα έξγα 
ςεθηαθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ιεηηνπξγνχλ νκαιά θαη κε αζθάιεηα. Απηφ 
απεηθνλίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ αζθαιείαο Πιεξνθνξηθήο ην 2018, 
ε νπνία βιέπεη ηηο επηρεηξήζεηο λα δαπαλνχλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο (8,9 εθαηνκκχξηα δνιάξηα) γηα ηελ 
αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη, παξά ηελ 
παξαδνζηαθή εκθάληζή ηνπ σο ην ρακειφηεξν πνζφ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ αζθάιεηα 
Πιεξνθνξηθήο, ε VSB απμήζεθε απφ $ 2.4k ζε $ 3.9k ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πίζσ απφ απηήλ ηελ πξφζζεηε επέλδπζε ζηελ 
αζθάιεηα ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, είλαη ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα ηεο 
ππνδνκήο απηνχ ηνπ ηνκέα  (θαζψο νη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 
πιαηθφξκεο cloud), ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο.45  
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ δείρλεη πψο νη επηρεηξήζεηο αηζζάλνληαη 
πξαγκαηηθά ηνλ αληίθηππν ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη δείρλεη 
ηελ θιίκαθα ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο κάρνληαη γηα λα 

παξακείλνπλ αζθαιείο.  
«Γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δπλακηθέο αιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα απμήζνπλ ηελ 
απνδνηηθφηεηα, νη εηαηξείεο πηνζεηνχλ ηελ ηερλνινγία cloud θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 
θηλεηηθφηεηα. Ζ ςεθηαθή αζθάιεηα έρεη γίλεη, φρη κφλνλ έλα ζηνηρείν γξακκήο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη έλα θχξην ζέκα ζηηο αίζνπζεο 
ζπλεδξηάζεσλ θαη κηα επηρεηξεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα εηαηξείεο νπνηνπδήπνηε 
κεγέζνπο, φπσο απνδεηθλχνπλ νη εηαηξείεο πνπ απμάλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο 
αζθαιείαο ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ ηζρπξή 

απνπιεξσκή, θαζψο ηα κεξίδηα ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη: γηα παξάδεηγκα, εθηφο 
απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ, πνιιέο 
επηρεηξήζεηο πξέπεη ηψξα λα αληηκεησπίζνπλ απμαλφκελεο ξπζκηζηηθέο πηέζεηο», 
δήισζε ν Maxim Frolov, Αληηπξφεδξνο ηνπ Global Sales ζηε Kaspersky Lab.46    

 

2.4 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζην εμσηεξηθό 

 
Ο «ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο» ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή  
επηξξνή, ε νπνία έρεη ήδε ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

θαη ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη αλακέλεηαη λα έρεη πεξαηηέξσ ζεκειηψδε επίδξαζε 
ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην κέιινλ.   
Οη επξσπατθέο ρψξεο επηδηψθνπλ ζπλήζσο ζηφρνπο πγείαο πνπ πεξηιακβάλνπλ πςειή 
πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, ηζφηεηα, νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (EXPH, 2014). Ζ εμηζνξξφπεζε θαη ε 
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βειηηζηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ 
εμειίμεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. πλήζσο 
πεξηιακβάλεη αληηζηαζκίζεηο κεηαμχ (ελδερνκέλσο αληηθξνπφκελσλ) ζηφρσλ, φπσο ε 

νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα θαη ε πνηφηεηα, απαηηψληαο θαλνληζηηθέο θξίζεηο απφ 
αξκφδηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη πνιίηεο. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ 
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε ηερλνινγηθή αιιαγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ηειεπηαία απηή 
δηαδηθαζία κπνξεί λα έρεη κεγάιεο ζπλέπεηεο γηα ην κέιινλ ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πγείαο. Πνιιέο ρψξεο αγσλίδνληαη κε ηελ επηζπκία, 
αθελφο, λα ηνλψζνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ πηνζέηεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ππφ 

ην πξίζκα ηεο ππφζρεζήο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 
θαη, αθεηέξνπ, λα θαηεπζχλνπλ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ζηελ επηζπκεηή 
θαηεχζπλζε θαη λα αμηνινγήζεη εάλ βειηηψλεη πξαγκαηηθά ηελ πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ηα νθέιε απφ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
ππεξηεξνχλ ησλ ζπλαθψλ δαπαλψλ (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο).  
Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο γηα 
ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (απφ ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο έσο ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηελ 
απηνδηαρείξηζε). Χο εθ ηνχηνπ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςνπλ ηηο ππεξεζίεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ θχζε θαη νη ζπλέπεηεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί 

λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε, ππνγξακκίδνληαο ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπο. 
 Σα απνηειέζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 
ππεξεζηψλ πγείαο (ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα ζηε 

γλσκνδφηεζε) ζα εμαξηεζνχλ ζεκαληηθά απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπο 
εκπιεθφκελνπο θνξείο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ππεξεζηψλ 
ςεθηαθήο πγείαο (επαγγεικαηίεο, ρξήζηεο θξνληίδαο ή πνιίηεο), πξνγξακκαηηζηέο 
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, παξαγσγνχο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θπβεξλήζεηο. Ζ 

επηηπρία ησλ ςεθηαθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ απαηηεί κηα θαιή θαηαλφεζε ησλ δχν 
βαζηθψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζπληζησζψλ, δειαδή ηεο "ππεξεζίαο πγείαο" θαη ηεο 
"ςεθηαθήο", ζε φια απηά ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ζ πιήξεο δηαδηθαζία αλάπηπμεο, 
παξαγσγήο, ρξεκαηνδφηεζεο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο απαηηεί πξνζεθηηθή 

εμέηαζε ζην πιαίζην απηφ.  
Οη θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νξηζκέλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 
κπνξνχλ, εάλ ζρεδηαζηνχλ κε ζθνπφ θαη εθαξκφδνληαη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ 
ηξφπν, λα παξέρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Χζηφζν, ελψ νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 
κπνξνχλ λα έρνπλ απηφ ην απνηέιεζκα, δελ ρξεηάδεηαη πάληα λα ην έρνπλ. Οη 
αμηνινγήζεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ θαηά πφζν απηφ 
ζπκβαίλεη ζηηο εηδηθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο. Σν πεδίν ησλ αμηνινγήζεσλ 

απηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαηάιιεια. Απηφ 
ππνγξακκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο θαη άιιεο ηερλνινγίεο, ε ςεθηνπνίεζε ζηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζπλήζσο επεξεάδεη ζεηηθά νξηζκέλνπο ζηφρνπο ή νξηζκέλεο 
νκάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδεη αξλεηηθά θαη άιινπο. 

Οη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ έρνπλ ππνγξακκίζεη κε ζπλέπεηα ηε ζεκαζία ησλ ςεθηαθψλ 
ιχζεσλ φπσο ε ειεθηξνληθή πγεία θαη έρνπλ εληείλεη ηηο ζεηηθέο πηπρέο ηνπ ηξφπνπ 
κε ηνλ νπνίν νη ςεθηαθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο 



29 
 

πεξίζαιςεο κέζσ ελεκεξσκέλσλ δηαχισλ ελεκέξσζεο θαη λα πξνζθέξνπλ πην 
ζηνρνζεηεκέλε, , κεηψλνληαο ηα ιάζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο. Χζηφζν, 
απαηηείηαη κηα ηζνξξνπεκέλε αληίιεςε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη φρη 

φιεο νη κνξθέο ςεθηνπνίεζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηησκέλε απφδνζε ηεο 
πεξίζαιςεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Με δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κηα ππεξεζία 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δελ είλαη θαιή (ή θαθή) κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη 
ςεθηαθή. 

 Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηε καθξνρξφληα θξνληίδα απμάλνληαη ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 
αθφκε πεξηζζφηεξν. Σν 2015 αληηπξνζσπεχεη ην 8,5% ηνπ ΑΔΠ ζηελ ΔΔ θαη ζα 
κπνξνχζε λα θζάζεη ην 12,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2060. εκαληηθφ κέξνο ηεο αχμεζεο 

νθείιεηαη ζηελ εηζαγσγή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηαθψλ. ε απηφ ην πιαίζην, 
ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλάγθε γηα αμηφπηζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηα επηρεηξήκαηα φηη νη ςεθηαθέο ιχζεηο πγείαο (Car et al., 2008, WHO, 

2016) - θαη ηα ζρεηηθά λέα νξγαλσηηθά κνληέια πνπ αληηθαζηζηνχλ ην παιηφ - 
ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο 
αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πνηθίιεο κνξθέο, 
ηηο ρξήζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε (απφ ηε γεληθή ρξήζε ππνινγηζηψλ έσο ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ 
ζρεδηάζηεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αθηηλνιφγνπο θαη ηνπο αθηηλνζεξαπεπηέο ζηελ 
αλίρλεπζε θαη ηε ζεξαπεία θαξθίλσλ, απφ ηε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή κέρξη ηα 
κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ κε ππνινγηζηή αζζελείο λα θαθνδηαρεηξίδνληαη ηελ 

αζζέλεηά ηνπο ζε ειεθηξνληθά αξρεία πγείαο), απηφ απαηηεί αμηνινγήζεηο ζε 
δηαθνξεηηθά επίπεδα. 
πλεπψο, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Μέρξη ζήκεξα, ηέηνηεο αμηνινγήζεηο είλαη ζρεηηθά 

ζπάληεο, εηδηθά απηέο πνπ εμεηάδνπλ ηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο πηπρέο ηεο παξνρήο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε νξγαλσηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν.  
 Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν, γηα παξάδεηγκα, ησλ ηειεζεαηηθψλ 
ιχζεσλ γηα ρξφληεο παζήζεηο ππνδειψλεη φηη ε ηειεζεξαπεία ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν θαη ηε ζλεζηκφηεηα 
αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα, κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ 
έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε αζζελείο κε ππέξηαζε. απνθξαθηηθή πλεπκνληθή 
λφζνο θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν ζηνλ δηαβήηε (π.ρ., Brettle θ.ά., 

2013, Inglis et ατ., 2015, Flodgren et ατ., 2015). 2 Χζηφζν, ε βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά 
κε ηελ ζρέζε θφζηνπο / απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ζαθήο, φπσο 
είλαη ε γεληθεπζηκφηεηα ηέηνησλ απνηειεζκάησλ. Σν ίδην θαηέρεη γηα ηηο επηπηψζεηο 
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηζαγσγήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία θηλδπλεχεη λα 

απμήζεη ην «ςεθηαθφ ράζκα». 
 Έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί κνληέια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηεο 
ηειεταηξηθήο, φπσο ην MAST, 3 (π.ρ., Sorknaes et al., 2013), αιιά ε ρξήζε ηνπο 
κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκε πεξηνξηζκέλε. Ζ έιιεηςε ηζρπξψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απνπζία 
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κπνξεί 
επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε θαλνληζκνχο θαη απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 
απνδεκίσζεο θαζψο θαη κε δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην απηφ . Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα φηαλ ε εηζαγσγή 
νξηζκέλσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ αιιάδεη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο. Γηα θάπνηεο 
αιιαγέο, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ φρη κφλν αξθεηά ρξφληα γηα λα ππάξμεη ζαθήο 
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αληίθηππνο ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη πνιχ 
δχζθνιν λα απνκνλσζεί ην θφζηνο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αιιαγψλ ζε έλα 
αλαπηπζζφκελν πεξηβάιινλ πγείαο. Τπάξρνπλ, βεβαίσο, παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ 

απνδείμεη ηε ζρέζε θφζηνπο / απνηειεζκαηηθφηεηαο, γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηελ 
ηειεταηξηθή θαη αθφκε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο (π.ρ. Darkins et al., 2015). Καη 
πάιη, ε γεληθεπζηκφηεηα ηέηνησλ επξεκάησλ θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ην εχξνο ησλ 
αμηνινγήζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ. Τπάξρνπλ επίζεο παξαδείγκαηα 

ιηγφηεξν επλντθψλ ή πην κηθηψλ απνηειεζκάησλ γηα ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο (π.ρ., 
Maddison et al.,2015). 
  Έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ 
πγείαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηφλσζε, ρξήζε ή 
/ θαη ρξεκαηνδφηεζε ςεθηαθψλ ζηξαηεγηθψλ πγείαο ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο. ηηο παξνχζεο πξνηάζεηο, ην δήηεκα απηφ εμεηάδεηαη πεξαηηέξσ 
βάζεη ησλ φξσλ αλαθνξάο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα. Με απηφ, ειπίδνπκε λα 

ζηεξίμνπκε ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο 
θνηλσληθήο θαη ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, ζηνρεχνπκε επίζεο λα 
βνεζήζνπκε ηελ Δπηηξνπή λα δηακνξθψζεη πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 
θαιχηεξε πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ςεθηαθήο πγείαο ζε επίπεδν ΔΔ. 

Ζ Δπξψπε βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ελφο πξσηνθαλνχο ηερλνινγηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ. Σν απνθαιψ Γηαδίθηπν ηνπ Everything: ηε δηείζδπζε ηνπ 
Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ζηηο θαζεκεξηλέο πηπρέο ηεο δσήο καο. Φνξηηδφκελε ηερλνινγία 
ζα καο πεη πφζν θαιά θνηκάηαη θαη αλ πξέπεη λα αζθήζνπκε. Οη αηζζεηήξεο ζην 

δξφκν ζα καο βνεζήζνπλ λα απνθχγνπκε ηηο θπθινθνξηαθέο ζπκθφξεζε θαη λα 
βξνχκε ρψξν ζηάζκεπζεο. Οη εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο ζα επηηξέςνπλ ζηνπο γηαηξνχο 
λα ζεξαπεχζνπλ αζζελείο πνπ βξίζθνληαη εθαηνληάδεο κίιηα καθξηά.  
Απηή ε καδηθή κεηάβαζε ζα κεηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ζα αιιάμνπλ ηελ φιε βηνκεραλία θαη ζα 
αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχκε. ηελ Δπξψπε, ην Γηαδίθηπν ηνπ 
Everything αλαδχεηαη σο ν κνλαδηθφο πην ειπηδνθφξνο ηξφπνο γηα λα αλαδσνγνλεζεί 
κηα εηνηκνζάλαηε νηθνλνκία θαη λα αληηκεησπηζηεί ην επίκνλν πξφβιεκα αλεξγίαο 

ηεο επείξνπ, κε εηαηξείεο, πφιεηο θαη αθφκε θαη ρψξεο πνπ ηνπνζεηνχληαη σο εγέηεο 
ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο . 
Σν πην πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε Γαιιία. Σνλ πεξαζκέλν κήλα, ν πξσζππνπξγφο 
Manuel Valls θαη εγψ αλαθνίλσζαλ κηα θηιφδνμε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε ελφο 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νιφθιεξεο ηεο ρψξαο. Ζ ζπλεξγαζία, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη επέλδπζε χςνπο 100 εθαη. Γνιαξίσλ απφ ηελ Cisco ζε γαιιηθέο 
επηρεηξήζεηο, ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέςεη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ εθπαίδεπζε - εληζρχνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Γαιιίαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηνλ δπλακηζκφ θαη 
ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Σν πξφγξακκα ηεο Γαιιίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ ςεθηαθή Δπξψπε, 

κεηά ηελ πξσηνβνπιία Industrie 4.0 ηεο Γεξκαληθήο Καγθειαξίαο Άλγθεια Μέξθει 
θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επέθηαζε ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο ζην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην γηα ηελ πξνψζεζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη πξσηνπνξηαθψλ ιχζεσλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 
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Οη πφιεηο αγθαιηάδνπλ επίζεο ηελ ςεθηνπνίεζε. Ζ Βαξθειψλε εγθαηέζηεζε 
αηζζεηήξεο ζηάζκεπζεο ζην έδαθνο θαη μεθίλεζε ηε ζχλδεζε ησλ δεκφζησλ 
ζπγθνηλσληψλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Smart City. Ζ Νίθαηα έρεη θαηαζθεπάζεη 

κηα "ζπλδεδεκέλε ιεσθφξν", ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έμππλνπ θσηηζκνχ θαη ηεο 
πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο. Καη ην ιηκάλη ηνπ Ακβνχξγνπ δηαζέηεη έλα 
ςεθηαθφ ζχζηεκα γηα ηε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ηνπ λεξνχ, ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ θαη ηεο θπθινθνξίαο εδάθνπο. 

Έξγα φπσο απηά αλαπαξάγνληαη ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν, δεκηνπξγψληαο 
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε αμία απφ ηελ άπνςε ηνπ κεησκέλνπ θφζηνπο, ηεο 
αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ. Χο απνηέιεζκα, νη εγέηεο 
ηεο Δπξψπεο βιέπνπλ φρη κφλν επθαηξίεο γηα αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ αλάγθε 

απνθπγήο ηνπ λα κείλεη πίζσ. 
Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθά ςεθηαθή Δπξψπε, ζα απαηηεζεί ε ίδξπζε 
πςειήο ηαρχηεηαο, πςειήο επξπδσληθφηεηαο, ηφζν ελζχξκαησλ φζν θαη αζχξκαησλ. 
ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο Δπξψπεο,   ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν λα ζπλδέζνπλ έσο ην 2020 ην 50% ησλ επξσπατθψλ 
λνηθνθπξηψλ κε ηαρχηαηε επξπδσληθή ζχλδεζε (100 mbps ή κεγαιχηεξε). ηφρνο 
είλαη επίζεο λα ζπλδεζνχλ φιεο νη θαηνηθίεο κε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο (ηνπιάρηζηνλ 
30 mbps). Οη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πιήξσο ππφςε θαη νη ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ελζαξξχλνπλ ηηο κεγάιεο επελδχζεηο 
ζηελ επξπδσληθή ζχλδεζε θαζψο θαη ζηελ ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
ππνζηήξημε ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ ζηηο νπνίεο φινη έρνπκε εμαξηεζεί. 
Βεβαίσο, ε Δπξψπε ζα πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία 

απαηηεί ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο αλάιεςεο θηλδχλσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
πξφζβαζεο ζε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θαη ηελ επέλδπζε ζε ηζρπξά εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα. Πνιιέο ρψξεο ην θάλνπλ αθξηβψο απηφ, ππνλνψληαο φηη ε επφκελε 
ηερλνινγία πνπ αιιάδεη ην παηρλίδη δελ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηε Silicon Valley. 

ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί εμίζνπ εχθνια ζε εξγαζηήξην ζην Παξίζη, ζην Λνλδίλν ή 
ζην Βεξνιίλν. 
Σν Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Διζίλθη ρξεζηκνπνίεζε κεραλήκαηα check-in 
(βιέπε παξαπάλσ εηθφλα) γηα ηελ εγγξαθή αζζελνχο γηα κεξηθά ρξφληα. ηαλ ν 

αζζελήο εηζέιζεη ζην λνζνθνκείν, εκθαλίδεη ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ κεραλήκαηνο ηνλ 
γξακκσηφ θψδηθα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ή ηεο άδεηαο νδήγεζεο. Ζ επίζθεςή ηνπ 
εγγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ην κεράλεκα check-in δίλεη νδεγίεο ζηελ νζφλε ή 
εθηππψλεη έλα ραξηί φπνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Χζηφζν, 

ε Έλσζε γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλε κε ηα 
κεραλήκαηα. Ηζρπξίζηεθαλ φηη ε νζφλε αθήο ηεο κεραλήο δελ είλαη δπλαηή γηα έλα 
άηνκν κε πξνβιήκαηα νπηηθήο θαη φηη έλαο ηππσκέλνο ράξηηλνο ράξηεο είλαη 
άρξεζηνο γηα ηνπο ηπθινχο. Ο χλδεζκνο ζεκείσζε επίζεο φηη ε Οδεγία 2016/2102 

ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απαηηεί απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο λα 
εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην 
λνζνθνκείν. Ζ νδεγία 2016/2102 εθαξκφδεηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο 

θηλεηέο εθαξκνγέο ππφ ηνλ έιεγρν νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα 
έρεη θαηαζηεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ιφγσ ηεο ηαρείαο 
αλάπηπμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξέρνληαη ζην δηαδίθηπν θαη κέζσ θηλεηψλ εθαξκνγψλ. 

Μαθξνπξφζεζκα, ε Δπξψπε ζα ρξεηαζηεί εξγαηηθφ δπλακηθφ εθπαηδεπκέλν γηα 
ζηαδηνδξνκία ζηε λέα ςεθηνπνηεκέλε νηθνλνκία. Δθηηκάηαη φηη ε Δπξψπε ζα έρεη 
έλα ράζκα ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ ην νπνίν, αλ ζπκπιεξσζεί, ζα κπνξνχζε λα 
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νδεγήζεη ζε 850.000 δπλεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ην 2015, απμάλνληαο ζε δηπιάζηα 
απφ ην 2020. ε κηα ήπεηξν φπνπ ε αλεξγία ησλ λέσλ ππεξβαίλεη ην 50% ζε 
νξηζκέλεο ρψξεο, πξφβιεκα λα βξνπλ λένπο θαη πξφζπκνπο αλζξψπνπο ζε ζέζε λα 

θάλνπλ απηέο ηηο δνπιεηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε. 
Απηφ ην θελφ δελ κπνξεί λα θιείζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, αιιά ρψξεο πνπ δελ 
θάλνπλ ηίπνηα γηα λα ην μεπεξάζνπλ, ζα κπνξνχζαλ πνιχ λα κείλνπλ πίζσ. Ζ 

δηεχξπλζε ηνπ αγσγνχ ηαιέλησλ επαξθψο ζα απαηηήζεη κηα γελεηηθή δέζκεπζε γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο καζεκαηηθήο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ παξνρή ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη 
ηελ θαζνδήγεζε λέσλ αλζξψπσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην 
πιήξεο θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη κηα ζηαδηνδξνκία ζηελ ηερλνινγία.  

Καζψο ε Δπξψπε ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, νη 
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο είλαη άκεζεο θαη ζεκαληηθέο. Ζ ήπεηξνο είλαη ήδε ην 
κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ κπινθ ζηνλ θφζκν, κε ην ΑΔΠ λα μεπεξλά ηα 14 
ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2014. Χζηφζν, ε αλάπηπμή ηεο έρεη κεησζεί. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά - ζπληεξεηηθά, θαηά ηε γλψκε κνπ - φηη ε ςεθηαθή 
επαλάζηαζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη "αχμεζε θαηά 2,1% ηνπ ΑΔΠ πέξαλ ηεο 
αξρηθήο γξακκήο". 
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ην Γηαδίθηπν ηνπ Everything ζα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ απαζρφιεζε. Οη πξφνδνη ζηνλ ηνκέα ηνπ cloud computing αλακέλεηαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ κφλν 2,5 εθαηνκκχξηα πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε έσο 
ην 2020. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα θέξεη επθαηξίεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη 
λένπο ηχπνπο ζέζεσλ εξγαζίαο: πξνγξακκαηηζηέο ζπζηεκάησλ, κεραληθνί δηθηχσλ 

κεηαθνξψλ, ζχκβνπινη ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, αλαιπηέο δεδνκέλσλ, ειεθηξνιφγνη γηα 
έμππλα δίθηπα , θαη πνιιά άιια. Καζψο ε Δπξψπε παξνπζηάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 
πνξεία γηα ηελ επφκελε δεθαεηία, νη εγέηεο ηεο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν 
ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο. Απηφ ζα ηνπο 

επηηξέςεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα Δπξψπε ηζρπξφηεξε, γξεγνξφηεξε, πην δπλακηθή θαη 
πην ςεθηαθή. 

 
Σν κέιινλ ηεο βηνκεραλίαο είλαη ςεθηαθφ. Ζ πξφνδνο ζε ηερλνινγίεο φπσο ηα 

κεγάια δεδνκέλα, ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηεο ξνκπνηηθήο, ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ 
πξαγκάησλ θαη ηεο πςειήο απφδνζεο ν ππνινγηζκφο κεηακνξθψλεη ήδε ηελ ίδηα ηε 
θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θνηλσλία σο ζχλνιν. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ςεθηαθήο 
επξσπατθήο βηνκεραλίαο (DEI), πνπ εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, έρεη σο ζηφρν 

εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη 
εμαζθαιίδνληαο φηη θάζε βηνκεραλία ζηελ Δπξψπε - κεγάινο ή κηθξφο, φπνπ θαη αλ 
βξίζθεηαη θαη ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα - κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηηο 
ςεθηαθέο θαηλνηνκίεο. Βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα εζληθή πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο. Οη πνιηηηθνί θαη νη εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ 
δεζκεπηεί λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο πιαηθφξκαο 
εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ πιαηθφξκα δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε 
δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε 

Πνιηηείεο - κέιε. Γεθαπέληε εζληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο 
βηνκεραλίαο έρνπλ ήδε έρνπλ μεθηλήζεη, θαη πνιιά άιια πξνεηνηκάδνληαη. Ζ 
ζπλεξγαζία απηή ζα εληζρπζεί ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία θαη λα 
επηηξέςνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επδνθηκήζνπλ ζε έλαλ θφζκν κεηαηξέπνληαη κε 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, κνηξάδνληαη εκπεηξίεο, δηεξεπλνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο θαη, 
πάλσ απ 'φια, λα νξίζεη κηα θνηλή επξσπατθή αηδέληα γηα επελδχζεηο. εκαληηθή 
πξφνδνο ζεκεηψζεθε θαηά ηνπο είθνζη κήλεο απφ ηελ ςεθηνπνίεζε. Ζ επξσπατθή 
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βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή μεθίλεζε. Ζ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο 
εηαηξείεο καο απμάλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ζ Φεθηαθή  
Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ κεηαζρεκαηηζκνχ 2018 παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν ησλ 

θξαηψλ κειψλ απφ ηελ άπνςε ηεο νινθιήξσζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ζ 
αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ παξακέλεη θαζνξηζηηθή 
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ηελ επεκεξία ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
θνηλσλίαο. ρεηηθά κε ηε βηνκεραλία 4.0 ηερλνινγίεο φπσο ε αλάιπζε κεγάισλ 

δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ, ε ηερλνινγία ζχλλεθσλ θαη ε 
Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ δείρλεη έλα ζεκαληηθφ επίπεδν πηνζέηεζεο, αιιά ην 
πνιπηξνπηθφ ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε Σερλεηή Ννεκνζχλε είλαη 
αθφκα λσξίο 

ζηάδην. Ζ Σερλεηή Ννεκνζχλε αλνίγεη ηεξάζηηεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη 
κεηαηξνπή αιπζίδσλ αμίαο. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αλαλεσκέλεο ΔΔ.  
Σε βηνκεραληθή πνιηηηθή, ηηο εξγαζίεο καο ζρεηηθά κε ηηο ΜΜΔ θαη ηε ζηξαηεγηθή 
γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά. ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ εζληθψλ δεηθηψλ πνπ 

δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνεγνχκελν πίλαθα απνηειεζκάησλ 
ςεθηαθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 
κέζν φξν ηεο ΔΔ-28 απφ άπνςε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ νινθιήξσζε ηεο 
ηερλνινγίαο. Παξφια απηά, είλαη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο αλαηνιηθά θαη λφηηα θξάηε 

κέιε, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα πζηεξνχλ. 
• ε ζχγθξηζε κε ην 2016, ζθαλδηλαβηθέο θαη δπηηθέο επξσπατθέο νηθνλνκίεο 
εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο (DTEI / DTII). Παξ 'φια απηά, 
είλαη ελζαξξχλνληαο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ρσξψλ ζηηο ρακειφηεξεο 

ζέζεηο. 
• Οιιαλδία, Φηλιαλδία, νπεδία, Βέιγην θαη Λνπμεκβνχξγν είλαη 
νδεγψληαο ηνλ ηξφπν απφ ηελ άπνςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ 

(DTEI). 
• εκαληηθή πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε δεμηνηήησλ θαη επελδχζεσλ θαη ηελ 

πξφζβαζε 
ρξεκαηνδφηεζε. 
• Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε νινθιήξσζεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (DTII) 
ηα απνηειέζκαηα ζε φια ηα θξάηε κέιε δείρλνπλ φηη ηα ηξία πςειφηεξα ζθνξ 

νηθνλνκίεο είλαη ε Γαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Φηλιαλδία. 
 Ζ έξεπλα ηνπ 2018 δείρλεη φηη ν ξπζκφο ςεθηαθήο πηνζεζίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά 
ζηηο δχν βηνκεραλίεο πνπ κειεηήζεθαλ. Σφζν ην θαγεηφ φζν θαη ην νη 
θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ςεθηαθή πηνζεζία 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηέο ηηο αλάγθεο. Σν 57% ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ 
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. 
• ην 27% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ην 10,7% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαηαζθεπήο έρνπλ δηνξίζεη έλαλ επηθεθαιήο 
ςεθηαθφ ππάιιειν. 
• Πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δείρλνπλ 
φηη έρνπλ επελδχζεη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ  
 

3.1 ΟΡΗΜΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ  
 
Ζ ςεθηαθή πγεία είλαη ε ζχγθιηζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κε ηελ πγεία, ηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηε δηαβίσζε θαη ηελ θνηλσλία γηα λα βειηησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  θαη λα γίλεη πην 
εμαηνκηθεπκέλε θαη αθξηβήο ηαηξηθή . Ζ πεηζαξρία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
πγείαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ππφ 

ζεξαπεία. Απηέο νη ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ ιχζεηο θαη ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ θαη 
πιηθνχ, φπσο ηειεταηξηθή, ειεθηξνληθή αλάιπζε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θηλεηά 
ηειέθσλα θαη εθαξκνγέο, κελχκαηα θεηκέλνπ, θνξεηέο ζπζθεπέο θαη θιηληθέο ή 
αηζζεηήξεο απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο. Δπίζεο έρνπκε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

αζζελψλ κε ηα εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο πγείαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δπλαηνχ 
απνηειέζκαηνο αιιά θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηάθνξσλ ηδξπκάησλ ζπ 
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζζελψλ ή απαζρνινχκελσλ ζηελ πγεία.  
Γεληθά, ε ςεθηαθή πγεία αλεζπρεί γηα ηελ αλάπηπμε δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ππνινγηζηηθψλ ηερλνινγηψλ, έμππλσλ ζπζθεπψλ, 
ηερληθψλ ππνινγηζηηθήο αλάιπζεο θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα λα βνεζήζεη ηνπο 
επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο λα ρεηξίδνληαη αζζέλεηεο 
θαη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία. επεκεξία.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη σο ςεθηαθή πγεία «ηελ νηθνλνκηθά 
απνδνηηθή θαη αζθαιή ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 
(Σ.Π.Δ) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πγείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία ηνκέσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πγείαο ηεο γλψζεο θαη ηεο 
έξεπλαο».  Πνιινί νξηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί σζηφζν απφ ην 1999 ε ςεθηαθή πγεία 
ζπλδέεη ηελ ηαηξηθή κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηνπο ππνινγηζηέο ελψ θχξηνο ζηφρνο ηεο 
είλαη λα παξέρεη απνηειεζκαηηθά ππεξεζίεο ζε πειάηεο κε φζν ην ζπλεηφ ρακειφηεξν 

θφζηνο, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα κε ην κηθξφηεξν θφζηνο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη 
αιιά λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο αζζελείο λα έρνπλ κηα θαιή πιεξνθφξεζε γηα ηηο 
ππεξεζίεο. Απηφ ηζνδπλακεί φηη φινη νη πνιίηεο ζα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηε 
πιεξνθνξία . 

 
ηελ αγγιηθή νξνινγία ν φξνο ςεθηαθή πγεία νλνκάδεηαη e-health θάηη πνπ  ην 
ζπλαληάκε θαη ζε ειιεληθά site. Ζ ςεθηαθή πγεία έγηλε γλσζηή φζν απμαλφηαλ ε 
ηερλνινγηθή ηάζε. Ζ ςεθηαθή πγεία ηελ νπνία ηελ έρνπκε ζπλδπάζεη κφλν κε ην 

δηαδίθηπν κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ,ηα νπνία κεξηθά απφ απηά είλαη 
ε εθπαίδεπζε , ε εζηθή θαζψο θαη ε απνδνηηθφηεηα. Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 
ειαζηηθφηεηα ε ςεθηαθή πγεία θαζψο κπνξεί λα δψζεη ζηνλ αζζελή-πειάηε ηελ 
άλεζε ηεο πιεξνθφξεζεο , έλα επξχ θάζκα γλψζεο πάλσ ζε έλα θαηλνχξην γ απηνχο 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα ηνπο δηεπθνιχλεη, ελψ ζα έρνπλ επαθή κε 
εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο.  απηφ πνπ επηθεληξψλεηαη βέβαηα είλαη λα παξέρεη φζν ην 
δπλαηφ θαιχηεξεο ππεξεζίεο , κε άλεζε, ρακειφηεξν θφζηνο θαη κηα θαιή 
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηε πιεξνθνξία, ηνλ αζζελή θαη ηνλ γηαηξφ. Ο ζεµεξηλφο  

αζζελήο δελ έρεη θαµία απνιχησο ζρέζε µε ηνλ αζζελή ησλ παιαηφηεξσλ επνρψλ [3]. 
Ο ζεµεξηλφο αζζελήο είλαη πιεξνθνξεκέλνο θαη ελήµεξνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 
πξηλ πάεη ζηνλ ηαηξφ ή ζην λνζνθνκείν έρεη ήδε αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε 
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ηα ζπκπηψκαηα πνπ ληψζεη ή ηελ αζζέλεηα πνπ πηζηεχεη φηη αληηκεησπίδεη, έρεη 
µηιήζεη µέζσ web-forums µε άιινπο αζζελείο µε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο θαη 
ζπκπηψκαηα θαη έρεη δηακνξθψζεη αθφκε θαη άπνςε γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο 

πνπ δηαηίζεληαη. Απηφο ν αζζελήο πνιιέο θνξέο, δπζηπρψο ζηελ Διιάδα, έρεη αξρίζεη 
θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή απηνβνχισο. ια απηά εληζρχνληαη ζηνλ θφζµν ηνπ 
Γηαδηθηχνπ φπνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο. Έλα µκεγάιν φκσο 
πξφβιεκα είλαη λα µκπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο έγθπξεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα 

µκελ νδεγεζεί ζε ιάζνο ελέξγεηεο θαη ζπµπεξάζµαηα µε άµεζν άζρεµν αληίθηππν 
ζηελ πγεία ηνπ ή ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία, αιιά ζα 
πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη λα ηηο ρεηξίδεηαη θαηάιιεια γηα λα απνιαµβάλεη ηα νθέιε 
θαη λα απνθεχγεη ηηο θαθνηνπηέο. Απφ ηελ άιιε, νη εξγαδφµελνη ζην ρψξν ηεο πγείαο 

µε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ µπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζεµαληηθά ηελ 
εξγαζία ηνπο, απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη µεηψλνληαο ην ρξφλν απαζρφιεζεο 
αλά πεξηζηαηηθφ. Απηφ επηηπγράλεηαη µε ηελ άµεζε δηάζεζε ησλ επηζπµεηψλ 
πιεξνθνξηψλ ζην ζεµείν ηεο αλάγθεο. Έηζη, νπζηαζηηθά εληζρχεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ζηε µνλάδα ηνπ ρξφλνπ, εμππεξεηνχληαη νη αζζελείο θαιχηεξα, 
µεηψλνληαη ηα ζθάιµαηα θαη εληζρχεηαη ην αίζζεµα αζθάιεηαο γηα ηνπο αζζελείο θαη 
ηνπο επαγγειµαηίεο πγείαο. Ο ππξήλαο ηεο ςεθηαθήο πγείαο βαζίδεηαη ζηε πξφζβαζε 
θαη ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη εκπεηξηψλ, κέζσ πρ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ λνζνθνκείσλ, ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ αζζελψλ, θ.ν.θ (Μαληάο 
,2014). Ζ ει-πγεία µκπνξεί λα παξάζρεη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
πγείαο θαη ησλ πξνζθεξφµελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαθπιάηηεη ηα 
δηθαηψµαηα ησλ αζζελψλ, ηνπο ελδπλαµψλεη µε πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο θαη 

δηαρεηξίδεηαη µε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο δηαζέζηµνπο πφξνπο (νηθνλνκηθνχο, 
ηερλνινγηθνχο, αλζξψπηλνπο, θ.ιπ.). Ζ ειεθηξνληθή πγεία αλήθεη ζην θιάδν ηεο 
ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο.  
H Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο:  

• αθνξά ηα εξγαιεία θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ 
θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη µκπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε 
ζεξαπεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε. 
 • πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ µκεηαμχ ησλ αζζελψλ, 

ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνµέα ηεο 
πγείαο θαη ησλ δηθηχσλ πιεξνθνξηψλ πγείαο. Δπίζεο, ηα ειεθηξνληθά µκεηξψα 
πγείαο, ηηο ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο, ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ, 
ην ινγηζκηθφ πξνγξαµµαηηζµνχ ρεηξνπξγείσλ, ηε ξνµπνηηθή ρεηξνπξγηθή θαη ηε 

βαζηθή έξεπλα γηα ηελ εηθνληθή αλζξψπηλε θπζηνινγία, ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 
σθειήζνπλ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία µε ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πεξίζαιςε 
θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
απνηεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

εμαξηάηαη απφ έλα θαινζρεδηαζµέλν ζχζηεµα πγείαο. Αλ θαη θάηη ηέηνην ερεί 
εχθνιν, ε πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη ην αθξηβψο αληίζεην. Σα πεξηζζφηεξα 
παξαδείγκαηα ζήκεξα, ζε παγθφζκην επίπεδν, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ειιείµµαηα 
θαη µεηνλεθηήµαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα, 

παξαηεξείηαη φηη ε δεκνζηά πγεία παξαπαίεη µε έρνληαο ηηο δπλάµεηο λα αληηζηαζεί 
ζηελ ππνβφζθνπζα παξανηθνλνµία παξέρνληαο πνιιέο θνξέο απαμησµέλεο ππεξεζίεο 
ιφγσ πνιιψλ γξαθεηνθξαηηθψλ θαη ινηπψλ ζθνπέισλ. Γηα παξάδεηγµα, 
ππεξζχγρξνλνο θαη παλάθξηβνο εμνπιηζµφο ιεηηνπξγεί µεηά απφ πέληε έηε ιφγσ 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, µε απνηέιεζµα ηε ζηηγµή εθείλε λα έρεη ήδε απαμησζεί ε 
ζπγθεθξηµέλε ηερλνινγία. εµαληηθφ βνήζεµα ζηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεµάησλ θαη 
ζηελ αληηµεηψπηζή ηνπο µκπνξεί λα απνηειέζνπλ νη ΣΠΔ. πσο θαη ζε θάζε άιιν 
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ηνµέα έηζη θη εδψ, ε ζσζηή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζεκαίλεη νξζφηεξεο 
απνθάζεηο θαη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ. πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο θαη 
λέσλ ηερλνινγηψλ µκπνξνχλ λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο αλαδηνξγαλψλνληαο 

πνιιέο θνξέο ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο. Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί ηεο ει-πγείαο 
[4-7], φινη ζπκπίπηνπλ ζην γεγνλφο φηη ε ει-πγεία αθνξά µηα δέζκεπζε γηα 
δηθηπσκέλε, παγθφζκηα πξνζέγγηζε µε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ζε ηνπηθφ, 
εζληθφ ή/θαη παγθφζκην επίπεδν µέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΔΠΔ. Ζ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζε φιεο ηη ρψξε νη 
νπνίεο έρνπλ λα έξζνπλ αληηκέησπεο κε  πνηθίια πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα ηα 
νπνία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ηα εμήο : 

1. Αλάγθε γηα ζπλδπαζκφ επελδχζεσλ ζε ηερλνινγίεο µε ηαπηφρξνλεο 

επελδχζεηο θαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζηνχλ ηα 

µκέγηζηα νθέιε 

2. Γηεπθφιπλζε ηεο µκεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

αζζελψλ µκέζα ζηελ Δ.Δ.  Αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

θαη ππεξεζίεο πγείαο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ γεξαζµέλνπ πιεζπζκνχ (ην 

2051 αλακέλεηαη ην 40% ηνπ πιεζπζµνχ ηεο Δ.Δ. λα είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ).  

3.  Αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη αζζελψλ γηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ίζε αληηµεηψπηζε.  

4. Μείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεµάησλ θαη αζζελεηψλ θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο.  

5.  Αλάγθε γηα έγθαηξε θαη θαηάιιειε αληηµεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ 

(επηδεµηψλ, ηψλ, θ.ιπ.) 

6. Αλάγθε γηα ζπµςεθηζµφ µείσζεο θφζηνπο θαη αχμεζεο πνηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο. 

7. Γηαρείξηζε, απνζήθεπζε θαη θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη θαζεµεξηλά ζηελ πγεία. 

Ο ζεκεξηλφο αζζελήο δελ έρεη θακηά απνιχησο ζρέζε µε ηνλ αζζελή ησλ 
παιαηφηεξσλ επνρψλ [3]. Ο ζεκεξηλφο αζζελήο είλαη πιεξνθνξεκέλνο θαη ελήκεξνο. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξηλ πάεη ζηνλ ηαηξφ ή ζην λνζνθνκείν έρεη ήδε αλαδεηήζεη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηα ζπµπηψµαηα πνπ ληψζεη ή ηελ αζζέλεηα πνπ πηζηεχεη φηη 
αληηµεησπίδεη, έρεη µηιήζεη µέζσ web-forums µε άιινπο αζζελείο µε αληίζηνηρεο 
πεξηπηψζεηο θαη ζπµπηψµαηα θαη έρεη δηαµνξθψζεη αθφµε θαη άπνςε γηα ηηο 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο πνπ δηαηίζεληαη. Απηφο ν αζζελήο πνιιέο θνξέο, δπζηπρψο 
ζηελ Διιάδα, έρεη αξρίζεη θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή απηνβνχισο. ια απηά 
εληζρχνληαη ζηνλ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ φπνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε 
φινπο. Έλα µεγάιν φµσο πξφβιεµα είλαη λα µκπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο έγθπξεο  

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα µκελ νδεγεζεί ζε ιάζνο ελέξγεηεο θαη ζπµπεξάζµαηα µε 
άµεζν άζρεµν αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ ή ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Οη ΣΠΔ 
πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία, αιιά ζα πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη λα ηηο ρεηξίδεηαη 
θαηάιιεια γηα λα απνιαµβάλεη ηα νθέιε θαη λα απνθεχγεη ηηο θαθνηνπηέο. Αθφµα 

θαη ν απιφο πνιίηεο φµσο µκπνξεί λα σθειεζεί απφ ηηο εθαξµνγέο ηεο ει-πγείαο, 
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µέζσ ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη πξφζβαζε ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ, 
ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζε δηάθνξα ηαηξηθά ζέµαηα ή θαη πξνηάζεηο γηα έλαλ πγηεηλφ 
ηξφπν δσήο θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχµελεο 

παξαγξάθνπο, ν ζεµεξηλφο αζζελήο ζέιεη λα γλσξίδεη ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
πγεία ηνπ θαη αλαδεηά ζπλερψο λέεο πιεξνθνξίεο θαη ελεµέξσζε θαη έηζη πνιιέο 
θνξέο θηάλεη ζην ζεµείν λα ακθηζβεηεί ή θαη λα δηαπξαγµαηεχεηαη ηε ζεξαπεία ηνπ 
µε ηνλ ηαηξφ ηνπ. Οη εθαξµνγέο ει-πγείαο µκπνξνχλ λα παξέρνπλ εμαηνµηθεπµέλε 

πιεξνθνξία ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ αζζελή µε εθπαηδεπηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ 
πεξηερφκελν, θαζψο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ θαιχηεξε πγηεηλή. Σν πξφβιεκα φκσο 
είλαη ην θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη έγθπξεο. Ζ ήιε-πγεία µκπνξεί λα 
βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε θαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ. Δπηδξά νπζηαζηηθά ζε φιν ην εχξνο 
ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο πξνηείλνληαο ηελ πηνζέηεζε 
ησλ θαηάιιεισλ θάζε θνξά ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ. Πεξηιακβάλεη «εξγαιεία» 
θαη ιχζεηο γηα ηνπο επαγγειµαηίεο ηνπ ρψξνπ, ηνπο αζζελείο, ηηο δηνηθεηηθέο θαη 

άιιεο ππεξεζίεο, εμαηνµηθεπµέλα ζπζηήκαηα γηα πνιίηεο θαη αζζελείο, δηαδηθηπαθέο 
πιαηθφξκεο, θ.ιπ. Δπθπή ζπζηήκαηα, εμνπιηζκφο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε 
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ξνχρα, θνξεηέο ζπζθεπέο, πχιεο πγείαο, θαη πνιιά 
άιια νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ βνεζνχλ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε 

ζεξαπεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επξχηεξε δηαρείξηζε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ 
δσήο, εµπίπηνπλ ζηελ ει-πγεία. Βνεζά επίζεο ζηελ αλαβάζµηζε ησλ ππεξεζηψλ, 
πξνζθέξνληαο θαηάιιεια εξγαιεία γηα ζπλερηδφµελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Με 
ιίγα ιφγηα, ε ει-πγεία επηδξά ζηελ αχμεζε ηεο ζεκεξηλήο παξαγσγηθφηεηαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηειεί ην µκέζν γηα ηνλ επαλαζρεδηαζµφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο 
αζζελνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ην νπνίν ζα ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 
πνιίηε θαη ζα εμαηνκηθεχεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο, θνπιηνχξεο θαη παξαδφζεηο. 
Κάπνηεο μεξαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

πνιπγισζζία, ε πνιππνιηηηζµηθφηεηα, θ.ά. Γίλεηαη εκθαλέο πιένλ πσο νη εθαξκνγέο 
ηεο ει-πγείαο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηµήµα ηνπ ζρεδηαζκνχ θάζε 
πνιηηηθήο πγείαο θαη λα εκπεξηέρνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο. Γηα ηελ 
επξχηεξε θαη άκεζε δηάρπζε ηεο ει-πγείαο ζα πξέπεη φκσο λα θαζηεξσζνχλ θνηλψο 

απνδεθηά πξφηππα θαη µκεζνδνινγίεο αλάπηπμεο θαη λα εληζρπζεί ε ζχκπξαμε 
δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνµέα. 
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3.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  
 
Ζ ειεθηξνληθή πγεία είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη 
επηθνηλσλία, πνπ ρξνλνινγνχληαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1999. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ 
πνηθίιιεη, θαζψο απιψο δελ θαιχπηεη ην "Internet Medicine" φπσο ζρεδηάζηεθε 
εθείλε ηε ζηηγκή, αιιά θαιχπηεη θαη "ζρεδφλ φια φζα ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ηελ ηαηξηθή" .Μηα κειέηε ην 2005 βξήθε 51 κνλαδηθνχο νξηζκνχο. 
Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ελαιιάμηκνη κε ηελ πιεξνθνξηθή γηα ηελ πγεία κε 
έλαλ επξχ νξηζκφ πνπ θαιχπηεη ηηο ειεθηξνληθέο / ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πγεία 
[4], ελψ άιινη ην ρξεζηκνπνηνχλ κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηεο πξαθηηθήο πγεηνλνκηθήο  

πεξίζαιςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη 
εθαξκνγέο πγείαο θαη ζπλδέζεηο ζε θηλεηά ηειέθσλα, πνπ αλαθέξνληαη σο mHealth ή 
m-Health. 
Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, φια ηα ηαηξηθά αξρεία θπιάζζνληαλ ζε ραξηί θαη ζε 

ρεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο. Οη δηαγλψζεηο, νη εξγαζηεξηαθέο αλαθνξέο, 
νη ζεκεηψζεηο επίζθεςεο θαη νη νδεγίεο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή γξάθηεθαλ θαη 
ζπληεξήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο θχιια ραξηηνχ ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζην 
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ αζζελνχο. Απηά ηα αξρεία έρνπλ επηζεκαλζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην 

επψλπκν ηνπ αζζελνχο, ηνπο ηειεπηαίνπο αξηζκνχο ηνπ αξηζκνχ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηνπ αζζελνχο ή θάπνην άιιν ζχζηεκα αξίζκεζεο ραξηψλ. Σα αξρεία 
θαηαηέζεθαλ θαη αλαθηήζεθαλ απφ εηδηθά δηακνξθσκέλα ξάθηα, ζρεδηαζκέλα γ ηα λα 
θαηέρνπλ θάζεηνπο θαθέινπο αξρείσλ. 

Σν 1969 ν Dr.William Edward Hammond II έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ ηδέα ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαθέινπ έλα αξρείν φπνπ ζα απνζεθεχνληαλ κε αζθάιεηα νη εμεηάζεηο 
ησλ αζζελψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα κηαο άιιεο αζθάιεηαο ζηηο ηδηαίηεξεο 
πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελνχο. Οη ειεθηξνληθνί θάθεινη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ 

απαξραησκέλν ηξφπν αξρεηνζέηεζεο ην νπνίν ήηαλ νη ράξηηλνη ρεηξφγξαθνη θάθεινη , 
φπνπ κέζα απφ απηφ κπνξνχλ είηε νη γηαηξνί είηε νη αζζελείο αλά πάζα ζηηγκή λα 
ιάβνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. Πψο φκσο έγηλε ε πξψηε πινπνίεζε?  Ζ 
πξψηε πινπνίεζε έγηλε κε ηελ θαηαζθεπή κηαο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζε έλα ζθάλεξ 

θαη έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή , ηχπνπ PDP12 , ελψ ε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ήηαλ assembly θάηη ην νπνίν κπνξνχζε λα βνεζήζεη ψζηε λα εθηππψλεηαη ην ηαηξηθφ 
αξρείν απφ ηνλ αζζελή ζην Health Department at Duke University. Σν 1973 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ θάθειν ην θιείζηκν θαη νη 

πιεξσκέο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Μηα νκάδα πέληε γηαηξψλ κεηά απφ θαηξφ ζα 
θαηαζθεπάζνπλ  ην GEMISCH, ε νπνία ζεσξείην κία ρξήζηκε γιψζζα γηα ηα 
ιεηηνπξγηθά εθείλεο ηεο επνρήο. (RSX and VMS Operating Systems), βάζεη ηνπ  
νπνίνπ εηδηθέο εθαξκνγέο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ γεληθφηεξεο εθαξκνγέο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε έλα ιεμηθφ απφ µεηα-δεδνµέλα, παξάγνληαο ηνλ TMR πνπ 
εθαξκφζηεθε ζε έλα θαξθηληθφ λνζνθνκείν 60 θξεβαηηψλ.  
Σελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε εηαηξεία Lockeed ζα δεκηνπξγήζεη έλα 
ζχζηεκα ειεθηξνληθφ ην νπνίν κεηά ζα γίλεη ην γλσζηφ θιηληθφ ζχζηεκα πνπ 

μέξνπκε σο ζήκεξα θάηη πνπ πξνζπάζεζαλ αξθεηέο εηαηξείεο λα βξνπλ έλα 
θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηα ηαηξηθά αξρεία ησλ λνζνθνκείσλ  αιιά θαη  ησλ 
παλεπηζηεκίσλ. 
Σν 1970 ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Vista ηνπ ηκήκαηνο 

ησλ Βεηεξάλσλ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην ΔΓ , ην νπνίν ζηελ αξρή ήηαλ έλα 
πξφγξακκα ην νπνίν ζχλδεε απνθεληξσκέλνπο Τπνινγηζηέο Ννζνθνκείσλ ( DHCP).  
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Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο δεθαεηίεο  ζηελ εμέιημε 
ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο ελψ έγηλαλ εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηεο  γηα  ηα ηαηξηθά 
πξαθηηθά. Μέζα ζε απηή ηε δεθαεηία έγηλε γλσζηή θαη ε δηάδνζε ησλ mini θαη ησλ 

micro ππνινγηζηψλ κέζα απφ απηνχο εληζρχζεθαλ πνιιά λνζνθνκεία απφ ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπο. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ  αιιά θαη δεδνκέλσλ ζηε ρψξα καο 
ήηαλ ειάρηζηε θαη ε ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο αληηκεησπίζηεθε απηφλνκα θαη 
αλεμάξηεηα. Χζηφζν  ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έδσζε ην έλαπζκα λα γίλνπλ ξηδηθέο 

αιιαγέο αθφκα θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα κε ηελ αλάπηπμε θπξίσο ησλ ηερλνινγηψλ 
ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο  θάηη ην νπνίν απνηεινχζε ζπνπδαίν γηα θάζε λνζνθνκείν. 
Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο  σζηφζν ζην δεκφζην ηνκέα ζα 
εκθαληζηεί πνιχ αξγφηεξα κε θχξηα αηηία φηη ε εηζαγσγή ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

δηθηχσλ θαη εθαξκνγψλ ζα αθνινπζνχζε ηελ ίδηα πνξεία ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ δελ  
ήηαλ θαη ηφζν εμειηγκέλε ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν. Ζ πιεξνθνξηθή ζαλ επηζηήκε 
δπζηπρψο ζηε ρψξα καο θάλεη αξγά βήκαηα ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θάηη πνπ 
εκπνδίδεη πνιιέο επηρεηξήζεηο λα κπνξέζνπλ κα είλαη φζν ην δπλαηφ κπξνζηά ζηε 

ηερλνινγία πνπ εμειίζζεηαη. 
Ζ ηερλνινγία ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ήξζε ην 1980  αθνχ εγθαηέζηεζαλ 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θπξίσο ζηα νηθνλνκηθά ηκήκαηα ηα νπνία ηνπο βνήζεζε 
λα θάλνπλ πην γξήγνξα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο αιιά θαη λα εηζάγνπλ δεδνκέλα ηα 

νπνία ήηαλ ρξήζηκα. Χζηφζν  δελ είρε δεκηνπξγεζεί αθφκα θάπνην ηκήκα αξκφδην κε 
ηε πιεξνθνξηθή  ελψ ην πξνζσπηθφ δελ ήηαλ εθπαηδεπκέλν. 
Σν 2004 έγηλε αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα κεηαηξαπνχλ ηα ηαηξηθά αξρεία ζε 
EHR θάηη πνπ αλαγλσξίζηεθε ζε εζληθφ επίπεδν θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην Health 

Information Technology for Economic παξέρνληαο πςειφηεξεο πιεξσκέο ζε 
παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα ηθαλνπνηνχληαη 
βηνηερλνινγηθέο απαηηήζεηο. 
Σνλ Μάην ηνπ 2018, ε Παγθφζκηα πλέιεπζε Τγείαο (WHA) ηεο εβδνκήληα πξψηεο 

ςήθηζε ηελ απφθαζε WHA71.7 γηα ηελ ςεθηαθή πγεία. Μεηαμχ άιισλ, ην ςήθηζκα 
θάιεζε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή «λα αλαπηχμεη ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε ηα θξάηε κέιε 
θαη κε εηζξνέο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κηα παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 
ςεθηαθή πγεία, πξνζδηνξίδνληαο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) .  
Έσο ζήκεξα ην ΔΓ  έρεη απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζρεηηθά κε ηελ 
επηθνηλσλία ηφζν ησλ αζζελψλ κε ηνπο γηαηξνχο ηνπο αιιά θαη φζν αθνξά ηε 
πεξίζαιςή ηνπο. Πιένλ κε ην λέν ζχζηεκα νη παιηέο ηδέεο ησλ ράξηηλσλ αξρείσλ 

αιιά θαη ε απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ κε θαμ απνηειεί παξειζφλ.  
Ο ηνκέαο ηεο ςεθηαθήο πγείαο είλαη δπλακηθφο θαη πξνρσξά γξήγνξα . Πην πξφζθαηα, 
ν φξνο ςεθηαθή πγεία έρεη επηιεγεί ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ 
ελλνηψλ, αιιά λα είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε λα πξνάγεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

ζθνπψλ, ησλ ηερλνινγηψλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ. 
Ζ αθφινπζε παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή πγεία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 
βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν. Οξίδεη έλα φξακα, ζηξαηεγηθνχο 
ζηφρνπο θαη έλα πιαίζην δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο πγείαο. Ζ 

Παγθφζκηα ηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ρψξεο θαη άιινπο 
ελδηαθεξφκελνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πνιηηηζκνχο, ηηο αμίεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο εληφο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεζζάξσλ εηψλ, απφ ην 2020 έσο ην 2024. 

Χζηφζν, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζηνρεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δξάζεσλ γηα 
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα αλαζεσξεζνχλ 
κεηά ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα. 
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3.3 Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ  
 
Ζ ςεθηαθή πγεία πξνρσξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεγαιχηεξεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

γηα ηελ ςεθηαθή δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία ζηελ Δπξψπε. Ζ 
ζπλάληεζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Βνπθνπξέζηη ζηηο 11-12 Ηνπλίνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο: 
Ζ Μάιηα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Δζζνλία έιαβαλ ην πξάζηλν θσο γηα λα μεθηλήζνπλ ηηο 

πξψηεο ςεθηαθέο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 
πγεία θαη ηα θξάηε κέιε πηνζέηεζαλ «επελδπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο» γηα ηελ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θνηλνχ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 
αγνξά επηινγψλ πνπ πξνσζνχλ ηε δηαιεηηνπξγηθή ςεθηαθή πγεία, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξφηππα θαη πξνθίι ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή αξρείνπ θαηαγξαθήο πγείαο. Σν 
ζπκβάλ πςεινχ επηπέδνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ξνπκαληθήο πξνεδξίαο, ησλ 
ππνπξγψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ δηθηχνπ ΠΟΤ θαη ειεθηξνληθήο πγείαο 
θαη ηνπ δηθηχνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Ηνπλίνπ, έδσζε έκθαζε ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ζηε δεκηνπξγία ελφο Κνηλφο ρψξνο επξσπατθψλ 
δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία. Σα θξάηε κέιε πνπ ζπλέξρνληαη κέζσ ηνπ Γηθηχνπ eHealth 
ελέθξηλαλ νκφθσλα ηε δπλαηφηεηα ηξεηο ρψξεο, δειαδή ε Μάιηα, ε Πνξηνγαιία θαη 
ε Δζζνλία, γηα λα δήζνπλ κε ηελ πξψηε αληαιιαγή ησλ ePrescriptions θαη πεξηιήςεηο 

αζζελψλ, κέξνο ηνπ "My Health @EU" πξσηνβνπιία. Ζ πξσηνβνπιία επηηξέπεη 
ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο αζζελείο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ηνπο λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πγείαο ηνπο ελψ ηαμηδεχνπλ ζε άιιε επξσπατθή ρψξα. Ζ 
Πνξηνγαιία ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο ηεο λα αλαθηήζνπλ θάξκαθα 

ζε θαξκαθείν ζην εμσηεξηθφ ρσξίο ηπρφλ ζπληαγνγξαθνχκελε ζπληαγή, βαζηδφκελε 
απιψο ζηε δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ ePrescription κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 
θαη ζα πξνζθέξεη ηελ ίδηα ππεξεζία ζηνπο αιινδαπνχο ζηελ Πνξηνγαιία. Ζ 
Πνξηνγαιία ζα επηηξέπνπλ επίζεο ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ηνπ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πγείαο ησλ αζζελψλ απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ,ρψξεο 
πνπ επηζθέπηνληαη ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε ίδηα δπλαηφηεηα ζα 
εθαξκνζηεί θαη γηα ηα πνξηνγαιηθά ζην εμσηεξηθφ. Ζ Μάιηα ζα παξάζρεη ηελ 
αληαιιαγή πεξηιήςεσλ αζζελψλ γηα δηθνχο ηεο θαη αιινδαπνχο πνιίηεο θαη Ζ 

Δζζνλία ζα επηηξέςεη ζηνπο δηθνχο ηεο πνιίηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ePrescriptions ζην 
εμσηεξηθφ (γηα ηνπο αιινδαπνχο πνιίηεο ην ζχζηεκα είλαη ήδε ιεηηνπξγνχλ κε 
ζρεδφλ 3000 ePrescriptions πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζηνπο Φηιαλδνχο πνιίηεο ζηελ 
Δζζνλία). Απηέο νη ρψξεο ζα πξνζρσξήζνπλ ζχληνκα ζηελ Δζζνλία, ηε Φηλιαλδία, 

ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην μεθίλεζε πξφζθαηα απηέο ηηο ππεξεζίεο ή κέξνο απηψλ. 
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία ήηαλ ζην επίθεληξν ησλ 
ζπδεηήζεσλ. Οη ηξέρνπζεο εξγαζίεο ζπλερίδνληαη λα βξεζεί ε πηζαλή επζπγξάκκηζε 
ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ κε ηελ παξνπζίαζε απφ ηελ CEN γηα ηελ 

πεξίιεςε ηεο Γηεζλνχο Αζζελνχο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε ζα δηεμαρζεί επίζεο απφ ηελ 
θνηλή δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερφκελνπ λα πεξηιεθζεί ε ζρεδηαδφκελε 
θξνληίδα ζην ηξέρνλ πιαίζην ηνπ αζζελνχο ζπλνπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη 
νπνίεο επί ηνπ παξφληνο θαιχπηνπλ κε πξνγξακκαηηζκέλε πεξίζαιςε Ζ Δπηηξνπή 

πεξηέγξαςε, ηφηε, φηη κηα πξνζερήο πξφζθιεζε ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηξία λέα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 
επξσπατθή κνξθή αληαιιαγήο αξρείσλ πγείαο: εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα, εηθφλεο, 
γξάκκαηα απαιιαγήο. Σν δίθηπν ειεθηξνληθήο πγείαο πηνζέηεζε ηηο "θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο επελδχζεσλ" πνπ θαζνδεγνχλ ηελ Δπηηξνπή, ην κέινο .Σα θξάηε, ηηο 
πεξηθέξεηεο, ηνπο αγνξαζηέο θαη ηε βηνκεραλία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αγνξά 
επηινγψλ πνπ πξνσζνχλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ ςεθηαθή πγεία. Οη επελδπηηθέο 
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο ηα 
πξφηππα κνξθφηππνπ αληαιιαγήο επξσπατθψλ αξρείσλ πγείαο θαη, ζπλεπψο, ε 
δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ πγείαο ζηα θαξκαθεία θαη ζηα λνζνθνκεία.  

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηέιεζε επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εθδειψζεσλ πςεινχ επηπέδνπ πνπ νξγαλψζεθαλ παξάιιεια ζηε ζπλάληεζε ηνπ 
δηθηχνπ eHealth απφ ηε ξνπκαληθή Πξνεδξία.  
Ζ ξνπκαληθή πξνεδξία, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε ΠΟΤ θαη ην δίθηπν ειεθηξνληθήο 

πγείαο ππνγξάκκηζαλ ηελ ε ζπλάθεηα θαη αθφκε θαη ε επείγνπζα αλάγθε δεκηνπξγίαο 
ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία, πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην λέν απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ πγείαο γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Οη ζπδεηήζεηο επηζεκάλζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 
δεκηνπξγίαο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ππέξ ησλ ςεθηαθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Σν δίθηπν 
ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ δεκηνπξγήζεθε βάζεη ηεο νδεγίαο 2011/24 / ΔΔ ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 
ζπλδέεη ηηο εζληθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. ε απηφ ην 
θφξνπκ, νη ρψξεο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα δψζνπλ θαηεπζχλεη ηηο εμειίμεηο ζηελ 
ειεθηξνληθή πγεία ζηελ Δπξψπε δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηξαηεγηθή 

ειεθηξνληθή πγεία ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε. 
Τπνζηεξίδεηαη ζε ηερληθφ επίπεδν απφ ην ηελ θνηλή δξάζε δξάζεο. Ζ νδεγία 2011/24 
εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ, 
δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα ηα θξάηε κέιε λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα γηα ηελ πγεία 

κε αζθαιή, απνηειεζκαηηθφ θαη δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Γχν δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο 
πγείαο εηζάγνληαη πξννδεπηηθά ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. ν 
Σν ePrescription θαη eDispensation επηηξέπνπλ ζε θάζε πνιίηε ηεο ΔΔ λα αλαθηά ην 
θάξκαθν ηνπ ζε έλα θαξκαθείν πνπ βξίζθνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, ράξε 

ζηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά ηεο ζπληαγήο ηνπο ηε ρψξα δηακνλήο ηνπ ζηνλ αξρεγφ.  
 

 Ζιεθηξνληθέο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

Ζ ειεθηξνληθή δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή ππεξεζία είλαη κηα ππνδνκή πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ελψ ηαμηδεχνπλ ζην 
εμσηεξηθφ ζηελ ΔΔ. Απηφ δίλεη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ 
δεδνκέλα γηα ηελ πγεία κε αζθαιή, απνηειεζκαηηθφ θαη δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Οη 
αθφινπζεο δχν ειεθηξνληθέο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο πγείαο εηζάγνληαη 

πξννδεπηηθά ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ: 
 

 Σν ePrescription (θαη ην eDispensation) επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ λα 

ιακβάλνπλ ηα θάξκαθά ηνπο ζε θαξκαθείν εγθαηεζηεκέλν ζε άιιε ρψξα ηεο 

ΔΔ, ράξε ζηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο ηνπο απφ 

ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο, ζηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλεο, ζηε ρψξα ηαμηδίνπ 

ηνπο. 

Ζ Πεξίιεςε Αζζελψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, φπσο νη αιιεξγίεο, ε ηξέρνπζα θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη 
πξνεγνχκελεο αζζέλεηεο, νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θιπ. Δίλαη κέξνο κηαο 

επξχηεξεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πγείαο πνπ νλνκάδεηαη ειεθηξνληθφ αξρείν πγείαο. Ζ 
πεξίιεςε ςεθηαθψλ αζζελψλ έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο γηαηξνχο νπζηαζηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζηε γιψζζα ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή, φηαλ ν αζζελήο πξνέξρεηαη 
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απφ άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη κπνξεί λα ππάξρεη γισζζηθφ εκπφδην. Μαθξνπξφζεζκα, 
φρη κφλν νη βαζηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ηεο πεξίιεςεο αζζελψλ, αιιά θαη ην 
πιήξεο αξρείν πγείαο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Ζ αληαιιαγή 

ησλ ePrescriptions θαη ησλ πεξηιήςεσλ αζζελψλ είλαη αλνηθηή ζε φια ηα θξάηε κέιε.  
Σφζν νη ειεθηξνληθέο ζπληαγέο φζν θαη νη πεξηιήςεηο αζζελψλ κπνξνχλ λα 
αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ράξε ζηε λέα ππνδνκή ςεθηαθήο 
ππεξεζίαο eHealth (eHDSI). Μέρξη ην 2021, νη δχν ππεξεζίεο ζα εθαξκνζηνχλ 

ζηαδηαθά ζε 22 ρψξεο ηεο ΔΔ: Απζηξία, Βέιγην, Κξναηία, Κχπξνο, Σζερία, Δζζνλία, 
Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηξιαλδία, , Πνξηνγαιία, ινβελία, 
Ηζπαλία θαη νπεδία. 
 

Πνηεο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε πνηεο ρψξεο; 
Απηήλ ηε ζηηγκή ε ππεξεζία Πεξίιεςε αζζελψλ είλαη δηαζέζηκε ζηηο αθφινπζεο 
ρψξεο: 
 

 Λνπμεκβνχξγν: νη γηαηξνί κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πγείαο 

ησλ πνιηηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία (Ηνχληνο 2019), 

ηε Μάιηα (Γεθέκβξηνο 2019) 

 Κξναηία: νη γηαηξνί έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πγείαο ησλ πνιηηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία (επηέκβξηνο 2019), ηε Μάιηα (24 

Φεβξνπαξίνπ 2020). 

 Σζερία: Πεξηιήςεηο αζζελψλ ησλ Σζέρσλ εμεξρνκέλσλ ηαμηδησηψλ κπνξνχλ 

λα πξνβιεζνχλ απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Ηνχληνο 2019), ηεο 

Κξναηίαο (επηέκβξηνο 2019) 

 Μάιηα: Οη πεξηιήςεηο αζζελψλ ησλ εμεξρφκελσλ απφ ηε Μάιηα ηαμηδησηψλ 

κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Γεθέκβξηνο 

2019), ηεο Πνξηνγαιίαο (Ηαλνπάξηνο 2020), ηεο Κξναηίαο (24 Φεβξνπαξίνπ 

2020) 

 Πνξηνγαιία: νη γηαηξνί έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πγείαο ησλ πνιηηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Μάιηα (Ηαλνπάξηνο 2020). Οη πεξηιήςεηο αζζελψλ 

ησλ Πνξηνγάισλ εμεξρφκελσλ ηαμηδησηψλ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ απφ 

γηαηξνχο ζηε Μάιηα (21 Φεβξνπαξίνπ 2020) 

 

Απηήλ ηε ζηηγκή ε ππεξεζία ePrescription είλαη δηαζέζηκε ζηηο αθφινπζεο ρψξεο: 
 

 Φηλιαλδία: Σα ePrescriptions ησλ Φηιαλδψλ πνιηηψλ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ 

ζηα θαξκαθεία ζηελ Δζζνλία (Ηαλνπάξηνο 2019) θαη ζηελ Κξναηία 

(επηέκβξηνο 2019) 

 Δζζνλία: ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ ζηα εζζνληθά θαξκαθεία κε 

ePrescription απφ ηε Φηλιαλδία (Ηαλνπάξηνο 2019) 

 Κξναηία: ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ ζηα θξναηηθά θαξκαθεία κε 

ePrescription απφ ηε Φηλιαλδία (Ηαλνπάξηνο 201 
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Σα ειεθηξνληθά αξρεία αζζελψλ απνηξέπνπλ επηθίλδπλεο αιιειεπηδξάζεηο ε 
ηειεταηξηθή παξέρεη ζηνπο αζζελείο πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο γλψζεηο αλεμάξηεηα απφ 

ην πνχ βξίζθνληαη. νη εθαξκνγέο γηα ηελ πγεία εληζρχνπλ ηνπο ρξφληνπο άξξσζηνπο. 
Χζηφζν, ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηα 
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πξνρσξνχλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. ηε κειέηε 
#SmartHealthSystems, ε νπνία δεκνζηεχεηαη πιένλ ζηα αγγιηθά, ζπγθξίλακε ηελ 

πξφνδν ηεο ςεθηαθήο πγείαο ζε 14 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε ηξεηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 
Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ εηδηθά αλαπηπγκέλν δείθηε ςεθηαθήο πγείαο, βξήθακε ηξεηο 
βαζηθνχο παξάγνληεο θνηλνχο γηα ηηο θνξπθαίεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ε κειέηε παξέρεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα «δηδάγκαηα» ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

Φεθηαθήο Τγείαο ζηελ ηαθηηθή παξάδνζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  
Δθ κέξνπο ηνπ Bertelsmann Stiftung, ην εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ηεο Βφλλεο Empirica 
Communication and Technology Research πξαγκαηνπνίεζε εθηελή δηεζληθή κειέηε 
γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ςεθηνπνίεζεο θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζε 17 

δηαθνξεηηθά εζληθά ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ έξεπλα ζηφρεπε ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ πέηπραλ λα ςεθηνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε, ζπλεπψο, ζηηο 
ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη εμεηαδφκελεο ρψξεο θαη ζηα δηδάγκαηα πνπ κπνξνχλ 

λα αληιεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία επηηπρεκέλσλ ρσξψλ. Ζ κειέηε απνζθνπεί ζην λα 
παξάζρεη κηα απιή πεξηγξαθή ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν έρεη πηνζεηεζεί ε ςεθηνπνίεζε 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Αληίζεηα, επηθεληξψλεηαη 
ζηηο ζπλζήθεο πιαηζίνπ, ζηηο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ζηνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο, νη νπνίεο είλαη εηδηθέο γηα θάζε ρψξα θαη κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ επξέσο. 
Οη ρψξεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζηεκάησλ 
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πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επηιέρζεθαλ γηα αλάιπζε. Πεξηιακβάλνπλ 14 θξάηε κέιε 
ηεο ΔΔ θαη ηξεηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (δειαδή ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά θαη ην 
Ηζξαήι). 

Ο δείθηεο ςεθηαθήο πγείαο 
ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο, θάζε κία απφ ηηο 17 ρψξεο αμηνινγήζεθε θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζπγθξίζεθε κεηαμχ ηνπο κε έλα λέν δείθηε ςεθηαθήο πγείαο πνπ 
αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηε κειέηε. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο εμεηάδεη 

ιεπηνκεξέζηεξα πέληε απφ ηηο 17 ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη γλψζεηο ζρεηηθά 
κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο πγείαο.  
 

 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Φεθηαθνχ Γείθηε Τγείαο είλαη ζαθή θαη ζαθή: ηα θξάηε κέιε  

ηεο ΔΔ θαη νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ςεθηνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Ζ Δζζνλία, ε Γαλία θαη ν Καλαδάο βξίζθνληαη ζηελ 
θνξπθή ηνπ δείθηε, ελψ ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Πνισλία αθνινπζνχλ. Οη 
θνξπθαίεο ρψξεο ηνπ Γείθηε νδεγνχλ θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ: 

δξαζηεξηφηεηα πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθή, ηερληθή εθαξκνγή θαη εηνηκφηεηα θαζψο 
θαη ε πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. 
ηηο ρψξεο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο Δζζνλίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γαλίαο, ηνπ 
Ηζξαήι θαη ηεο Ηζπαλίαο, νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο είλαη ήδε ζπλεζηζκέλεο ζε 

πξαθηηθέο θαη θιηληθέο. Οη νδεγίεο, γηα παξάδεηγκα, κεηαδίδνληαη ςεθηαθά θαη ηα 
ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθά 
αξρεία, ηα νπνία είλαη άκεζα πξνζβάζηκα απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηηο θιηληθέο. ηελ 
Δζζνλία θαη ηε Γαλία, φινη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα δνπλ online ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεψλ ηνπο, ηα ζρέδηα θαξκάθσλ ή ηα δεδνκέλα εκβνιηαζκνχ. Μπνξνχλ λα 
δηαρεηξηζηνχλ ηελ πξφζβαζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο 
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ηνπ ηνκέα πγείαο. ην Ηζξαήι θαη ηνλ Καλαδά, ε απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη νη 
ηειε-δηαβνπιεχζεηο απφ απφζηαζε απνηεινχλ κέξνο ηεο ηαθηηθήο παξάδνζεο ηεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

Έλα ηξίν βαζηθώλ παξαγόλησλ επηηπρίαο ζηελ ςεθηνπνίεζε  ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 
Γηα έλαλ επηηπρή ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο απαηηείηαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή, ε πνιηηηθή εγεζία θαη έλα 
ζεζκηθφ φξγαλν ζε εζληθφ επίπεδν. Οη επηηπρεκέλεο ρψξεο ιακβάλνπλ ξεαιηζηηθά 
ζηξαηεγηθά βήκαηα θαη εηζάγνπλ ζηαδηαθά κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο φπσο νη 
ςεθηαθέο ζπληαγέο. Ζ πνιηηηθή πξέπεη λα παξέρεη έλα ζαθέο πιαίζην, λα εμαζθαιίδεη 

ηελ απνδνρή απφ δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα πξνσζεί ηελ πξφνδν.  
 

 
 
 

Ππιώλεο γηα κηα επηηπρεκέλε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο 

δεκόζηαο πγείαο 
Ζ ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δηαθξηηή ζηνηρείν γηα λα 
επηθεληξσζεί ζε ζηιφ, κάιινλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε έλα επξχηεξε αιπζίδα 
αμίαο29 γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ηεο πγείαο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηεο επεμία. 

Πξάγκαηη, αλ - φπσο ππνγξάκκηζε ν ςεθηαθφο ΟΟΑ νη ηερλνινγίεο 
αλαδηακνξθψλνπλ ηα θνηλσληθά φξηα, 29 κηα επηηπρεκέλε. Πξέπεη λα ελζσκαησζεί ε 
επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο φινπο ηνπο 
ππιψλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην 2. 

Πνιηηηθή δέζκεπζε 
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε πξφζθαηα βαζηθή πνιηηηθή έγγξαθα πνπ δίλνπλ 
ζαθή θαζνδήγεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ππνζηήξημε ηελ ςεθηαθή 
Μεηακφξθσζε Τγείαο θαη Φξνληίδαο γηα ηελ εξρφκελε ρξνληά 30,31 Ζ αλαθνίλσζε 

ηεο ΔΔ γηα ηελ ςεθηαθή κεηαηξνπή ηεο Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ εληαία 
ςεθηαθή αγνξά πξνζδηνξίδεη ηξία πξνηεξαηφηεηεο:  

i) Αζθαιήο πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα δεδνκέλα γηα ηελ πγεία ηνπο, ζε φιε 

ηελ ΔΔ 

ii) Δμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή κέζσ θνηλήο επξσπατθήο ππνδνκήο δεδνκέλσλ 

θαη 

iii) Δλδπλάκσζε ηνπ πνιίηε κε ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηνλ ρξήζηε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα. Σν 2018, ην WHO 

Regional 

Σν Γξαθείν γηα ηελ Δπξψπε μεθίλεζε ηελ πξσηνβνπιία ΠΟΤ / Δπξψπεο γηα ηελ 

Φεθηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο σο άκεζνπ Δπξσπαίνπ πεξηθεξεηαθή δξάζε 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ςεθίζκαηνο WHA γηα ηελ πγεία /ε ςεθηαθή πγεία θαιεί ηα 
θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 
εθαξκνγή, ηελ θιηκάθσζε θαη ηε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, 

σο κέζν πξνψζεζεο δίθαησλ, πξνζηηψλ θαη ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηελ πγεία γηα 
φινπο. ε επίπεδν θξαηψλ κειψλ, Οη επξσπατθέο ρψξεο εγθξίλνπλ ηελ εζληθή 
ειεθηξνληθή πγεία θαη ηελ ςεθηαθή πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 
Ζ ηειεπηαία ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2016 αλέθεξαλ ην 

74% ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ κε θαζνιηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε λα δηαζέηνπλ 
πνιηηηθέο ζε εζληθφ επίπεδν ή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία.  

 Καλνληζηηθά, ξπζκηζηηθά πιαίζηα θαη ηερληθά ππνδνκή  

Πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ε πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ ςεθηαθή δεκφζηα πγεία  ζε 
θαλνληζηηθά θαη ξπζκηζηηθά πιαίζηα ζην επξσπατθφ θαη ην δηεζλέο επίπεδν Δζληθφ 
επίπεδν. ε επίπεδν ΔΔ, ην δίθηπν ειεθηξνληθήο πγείαο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζην 
πιαίζην ηνπ ην άξζξν 14 ηεο νδεγίαο 2011/24 / ΔΔ ζέζπηζε πξφηππα γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο πγείαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ Κξάηε κέιε. ε επίπεδν θξαηψλ 
κειψλ, πξφζθαηε κειέηε ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ζρεηηθά κε ηα 
ειεθηξνληθά αξρεία πγείαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ αλέθεξαλ φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο αληζφηεηεο ζηα θαλνληζηηθά πιαίζηα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.  Οκνίσο, 
ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 
ιεηηνπξγηθνπνίεζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πνηθίιιεη επξέσο. Γεδνκέλα δείρλνπλ 
φηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ςεθηνπνηνχλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζην πνιχ δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Ζ δηαλνκή ελφο ςεθηαθνχ δείθηε 
πγείαο πνπ αμηνινγεί ηνπο θαηαιφγνπο εηνηκφηεηαο ςεθηαθήο πγείαο γηα ηελ πγεία 
ζηελ Δζζνλία θαη ηε Γαλία σο ην θαιχηεξν πξνζρεκαηηζκφ ζηελ Δπξψπε, ελψ άιιεο 
ρψξεο δελ έρνπλ πνιχ πίζσ. Δπίζεο, εληφο ησλ ρσξψλ, ην επίπεδν ςεθηνπνίεζεο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ππεξεζηψλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ εληαία 
κνλάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο ξφινο ηεο EUPHA ζηελ θαζνδήγεζε ηεο 
αιιαγήο πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο 
Ζ EUPHA, πνπ ηδξχζεθε ην 1992, είλαη ηζρπξή, αλεμάξηεηε θαη επξεία επηζηεκνληθφ 

δίθηπν δεκφζηαο πγείαο, ην νπνίν ζήκεξα αξηζκεί 86 κέιε απφ 47 ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Πεξηθέξεηαο ηεο ΠΟΤ. πσο θαη νκπξέια νξγάλσζε γηα ηηο ελψζεηο 
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δεκφζηαο πγείαο, κε έλα κνλαδηθφ εγεηηθή ζέζε ζηελ Δπξψπε, ε απνζηνιή ηεο είλαη 
λα δηεπθνιχλεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη έλα ηζρπξή θσλή ηεο θνηλφηεηαο ηεο δεκφζηαο 
πγείαο κε ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο.38 Δληφο απηήο 
ηεο απνζηνιήο, ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεζκαηηθήο ε ςεθηνπνίεζε ηεο 
δεκφζηαο πγείαο πξνζδηνξίζηεθε ζην πιαίζην ηεο πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρέο 
ελδηαθέξνληνο. πγθεθξηκέλα, ε EUPHA δεζκεχεηαη λα εξγαζηεί λα δηαζθαιίζεη φηη 

ην ςεθηαθφ δπλακηθφ «ρξεζηκνπνηείηαη» γηα λα επηδηψμεη θαη λα εθπιεξψζεη .Οη 
επξσπατθνί ζηφρνη δεκφζηαο πγείαο γηα βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο θαη 
κείσζε ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ EUPHA αλαγλσξίδεη ην  δπλακηθφ 
ηεο ςεθηνπνίεζεο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκφζηα πγεία, έλα κέζν γηα λα 

ηελ θαιχηεξε παξνρή θξνληίδαο θαη πξφιεςεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ηφζν γηα ηελ 
πξνψζεζε ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηεο, ηελ θνπιηνχξα ηεο 
«ςεθηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο», θαζψο θαη λα επηηξέςεη ηνλ ζρεδηαζκφ, 
αμηνιφγεζεο ζε επίπεδν έξεπλαο, πξαθηηθήο θαη πνιηηηθήο. Γηα ην ζέκα απηφ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2019 ζην πιαίζην ηεο πξψηεο ΠΟΤ πκπφζην γηα ην κέιινλ ησλ 
ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηελ Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα, ε EUPHA δηνξγάλσζε 
ζπλάληεζε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε δεκφζηα πγεία, πνπ νξίδνληαη σο ν «φκνξθνο 
γάκνο». ην ζπλεδξίαζε, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ςεθηαθή πγεία θαη ε δεκφζηα πγεία 

νη θνηλφηεηεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα ζπλζέζνπλ κηα πγηή θαη δίθαηε Σν κέιινλ 
ζπδεηήζεθε, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ 
πξνζθέξεη ε νη ελσηηθέο δπλάκεηο απέρνπλ πνιχ απφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 
Δλίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζή ηεο, ε δξάζε ηεο 

EUPHA ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε πξνζζέηεη αμία ησλ ζπλερηδφκελσλ πξνζπαζεηψλ 
γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθψλ, βηψζηκσλ, πξνζηηή, αζθαιήο θαη δίθαηε 
ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ελδηαθεξφκελνη ζε 
πεξηθέξεηεο θαη θξάηε, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν νξγαλψζεηο, θαζψο θαη απφ 

κεκνλσκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Μέξνο ηεο δξάζεο ηεο EUPHA γηα ηελ 
ςεθηαθή δεκφζηα πγεία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζην πιαίζην ηεο 
επξσπατθήο δηάζθεςεο γηα ηε δεκφζηα πγεία (Πιαίζην 3) θαη ζηα ζεκαηηθά ηκήκαηα 
ηεο EUPHA. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηνπ κειινληηθνχ ξφινπ 

ηνπ ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αμηνπνίεζε ηνπ εκπινπηηζκνχ ζπδήηεζε 
πνπ δηεγείξεηαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο ζπλεδξίεο EPH πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Πιαίζην 
3, ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ ηκήκαηνο EUPHA γηα ηελ ςεθηαθή Ζ πγεία έρεη 
πξνηαζεί κε ζηφρν λα ζπλεξγαζηνχλ νη εξεπλεηέο, νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο θαη νη επαγγεικαηίεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε γηα ηελ ςεθηαθή δεκφζηα 
πγεία γηα ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα Κηίξην. Σν Σκήκα ζα 
αζρνιείηαη κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο EUPHA48 ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθή πγεία. Σν ηκήκα ζα 

ζηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ππεξάζπηζεο, θαη ζην ζπιινγή, παξαγσγή θαη 
δηάδνζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε θαη γηα ηνλ αληίθηππν ησλ 
ςεθηαθψλ ιχζεσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία. Θα θέξεη καδί κηα βαζηθή νκάδα 
εκπεηξνγλσκφλσλ ζε επηιεγκέλεο πηπρέο ηεο ςεθηαθήο πγείαο, δηεπθφιπλζε ηεο 

αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηφλσζε ηε ζπδήηεζε ζε 
επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ πςειή ςεθηαθή δεκφζηα πγεία ζηελ ΔΔ πνιηηηθή, έξεπλα 
θαη εθπαίδεπζε Σα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο EUPHA48 γηα ηηο εξγαζίεο 
ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ςεθηαθή πγεία. 
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3.4 Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ Διιάδα απνηειεί θχξην ππιψλα γηα λα θάλεη ην επφκελν βήκα θαη λα πηνζεηήζεη ην 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ελψ έρεη πηνζεηήζεη ιχζεηο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ φζνλ 
αθνξά ην θιάδν ηεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Χζηφζν 
πζηεξεί ζεκαληηθά ζηε ρξήζε εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο αθνχ 

έξεπλα έρεη δείμε φηη βξίζθεηαη ζηελ 23
ε
 ζέζε αλάκεζα ζηηο 27 ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θαηέρεη ηε πξνηειεπηαία 
ζέζε ζηε ηήξεζε ειεθηξνληθψλ θαθέισλ γηα ηνπο αζζελείο ελψ ζε επίπεδν 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πγείαο κεηαμχ ησλ παξφρσλ πγείαο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαηαιακβάλεη ηελ 25
ε
 ζέζε. ηε 16

ε
 ζέζε –αξθεηά βειηησκέλε-βξίζθεηαη  

ε ρψξα καο φζνλ αθνξά ηελ δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ θαθέινπ πγείαο απφ ηνπο 
παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο. Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ζε απηφ ην ρψξν απνηειεί ε 
ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηδηαίηεξα ηε πεξίνδν θξίζεο. Χο απνηέιεζκα φινπ απηνχ ήηαλ λα απμεζνχλ νη 
δεκφζηεο δαπάλεο απφ ην 7,8% ηνπ ΑΔΠ ζην 8,8%  ηνπ ΟΟΑ  ελψ απφ ηελ άιιε 
έλα κεγάιν κεξίδην ησλ δαπαλψλ πγείαο θαιχπηεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο 
ελψ ην Γεκφζην θαιχπηεη ην 71%. Πιένλ ν αζζελήο παίξλεη ελεξγφ ξφιν ηφζν κε ηε 
ζρέζε ηνπ κε ην γηαηξφ φζν θαη κε ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζέκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ.  

Ζ Ζιεθηξνληθή Τγεία (e-health) κπνξεί φκσο λα πξνζθέξεη πνιχ ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο ζηνπο εμήο ηνκείο, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ehealth ηεο Δ. Δ. θαη ηηο 
δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Διιάδα ζην ηνκέα απηφ: 

 Γξήγνξε, έγθπξε, γεληθή θαη εμεηδηθεπκέλε, πξνζβάζηκε ηαηξηθή πιεξνθφξεζε γηα 
φινπο. 

 Πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή δηάγλσζε & ζεξαπεία ησλ θαηνίθσλ 
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

 Αζζελνθεληξηθή δηαρείξηζε αζζελεηψλ 

 Δμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε 

 Πνηφηεηα θαη ζπλέρεηα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

 Αζθάιεηα ησλ αζζελψλ 

 Γηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο ησλ 
αζζελψλ                                              

Ζ ειεθηξνληθή πγεία (ehealth) δελ αθνξά απιέο ηερλνινγηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο 
ιχζεηο ζηα δηάθνξα ζέκαηα πγείαο, αιιά ππνζηεξηθηηθέο εθαξκνγέο πνπ 
θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ άλζξσπν, σο αληηθείκελν θαη απνδέθηε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 
Απφ ηελ άιιε ζα δνχκε αξθεηέο θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ 
ηάζε λα θάλνπλ επελδχζεηο πάλσ ζηε ςεθηαθή Τγεία. Μέζα ζε κία πεληαεηία 
ζχκθσλα κε έξεπλεο ε επέλδπζε ηεηξαπιαζηάζηεθε θάηη πνπ πξφθεηηαη απφ ηη 

θαίλεηαη λα ζπλερηζηεί ηα επφκελα ρξφληα. Ζ Φεθηαθή Τγεία γίλεηαη επθαηξία γηα ηα 
θαξκαθεπηηθά εξγαζηήξηα λα πξνηείλνπλ πην πνιπδηάζηαηεο ιχζεηο γηα ηα θάξκαθα 
πνπ παξάγνπλ. 
Σν αξκφδην ππνπξγείν ζεσξεί σο ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ειέγρνπ ηήξεζεο 

ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνλ ςεθηαθφ. Γη απηφ νη νδεγίεο αλαθέξνπλ: «Θα πξέπεη νη 
θνξείο, πνπ δε δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ – ςεθηαθφ κεραληζκφ ζήκαλζεο, λα 

https://www.pharmamanage.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE/857-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ην πιένλ 
αμηφπηζην ζχζηεκα ειέγρνπ». 
Έθνδνο ζηνλ Δπαγγειηζκφ 

ην κεηαμχ φπσο αλαθέξνπλ έγθπξεο πιεξνθνξίεο ηνπ HealthReport.gr ε πξψηε 
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ έγηλε ζην κεγαιχηεξν Ννζνθνκείν 
ηεο ρψξαο ζηνλ Δπαγγειηζκφ. 
πσο ηνλίδνπλ νη ίδηεο πεγέο ηνπ HealthReport.gr ζην πξσί ηεο Παξαζθεπήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έθνδνο ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηνλ λέν 
Γηνηθεηή φπνπ δηαπηζηψζεθαλ αξθεηέο απνπζίεο ππαιιήισλ θαη πξντζηάκελσλ νη 
νπνίνη δελ ηήξεζαλ ην σξάξην εξγαζίαο αδηθαηνινγήησο. 
Οη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ λέεο, ζπλαξπαζηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνπο πνιίηεο.  Οη 

απνζηάζεηο εθκεδελίδνληαη θαη ε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα γίλεη 
θπξηνιεθηηθά παληνχ. Ζ ειεθηξνληθή πγεία πξνζθέξεη – θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ – 
ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο αθφκα θαη ζε θαηνίθνπο 
απνκαθξπζκέλσλ απφ ηα αζηηθά θέληξα πεξηνρψλ ελψ ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

αλαβαζκίδεηαη, πξνζθέξνληαο γξήγνξα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σν εξσηήκαηα 
πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα 
λνζνθνκεία ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζ‘ απηφ απφ φινπο ηνπο 
πνιίηεο. ίγνπξα, ε ρξνληθή ζπγθπξία δελ είλαη κε ην κέξνο καο, αιιά αλ ζθεθηεί 

θαλείο ηα καθξνρξφληα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, είλαη βέβαην φηη αμίδεη λα ην πξνζπαζήζνπκε… 
ην πιαίζην ηεο αζζελνθεληξηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ απνηειεί θαη 
πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ε εζηθή ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε θαη νη Δπξσπατθέο νξγαλψζεηο αζζελψλ ηελ έρνπλ ζέζεη ζην επίθεληξν 
ησλ επηδηψμεσλ ηνπο. 
Οη Δπξσπαίνη (βέβαηα θαη νη Έιιελεο) αζζελείο, κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ νξγαλψζεσλ 
ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. θαη επηδηψθνπλ ψζηε νη εθαξκνγέο 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο λα είλαη αζζελνθεληξηθέο, δειαδή: 
 λα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αζζελνχο 

 λα κελ επηηξέπνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο δει. λα 
εμαζθαιίδνπλ ίζε πξφζβαζε φισλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 λα ζπκβάιινπλ ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

 λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ΓΗΑΛΟΓΟ θαη ηελ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο 
πγείαο, ησλ αζζελψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ 

 λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ  αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 
ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα θαηάξηηζε θαη επάξθεηα ζε ζέκαηα θαη δεμηφηεηεο 
ρξήζεο γλψζεσλ πγείαο, ειεθηξνληθήο πγείαο θαη επάξθεηαο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ.  

 

 

 

 

 

https://www.healthreport.gr/
https://www.healthreport.gr/
https://epatientgr.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/B04GQFJL/social%20ethical%20bariers%20to%20ehealth.pdf
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3.5 ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΑΗ ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 
Ζ ζεκεξηλή αληίιεςε γηα ηελ πγεία είλαη ε νιηθή επεκεξία , δελ είλαη κφλν ζέκα 
απνπζίαο ηεο εθάζηνηε λφζνπ (Reaburn 1998). Ζ κνληέξλα επνρή ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο ζέιεη ηνπο αζζελείο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
ζεξαπείαο ηνπο. ην 20 δπηηθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θπξηαξρεί ε ηδέα 
φηη ν ξφινο ηνπ αζζελή κεηαηνπίδεηαη πξνο έλαλ κάιινλ πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνληα 
αζζελή. Μεηαηξέπεηαη απφ παζεηηθφ δέθηε βνήζεηαο ζε ελεξγφ ζπκκεηέρνληα. Οη 

άλζξσπνη θάλνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο πγείαο φπσο είλαη ε παξαγγειία θαξκάθσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο 
απηνβνήζεηαο, ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα, κε ηνπο γηαηξνχο ή γλσζηνχο 
επαγγεικαηίεο πγείαο, ε επηθνηλσλία κε δηαδηθηπαθνχο γηαηξνχο, ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πξηλ ή κεηά απφ επίζθεςε ηαηξψλ θαη ιήςε απφθαζεο εάλ ην άηνκν 
ρξεηάδεηαη γηαηξφ. Οη λέεο γεληέο, νη γπλαίθεο, νη αζζελείο κε θάπνηα καθξνρξφληα 
αζζέλεηα είλαη ζεκαληηθνί θαηαλαισηέο πγείαο ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ν 
δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη ζηε δηθή ηνπο πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε αιιειεπηδξψληαο κε άιινπο αζζελείο αιιά θαη κε ηνλ επαγγεικαηία 
πγείαο (Andressen 2007, ζει. 39). Δλαιιαθηηθά, νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο ή 
νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν αλαδηαλνκήο 

ηεο παξνρήο ελέξγεηαο θαη ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε πιεξνθνξίεο. Οη 
πιεξνθνξίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ελδπλάκσζε πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα νδεγήζεη ζε 
αιιαγέο ζηε ζρέζε ηαηξνχ-αζζελνχο. Τπάξρνπλ πνιινί πάξνρνη πνπ παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο θαη ην θνηλφ ζην δηαδίθηπν, φπσο είλαη νη 

ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ πγεία γεληθά, νη κε ζπκβαηηθνί ηαηξνί, νη εκπνξηθέο νκάδεο 
ελδηαθεξνκέλσλ, νη νξγαλψζεηο αζζελψλ ελ γέλεη, ην πξνζσπηθφ πγείαο, νη ηνκείο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιιά αθφκα θαη απαηεψλεο. Λφγσ ησλ ζεκηηψλ αλεζπρηψλ 
φπσο ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, νη θιηληθέο ρξήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηακεζνιάβεζεο δελ απμάλνληαη κέρξη ην αλακελφκελν επίπεδν. Οη αζζελείο θαη νη 
πάξνρνη θξνληίδαο 21 ζθέθηνληαη φηη ηα κελχκαηα κπνξνχλ λα παξεκπνδηζηνχλ απφ 
κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη απηφ ζα παξαβηάζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε 
λνκηκφηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ γηαηξφ-αζζελή. Αθφκα δελ ππάξρεη εηδηθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πγεία γηα ηζηνζειίδεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία αιιά θαη 
γεληθφηεξα γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο ή ηειεταηξηθήο. Κάζε ρψξα έρεη 
γεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Χζηφζν, ε Παγθφζκηα Ηαηξηθή 
Έλσζε (WMA), ε παγθφζκηα αληηπξνζσπεπηηθή νξγάλσζε γηα ηνπο γηαηξνχο, 

παξνπζίαζε θάπνηεο δενληνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πξαθηηθέο 
ειεθηξνληθήο πγείαο θαη ηειεταηξηθήο. Σα αθφινπζα είλαη νξηζκέλεο λνκηθέο θαη 
δενληνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ 
πξνζθέξνληαη πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο θαη ζην θνηλφ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 1. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ν γηαηξφο θαη ν αζζελήο λα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηελ αμηνπηζηία ν έλαο ηνπ άιινπ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ε 
ηειεταηξηθή ή νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (γηα παξάδεηγκα, ε επηθνηλσλία 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 2. Σα δεδνκέλα γηα ηνπο αζζελείο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε γηαηξφ κφλν θαηφπηλ αηηήκαηνο ή κε ηε 
ζπλαηλεηηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο θαη ζην βαζκφ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην 
ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Σα δεδνκέλα πνπ δηαβηβάδνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κε 
ην ελ ιφγσ πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λφκνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελνχο 

έρεη ήδε πεξάζεη ζηε Ννξβεγία. 22 3. Λφγσ ησλ θηλδχλσλ δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ ν 
νπνίνο νθείιεηαη ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο ειεθηξνληθψλ ππνθινπψλ ηεο επηθνηλσλίαο, 
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ν γηαηξφο πξέπεη λα έρεη ελεξγφ δέζκεπζε γηα λα εμαζθαιίζεη φηη έρνπλ εθαξκνζζεί 
πξφηππα κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο. 4. Έλαο γηαηξφο πνπ 
αζθεί θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο ή ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο ηελ νπνία πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή. 5. Οη δηαδηθαζίεο 
βαζκνλφκεζεο θαζψο θαη νη ζπλήζεηο έιεγρνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη 
δηαβηβάδνληαη. 6. Οη γηαηξνί πνπ αζθνχλ ειεθηξνληθή πγεία ή ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο 

πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζνχλ λα αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ζηε ρψξα ή ηελ πεξηνρή ζηελ 
νπνία βξίζθνληαη, θαη ζα πξέπεη λα είλαη αξκφδηνη ζηνλ ηνκέα ηνπο. Καηά ηελ 
άζθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο ή e-πγείαο κέζσ δηαδηθηχνπ (π.ρ. επηθνηλσλίαο 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζπληαγή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ) απεπζείαο κε έλαλ 

αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ρψξα ή θξάηνο, ν ηαηξφο πξέπεη λα δηθαηνχηαη λα 
παξίζηαηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ή ηελ ρψξα, ή ζα πξέπεη λα εγθξηζεί θαη δηεζλψο 
ε ππεξεζία απηή. ε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ε e-κεζνιάβεζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη 
πνιχ ρξήζηκε ζηελ πεξίπησζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο Bergmo et al (2005) 

ππνζηεξίδεη φηη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ παξνρνπ πεξίζαιςεο κπνξεί λα 
ππνζρεζεί ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
θιηληθήο θξνληίδαο θαη ε αζθαιήο ειεθηξνληθή αληαιιαγή ησλ κελπκάησλ είλαη 
έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ 23 παξνρή πεξίζαιςεο ζηνπο αζζελείο. 

Δπηπιένλ, ε e-κεζνιάβεζε ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην ζπρλά σο κέζν επηθνηλσλίαο 
κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ γηαηξψλ. Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ αλάκηθηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο e-επηθνηλσλίαο ζηελ πγεία, ζηηο 
ζρέζεηο επηθνηλσλίαο γηαηξνχ-αζζελνχο θαη ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε. Μεξηθνί 

εξεπλεηέο φπσο ν Andresen (2007) απέδεημαλ φηη ε επηθνηλσλία ηεο e-κεζνιάβεζεο 
επεξεάδεη ην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο γηαηξνχ-αζζελνχο θαη ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε ην ζηνηρείν ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ζρέζε αζζελή-γηαηξνχ επεξεάδεηαη 
επίζεο. Ζ ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο παξέρεη θαιχηεξε πξφζβαζε θαη πξνσζεί κηα 

πην πξνζσπηθή γιψζζα πνπ παξέρεη ην εξγαιείν γηα ηελ επαθή κε ην γηαηξφ. Ζ 
ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ 
ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πγείαο. Δπηπιένλ ε eδηακεζνιαβνχκελε επηθνηλσλία 
πξνζθέξεη 24 ψξεο ηε δηαζεζηκφηεηα γηα επηθνηλσλία, ηε δπλαηφηεηα ηεο αλσλπκίαο, 

ην κεησκέλν θίλδπλν ζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ, ηελ 
πξνζαξκνγή ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ην ρακειφ επίπεδν ζηξεο θαη νχησ θαζεμήο. Ζ e -
κεζνιάβεζε ηεο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 
γηαηξνχ θαη αζζελή. Με βάζε ηα δεδνκέλα απφ κηα πνηνηηθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Ννξβεγψλ αζζελψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερλνινγία 
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο γηαηξνχο ηνπο 
βξέζεθε φηη απμήζεθε ην επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ζρέζε ηαηξνχ-αζζελή. Ζ 
κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε σο κέξνο ελφο κεγάινπ ζρεδίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

ηειεταηξηθή. Ζ έξεπλα γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο e-κεζνιάβεζεο έρεη ζεηηθά 
απνηειέζκαηα. γηα ηηο ζρέζεηο ακνηβαίαο ζηήξημεο. ε έλα θφξνπκ ζπδήηεζεο γηα ηελ 
ςπρηθή πγεία κε ζπκκεηνρή 500 αηφκσλ, ε πιεηνςεθία (75% ηνπ ζπλφινπ) 
ππνζηήξημαλ 24 φηη ήηαλ επθνιφηεξν λα ζπδεηνχλ πξνζσπηθά πξνβιήκαηα πγείαο 

ζην δηαδίθηπν έλαληη ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε e -
δηακεζνιαβνχκελε επηθνηλσλία κπνξεί λα έρεη κεξηθά κνλαδηθά νθέιε γηα ηνλ 
πιεζπζκφ πνπ πάζρεη απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέ 
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Κεθάιαην 4 

 

4.1 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ 

 
χκθσλα κε ην Ν.2472/1997 ην ηαηξηθφ αξρείν θαηέρεη κηα δηαθνξεηηθή αιιά θαη 
επξεία έλλνηα έλαληη ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο. Απηφ πνπ ην δηαθνξνπνηεί 
είλαη ην γεγνλφο φηη δελ έρεη ζεκαζία αλ ην αξρείν ελφο αζζελνχο είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλν ή φρη. Μέζα ζε έλα ηαηξηθφ αξρείν ππάξρνπλ πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ηνπ θάζε αζζελνχο.  Ο λφκνο αλαθέξεη φηη είλαη «ην αξρείν δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα , ηα νπνία είλαη πξνζηηά , κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα». Ο λφκνο 

απηφο ζπλδπάδεηαη επίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Οδεγίαο 95/46 φπνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 2 ζεσξεί φηη ην αξρείν «είλαη θάζε δηαξζξσκέλν  ζχλνιν δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνζηηψλ κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, είηε ην 
ζχλνιν απηφ είλαη ζπγθεληξσκέλν, είηε απνθεληξσκέλν, είηε θαηαλεκεκέλν ζε 

ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε».  Χζηφζν ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο πξνζαξκνγέο 
δε ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζπγθεληξσκέλα ή απνθεληξσκέλα ή θαηαλεκεκέλα ζε 
θάπνηα ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ θπζηθά δίλεη ηελ 
εληχπσζε φηη ν νξηζκφο ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ κνηάδεη κε ηνλ νξηζκφ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Χζηφζν ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην ην αξρείν λα 
έρεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε  ην λα ππάξρεη κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα λα 
ππάξρεη αξρείν. Άιισζηε ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ αξρείνπ ηα νπνία πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ νξηζκφ είλαη ε δηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ θαη ην πξνζηηφ ησλ 

δεδνκέλσλ κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ δηάξζξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαθέινπ θάζε αζζελνχο είλαη πνιχ βαζηθφ  δηφηη αλ αθφκα θαη ην 
εμψθπιιν ηνπ θαθέινπ δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζχκθσλα κε ηα εηδηθά θξηηήξηα δελ 
ηαηξηάδεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο. Απηφ πνπ βέβαηα πξέπεη λα δνχκε ζην 

ζεκείν απηφ είλαη φηη έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο είλαη δηαξζξσκέλνο .  
 

4.2 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 
 

πσο ζε θάζε ππεξεζία ή ρψξν ε λνκνζεζία είλαη θαη ζην θνκκάηη ηεο πγείαο γηα λα 
πξνζηαηεχεη φηη νη αξρέο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο θαη λα ππάξρεη έλα 
πιαίζην αζθάιεηαο δηθαίνπ κέζα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  Ζ λνκνζεζία επίζεο ζέηεη 
γεξά ζεκέιηα φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ελφο γηαηξνχ θαη ελφο αζζελνχο ελψ φινη 

έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Οη θαηεγνξίεο ησλ λνκνζεηηθψλ 
θεηκέλσλ ,ηα νπνία θπζηθά πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ελφο αζζελνχο, 
ρσξίδνληαη ζε δεζκεπηηθά θαη κε δεζκεπηηθά  , ζε εζληθά θαη ππεξεζληθά.  

Γεζκεπηηθά θείκελα 

χκθσλα κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1948)  ε 
νπνία πξνβιέπεη  
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην άξζξν 12, νξίδεη ηα εμήο:  
«Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, 

ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη 
ηεο ππφιεςήο ηνπ. Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη απφ 
επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο απηνχ».  
ηελ Δπξψπε απφ ηελ άιιε ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ 1981 (ζχκβαζε 108) ε 

νπνία έρεη βάζε ζην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 
Αλζξψπνπ, θχξηνο ζηφρνο ηεο απνηειεί ην γεγνλφο λα παξέρνπλ ζε θάζε άλζξσπν 
αλεμαξηήηνπ θπιήο ή θαηνηθίαο ηε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο θαηά ηελ 
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επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ παξνχζα λνκνζεζία ππήξμε ε πξψηε 
ζην θφζκν πνπ ζηφρεπε ζηε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ.  
κσο κέζα απφ ηε χκβαζε 108 έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα φζνλ αθνξά ηελ εγρψξηα λνκνζεζία ηνπο κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ν 
ζεβαζκφο γηα ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αηφκσλ. Ζ ζχκβαζε 
επίζεο επηηξέπεη  ζηα άηνκα λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο 
δεδνκέλα  ελψ κπνξεί λα απαηηήζεη ηε δηαγξαθή απηψλ ησλ αξρείσλ  ζηελ πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παξάλνκα. Γηα ηα ηαηξηθά δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ ν λφκνο έρεη θαζνξίζεη ξεηά λα ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε 
επεμεξγαζία παξά κφλν αλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη 
ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πγείαο . (άξζξν 6 ηεο 

χκβαζεο 108). Δθηφο ησλ άιισλ ε επεμεξγαζία ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη 
παξάλνκε. ηε κφλε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα επηηξαπεί είλαη αλ ππάξρεη κηα λνκηθή 
βάζε φπσο ε ζρέζε ηαηξνχ-αζζελνχο. Σν 1995, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ 
πνιινχο επνρή θαηά ηελ νπνία πνιιά θξάηε κέιε είραλ ήδε εθαξκφζεη ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ, εγθξίζεθε ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ  πξνζηαζία ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 
γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ( 24 Οθησβξίνπ 1995-νδεγία 
95/46/ΔΚ) . 

Καη φιν απηφ απνηέιεζε εθηφο απφ ηε δηεπθφιπλζε αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
πνιηηψλ θαζψο έπξεπε λα ππάξρεη ειεχζεξε ξνή  ησλ δεδνκέλσλ θαζψο ν πνιίηεο ηα 
ρξεηαδφηαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε είηε ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζε ππεξεζίεο είηε ζε 
θεθάιαηα , θάηη πνπ επέηξεςε λα γίλεη αθφκα πην ηζρπξφ θαη πςειφ ην επίπεδν ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο. ηελ Διιάδα, ε Οδεγία 95/46/ΔΚ , εληάρζεθε ζην Δζληθφ Γίθαην 
κέζα απφ ην λφκν 2472/1997 ν νπνίνο απνηειεί ην βαζηθφ λφκν ν νπνίνο πξνζηαηεχεη 
ηα δεδνκέλα ελφο αζζελνχο. Χζηφζν ζεσξήζεθε φηη δελ ήηαλ αξθεηή ε νδεγία γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ αιιά έπξεπε 

λα ζεζπηζηεί θαη θάηη επηπιένλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ηα φξγαλα θαη 
ηνπο Οξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. αλ ζπλέπεηα απηνχ εγθξίζεθε ν 
θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκφ. 45/2001 πνπ αθνξνχζε ηε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα 

φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη κε ηε ζρεηηθή ειεπζεξία 
θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Γηα 20 ρξφληα ε Οδεγία απνηέιεζε ην θχξην 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπνπ κέρξη 
ζήκεξα απνηειεί κηα ζεκειηψδε ξχζκηζε. Χζηφζν νη ξπζκνί ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο απμάλνληαη ξαγδαία θαη έηζη θαηέζηεζε ηελ Οδεγία μεπεξαζκέλε θαζψο 
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο ελψ είλαη αδχλαηνλ λα 
πξνζθέξεη ην κέγηζην ηεο δπλαηήο πξνζηαζίαο θαη λα θαιχςεη φιεο ηηο αικαηψδεηο 
αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Φαξνχιεο ,2010). 

ηηο  25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 ε Δπηηξνπή ηεο ΔΔ παξνπζίαζε ηε πξφηαζε 
θαλνληζκνχ 39 γηα ηε πξνζηαζία θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ . απηφ έδσζε ηελ 
εηθφλα ζηνπο πνιίηεο γηα ην πφζν ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ελφο αηφκνπ. Ο Καλνληζκφο απηφο ζα έξζεη λα 
αληηθαηαζηήζεη ηελ Οδεγία ε νπνία απφ ηη θαίλεηαη δελ είρε ηζρπξά απνηειέζκαηα 
θαζψο κέρξη ζήκεξα ε ελαξκφληζε ηνπ δηθαίνπ ησλ θξαηψλ δελ έρεη πξνρσξήζεη 
ζεκαληηθά. Γ απηφ ην ιφγν ε επηηξνπή απνθάζηζε ηελ ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ  γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο θαη ζα έρεη ηζρχ ζε φια ηα θξάηε-κέιε. Ο Καλνληζκφο 
εκπεξηέρεη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηζαγσγή λέσλ δηθαησκάησλ, 
ην δηθαίσκα ζηε ιήζε θαη ηελ θνξεηφηεηα, ην εληζρπκέλν πιέγκα ππνρξεψζεσλ ηνπ 
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ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, νη εηδηθέο πξνζηαηεπηηθέο ξπζκίζεηο γηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ε ξεηή δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 
ππνθεηκέλνπ. Ζ πξφηαζε έρεη ηε βάζε ηεο απφ ην άξζξν 16 ηεο πλζήθεο ηεο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), ην νπνίν απνηειεί ηε λέα βάζε γηα ηε 
ζέζπηζε θαλφλσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δπλάκεη ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο. 

4.2.1 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ  

 
Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ην γεγνλφο λα παξαβηαζηνχλ νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αζζελψλ. Γηα απηφ ην ιφγν εθηφο απφ ηελ  
ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην9Α , ν λ. 
2749/1997 πεξηέρεη κηα ζεηξά δηαηάμεσλ (θεθ. Δ ,́ άξζξα 21-23), νη νπνίεο 
πξνβιέπνπλ θπξψζεηο ζηνπο παξαβάηεο ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ. Οη θπξψζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθέο , άξζξν 21, πνηληθέο ζην άξζξν 22 θαη δεηήκαηα αζηηθήο 
επζχλεο ζην άξζξν 23. Μέζα απφ εηδηθέο ξπζκίζεηο  δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ειιεληθή  
λνκνζεζία ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ, αιιά θαη ην άξζξν 10 απφ ηε 
χκβαζε 108/1987. Σν  άξζξν 57 ΑΚ103 εμεηδηθεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2749/1997 γηα ηε πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δεδνκέλσλ.  Οη απνθάζεηο πνπ ζα 
παξζνχλ απφ ηελ αξρή πξέπεη λα αζθεζεί αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο Δπηθξαηείαο. Δπηπξφζζεηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην επηθείκελν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα δεηήκαηα επζχλεο. Ζ Πξφηαζε γηα ηνλ Καλνληζκφ 

πξνβιέπεη ηελ δηνηθεηηθή, αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε θαη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο 
(Φπηξάθεο, 2008). Ηδηαίηεξε βάζε ζα δνζεί ζηε δηαθνξά ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 
έλλνκσλ αγαζψλ ζηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθφηεηαο ε νπνία είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή 
απφ απηή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα , ηα νπνία ζπλήζσο ππάξρεη ν 

θαηάιιεινο νξηζκφο γηα θάζε ηη. Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο δελ έρεη ηφζν 
επξεία έλλνηα φζν ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρεη επξεία έλλνηα θαζψο 
ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο έλλνηεο φπσο ηελ ηζφηεηα  θαη ην δηθαίσκα ηεο δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηελ ππνζηάζηα φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.   Απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε 
λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη δχν έλλνηεο ζπκπίπηνπλ ελ κέξεη αιιά δελ ηαπηίδνληαη. Καη 
φιν απηφ νθείιεηαη δηφηη ππάξρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ εμειίζζνληαη ζην 

δεκφζην βίν θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο δσήο .  

πληαγκαηηθή πξνζηαζία 
ε κηα εγρψξηα αιιά θαη κηα δηεζλή λνκνζεζία ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απνηεινχλ 
ζεκαληηθφ κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπζνχλ. Ο νξηζκφο ηεο ηδησηηθφηεηαο θπζηθά είλαη 

πεξίπινθνο θαζψο δελ ππάξρεη νχηε έλαο πιήξεο νξηζκφο. χκθσλα  κε ην άξζξν 9
Α
 

«Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο 
κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη».  Απηφ 
πνπ δηαζθαιίδεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη ε αλεμάηεηε αξρή ελψ  ην άηνκν 

κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηα λνκηθά πιαίζηα φζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 
ηνπ κε δχν ηξφπνπο :  

1. Πξνζηαζία αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο  κε ζθνπφ θαλείο λα κε θαζίζηαηαη 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

2. Πξνζηαζία ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο. 
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Δπηπιένλ έρνπκε ην άξζξν 5
Α
  πνπ θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζηε πιεξνθφξεζε θαη 

αλαθέξεη «Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 
Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, 

θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο , αληαιιαγήο θαη δηάδνζεο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
Κξάηνπο , ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ εγγπήζεσλ 9, 9

Α 
θαη 19». (σηεξφπνπινο, 2006).  

Πνηα είλαη φκσο ε βαζηθή δηαθνξά απηψλ ησλ 2 άξζξσλ αθνχ απφ ην πεξηερφκελφ 
ηνπο θαη κφλν βιέπνπκε φηη ζπγθξνχνληαη? Ζ βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ην άξζξν 9

Α
  

ραξαθηεξίδεηαη σο εγγχεζε αθνχ πξνζηαηεχεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία 
έρνπλ ζηε ζθέπε ηνπο ην λνκηθφ πιαίζην. Αληίζηνηρα άξζξα είλαη ην 9  θαη 19. 
Απφ φιν απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζα πξέπεη ηα άξζξα 9

Α
 θαη 5

Α
 λα εξκελεχνληαη 

καδί. Ζ πξνζζήθε ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε απηά ηα ηξία ζεκεία 

ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη ε ξεηή αλαθνξά ηεο απφ ην χληαγκα σο εγγχεζεο 
θαη δηθαηψκαηνο επηβεβαηψλνπλ ην δηηηφ ξφιν πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ ην λνκηθφ 
ζχζηεκα. Σν δηθαίσκα πιεξνθνξηθήο απηνδηάζεζεο δελ παχεη λα είλαη θαηά βάζε 
έλα αηνκηθφ- ακπληηθφ δηθαίσκα, πνπ ζεκειηψλεη πξσηίζησο αμίσζε απνρήο απφ ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε δχν δηαθεθξηκέλα 
επίπεδα. ε πξψην επίπεδν, ζην ζπλδπαζκφ ηνπ άξζξν 9Α πξνο ηελ θαηά πεξίπησζε 
ζρεηηθή εηδηθή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, εξείδεηαη ε απαγφξεπζε θαη απιήο 
θαηαγξαθήο αθφκε θαη ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. ‘ 

έλα δεχηεξν επίπεδν, ν θαζέλαο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 
ηνλ εαπηφ ηνπ, εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξφβιεςε ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ 
νξγαλσηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζεκειηψλεηαη ζηα δηθαηψκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο (άξζξν 5 

παξ.1  θαη άξζξν 2 παξ. 1 ) θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο, ρσξίο σζηφζν λα ηαπηίδεηαη κε 
απηά. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γη‘ απηφ ην ιφγν 
παξνπζηάδεη έλαλ ηδηφκνξθν ραξαθηήξα, θαζψο αλαπηχζζεηαη αληιψληαο απφ ην 
δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ηελ εζηθή ηνπ ζεκειίσζε, 

ιεηηνπξγψληαο φκσο παξάιιεια σο εγγπεηήο, σο ακπληηθφο κεραληζκφο πξνζηαζίαο 
ηνπο έλαληη ησλ ζχγρξνλσλ απεηιψλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Χζηφζν, 
παξά ηελ ζηελή ηνπο ζρέζε, απνηεινχλ δηαθξηηά δηθαηψκαηα κε ππξήλα ηεο δηαθνξάο 
ηνπο ηελ εζσηεξηθή θαη εζηθή θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή, έλαληη ηεο 

εμσηεξηθήο θαη θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δίλαη 
ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο ν πιεξνθνξηαθφο απηνθαζνξίζκνο θαηνρπξψλεηαη θαη 
πξνζηαηεχεηαη απηνηειψο ζην Διιεληθφ χληαγκα, δεκηνπξγψληαο κηα πξνζηαζία 
ζηελ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ απφ ηηο θαηλνθαλείο απεηιέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη ΣΠΔ, εληζρχνληαο ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο. 

 

4.3 Πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή θαη αζθάιεηα  

 
Έλαο αζζελήο είλαη ν κφλνο ιήπηεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ πνπ κπνξεί λα ηνλ 
πάξεη ( εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν αζζελήο εμνπζηνδνηήζεη θάπνηνλ 
ζπγγελή ηνπ λα  ην παξαιάβεη ) θαη λα  έρεη πξφζβαζε ελψ αληίζεηα νη ηξίηνη δελ 

έρνπλ δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθσλ ηνπ. ηε πεξίπησζε πνπ έλαο ηξίηνο κπνξεί λα 
παξαιάβεη ην θάθειν ηνπ αζζελνχο είλαη ε εμήο πεξηπηψζεηο : 

1. Νφκηκνο αληηπξφζσπνο ( γνλέαο, δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο, πξνζσξηλφο 

δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο 

2. Νφκηκν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν( πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο  ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη σο πξνο ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ηνπ αλειίθνπ 
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ηέθλνπ απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο γνλείο ηνπ, εθφζνλ αζθεί ηε γνληθή 

κέξηκλα απηνχ. 

ε έλα δεκφζην λνζνθνκείν ε παξαιαβή ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ζα γίλεη αθνχ ηεζνχλ 
νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ. χκθσλα κε ην λ.2690/99 ζην άξζξν 

5 αλαθέξεη φηη ν πνιίηεο –αζζελήο είλαη ν κφλνο πνπ έρεη ην δηθαίσκα ζηα δηνηθεηηθά 
ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ ελψ ν ηαηξηθφο θάθεινο δίλεηαη κε επηηφπηα επίδεημε θαη 
κειέηε , είηε κε ηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάγλσζε είλαη 
δπζαλάγλσζηε ή αζαθήο ν γηαηξφο κπνξεί λα επεμεγήζεη ζηνπο αζζελείο μαλά ηελ 

δηάγλσζε. Αλ ν αζζελήο πεζάλεη έρεη δηθαίσκα ηελ παξαιαβή ηνπ ηαηξηθνχ ηνπ 
θαθέινπ λα γίλεη  απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ  έσο ηεηάξηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 8 ΚΗΓ.   
πσο αλαθέξακε έλαο ηξίηνο δε κπνξεί αξρηθά λα παξαιάβεη ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο εθηφο αλ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξακε. Δπίζεο εμαίξεζε 
απνηεινχλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ νη δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο 
αξρέο θαηά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπο απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζε ηξίηνπ 
πνπ επηθαιείηαη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο  αιιά θαη 

ζε φξγαλα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 
έρνπλ ην αξκφδην δηθαίσκα. 
Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο θαη ε ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο ηνπ αζζελνχο έρνπλ 
ζεζπίζεη φηη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα έρνπλ νη εμήο: 

1. Ο ίδηνο ν αζζελήο  

2. Ο νηθνγελεηαθφο ηαηξφο ηνπ 

3. Ο πξνζσπηθφο γηαηξφο ηνπ 

4. Αξκφδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο κνλάδαο ππεξεζηψλ πγείαο  

Χζηφζν ν ίδηνο ν αζζελήο αλ απνθαζίζεη λα κε καζεπηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
πιεξνθνξία νη ππφινηπνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηε κάζνπλ θαζψο ν αζζελήο έρεη 
απνξξίςεη ηελ πξφζβαζε( άξζξν 10 παξ.1-3235/2004). πλνπηηθά ζα ιέγακε ινηπφλ 

φηη πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ελφο αζζελνχο έρεη ν αζζελήο  νη γηαηξνί νη 
νπνίνη ζπλαλαζηξέθεηαη  κε ηνλ αζζελή αιιά θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ νη ζπγγελείο 
ηνπ αιιά θαη ηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο. Σν ίδην ην άξζξν 14 παξ.1 ΚΗΓ νξίδεη φηη γηα 
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ηαηξηθφ αξρείν εθαξκφδνληαη, 

εθηφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΗΓ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ σο «επεμεξγαζία» λνείηαη θαη ε «εμαγσγή, ρξήζε, ε 
δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε» ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 
(άξζξν 2 ζηνηρ. δ΄λ.2472/1997). Έηζη, θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε είλαη δπλαηή ε 

πξφζβαζε ηξίηνπ ζε ηαηξηθά αξρεία θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο αλαθέξεη ην άξζξν 7 
παξ.2 λ.2472/199766 (Κνπληδέξεο, 2009). 
Ο αζζελήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσξίδεη αλ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα έρνπλ 
επεμεξγαζηεί αλ θαη κηα ηέηνηα γλψζε ζα εξρφηαλ αληηκέησπε κε ην ηαηξηθφ 

απφξξεην πνπ ηνλ αθνξνχλ ηφζν ζε θπζηθφ φζν θαη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Ζ ιήςε 
φπσο θαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 10. Ο αζζελήο 
πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ηνλ ηαηξηθφ ηνπ θάθειν αιιά θαη λα δεηήζεη απφ 
ηνλ ππέπζπλν επεμεξγαζίαο φια ηα δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα αιιά θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο , ηνπο ζθνπνχο πνπ ν θάθειφο ηνπ 
επεμεξγάζηεθε αιιά θαη ηα άηνκα πνπ ζέιεζαλ λα γίλεη απηφ  θαζψο θαη ηηο 
θαηεγνξίεο ηνπο αλ ππάξρνπλ θπζηθά. Δπηπιένλ κπνξεί λα κάζεη ηελ εμέιημε ηεο 
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επεμεξγαζίαο ηνπ θαθέινπ ηνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε σο ζήκεξα αιιά 
θαη ηελ ινγηθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο. Σέινο κπνξεί λα κάζεη αλ  ν 
θάθεινο ηνπ δηνξζψζεθε απφ θάηη ην νπνίν ζεσξνχζαλ ιαλζαζκέλν ή δηέγξαςαλ 

δεδνκέλα ηα νπνία δελ ήηαλ ηφζν ζαθή αιιά θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο φπνπ 
έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα δεδνκέλα  ηα νπνία είηε ζβήζηεθαλ είηε δηνξζψζεθαλ είηε 
θιεηδψζεθαλ. 
 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δίλεη κηα αίηεζε ηελ νπνία επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ε 
νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε ην άηνκν λα παξνπζηαζηεί είηε λα ζηείιεη θάπνην λνκηθφ 
αληηπξφζσπν εθ κέξνπο ηνπ αιιά θαη εμ απνζηάζεσο δίλνληαο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ. 
Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην λφκν κπνξεί λα ηνπ απαληήζεηο εληφο  

δεθαπέληε εκεξψλ θαη εγγξάθσο ελψ αλ δε ιάβεη απάληεζε ή ε απάληεζε δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή ηφηε ην άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή. Ο ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο σζηφζν έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί γηα λα θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν 
αίηεκα  ηνπ αηφκνπ αιιά θαη λα θνηλνπνηήζεη ηελ απάληεζε ζηελ ίδηα ηελ Αξρή φπνπ 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνλ ελεκεξψζνπλ. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θξαηήζνπκε είλαη 
ην γεγνλφο φηη ν αζζελήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ θαη ρσξίο λα 
δηακεζνιαβήζεη ν γηαηξφο ηνπ θαη κφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο  νη νπνίεο ζα έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ ζα πξέπεη ν γηαηξφο λα δηακεζνιαβεί θαη λα 

ηνλ εθπξνζσπεί. 
χκθσλα κε ην άξζξν 15 ην νπνίν ζπλδέεη άκεζα ην δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο θαη 
ηεο πξφζβαζεο ηνπ αηφκνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ν αζζελήο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή , 
κεηά απφ έλα αίηεκα ην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα ηνπ 

παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη νη νπνίεο εηλαη : 
1. Γηα πνην ιφγν ν θάθειφο ηνπ επεμεξγάζηεθε ? 

2. Πνηεο είλαη νη ζρεηηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα?  

3. Πνηνη είλαη νη απνδέθηεο θαη πνηεο νη θαηεγνξίεο ηνπο ζηνπο νπνίνπο 

πξφθεηηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή γλσζηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ? 

4. Πνην είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ηα δεδνκέλα ηνπ απνζεθεχνληαη?  

5. Σελ χπαξμε δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

κε ζθνπφ λα δηνξζψζεη ή λα δηαγξάςεη θάηη ην νπνίν αθνξά πξνζσπηθά 

δεδνκέλα  

6. Να έρεη πξφζβαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο Αξρήο αιιά θαη ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη αλ δε ηνπ δνζνχλ νη απαληήζεηο. 

7. Να γλσζηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα  ηα 

ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία αιιά θαη θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά απφ πνπ πξνήιζε. 

8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία αιιά θαη φιεο ηη ζπλέπεηεο αλ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

επεμεξγαζία. 

Σν άηνκν αλ ππνβάιιεη ην αίηεκα ηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα ιάβεη θαη ηηο 
αληίζηνηρεο απαληήζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δμαίξεζε ζα απνηειέζεη αλ ην άηνκν 
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απνθαζίζεη θάηη δηαθνξεηηθφ δειαδή νη απαληήζεηο λα ηνπ ζηαιζνχλ κε έλαλ 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  χκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ.2   εάλ ην πξφζσπν ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε ή ζε 

ζχκβαζε , ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη 
ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ 
παξέζρε ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία 
πνπ παξέζρε ην ελ ιφγσ πξφζσπν –θαη πνπ δηαηεξείηαη απφ απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχζηεκα επεμεξγαζίαο –ζε άιιν απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο , ζε 
ειεθηξνληθφ κνξθφηππν ζπλήζνπο ρξήζεο, ρσξίο αληίξξεζε απφ ηνλ ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο απφ ηνλ νπνίν απνζχξνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ  ραξαθηήξα. 
Ίζσο λα κελ αξγήζεη ε ζηηγκή πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν έλα αληίζηνηρν ηκήκα κε εθείλν ηνπ blue button 
πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ΖΠΑ ( Anderson, 1998). 
Σν κπιε θνπκπί είλαη έλα ζχζηεκα γηα ηνπο αζζελείο λα βιέπνπλ online θαη λα 
θαηεβάδνπλ ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά αξρεία πγείαο. Αξθεηέο νκνζπνλδηαθέο 

ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Άκπλαο, ηεο Τγείαο θαη ησλ 
Αλζξσπίλσλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Τπνζέζεσλ Βεηεξάλσλ, εθάξκνζαλ απηή ηελ 
ηθαλφηεηα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. [1] Δπηπιένλ, ε Blue Button έρεη δεζκεχζεηο 
ππνζηήξημεο απφ πνιπάξηζκα ζρέδηα πγείαο θαη νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο 

πξνζσπηθψλ πξνκεζεπηψλ θαηαγξαθψλ γηα ηελ πγεία ζε φιεο ηηο Ζλσκέλεο 
Πνιηηείεο. [2] Σα δεδνκέλα απφ ηζνηφπνπο κε δπλαηφηεηα "κπιε πιήθηξνπ" κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θνξεηψλ ηαηξηθψλ ηζηνξηψλ πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ην δηάινγν κεηαμχ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θξνληηζηψλ θαη 

άιισλ εκπηζηεπκέλσλ αηφκσλ ή νληνηήησλ. Απηήλ ηε ζηηγκή ε επξεία ρξήζε ηνπ 
Blue Button ππνζηεξίδεη ηε ιήςε δεδνκέλσλ αλαγλψζηκσλ απφ ηνλ άλζξσπν ζε 
ASCII [3]. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ην Γξαθείν ηνπ Δζληθνχ πληνληζηή Τγείαο IT 
αλαθνίλσζε [4] έλαλ νδεγφ εθαξκνγήο γηα ηνπο θαηφρνπο δεδνκέλσλ θαη ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή δεδνκέλσλ 
κεηαμχ εθαξκνγψλ ζπκβαηψλ κε ην Blue Button + ρξεζηκνπνηψληαο δνκεκέλα 
κνξθφηππα δεδνκέλσλ. Σν Μπιε Κνπκπί + έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηψλεη ηνπο 
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ θαη κνηξάδνληαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ηνπο ζε κνξθέο αλαγλψζηκεο απφ ηνλ άλζξσπν θαη 
αλαγλψζηκεο απφ κεραλέο. θαη λα επηηξέςεη ηε ρξήζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 
εθαξκνγέο ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
 

Αζθάιεηα  
πσο θάζε ηη έηζη θαη ε πιεξνθνξία απφ ηε ζηηγκή πνπ ήξζε ζην πξνζθήλην ε 
αλαγθαηφηεηά ηεο ζα πξέπεη εχινγα λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο αιιά θαη 
ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. Ζ αζθάιεηα πξνζηαζίαο είλαη 

ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη γηα θάζε ρξήζηκε ε επαίζζεηε πιεξνθνξία ηελ νπνία 
παξέρνπλ ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θάζε επηρείξεζεο  αιιά ε αληίζηαζε πνπ 
θαηαβάιιεη ζε επηζέζεηο πνπ γίλνληαη είηε απφ ηπραία γεγνλφηα είηε απφ ζθφπηκεο 
πξνζπάζεηεο θαηαζηξνθήο. Με φια απηά δηαζθαιίδεηαη κία ρξήζηκε θαη θαηάιιειε 

πξφζβαζε ζε φια απηά. Γηα έλαλ νξγαληζκφ κία πιεξνθνξία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη γηα απηφ επηδηψθεη λα ηε δηαθπιιάζεη είηε είλαη ζε έληππε 
κνξθή είηε είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  ε πιεξνθνξία. 
Ζ αζθάιεηα γηα θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ είλαη ηφζν ζεκαληηθή αιιά ζπρλά 

βιέπνπκε φηη απεηιείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο φπσο νη ειεθηξνληθέο απάηεο 
, νη βαλδαιηζκνί θαη θάπνηα θπζηθά θαηλφκελα. Ζ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα ιέγακε 
φηη δπζθνιεχεη αξθεηά έλα ζχζηεκα θαζψο δελ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζε έλα 
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ζχζηεκα. Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζπλδέεηαη κε 
ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο : 

 
πσο ζα παξαηεξήζνπκε δελ ππάξρεη θάπνην ξπζκηζηηθφ πιαίζην κε απνηέιεζκα ηελ 
δεκνζίεπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ ζην Internet θαη θπξίσο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
Χζηφζν πνιιέο θνξέο ην δηαδίθηπν καο έρεη παξνπζηάζεη ηελ αλαμηφπηζηε πιεπξά 

ηνπ θάλνληάο καο λα αλαξσηηφκαζηε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο 
ηελ νπνία αλαδεηάκε  θάηη ην νπνίν καο σζεί λα αλαηξέζνπκε ηε ρξεζηκφηεηα πνπ 
απνξξέεη απφ απηφ. Πψο φκσο ζα κπνξέζνπκε λα εκπηζηεπζνχκε κία πεγή ε νπνία 
αλαθέξεη έλα ηαηξηθφ ζέκα; Ο πην αμηφπηζηνο ηξφπνο είλαη φηαλ αλαδεηάκε ηαηξηθά 

ζέκαηα λα ςάρλνπκε ζε επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζε έγθπξα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δπηπιένλ κηα πιεξνθνξία ηνπ Internet είλαη αμηφπηζηε ζε 
πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 
δηαπίζηεπζε ή ε πηζηνπνίεζε πνπ έρεη ιάβεη κία δηαδηθηπαθή ηαηξηθή πιεξνθνξία 

αιιά θαη ζχκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο φπνπ κε βάζε ηελ δεκνζηνπνίεζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ γηα π.ρ κηα ηνπνζεζία ή έλα πξντφλ απνζπά ζθξαγίδεο 
αθνινπζψληαο ζπκκφξθσζε ζε έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ πξνηχπσλ. 
Ζ Ακεξηθή γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα έρεη νξίζεη ηελ  Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή 

δηαπίζηεπζεο Τγείαο ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Γηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ηε 
Μηθηή Δπηηξνπή γηα ηε Γηαπίζηεπζε Οξγαληζκψλ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο.   
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξείεο νη νπνίεο 
παξέρνπλ αλαθνξά αιιά θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ ηελ 

δηθή ηνπο αλαθνξά ελψ θάπνηεο άιιεο πξνζθέξνπλ βξαβεία ζε φζεο αθνξνχλ ηελ 
πγεία θαη έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ νξγαληζκνί φπσο ν 
HONcode ν νπνίνο παξέρεη πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηζηνζειίδσλ θαη νη νπνίνη 
δίλνπλ ην θίλεηξν ζηνπο ρξήζηεο λα ςάρλνπλ έγθπξεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ 

κνξθή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε κία ζειίδα είλαη  έλα εηθνλίδην ζην πάλσ κέξνο κηαο 
ηζηνζειίδαο .Οη επηινγέο ηνπ αζζελνχο κε βάζε ηηο απνδείμεηο δε γίλεηαη κφλν κε 
βάζε ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ (Duquenoy, 2008). Πνηα είλαη φκσο ηα θξηηήξηα ψζηε λα 
ζεσξνχκε αμηφπηζηεο ηηο πιεξνθνξίεο πγείαο ζην δηαδίθηπν? 
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ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε ηα θξηηήξηα  κε ζθνπφ  λα ζεσξνχκε αμηφπηζηεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πγείαο ζην δηαδίθηπν. Σα θξηηήξηα απηά είλαη : 

 Ζ εγθπξφηεηα πεγψλ ε νπνία δείρλεη εάλ ε πξνέιεπζε ησλ πεγψλ-

πιεξνθνξηψλ  είλαη έγθπξε θαη επαγγεικαηηθή  

 Σν πιάλν θαη ε εκθάληζε λα έρνπλ ηε κνξθή κηαο επράξηζηεο 

ηζηνζειίδαο αιιά παξάιιεια επαγγεικαηηθήο  

 Ζ δηαθήκηζε ε νπνία ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν φηαλ κέζα απφ 

δηαθεκηζηηθά ζπλζήκαηα ζα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα ηεο ηζηνζειίδαο 

θαζψο θαη ηελ αμηνπηζηίαο ηεο. 

 Ζ αλαγλσζηκφηεηα πξέπεη λα είλαη απιή θαη θαηαλνεηή. 

 Οη ππεξζπλδέζεηο  

 Ζ θσηνγξαθία , ηα πηζηνπνηεηηθά , ην βηνγξαθηθφ θαη ην email ηνπ 

ηδηνθηήηε 

 Ζ αζθάιεηα αιιά θαη ε ππνζηήξημε δειαδή πφζν κία ηζηνζειίδα 

ειέγρεηαη απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

 

 

Παξφιν πνπ πιένλ ην δηαδίθηπν έρεη κπεη ζηηο δσέο καο θαη ςάρλνπκε ην νηηδήπνηε 
κέζα απφ απηφ , ζπρλά φηη αθνξά ην ρψξν ηεο πγείαο είκαζηε θάπσο δηζηαθηηθνί γηα 
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ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνπκε. ην παξαθάησ ζρήκα ζα δνχκε ηα 
ηέζζεξα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσλφκαζηε κε ζθνπφ ηε δηάθξηζε 
κηαο αμηφπηζηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο πγείαο. 

 

 
 
Σα ηέζζεξα ζηνηρεία είλαη ε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηεο ηζηνζειίδαο δειαδή θαηά 
πφζν αλαλεψλνπλ κε θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο ηελ ηζηνζειίδα ηνπο, ηελ χπαξμε ηεο 
ηαηξηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα αιιά θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ζην ζέκα δειαδή αλ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην ελ ιφγσ γηαηξφ , ηελ αλαθνξά ζε βηβιηνγξαθία 
επηζηεκνληθψλ έξγσλ αιιά θαη ηελ χπαξμε ηεο έκκεζεο δηαθήκηζεο θαξκάθσλ.  
Έξεπλεο  πνπ έρνπλ γίλεη έρνπλ αλαδείμεη φηη ηξεηο ζηνπο δέθα γηαηξνχο πηζηεχνπλ φηη 
ηα ηαηξηθά sites δεκηνπξγνχλ ην ιεγφκελν ράζκα αλάκεζα ζην γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή. 

Πιένλ ν αζζελήο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηη ζην παξειζφλ ζε ζεκείν λα ππάξρνπλ 
ζηηγκέο πνπ ζα ακθηζβεηήζεη αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνπο ην γηαηξφ ελψ δχν ζηνπο δέθα 
γηαηξνχο ζεσξνχλ  φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξηθά sites παξνπζηάδνπλ παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζε ζεκείν λα κελ ελεκεξψλεηαη ζσζηά ν αζζελήο.  

 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθηπαθή πιεξνθνξία 
ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπγρξεκαηνδνηεί ηελ 
αλάπηπμε θξηηεξίσλ πνηφηεηαο γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

5.1 ΟΡΗΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ 

 
Έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά  ηνλ 
αζζελή. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο 
αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ , εξγαζηεξηαθέο θαη ελδνζθνπηθέο εμεηάζεηο αιιά θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.  
Έλαο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε γηα ηνλ ειεθηξηθφ θάθειν είλαη : 
―Ζιεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο αζζελή-ΖΗΦ‖ απνηειεί κηα έλλνηα, ζην πιαίζην ηεο 
ζπλήζεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο, πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία , θαηά ηελ 

νπνία νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαηαγξάθνπλ κε ςεθηαθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπιιέγνπλ απφ ην ηζηνξηθφ πγείαο ησλ αζζελψλ. (Cowie et al. , 2017) 
Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο δεκηνπξγείηαη κε πιεξνθνξίεο , νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη νη 
πην πνιιέο ζηε δηάξθεηα πνπ ζα  παξαρζνχλ ζηνλ αζζελή θάπνηεο ππεξεζίεο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο, θάηη πνπ δειψλεη θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή 
αιιά θαη κε φζνπο απφ ηνλ ηαηξηθφ ρψξν ζα έρεη ζρέζε (λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) ή 
απιά κία ηαηξηθή επίζθεςε. Με απηφ ην ηξφπν ν ειεθηξνληθφο θάθεινο αληηθαζηζηά 
ηνλ παιηφ ρεηξφγξαθν ηξφπν αξρεηνζέηεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ φρη κφλν ηνπ αζζελνχο 

αιιά φισλ ησλ πνιηηψλ. Με απηφ ην ηξφπν δηεπθνιχλεη ζε κηα ππεξεζία πγείαο θαη 
άιια ηκήκαηα θαζψο ζα κπνξέζνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη 
απνζεθεπκέλεο. χκθσλα κε ηνπο Boonstra & Broekhuis  «ε έλλνηα ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη φρη φιν ην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Με ηελ θαηάιιειε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 
, αλάινγα κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ εχθνια ηφζν ε 
ζπιινγή δεδνκέλσλ φζν θαη ε θσδηθνπνίεζε. Έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο δηαθέξεη 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απηφ νθείιεηαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ηφζν ζε 
θνηλσληθφ επίπεδν φζν θαη ζε πνιηηηθφ. Ο Boonstra αλαθέξεη φηη έλαο ειεθηξνληθφο 
θάθεινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεκνλσκέλνπο νξγαληζκνχο φπσο είλαη έλα 
ηαηξείν ή κηα κνλάδα λνζειείαο ή θαη αθφκα λα ελζσκαησζεί ζε πνιχπινθα 

δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, πνπ ζπλδένπλ κεγάιεο κνλάδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
, φπσο είλαη έλα λνζνθνκείν , ζε πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
ε έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ δηεξεπλήζεθε , ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί , 
νδεγψληαο ζηνλ επξχηεξν φξν «ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο» ν νπνίνο, εθηφο απφ 

ηηο θιηληθέο πιεξνθνξίεο γηα παξνδηθέο λνζειείεο θαη ηαηξηθέο ζπζθέςεηο, 
ζπκπεξηιακβάλεη δεδνκέλα γηα ηελ ζπλνιηθή πγεία, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο 
θαη ηνλ ηξφπν δσήο ελφο αλζξψπνπ (Wu et al. , 2017).  ηελ θιηληθή πξάμε ν ΖΗΦ 
ΚΑΗ Ο ΖΦΤ απνηεινχλ εθθξάζεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο , ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά , φηαλ αλαθέξνληαη ζην ηαηξηθφ 
ηζηνξηθφ , ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ελφο αζζελνχο (Boonstra & 
Broekhuis, 2010). Απφ απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ΖΗΦ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ΖΦΤ απνηειψληαο ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ Χζηφζν 

ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πεξίζαιςεο ηα νπνία απνζεθεχνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα 
δεδνκέλα πγείαο θαζψο έρνπκε θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ.  Πξφθεηηαη 
γηα ηνλ ―πξνζσπηθφ θάθειν πγείαο‖ (Personal Heath Record- PHR), o νπνίoο 
επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο ή ηνπο αζζελείο λα έρνπλ πξνζσπηθή πξφζβαζε ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (Roehrs et al., 2017 ; Lassere et al. , 2017). 
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5.2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 
Σν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ελφο αζζελνχο απνηεινχζε θαη ηνλ θάθειφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αζζελνχο. Με ην θάθειν απηφ ν αζζελήο θαη ν ζεξάπσλ γηαηξφο ηνπ είραλ έλα δηθφ 
ηνπο ηξφπν « επηθνηλσλίαο» γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ην ηξφπν πνπ 
έπξεπε λα ιάβεη απνθάζεηο ν γηαηξφο γηα ην επφκελν βήκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηε 
ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ αξραηφηεηα, 

φπνπ πξψηκα ηαηξηθά αξρεία αζζελψλ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο ζεξαπεπηέο, κε ηε 
κνξθή ζχληνκσλ γξαπηψλ αλαθνξψλ, ηα νπνία πεξηέγξαθαλ ηελ πνξεία ησλ αζζελψλ 
θπξίσο γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο (Gillum , 2013 –Doyle-Lindrud,2015). Οη αξραίνη 
Αηγχπηηνη   ζεσξνχληαη απφ ηνπο πξψηνπο  πνπ εηζάγνπλ ηελ ρεηξφγξαθε πεξηγξαθή 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηαηξηθή πξαθηηθή. ( Serageldin 2013). Έλα ηέηνην 
έγγξαθν κε ηαηξηθέο θαηαγξαθέο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 16

ν
 αηψλα π.Υ. , 

αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Αηγππηηνιφγν Edwin Smith ην 1862 θνληά ζηελ πφιε Λνχμνξ 
ηεο λφηηαο Αηγχπηνπ(Serageldin,2013).  

Ζ Αηγππηηαθή λννηξνπία ζα επεξεάζεη ηνπο Έιιελεο , νη νπνίνη απ φηη θαίλεηαη είραλ 
γλψζε ησλ Ηαηξηθψλ αηγππηηαθψλ παπχξσλ  αιιά θαη ην ηη ζπκπεξηιάκβαλε ν θάζε 
πάππξνο. Πνιινί γηαηξνί , φπσο ν Ηππνθξάηεο θαη ν Γαιελφο ζα θαηαγξάςνπλ ηελ 
πνξεία ησλ αζζελψλ ζε παπχξνπο θάηη πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη απφ άιινπο γηαηξνχο. 

Με απηφ ην ηξφπν ζα εμειηρζεί ε ζεκεξηλή κνξθή  ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ 
αζζελνχο. πγθξηηηθά κε ηνπο γηαηξνχο ζηελ Αίγππην , νη Έιιελεο ήηαλ πεξηζζφηεξν 
νξζνινγηθνί ζην ηξφπν πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ πνξεία ησλ αζζελψλ. Καη παξφιν ην 
αθεγεκαηηθφ χθνο, απφ ηελ ζέζε ηνπ παξαηεξεηή, πνπ είραλ νη πεξηγξαθέο ηνπο , ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ φηη εζηίαδαλ ζε κηα αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ησλ 
επξεκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ηεο θιηληθήο ηνπο πνξείαο( kassell , 2014). Χζηφζν ζηε 
πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ δεηζηδαηκνληψλ ε ηαηξηθή «πάγσζε» 
ελψ απφ ηελ άιινη νη Ηζιακηζηέο ηαηξνί  ζα εθκεηαιιεπηνχλ θαη ζα πηνζεηήζνπλ ηηο 

Διιεληθέο θαη ηηο θιαζζηθέο  ηαηξηθέο πξαθηηθέο αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηαηξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, απφ ηελ θιηληθή πνξεία αζζελψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο 
ιφγνπο(Gillum,2013).  
Πξνρσξψληαο πξνο ηελ Αλαγέλλεζε θαη ην Γηαθσηηζκφ ν θιάδνο ηεο Ηαηξηθήο ζα 

απαξλεζεί ηα ζπληεξεηηθά ηνπ Μεζαίσλα θαη ζα ελζσκαηψζεη ηηο ηδέεο ηνπ 
Ηππνθξάηε. Έηζη ζα αξρίζνπλ λα πεξηγξάθνπλ μαλά ηελ πνξεία ελφο αζζελνχο ηα 
νπνία ζα απνηππψλνληαη ηα ηζηνξηθά ηνπο ζε γξαπηέο αλαθνξέο. Σα ηαηξηθά απηά 
ηζηνξηθά ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηαηξηθήο γλψζεο ηεο επνρήο ηνπο 

θαη ζα ρξεζηκεχζνπλ πεξηζηαζηαθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γηαηξψλ έσο ηηο αξρέο 
ηνπ 19

νπ
 αηψλα (Siegler , 2010). Σν 19

ν
 αηψλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

αλαδξνκηθή θαηαγξαθή ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ ,ε γξαθή ζε ζηαζεξή δνκή 
γξαθήκαηα ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Σα ηππνπνηεκέλα απηά ηαηξηθά αξρεία, ζα βειηησζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 
ζα πάξνπλ ηελ κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα , ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αηψλα , κε ηελ κεγάιε 

αλάπηπμε ησλ πξψησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ (Nissen &Wynn, 2014 ; Cowie et al. 
, 2017).  Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έλαο ηαηξηθφο θάθεινο ζα απνδεηρζεί έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηνπο γηαηξνχο θαηά ηε ιήςε κηα απφθαζεο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ γηα 
έλα αζζελή ηνπο. Με απηφ ζα δνχκε ηελ εμέιημε ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ ην νπνίν ζα 
θπιάζζεη ην ηζηνξηθφ ηνπ θάζε αζζελνχο γηα ηε βέιηηζηε θιηληθή πεξίζαιςε. 
Χζηφζν ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ρεηξφγξαθεο 

θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ ελφο αζζελνχο ηα νπνία ζα έξζεη λα αληηκεησπίζεη ε 
δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. Ζ αθκή ησλ ππνινγηζηψλ ζα 
έξζεη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 φπνπ ν ειεθηξνληθφο θάθεινο ζα αλαδεηρζεί κε ηνλ 
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θαιχηεξν ηξφπν πξνο δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ ηαηξψλ φζν θαη ησλ αζζελψλ.  Θα 
εγθαηαζηαζεί αξρηθά ζε νξηζκέλα δηνηθεηηθά λνζνθνκείσλ αιιά θαη ζε 
αθαδεκατθνχο θχθινπο. Απηά ηα πξψηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 

αθνξνχζαλ ηε δηαρείξηζε θιηληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη είραλ πεξηζζφηεξν ζρέζε κε ηε 
ιεηηνπξγία κίαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο φπσο  π.ρ. ηηο εηζαγσγέο ησλ αζζελψλ θαη 
ιηγφηεξν κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηελ θξνληίδα ησλ 
αζζελψλ(Wu et al. , 2017). Με ηελ έιεπζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 , ηελ εκθάληζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ , ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ζα αλαπηπρζνχλ ηα 
πξψηα ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ, λα 
θαηαγξάθνπλ θαη λα απνζεθεχνπλ επαλάγλσζηεο θαη νξγαλσκέλεο θιηληθέο 
πιεξνθνξίεο απφ ην ηζηνξηθφ ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζα 

απνηειέζεη ηελ αξρή γηα ηνλ «ειεθηξνληθφ θάθειν αζζελνχο» ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηη 
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε πεξίζαιςε ελφο αζζελνχο. 
 

5.3 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ 
 
Σν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ νξίδεη ηνλ Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν 
(Electronic Medical Record ή αιιηψο ERM ) σο έλα ζχζηεκα πνπ είλαη 

δηακνξθσκέλν κε απηφ ην ηξφπν ψζηε λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο αιιά 
θαη λα παξέρεη ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα ζε γηαηξνχο θαη αζζελείο. Απηφ πνπ ζα 
κπνξνχζε ζίγνπξα λα ην ραξαθηεξίζεη είλαη ε αηνκηθφηεηα θαζψο πεξηέρεη κε θάζε 
ιεπηνκέξεηα ζηνηρεία γηα ηελ πγεία θάζε αζζελνχο, ηελ ζπλέπεηα θαζψο ν γηαηξφο 

παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο απφ ην ηζηνξηθφ παίξλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηελ 
ζπλέρεηο ηεο πγείαο ηνπ θάζε αζζελνχο αιιά θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε θαζψο κπνξεί λα 
απνηειέζεη λνκηθφ έγγξαθν ζε πεξίπησζε δηακάρεο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ γηαηξνχ. 
χκθσλα κε ην Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο άξζξν 14 παξ. 2 « Σα ηαηξηθά αξρεία 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν ην θχιν , ηελ ειηθία , ην 
επάγγεικα ηελ δηεχζπλζε ηνπ αζζελή , ηηο εκεξνκελίεο επίζθεςεο θαζψο θαη θάζε 
άιιν νπζηψδεο ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηνλ αζζελή , φπσο 
ελδεηθηηθά θαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ηα ελνριήκαηα ηεο πγείαο ηνπ θαη ην ιφγν 

ηεο επίζθεςεο, ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή δηάγλσζε ή ηελ αγσγή πνπ 
αθνινπζήζεθε». Ο ηαηξηθφο θάθεινο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ 
λα ρσξηζηνχλ ζε : 

α) Τπνρξεσηηθά: ηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη έλαο γηαηξφο  ζρεηηθά κε 
ηε δηάγλσζε πνπ ζα θάλεη κε ζθνπφ ν αζζελήο λα αθνινπζήζεη ηελ θαηάιιειε 
ζεξαπεία.  
β) Γπλεηηθά : ηε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πγείαο γηα έλα πξφβιεκα ελφο αζζελνχο 

(π.ρ. ζπρλννπξία) νη εμεηάζεηο πνπ ζα πεξηέρεη ν θάθεινο ζα είλαη ππνρξεσηηθή 
γηα έλαλ νπξνιφγν ν νπνίνο αζρνιείηαη κε απηή ηελ εηδηθφηεηα αιιά δπλεηηθά γηα 
έλαλ γηαηξφ ν νπνίνο έρεη άζρεηε εηδηθφηεηα(π.ρ. έλαλ θαξδηνιφγνο).  
γ) Με επηηξεπηά 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 14§7 ΚΗΓ, «ζηα ηαηξηθά αξρεία δελ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
θξίζεηο ή ζρνιηαζκνί γηα ηνπο αζζελείο, παξά κφλν εάλ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο». 
Σνχην επηβάιιεηαη δενληνινγηθψο θαη ρσξίο λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Δθφζνλ νη θξίζεηο 
δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο ε αλαγξαθή απηψλ ζπληζηά παξάβαζε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 4§1 πεξ. 
β  ́ λ. 2472/1997. Σν έξγν ηνπ ηαηξνχ είλαη λα δηαγηγλψζθεη θαη λα ζεξαπεχεη, φρη λα 
θξίλεη ηνλ αζζελή. Δληνχηνηο de lege ferenda ζρνιηαζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ 
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αζζελνχο (φπσο πδξνθέθαινο, ζεμνπαιηθά αλίθαλνο, ζρηδνθξελήο, παρχζαξθνο), 
αθφκα θαη αλ δελ ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ εμεηαδφκελε αζζέλεηα δελ ζα έπξεπε 
λα ζεσξνχληαη παξάλνκνη (σο αληίζεηνη ζηα άξζξα 2§1 θαη 5§1  θαη 57 ΑΚ), 

εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην θνηλσληθψο απνδεθηφ κέηξν. Οη ππφινηπνη ζρνιηαζκνί 
απνηεινχλ παξάλνκε πξνζβνιή ηεο εζηθήο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο 
ςπρηθήο ππφζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη γελλνχλ ηηο απνξξένπζεο εθ ηνπ ΑΚ 57 επ. 
αμηψζεηο (άξζε πξνζβνιήο, παξάιεηςε ζην κέιινλ, απνδεκίσζε θαη εζηθή βιάβε). 

Γπλαηή είλαη ε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηα άξζξα 682 επ. ΚΠνιΓ, θαζψο 
θαη ε απηνδχλακε πξνζηαζία θαηά ηα άξζξα 282 θαη 284 ΑΚ. Δίλαη δπλαηή θαη ε 
κήλπζε ηνπ ηαηξνχ γηα εμχβξηζε (ΠΚ 361, 361Α), δπζθήκεζε (ΠΚ 362, 363) ή 
πξνζβνιή κλήκεο λεθξνχ (ΠΚ 365). 

Σα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε θαηεγνξία κε επηηξεπηά είλαη ηα άηνκα πνπ 
επηζθέθζεθαλ ηνλ αζζελή , ην ηζηνξηθφ ηνπ , ε δηάγλσζε , ε λνζειεία ηνπ δει. ε 
ζπληαγνγξαθία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεψλ ηνπ , ηα 
δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά ηνπ αζζελνχο , φπσο ην ΑΦΜ ηνπ , ηελ νκάδα αίκαηνο αιιά 

θαη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ . 
Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζα ιέγακε φηη άξγεζε έλαληη άιισλ ρσξψλ αθνχ ζηελ 
Διιάδα ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ήξζε ζην ηέινο ηνπ 
1980. Σελ επνρή εθείλε έγηλε ε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ηκήκαηα 

ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο. Χζηφζν νη δπζθνιίεο θαηλφληνπζαλ φηαλ δελ ππήξρε 
ηφζν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αθνχ ήηαλ ειάρηζηνη απηνί πνπ γλψξηδαλ ηα 
ζπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο θάηη πνπ ην αλέδεημε θαη ην απνηέιεζκα ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο. Οη αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο απέθεξαλ αληίζεηα απνηειέζκαηα 

φπσο δπζιεηηνπξγίεο θαζψο φια απηά ήηαλ άγλσζηα ζην πξνζσπηθφ.  
Ζ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ πνπ ήξζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990-2000 θαηάθεξε λα 
επηηξέςεη ηελ δηαζχλδεζε αιιά θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε 
απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηιεο  αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε 

νπνία έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηα  δηνηθεηηθά ηκήκαηα λα έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο 
πιεξνθνξίεο αιιά θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε κηαο ππάξρνπζαο εξγαζίαο. Απηφ έδηλε 
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια ζηελ εηζαγσγή 
δεδνκέλσλ γηα ην λέν ζχζηεκα . 

Σε πεξίνδν εθείλε δφζεθε ειάρηζηε ζεκαζία ζηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ 
θιηληθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ έξεπλα γηα ην πσο ζα δνκεζεί έλαο ηαηξηθφο θάθεινο 
θάηη πνπ καο παξαπέκπεη θαη ζην ζήκεξα. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ 
λνζνθνκείσλ πνπ ζα ζ παξαδψζνπλ έλαλ ηαηξηθφ θάθειν ν νπνίνο ζα είλαη νγθψδεο 

αζαθήο, δπζαλάγλσζηνο ελψ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα ραζεί ή λα θζαξζεί. Απηφ 
νδεγεί ζην γεγνλφο φηη ε αλαδήηεζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. 
Πην αλαιπηηθά, ε θιηληθή πιεξνθνξία γηα ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο θαηαγξάθεηαη 
ρεηξφγξαθα απφ ηνπο εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο ζε πξάζηλεο θαξηέιεο, θαη φηαλ ν 

αζζελήο επαλαεπηζθεθζεί ην λνζνθνκείν απνθηά λέα θαξηέια είηε γηαηί ε 
πξνεγνχκελε ράζεθε ζε θάπνηα ξάθηα, είηε γηαηί θαηαρσξήζεθε κε δηαθνξεηηθφ 
φλνκα απνθηψληαο άιιν αξηζκφ κεηξψνπ ( Γφλνο,2002). Αλ έλαο αζζελήο έρεη 
θαηαρσξεζεί ζην Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρνληαο έλα κνλαδηθφ κεηξψν , ν γηαηξφο 

ζα ζπλερίζεη λα θαηαγξάθεη ζηε ρεηξφγξαθε θαξηέια ηνπ ηε πνξεία ηνπ αζζελνχο. 
Αιιά νη πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο νη νπνίεο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζχζηεκα 
πξέπεη λα έρνπλ ηελ επηβεβαίσζε απφ ην γηαηξφ ή λνζειεπηή θαη λα θαηαγξαθνχλ 
ζηηο πξάζηλεο θαξηέιεο. 

Ζ πεξίπησζε φκσο ησλ λνζειεπφκελσλ είλαη απηή πνπ θάλεη πην αζαθέο ην πεδίν. 
Μπνξεί ε ζπληαγνγξαθηα φπνπ ηψξα γίλεηαη λα είλαη ειεθηξνληθά σζηφζν ε 
δηαδηθαζία λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο είλαη αζαθήο σο πξνο ηελ δηάγλσζε. Καη απηφ 



66 
 

γίλεηαη δηφηη νη γξακκαηείο ζα πξέπεη λα αληηγξάςνπλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 
ηελ ρεηξφγξαθε δηάγλσζε πνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ αζζελή λα θχγεη απφ ην 
λνζνθνκείν, θάηη πνπ είλαη δχζθνιν θαζψο αλαγθάδνληαη λα απνθξππηνγξαθήζνπλ 

δπζλφεηε δηάγλσζε. Αλ παξαζέζνπκε ην εμήο παξάδεηγκα φηη έλαο γηαηξφο 
θαηαγξάθεη ζηε δηάγλσζε φηη ν αζζελήο πάζρεη απφ «νμεία βξνγρήηηο» ην νπνίν 
απνηειεί έλα γεληθφ ραξαθηεξηζκφ λφζνπ , θαζψο ε δηεζλήο θσδηθνπνίεζή ηνπ είλαη 
ICD-10 ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα έρεη 10 δηαθνξεηηθέο κνξθέο ε ζπγθεθξηκέλε 

λφζνο φπσο: νμεία βξνγρίηηο απφ κπθφπιαζκα πλεπκνλίαο . νμεία βξνγρίηηο ζην 
αηκφθηιν ηεο ηλθινπέλδαο, νμεία βξνγρήηηο απφ ζηξεπηφθνθθν. 
 Σν ίδην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη θαη ζε δχν άιιεο θαηεγνξίεο κέζα ζε κηα κνλάδα 
πγείαο θαη πφζν κάιινλ ζε  έλα δεκφζην λνζνθνκείν. Αξρηθά φζνλ αθνξά ηελ 

εγγξαθή ρξεψζηκνπ πιηθνχ ππάξρεη κηα αζάθεηα θαζψο ππάξρνπλ λνζνθνκεία πνπ 
δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή αηνκηθή ρξέσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. Απηφ 
έρεη σο ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ ιάζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αιιά θαη λα 
δηαθαηέρεηαη ην λνζνθνκείν απφ ιαλζαζκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Σν δεχηεξν θαη 

βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ε 
κεηεγρεηξεηηθή θαηάζηαζε ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή θεηκέλνπ κε ζπλέπεηα 
ηελ απνκφλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή ζε θάθειν ν νπνίνο ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη νγθψδεο ή θζαξκέλνο. 

 Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη νη δηαγλψζεηο ζα πξέπεη λα κελ είλαη 
ηφζν γεληθέο δηφηη ζα πξνθαιέζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ αζζελή φζν θαη ζε 
κία λνζνθνκεηαθή κνλάδα. Παίξλνληαο ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξακε 
πξνεγνπκέλσο κε ηελ νμεία βξνγρήηηο αλ ν αζζελήο απνθαζίζεη λα αιιάμεη 

λνζνθνκείν έρνληαο απηή ηε γεληθή δηάγλσζε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα 
πιεζψξα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ γηα λα δνπλ αλ ε νμεία βξνγρήηηο είλαη απφ ην 
ζηξεπηφθνθθν ή απφ θάηη άιιν π.ρ πλεπκνλία θάηη ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ηελ 
αιφγηζηε αχμεζε ησλ δαπαλψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο δελ αιιάμεη 

λνζνθνκείν θαη παξακείλεη ζηελ αξρηθή λνζνθνκεηαθή κνλάδα είλαη πνιχ δχζθνιν 
λα βξεζεί ε ρεηξφγξαθε δηάγλσζε ή ν θάθειφο ηνπ νπφηε θαη πάιη ζα πξέπεη λα θάλεη 
ηηο θαηάιιειεο εμεηάζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ είδνπο ηεο αζζέλεηαο ηνπ ελψ 
ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα ηνπ ρνξεγεζεί θάξκαθν ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

αιιεξγηθφο. 
 

5.4 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ 
 

Ζ ειεθηξνληθή πγεία έρεη θάησ απφ ηε ζθέπε ηεο ηελ ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο ηνπ 
αζζελή. Ση είλαη φκσο ε ειεθηξνληθή θάξηα; ε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ ε ειεθηξνληθή 
θάξηα πγείαο έρεη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζε αληίζεζε κε ηε ρψξα καο φπνπ 
εληάρζεθε ζρεηηθά αξγά. χκθσλα κε ην Ν.3235/2004 , ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο ηνπ αζζελνχο , ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαη ε 
ειεθηξνληθή θάξηα πγεηάο κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηνλ αζζελή ζηηο ππεξεζίεο 
πγείαο. Με απηφ ην ηξφπν ν αζζελήο ζα κπνξεί λα δηεθδηθεί απνηειεζκαηηθά ηηο 
ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη λα εμαζθαιίδεη κία κνλάδα πγείαο άκεζα ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο. Μία ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο 
επηπιένλ παξέρεη πιεξνθνξίεο  ην νπνίν αληηθαζηζηά ην βηβιηάξην πγείαο θάηη πνπ 
δίλεη ζηνλ αζζελή εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 
 

Ζ ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο ηέζεθε σο δήηεκα απφ ηελ Σξφηθα ζηε ρψξα καο κε 
ζθνπφ θάζε αζζελήο λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ κηα ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο .Σν κέηξν 
ηεο πηνζέηεζεο ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ 



67 
 

κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ εθηνμεπζεί ζηα χςε. Μάιηζηα ήδε νη πξψηεο 
πξνεηνηκαζίεο έρνπλ γίλεη κέζσ ηεο ΖΓΗΚΑ, ηεο εηαηξείαο ηνπ δεκνζίνπ πνπ 
ρεηξίδεηαη ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. ηελ ειεθηξνληθή θάξηα ζα 

ελζσκαησζεί θαη εηδηθφ πξφγξακκα πνπ ζα θαηαγξάθεη φια ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ 
ιάβεη νη αζζελείο, ηη ζεξαπείεο έρνπλ θάλεη θαη αλ απηέο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο.  
Ζ ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο ζα είλαη κνλαδηθή γηα θάζε αζζελή. Θα πεξηιακβάλεη 
νπζηαζηηθά φια ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα αιιά θαη φια ηα αξρεία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ο ζεξάπσλ γηαηξφο ζα έρεη πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ, ηηο 
εμεηάζεηο θαη ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ θάζε αζθαιηζκέλνπ. 
 

5.5 ΣΖΛΔΨΑΣΡΗΚΖ   

 
Ζ ηειεταηξηθή αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, 
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, γηα λα πξνζθέξεη ζε αζζελείο θιηληθή 
βνήζεηα απφ απφζηαζε. Ζ ηειεταηξηθή βνεζάεη πεξηζζφηεξν εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο νη αγξφηεο ή φηαλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο βξίζθεηαη ζε 
άιιε πεξηνρή. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηθνηλσλία ηνπ 
ηαηξνχ κε ηνλ αζζελή κέζσ ηεο κεηάδνζεο ήρνπ θαη εηθφλαο. Παηέξαο ηεο 
ηειεταηξηθήο ζεσξείηαη ν θεχνο Εεξβφο. Άιιεο εθθξάζεηο παξφκνηεο κε ηελ 

ηειεταηξηθή είλαη ε ηειε-πγεία θαη ε ειεθηξνληθή πγεία, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο επξχηεξεο έλλνηεο ηεο απνκαθξπζκέλεο ηαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο.

[1]
 Οη νξηζκνί 

ηειε-πγεία θαη ειεθηξνληθή πγεία πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη ιαλζαζκέλα, κε 
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηειεταηξηθή. Δπνκέλσο 

είλαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη κε ηνλ φξν ηειεταηξηθή αλαθεξφκαζηε ζηελ 
παξνρή θιηληθψλ ππεξεζηψλ, ελψ κε ηνλ φξν ηειε-πγεία ζε θιηληθέο ππεξεζίεο θαη κε 
θιηληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 
έξεπλα ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε. 

Ο φξνο ειεθηξνληθή πγεία, πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε 
εκπεξηέρεη ηνλ νξηζκφ ηειε-πγεία θαη αιιά ζηνηρεία ηεο ηαηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ πιεξνθνξηθή. Ζ ηειεταηξηθή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απνζήθεπζε – 
πξνψζεζε, απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο. Ζ 
απνζήθεπζε θαη πξνψζεζε ηειεταηξηθήο εκπεξηέρεη ηαηξηθά δεδνκέλα, φπσο ηαηξηθέο 
θσηνγξαθίεο, θαξδηνγξαθήκαηα θ.ά. ηα νπνία κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηνλ εηδηθφ ηαηξφ γηα λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ θαη λα 
δψζεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία.

[2]
 Ζ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε επηηξέπεη ηελ 

απφ καθξηά παξαηήξεζε ηνπ αζζελνχο. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 
ρξφληα λνζήκαηα (θαξδηνπάζεηεο, άζζκα, δηαβήηεο θ.ά). 

O φξνο δηαδξαζηηθή ηειεταηξηθή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ . Ζ ηειεταηξηθή είλαη έλα ρξήζηκν θαη 

απνδνηηθφ εξγαιείν γηα αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, γηαηί 
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζ  ́ έλα κεγάιν εχξνο απφ ππεξεζίεο πγείαο θαη 
πεξίζαιςεο. Αθφκε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 
εθκάζεζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.

[4]
 Δκπφδηα γηα ηε 

δηάδνζε ηεο ηειεταηξηθήο εληνπίδνληαη ζην κεγάιν θφζηνο εμνπιηζκνχ, ζηελ 
απαηηνχκελε ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ εθηηκψκελν ρξφλν 
ζπλεδξίαο κε ην γηαηξφ, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε ρξήζε 
ηνπ θιαζηθνχ ηαηξείνπ.

[5]
 Σν πξψην δηαδξαζηηθφ ηειεταηξηθφ ζχζηεκα, πνπ 

ζρεδηάζηεθε ε απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BE_%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%B2%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-American_Telemedicine_Association_2011-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-5
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πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1989 απφ ηελ εηαηξεία MedPhone.
[6]

 Ζ εκεξνκελία απηή 
ζεσξείηαη φηη ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηεο ηειεταηξηθήο. 

Ζ ηειεπαξαθνινχζεζε είλαη ε ηαηξηθή πξαθηηθή ηεο απνκαθξπζκέλεο 
παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξίζθεηαη ζην ίδην 
γεσγξαθηθφ ηφπν κε ηνλ ηαηξφ ηνπ. Ζ πξαθηηθή απηή πινπνηείηαη κέζσ ζπζθεπψλ 

πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ηφζν ζην ηαηξείν φζν θαη ζην ρψξν ηνπ αζζελνχο. Οη 
ζπζθεπέο ηειεπαξαθνινχζεζεο κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο, φπσο ε πίεζε ηνπ αίκαηνο, 
ν ξπζκφο ηεο θαξδηάο, ην βάξνο, ε γιπθφδε ζην αίκα θ.ά. παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 
γηα δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Με βάζε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή θαζνξίδεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπ αγσγή 

Ζ ηειεπαξαθνινχζεζε είλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ππεξεζία πνπ αθνξά 

θπξίσο έθηαθηα πεξηζηαηηθά. Απηή ε κέζνδνο επηθεληξψλεηαη ζηα ρξφληα λνζήκαηα 
θαη αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ αλεπηπγκέλν βηνκεραληθφ θφζκν, ζην ιεγφκελν 
δπηηθφ. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο ηειεταηξηθήο απνηειεί ε αιιαγή πνπ ιεηηνπξγεί θάζε νξγαληζκφο, 
ν εληνπηζκφο ησλ ιαζψλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Ζ 
εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο ζα επηηεπρζεί αλ δεκηνπξγεζεί έλα ζσζηφ ζχζηεκα θαηά 

ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ εκπινθή ηνπ θάζε φιε ηε δηάξθεηα απηή.  Δπηπιένλ , ζα 
πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ νξγαληζκψλ  θάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά 
δχζθνιν θαζψο πξνυπνζέηεη ν θάζε νξγαληζκφο λα δηαθνξνπνηείηαη έλαληη θάπνηνπ 

άιινπ αιιά θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη κηαο 
ιίζηαο επηζπκηψλ. Οη πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε  ζε κία αλαπηπζζφκελε ρψξα νδεγεί  ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα δνζεί 
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ην νπνίν αθνξά ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη ην θεθάιαην επέλδπζεο.  
Απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη ε ηειεταηξηθή είλαη λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά 
πξνβιήκαηα πνπ ζέινπλ άκεζε ιχζε. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ αξθεηέο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Με ηελ βνήζεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ηειεταηξηθήο ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη γηα λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 
δπζθνιίεο αιιά θαη ηελ αλεπάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηελ νπνία 
αληηκεησπίδνπλ  νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ σο ζήκεξα. 
Ζ ηειεταηξηθή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί πξνζερηηθά κε ζθνπφ λα εθαξκνζηεί αιιά θαη 

λα πεηχρεη  έλα πνιχπιεπξν έξγν πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη 
έρεη λα παιέςεη κε πξάγκαηα πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε φπσο είλαη  ε ηδησηηθή δσή 
ελφο αζζελνχο , ε πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιιά θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξνρψλ ζηνπο αζζελείο.  απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δψζεη 

θχξηα  πξνηεξαηφηεηα είλαη ζην γεγνλφο νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε 
ην ζχζηεκα αιιά θαη λα παξέρεηαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαηά ηε δηαξθεί ηεο 
εθαξκνγήο. Αλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα βιάβε απηφ αληηκεησπίδεηαη απφ ηα αξρηθά 
ζηάδηα.  Σν δηαδίθηπν βνεζά κε ηελ εμέιημε θαη ηε θαηλνηνκία ηνπ αξθεηνχο θιάδνπο  

φπσο γηα παξάδεηγκα λα πξνζπαζήζεη λα γεθπξψζεη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ηελ 
επίδξαζε απηψλ ζην θνηλφ. Μειέηε ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν δείρλεη φηη ηφζν ε 
γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία φζν θαη ε ςπρνεθπαίδεπζε νη νπνίεο παξέρνληαη 
κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

θαηάζιηςεο (Berg,2001, ζει. 148). Μηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ Παγθνζκίνπ 
Οξγαληζκνχ Τγείαο [56], παξνπζηάδεη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηειεταηξηθήο ζε 
αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο, φπνπ αλαδεηθλχνληαη ηα πνιιαπιά νθέιε αιιά θαη 
πξνβιήκαηα. Ζ ηειεταηξηθή θαίλεηαη λα µκπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-6
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λέεο πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ 
ηαπηφρξνλε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ [66]. Ο απψηεξνο ζηφρνο ησλ 
πεξηζζφηεξσλ πξνγξαµµάησλ ηειεταηξηθήο πνπ εθαξµφδνληαη κέρξη ζήκεξα ζηηο 

ΖΠΑ, ζχκθσλα µε ηελ ίδηα µκειέηε, είλαη ν ίδηνο ν αζζελήο θαη ε θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπ θαη ε πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο, ελψ δελ νδεγνχληαη ζηελ 
πιεηνλφηεηά ηνπο απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζε ζρέζε µε ηελ 
απφζβεζε ηεο επέλδπζεο (ROI-Return on Investment), θαίλεηαη λα απνηειεί ε 

βειηίσζε ηεο θήµεο ηνπ παξφρνπ, ε νπνία ζπλδέεηαη ειαθξψο µε ηελ νηθνλνµηθή 
απνδνηηθφηεηα. Απνδεηθλχεηαη επίζεο, πσο ε ηζρπξή δηνηθεηηθή απφθαζε γηα ηελ 
εθαξκνγή πξνγξαµµάησλ ηειεταηξηθήο είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάµµαηνο. Με ιίγα ιφγηα, ην αλ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν γηα ηνλ 

θνξέα, ζπζρεηίδεηαη ζζελαξά µε ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ έξγνπ, ελψ ε επηινγή 
θαηάιιεινπ µάλαηδεξ είλαη πην ζεκαληηθή θαη απφ ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε 
θαη ηελ επάξθεηα ζε ρξεκαηνδφηεζε. χµθσλα µε ηελ ζπγθεθξηκέλε µειέηε, ην 
µεγαιχηεξν πξφβιεµα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο είλαη ην πςειφ θφζηνο 

πινπνίεζεο ιχζεσλ ηειεταηξηθήο. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νη κεγαιχηεξνη 
ελδνηαζκφ έγθεηηαη ζηα λνκηθά ζέκαηα θαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζρεηηθά µε ηελ 
ηδησηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαη ζηε ραµειή δήηεζε. ηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλαθέξνληαη σο ηα πην ζεκαληηθά εκπφδηα, ην πςειφ θφζηνο 

θαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο. Παξφια απηά, ε ρξήζε ηέηνησλ ιχζεσλ 
ζε αλαπηπζζφµελεο ρψξεο απνηειεί µκνλαδηθφ φπιν ζηελ θαηαπνιέκεζε βαζηθψλ 
αλαγθψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο.  
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηειεταηξηθή απνηειεί απφ ηηο κεγαιχηεξεο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα θάηη πνπ έρεη βνεζήζεη ην ηνκέα ηεο πγείαο 
ελψ ν θιάδνο ηεο αζθάιηζεο ζπρλά θαηαθεχγεη ζηα κνλνπάηηα ηεο ηειεταηξηθήο κε 
ζθνπφ λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο αιιά θαη λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηειεταηξηθή έρεη θεξδίζεη ηδηαίηεξα 

ην θφζκν ησλ αζθαιηζηψλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ πγείαο. Οη αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο πηνζεηνχλ ηελ ηειεταηξηθή κε έλαλ πξαγκαηηθά γξήγνξν ξπζκφ, θαζψο 
βιέπνπλ νθέιε απφ ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε, εμαιείθνληαο ηηο 
πεξηηηέο επηζθέςεηο ζε πην αθξηβέο πεξηνρέο (Γεσξγίνπ, 2010). Ζ ηερλνινγία πνπ 

αθνξά ην θιάδν ηεο πγείαο ζα δνχκε φηη αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ελψ 
εθαξκνγέο φπσο ην mHealth ( mobile health applications) ζα βξνπλ απήρεζε θαη 
αληαπφθξηζε ζε πνην λεαληθφ θνηλφ. Τπάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο πάλσ απφ 165000 
mHealth εθαξκνγέο. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία σζεί ζ 

έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο , λννηξνπία ηα νπνία εληάζζεη ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε , 
δηαηξνθή αιιά θαη πξνιεπηηθή θξνληίδα. Ζ αλάγθε γηα αζζελνθεληξηθή παξνρή 
ππεξεζηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην απνηέιεζκα θαη ηελ πνηφηεηα, ελψ ζπλνδεχεηαη 
απφ µεησµέλα θφζηε, νδεγεί μεθάζαξα ζηελ πηνζέηεζε πξνγξαµµάησλ ηειεταηξηθήο. 

Σέηνηεο ιχζεηο µκπνξνχλ λα µαο θέξνπλ πην θνληά ζην φξαµα «νπνπδήπνηε θαη 
νπνηεδήπνηε» παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο µε 
απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν, ελψ µκπνξνχλ λα δεµηνπξγήζνπλ 
λέεο πεγέο εζφδσλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΤΓΕΙΑ   
 

6.1 ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 
Ζ ζεκεξηλή επνρή ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ απαηηεί 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ έλα άικα πξνο ηελ ςεθηαθή επνρή κε ζθνπφ ηελ 
αλάπηπμή ηνπο. Ζ πγεία , ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη αξθεηά λνζνθνκεία θαη 

θιηληθέο , ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζεί ζηα πξφηππα ηεο ςεθηαθήο επνρήο κε ζθνπφ 
ηελ νιηθή αιιαγή γηα ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 
αζζελψλ. πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη 128 λνζνθνκεία ,290 
κνλάδεο πγείαο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην ΗΚΑ  , 260 θέληα Τγείαο ελψ ζ 

Τπνπξγείν Τγείαο αλήθνπλ 13 λνζνθνκεία. Οη εμειίμεηο ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο έξρνληαη λα επεξεάζνπλ θαη ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο 
πγείαο. Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη νη πξνζθεξφκελεο εθαξκνγέο είλαη πνηθίιεο θαη 
κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ε θαζεκία. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ γηα ηελ παξνρή ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα είλαη αζθαιείο, λα απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα ,ελψ ηαπηφρξνλα λα κεηψλνπλ ην 
θφζηνο θαη λα εμαηνκηθεχνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ. Ζ 
κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ, ε θάιπςε ηνπ θελνχ ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

ηαηξηθήο γλψκεο, θαζψο θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε απνηεινχλ επίζεο ζηφρν γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο. Παξά ηηο πνιιά ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο θαη ηα νθέιε πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπο, ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία, ζε δηεζλέο επίπεδν, έρεη λα 
δείμεη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ πηνζέηεζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε.  

Πνιιά είλαη ηα πηινηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα λνζνθνκεία απφ ην 1992, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ηζκαλφγιεην θαξδηνινγηθά, πλεπκνλνινγηθά θαη 
παζνινγηθά, ζην Χλάζεην απφ ην 1995 εθαξκφζηεθε ε ζξνκβφιπζε κέζσ Τ/Ζ θαη 
κέζσ δνξπθνξηθήο ζχλδεζεο ην Teleheart, ελψ κε ηελ ζεκεξηλή αικαηψδε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο νη εθαξκνγέο είλαη αθφκα πεξηζζφηεξεο φπσο ε ηειεταηξηθή, ε ηειε- 
δεξκαηνινγία, ε ηειεαθηηλνινγία θαη ε ηειε-θαξδηνινγία (Καηζαλνπνχινπ,2012). 
Ζ πιεξνθνξηθή έρεη πξνζθέξεη αξθεηά ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη  έρεη βνεζήζεη 
αξθεηά. Οη ππεξεζίεο ηεο φπσο ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ην ΑΜΚΑ ηνπ , 

ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πχιεο γηα ηα επηκέξνπο αζθαιηζηηθά ηακεία, ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηειεξαληεβνχ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ πξφζιεςεο θαη πξναγσγήο ζηε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 
 Γπζηπρψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξγνχο ξπζκνχο   θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ηα έρνπλ εγθαηαζηήζεη κφλν ζηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο εθηφο 
απφ ην Χλάζεην ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ην νπνίν 
αθνξά δηνηθεηηθέο θα ηαηξηθέο εθαξκνγέο.  Κχξηνο ζηφρνο ησλ  ΣΠΔ ηε δεθαεηία ηνπ 
2000 ήηαλ  ε δηείζδπζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

εθαξκφζηεθα δχν έξγα , ην χδεπμεο θαη ην IASIS. Σν IASIS ζηελ αξρή είρε 
μεθηλήζεη αιιά δελ είρε εθαξκνζηεί  ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ νινθιήξσζε ελφο 
πιεξνθνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα Ννζνθνκεία φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε ην 
2004. 

Σν «IASYS»είλαη έλα ελνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ επξφθεηην λα ηεζεί 
ζε εθαξκνγή απφ ην Τπνπξγείν πγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπνπ αξρηθά 
κφλν θάπνηα κεγάια θαη κεζαία λνζνθνκεία επξφθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ. ηφρνο ηνπ 
έξγνπ είλαη ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ λα ζπλδέεη ηα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηε δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ, ηε 
δηαρείξηζε πιηθψλ θαη ηαηξηθψλ θαθέισλ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηπγράλεηαη ε 
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δεκηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε πιήξεο, αμηφπηζηε θαη 
ζπγθεληξσηηθή δηαρείξηζε. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ «IASYS»απνηειεί έλα αζθαιέο 
πιαίζην αληαιιαγήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πγείαο δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (Fragidis, Chatzoglou, 2011).  
Ζ εηζαγσγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΣΠΔ είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα πνπ 
απαηηεί πνχ ρξφλν. Ζ επηηπρία εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θαηάζηαζε ζε θάζε λνζνθνκείν, θαζψο νη δηαθνξέο πνπ 
ππάξρνπλ είλαη ζεκαληηθέο θαη πνιιέο θνξέο απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. 
Γη‘ απηφ, θάπνηεο εθαξκνγέο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. Ο 
θχξηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε ησλ ηθαλνηήησλ απφ πιεπξάο 

ηαηξηθνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ λα εηζάγνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δεδνκέλα 
ζε ζπζηήκαηα ΣΠΔ. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εξγνιάβσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη γη‘ 

απηφ ηνλ ιφγν απαηηείηαη ε νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο.  
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε ησλ Ζ/Τ θαη ησλ 
πξνεγκέλσλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο ελφο ζπζηήκαηνο 
ΣΠΔ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ΣΠΔ λα μεθηλήζεη ζε εθείλν 

ην ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ην πξνζσπηθφ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 
απνθαζηζκέλν. Έηζη, ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο (Vagelatos, 
Sarivougioukas, 2003, Κνπληδέξεο, 2009).  
Ο λφκνο 2472/1997 απνθαιεί ηνλ άλζξσπν σο άηνκν θάηη πνπ δειψλεη ην δηθαίσκά 

ηνπ σο ππνθείκελν πιεξνθνξηψλ θαη φρη  σο αλζξψπηλε νληφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη  φηη 
ε ίδηα ε ηερλνινγία δε κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ εζηθή ηεο ηαηξηθήο.  Έηζη, ζην ρψξν 
ησλ ΣΠΔ βξίζθνπκε δηαθνξεηηθέο αξρέο πνπ δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
πξαθηηθήο ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ρξήζηεο ησλ ΣΠΔ.  

Ζ παξαβίαζε απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ δελ ζεκαίλεη απιψο κηα ηερληθή 
αλεπάξθεηα, αιιά έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ απηνλνκία ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ, θαζψο ηα δεδνκέλα γίλνληαη επάισηα ζε «εμσηεξηθέο επηζέζεηο», είηε 
είλαη αλαθξηβή δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζσκαηηθή βιάβε απφ κηα 

εζθαικέλε δηάγλσζε ηνπ ηαηξνχ. Κεληξηθφ ζεκείν θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ απηψλ 
γξακκψλ είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελή κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε παξνρή πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο.  

 

6.2  S.W.O.T αλάιπζε  

Ζ αλάιπζε SWOT, ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά  εξγαιεία ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ  ην νπνίν εθαξκφδεη κηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή 
ησλ δπλαηψλ θαη αδπλάησλ ζεκείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο. Οη 
επηρεηξήζεηο ην ρξεζηκνπνηνχλ  γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο 
ζήκεξα κε ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ νξζά ηελ επφκελε  κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπο. 
Ζ Αλάιπζε SWOT εμεηάδεη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλακα ζεκεία (Weaknesses) 

κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηερλνγλσζία, ηηο 
ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ , ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ 
ηθαλφηεηά ηεο ζηελ αλάπηπμε λέσλ επελδχζεσλ. Αληηζέησο νη επθαηξίεο 
(Opportunities)  θαη νη απεηιέο (Threats) αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 
πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηα κέηξα ηεο, φπνπ θάηη 
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ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ. είζνδνο λέσλ `αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ 
πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή/θαη εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.) (Pahl & Richter, 2009). 
Παξαθάησ ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία απηά, φζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο 

πγείαο . 
πσο πξναλαθέξακε ε αλάιπζε SWOT βξίζθεη εθηεηακέλε εθαξκνγή ζε 
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, κε εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ, επί ην πιείζηνλ, κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα ζε αληαγσληζηηθά 

πεξηβάιινληα. Δθαξκφδεηαη, φκσο, θαη ζε θξαηηθά ηδξχκαηα πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο 
δε δηαθαηέρεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ απφ ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη απφ 
αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα (Boyne, Dahya, 2002). Σέηνηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 
είλαη γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα θξαηηθά λνζνθνκεία. Δκπφδην ηεο κε γεληθεπκέλεο 

εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο SWOT ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία, ζηέθνληαη νη δηνξηζκέλεο 
απφ ηηο θπβεξλήζεηο δηνηθήζεηο ηνπο πνπ θάπνηεο δηαθαηέρνληαη απφ αληηιήςεηο πνπ 
αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ρψξν παξνρήο 
ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα ηνπο παξείρε ε εθαξκνγή ηεο 

αλάιπζεο SWOT ζην ίδξπκα πνπ επνπηεχνπλ (Καησηηθίδε, 2008). Πεξηνξηζκνί 
πξνθχπηνπλ θαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη, ζε πνιιά θξάηε ηεο 
Δπξψπεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλεη 
κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Δμάιινπ, ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο ζην 
ρψξν ηεο πγείαο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη απηφ δπζθνιεχεη επξχηεξεο θαηλνηφκεο 
αληηιήςεηο .Ζ αλάιπζε SWOT γηα λα απνηππψζεη ηελ αληηθεηκεληθή εηθφλα θαη λα 
απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα ρξήζηκν εξγαιείν ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κηαο κνλάδαο 

παξνρήο πγείαο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα μεθηλψληαο απφ ηνλ 
πιήξε θαη κε ζαθήλεηα θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ε 
θαηαλνκή ηεο δνπιεηάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλάιπζε SWOT, ε δεκηνπξγία 
θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλεηζθνξά ζηε ζπγθέληξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ, ε ζπκπιήξσζε θαηαιφγνπ κε ηηο Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη 
Απεηιέο θαη ηέινο λα γίλεη κε πξνζνρή ε αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ θαηαιφγνπ ζε 
ζρέζε πάληα κε ηνπο ζηφρνπο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο είλαη ε ζαθήλεηα ησλ 
ζηφρσλ θαη ε αλάιπζε λα είλαη απιή, ζχληνκε θαη αθξηβήο. 

Μηα ραξαθηεξηζηηθή εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο SWOT ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο 
κε ζεηηθφηαην απνηέιεζκα είλαη ε πεξίπησζε ησλ University Hospitals. Σα 
Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία Bristol ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο παξέρνπλ ππεξεζίεο 
πγείαο ζην Bristol θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δίλαη αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα κε 

εηδίθεπζε ζηελ έξεπλα γηα ηνλ θαξθίλν, ηελ θαξδηνινγία θαη ηελ παηδηαηξηθή. 
ηεξίδνληαη ζηηο θιηληθέο ππεξεζίεο, ζηελ έξεπλα-θαηλνηνκία θαη ζηε δηδαζθαιία-
κάζεζε. 
Ζ δηνίθεζή ηνπο πξνρψξεζε, ζηηο αξρέο ηνπ 2010, ζηε ζχληαμε ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ δεθαεηίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα λα αληέμνπλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 
θξίζε. 
Βαζηθφ εξγαιείν ζηε ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 2010-2020 ήηαλ ε 

αλάιπζε SWOT. Δμεηάζηεθαλ νη αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ πνπ εμππεξεηνχληαη, 
νη αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νη πηζαλέο κειινληηθέο αλάγθεο.  
ηα Γπλαηά ζεκεία θαηαγξάθηεθαλ: ε ηζρπξή νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη ην 
ιεηηνπξγηθφ ηνπο πιεφλαζκα, ε εξεπλεηηθή δνπιεηά ζηνπο ηνκείο ηνπ θαξθίλνπ, ηεο 

θαξδηνινγίαο θαη ηεο παηδηαηξηθήο, ην επηζηεκνληθφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε 
γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ πξσηεπφλησλ κέηξσλ απφδνζεο. 
ηηο Αδπλακίεο θαηαγξάθηεθαλ: ε θαθή πνηφηεηα κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ κε 
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επηπηψζεηο ζηνπο λνζειεπφκελνπο θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε 
έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θιηληθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε ρακειή αμηνπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε έιιεηςε θνθθνπνίεζεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο, ε αδπλακία κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ε πξφζθαηε δεκηά ζηε θήκε ηνπο 
απφ ηηο πξαθηηθέο έξεπλεο, νη αζηαζείο επηδφζεηο ζε βαζηθνχο ηνκείο ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο. ηηο Δπθαηξίεο θαηαγξάθηεθαλ: ε παξαπέξα αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ ηνπο δίλεη ην θχξνο ηνπο, ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηνπο ζην 
ζχζηεκα πγείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο ζε Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή 
Φξνληίδα θαη ηξαηεγηθέο Τγεηνλνκηθέο Αξρέο, ε εμαζθάιηζε ηνπ θχξνπο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο παξνρήο ζε πεξηνρέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ε θαιή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. ηηο Απεηιέο 
θαηαγξάθηεθαλ: νη ησξηλέο θαη κειινληηθά λενεηζεξρφκελεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ 
αγνξά, ε επηζπκία ησλ επηηξφπσλ λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηε δεπηεξνβάζκηα 
θξνληίδα θαη αθηλήησλ, oη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ζην χζηεκα Τγείαο πνπ νδεγεί 

ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
Ζ εηθφλα πνπ απνηππψζεθε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε λα ζπληάμεη ην 
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη 
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, λα εληνπίζεη παξεθθιίζεηο θαη λα πξνρσξήζεη ζε 

δηνξζσηηθέο απνθάζεηο έηζη ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη λα αληέμνπλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 
θξίζε. 
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε αλάιπζε SWOT βξίζθεη επξέσο 

εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο σο εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
Βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξεθθιίζεσλ απφ ζηφρνπο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 
δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο. Δίλαη ην ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα 
ιεθζνχλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνθάζεηο. Δίλαη ηφζν δηαδεδνκέλε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη απφ θπβεξλήζεηο φηαλ απηέο πξνρσξνχλ ζε 
κεηαξξπζκίζεηο ή αμηνινγνχλ εζληθά ζπζηήκαηα. Απνηππψλεη πιεξνθνξηαθά 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 
Ζ αλάιπζε SWOT εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηβάιινληα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ 

αλάιπζε SWOT θαη ζην ρψξν κνλάδσλ παξνρήο πγείαο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα 
ζηάδηα μεθηλψληαο απφ ηνλ πιήξε θαη κε ζαθήλεηα θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ θαη 
ζπλερίδεη κε ηελ θαηαλνκή ηεο δνπιεηάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλάιπζε SWOT, 
ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλεηζθνξά 

ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, ηε ζπκπιήξσζε θαηαιφγνπ κε ηηο Γπλάκεηο, 
Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ θαηαιφγνπ. 
ηελ πξάμε ππάξρνπλ εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνί ζηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο SWOT 
ζε νξηζκέλεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Μεηαμχ ησλ εκπνδίσλ απηψλ είλαη νη 

αληηιήςεηο νξηζκέλσλ δηνξηζκέλσλ δηνηθήζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ αδπλαηνχλ 
λα θαηαλνήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηα πεξηβάιινληα παξνρήο ππεξεζηψλ 
πγείαο, ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηαζηκφηεηα 
θαη γξαθεηνθξαηία, νη πεξηνξηζκέλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο πνπ δπζθνιεχνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εθαξκνγή. 
ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο πνπ επηιέμακε θαη εμεηάζακε κέζα απφ 
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψζεθε φηη ε αλάιπζε SWOT πνπ είρε εθαξκνζηεί 
απνηχπσζε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο κε αμηνπηζηία θαη ηηο 

βνήζεζε λα εληνπίζνπλ παξεθθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο, λα ιάβνπλ δηνξζσηηθά κέηξα 
θαη λα ραξάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ην κέιινλ. 
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S.W.O.T  αλάιπζε γηα Σ.Π.Δ 
πσο είδακε ε κέζνδνο ηεο swot analysis είλαη κία ρξήζηκε ζηξαηεγηθή γηα ην ρψξν 
ηεο πγείαο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν γηα λα αλαδείμνπκε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο ηεο πγείαο. Θα 
δνχκε φηη παξφιν πνπ έρνπλ γίλεη βαζηθά βήκαηα ζην θνκκάηη ησλ εθαξκνγψλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο επεκβάζεηο νη εθαξκνγέο νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
θαζπζηεξνχλ αξθεηά ζε βαζκφ λα κελ ππάξρνπλ νχηε νη βαζηθέο ππνδνκέο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ςεθηαθήο πγείαο κέζα ζην λνζνθνκείν. Απφ ηελ άιιε ε αλχπαξθηε 
ζρεδφλ παξνπζία ησλ ΣΠΔ κέζα ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία σζεί ζηελ αλάγθε ηα 
ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία λα εμαζθαιίζνπλ ηηο βαζηθέο ππνδνκέο γηα έλα 
νινθιεξσκέλν επίπεδν κεραλνγξάθεζεο. ε αληίζεζε κε ηνλ δεκφζην ηνκέα ν 

ηδησηηθφο έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 
λα βειηησζνχλ αλ  παξέκβαηλε ην Κξάηνο. 
ηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηαγξάθεηαη αηζζεηά πςειφηεξν επίπεδν 
ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κία βάζε γηα θαιχηεξε εηζαγσγή πην 

γεληθεπκέλεο ρξήζεο ΣΠΔ (Goodman, 2001).  
Οη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο γίλεη έρνπλ δψζεη αξθεηά ζεηηθά ζηίγκαηα 
ζην ρψξν ηεο πγείαο ρσξίο λα έρνπλ πξνζθέξεη κέρξη ζηηγκήο κηα νινθιεξσκέλε 
ιχζε. Γειαδή ε δεκηνπξγία κηα ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο εκπνδίδεη ηελ 

νινθιεξσκέλε ιχζε ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε  γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ έιιεηςε επξσπατθψλ πξνηχπσλ ζα πξέπεη λα καο σζεί λα 
αλαπηχμνπκε ηε βαζηθή ππνδνκή εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ηα νπνία ζα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο πάλσ ζηα 

ζπζηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. 

 

6.3 Ζ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 

 
ζν ε επηζηήκε ηεο ηερλνινγίαο πξνρσξά ηφζν έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ε αλάγθε γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ζηα λνζνθνκεία. Κάηη αληίζηνηρν πξέπεη 
λα θαζηεξσζεί θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο ν νπνίνο εηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα ην 
πιεξνθνξηθφ ηνπ ζχζηεκα είλαη αλεπαξθέο  θαη ζρεδφλ αλχπαξθην. Οη ιφγνη  γηα λα 
εηζαρζεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη πνιινί θαη πξέπεη λα θξηζεί απαξαίηεην ε 

εηζαγσγή ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. Πνηνί είλαη φκσο απηνί νη 
ιφγνη? 

1. Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ  

Ζ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζην γεληθφ επίπεδν ηνπ λνζνθνκείνπ ζα βνεζήζεη λα 
βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο αζζελείο αιιά θαη ηνλ ηξφπν  πεξίζαιςήο 
ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί φπσο είπακε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα  κε ηε 
ρξήζνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, δειαδή ν θάζε αζζελήο λα έρεη ην δηθφ ηνπ 

θάθειν κε ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ή νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ζην 
λνζνθνκείν (π.ρ. λνζειεία) θαη λα έρεη πξφζβαζε ζ απηφ φηαλ ζειήζεη είηε ν ίδηνο 
είηε ν γηαηξφο ηνπ.  Με ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ζα απνθεπρζεί ε 
γξαθεηνθξαηία πνπ ηαιαηπσξεί θάζε αζζελή ελψ  νη αζζελείο ζα αηζζαλζνχλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ ζα γιηηψζνπλ απηφ ην ρξφλν πνπ ζα έπξεπε λα 
δηαηεζεί ζηε πεξίπησζε ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ.  Ο αζζελήο επίζεο ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ πνπ αθνξνχλ εμεηάζεηο πνπ είρε θάλεη 
ζην  παξειζφλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα νπνηνδήπνηε άιιν λνζνθνκείν λα έρεη απηή 

ηε πξφζβαζε ζην θάθειν ηνπ αζζελνχο. Οη γηαηξνί επίζεο ζα πξέπεη γηα κηα εμέηαζε 
πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε λα δηαζηαπξψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα δίλνπλ ηε 



75 
 

θαηάιιειε ζεξαπεία αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο θαη απηφ ζα βνεζήζεη 
ψζηε λα κεησζνχλ ηα ιάζε πνπ γίλνληαη. Σέινο , είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ζα 
βειηησζεί ε πιεξνθφξεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαη ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζήο 

ηνπο. 
2. Ο πεξηνξηζκφο ησλ ρεηξφγξαθσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ εηζαγσγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δε ζα βειηηψζεη κφλν ηε δσή ησλ 
αζζελψλ αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ δνπιεχνπλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πιήξνπο ζα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ λα γίλεη 
πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ , ζε ιηγφηεξν ρξφλν λα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο αζζελείο , 
λα κπνξεί λα δνπιεχεη θάησ απφ έλα νξγαλσκέλν θαη ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα αιιά θαη λα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

3. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο πεξίζαιςεο 

Έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζε έλα 
λνζνθνκείν είλαη φηη ζα κεησζεί ην θφζηνο παξνρήο πεξίζαιςεο. Απηφ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί αλ γίλεη ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ φζνλ αθνξά ην λνζειεπηηθφ 

θνκκάηη δειαδή λα ειέγρνληαη ηα αλαιψζηκα πιηθά , λα γίλεηαη ζσζηφο 
πξνγξακκαηηζκφο ζε δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνη αιιά θαη λα απνθεχγνληαη 
άζθνπεο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη. 

 
4. • Ζ παξνρή ηθαλψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.   

Σν πξνζσπηθφ ελφο λνζνθνκείνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν 

ζα πξέπεη λα δίλεη ζηε δηνίθεζε  ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηφζν ζε ζέκα 
δηαρείξηζεο φζν θαη ζε ζέκα ηεο θάζε επηζηήκεο δηαθνξεηηθά. Γειαδή ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψλνληαη γηα ην αλ νη ζάιακνη είλαη γεκάηνη ή αθφκα θαη ηε θαζεκεξηλή 
πιεξφηεηα πνπ έρνπλ, πφζν είλαη ν κέζνο ρξφλνο θάζε λνζειείαο κε ζθνπφ λα 
κεηξψληαη νη πνζνηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηφζν αλά θαηεγνξία φζν θαη αλά 
θέληξν θφζηνπο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα θφζηε λνζειείαο θαη νη 

δηαγλψζεηο πνπ ζα γίλνληαη  αιιά θαη ηα πνζνζηά απνζεξαπείαο αλά δηάγλσζε ή 
αλά κνλάδα δηάγλσζεο. 
 
5. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν θαηάιιειν γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ  αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν φπνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο 

θαη θπζηθά ηα θφζηε ηνπο. 

 

6.4 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΠΔ 
 
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απαηηεί ξηδηθέο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ 
επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ εμέιημή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο ρψξνο ηεο πγείαο 

φκσο , ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ, δελ απαηηεί κφλν ηελ 
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 
αζζελψλ  θαη ε κέγηζηε ηθαλνπνίεζή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ David McKeering, 
Partner ηεο PwC: «Σα λνζνθνκεία θαη νη πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ δελ 

θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ, θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ έζνδα θαζψο νη 
θαηαλαισηέο ζα ζηξέθνληαη ζε άιινπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
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ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο. Υξεηάδεηαη λα δνπλ πψο κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ θαη λα 
ζπλδέζνπλ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηά ηνπο κε λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη λα 
ελνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θιεηδσκέλα ζε απηά, ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

ρξήζηκεο θαη εθαξκφζηκεο ιχζεηο γηα ηνπο θξνληηζηέο».   
Οη θαηξνί πνπ ζα έξζνπλ νη νπνίνη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ςεθηαθέο αιιαγέο ζα 
βειηηψζεη πνιιά  θαη απηά πνπ ζεσξνχκε είδε πνιπηειείαο ζα είλαη απιά αλαγθαία 
θαη απαξαίηεηα ζ θαζεκεξηλή καο δσή. Γηα απηφ ζα πξέπεη νη εηδηθνί ηεο πγείαο λα 

έρνπλ έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα εθαξκφζνπλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ φζν ην 
δπλαηφ θαιχηεξα θαη λα αμηνπνηήζνπλ κε ην κέγηζην ηξφπν ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε 
ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ εμππεξέηεζε αιιά θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ κε φζν 
ην δπλαηφ ρακειφηεξν θφζηνο. 

Νηθεηέο ζηε λέα απηή αγνξά ζα αλαδεηρζνχλ νη εηαηξείεο πνπ ζα θαηαλνήζνπλ πψο ε 
ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αμία, ζα κνηξαζηνχλ θαη ζα αλαιχζνπλ κε 
ζηξαηεγηθφ ηξφπν ηα δεδνκέλα θαη ζα αλαδηνξγαλψζνπλ, επεθηείλνπλ θαη δηεπξχλνπλ 
ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηνπλ, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηα ςεθηαθά εξγαιεία 

(Pestic, 2004).  
Γπζηπρψο ην ζχζηεκα Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο ρψξαο καο  έρεη θαζεκεξηλά λα 
αληηκεησπίζεη αξθεηέο πξνθιήζεηο νη νπνίεο θξελάξνπλ ελέξγεηεο πνπ ζα απνθέξνπλ 
ηελ αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη επαξθήο έιεγρνο θαη γίλνληαη αζχζηνια 

ηαηξηθέο πξάμεηο φπσο εμεηάζεηο πνπ δε ρξεηάδνληαη αιιά θαη θαξκαθεπηηθέο αγσγέο 
νη νπνίεο είλαη πεξηηηέο. Δπίζεο ην ζχζηεκα δε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηε 
θαηάζηαζε ελφο αζθαιηζκέλνπ ή ελφο αζζελνχο κε ην θαηάιιειν ηξφπν ελψ ε θαθή 
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ πγεία δπζρεξαίλεη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

απφ ην ζχζηεκα. Δπηπιένλ κία πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη είλαη φηη δε 
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί αιιά θαη λα ζπζρεηίζεη ηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο αλάγθεο θάζε 
αζθαιηζκέλνπ ελψ νπθ νιίγεο είλαη νη θνξέο πνπ έρνπκε ηε θαθή δηαρείξηζε ησλ 
ηαηξηθψλ αξρείσλ θαη ηελ δπζαξέζηεζε ησλ αζζελψλ. 

Οινθιεξψλνληαο ζα ιέγακε φηη νη θχξηεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο 
βαζηέο αιιαγέο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη:  

 Ζ δπλαηφηεηα λα παξέρεηαη ε πιεξνθνξία κε ηα ίδηα επίπεδα ηαπηφρξνλα 

αθφκα θαη ζε κία απνκαθξπζκέλε πεξηνρή.  

 Ζ δπλαηφηεηα γηα άζθεζε ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ απφ απνκαθξπζκέλα 

κέξε.   

 Ζ ηεξάζηηα ππνινγηζηηθή δπλακηθφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ειάρηζηε 

πηζαλφηεηα ιάζνπο.  

 Ζ κεγάιε αξρεηνζεηηθή δπλακηθφηεηα ζε κηθξφ φγθν κε παξάιιειε 

δπλαηφηεηα έξεπλαο θαη αλάθηεζεο ζε ειάρηζην ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

αζζελήο-αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα έρεη απέλαληί ηνπ ην ίδην πάληα χζηεκα 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο, αλεμάξηεηα απφ ην Σακείν ηνπ ή ηε Μνλάδα Τγείαο κε 

ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη, παξά ηα δηάθνξα θαζεζηψηα θαη παξνρέο πνπ 

δηθαηνχηαη.  

 Οη ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ζπληαγνγξαθήζεηο, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα 

επεμεξγαζζνχλ εχθνια, κε αθξίβεηα.  
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 Σεξάζηηαο ηαηξηθήο αμίαο δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα θαη επεμεξγάζηκα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν   

 Οη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνληαη άκεζα θαη λα 

ειέγρνληαη θεληξηθά. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη νη πξνκήζεηεο γίλνληαη 

δηαθαλείο. Πξαθηηθά, ηα αλσηέξσ παξαπέκπνπλ ζηελ αλάγθε 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θάησζη ζηφρσλ:  

 Μνλαδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο ΑΜΚΑ θαη έμππλε θάξηα γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ.  

 Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε πξνκεζεπηέο – θεληξηθφο έιεγρνο θαη ζχλδεζε 

κε ζπληαγέο θαη ηαηξηθέο πξάμεηο 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη δηαξθήο κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ.   

  Πεηζαξρεκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ πγείαο.  

   ηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ησλ έξγσλ – άλνηγκα 

ζε λέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο – ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.   

  Τηνζέηεζε θαη απζηεξή εθαξκνγή εληαίσλ θαλφλσλ, θσδίθσλ θαη πξνηχπσλ.   

 Πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο ηεο «ειεθηξνληθήο πγείαο»   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 
 

7.1 ΟΡΗΜΟ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ή ν εηθνληθφο θφζκνο είλαη ζα ιέγακε ην ηειεπηαίν 
δηάζηεκα απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο θξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο. Απνηειεί έλα απφ 
ηα ηεξάζηηα άικαηα ηεο επηζηήκεο ε νπνία έρεη εηζβάιιεη ζηε θαζεκεξηλφηεηά καο. 

Πνηνο φκσο είλαη ν νξηζκφο ηεο ιέμεο «Δηθνληθφο θφζκνο»  
Έλαο πξψηνο νξηζκφο πνπ θαζνξίδεη ηη είλαη νη Δηθνληθνί Κφζκνη έρεη θαηαγξαθεί 
απφ ηνλBarfieldW. φπνπ αλαθέξεη  σο «Φεθηαθά, ηξηζδηάζηαηα, δηαδξαζηηθά 
εηθνληθά πεξηβάιινληα ππνζηεξηδφκελα απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχλ πνιιαπιέο αηζζήζεηο (multisensory)»(Barfieldetal., 1995). Χζηφζν 
εχινγα ζα παξαηεξήζνπκε φηη ν νξηζκφο είλαη ειιηπήο θαζψο δελ αλαθέξεη ηνπο 
εηθνληθνχο εθπξνζψπνπο (avatars) ην νπνίν απνηειεί ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα 
πεξηγξάςεη θαλείο έλαλ Δηθνληθφ Κφζκν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη  κε ην πέξαζκα 
ησλ ρξφλσλ νδήγεζαλ πνιινχο εξεπλεηέο ζηε δηαηχπσζε ελφο πην αμηφπηζηνπ 
νξηζκνχ. Ζ Dickey Μ. (Dickey, 2005) δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Οη ηξηζδηάζηαηνη 
Δηθνληθνί Κφζκνη είλαη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (WWW) θαη 

έρνπλ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: δεκηνπξγνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε ελφο 
ηξηζδηάζηαηνπ πεξηβάιινληνο, ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε εηθνληθψλ εθπξνζψπσλ 
(avatars) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη 
παξέρνπλ εξγαιεία θαη ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο.» (Dickey, 7005). 
Oη Schwan, S. Καη Buder, J. πξνζζέηνπλ ζηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ θάηη πνπ έιεηπε απφ 
ηνλ νξηζκφ ηεο Dickey Μ, ε νπνία δελ αλαθέξεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ θάζε ρξήζηε. ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη φηη «Σα εηθνληθά 

πεξηβάιινληα πξνζθέξνπλ έλαλ ηξηζδηάζηαην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίνλ παξέρνπλ κηα 
πξνζνκνησκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 
θάζε ρξήζηε παξέρνληαο εηδηθά εξγαιεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 
δηαρεηξίδεηαη θαη λα δεκηνπξγεί αληηθείκελα κέζα ζηνλ Δηθνληθφ Κφζκν. » (Schwan, 

S. θαη Buder, J.). 
Θα κπνξνχζακε θπζηθά λα κειεηήζνπκε θαη ηνλ νξηζκφ ηνπBartle «Οη Δηθνληθνί 
Κφζκνη παξέρνπλ απηνκαηνπνηεκέλνπο θαλφλεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
ρξήζηεο ηνπο λα βηψλνπλ δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα (θαλφλεο θπζηθήο), νη ρξήζηεο 

κέζα απφ απηνχο αλαπαξίζηαληαη απφ εηθνληθνχο εθπξνζψπνπο (avatars) θαη 
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ Δηθνληθφ Κφζκν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν 
εηθνληθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη σο δηακνηξαδφκελν (shared) θαη παξέρεη 
επηκνλή, δηαηήξεζε θαη δηάξθεηα (persistence) ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηνλ απμεκέλν 

αξηζκφ ησλ δεκηνπξγεκάησλ κέζα ζηνλ Δηθνληθφ Κφζκν.» 
Έλαο επηπιένλ νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ απηφ ηεο Wikipedia:  «Δηθνληθφο 
Κφζκνο είλαη έλα πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ ζε ππνινγηζηή, ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 
κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κέζσ ησλ avatars (εηθνληθνί 

εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ). Ζ αλαπαξάζηαζε γίλεηαη κε γξαθηθά δχν ή ηξηψλ 
δηαζηάζεσλ. πλήζσο επηηξέπεηαη ε παξνπζία πνιιαπιψλ ρξεζηψλ (multipleusers).» 
Παξφια απηά θαλέλαο απφ ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο δε θαίλεηαη λα είλαη 
νινθιεξσκέλνο θαζψο δελ αλαθέξνπλ κε πνην ηξφπν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ ζ έλα Δηθνληθφ Κφζκν. Σελ απάληεζε έξρνληαη λα καο ηε δψζνπλ ν 
Churchill Δ., θαη ν SnowdonD., Munro Α. κε ην  δηθφ ηνπο νξηζκφ ν νπνίνο αλαθέξεη 
:  «Οη Δηθνληθνί Κφζκνη σο ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη εηθνληθνί 
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ρψξνη ή εηθνληθά πεξηβάιινληα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο. Μέζα ζε απηά νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ θαη λα 
αιιειεπηδξάζνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ Δηθνληθφ Κφζκν. Σα ζπλεξγαηηθά 

εηθνληθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα είλαη είηε ηξηζδηάζηαηα είηε ςεπηνηξηζδηάζηαηα. Οη 
ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε απηά κε ηε ρξήζε θπξίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα απφ απηά κε 
ηε ρξήζε θηλεηψλ ή άιισλ ζπζθεπψλ πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηνπο 

ρξήζηεο (π.ρ. εηδηθά ζηεξενζθνπηθά γπαιηά7).» (Churchilletal., 7001) 

7.1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δηθνληθώλ Κόζκσλ 

 
Αθνχ πξνζπαζήζακε λα αλαδεηήζνπκε νξηζκνχο ην ηη είλαη εηθνληθφο θφζκνο , 
εχινγν ζα ήηαλ λα δνχκε θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ θφζκνπ.  

πσο θάζε ηη , έηζη θαη έλα εηθνληθφο θφζκνο δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηνλ 
θάλνπλ κνλαδηθφ αιιά θαη δηαθνξεηηθφ απφ θάζε ηη άιιν. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ 
λα ηνλ δηαθνξνπνηήζνπλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη λα επηδείμνπλ ηα ζεηηθά ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθά. Κάπνηα απφ απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη είλαη ηα εμήο : 

 
• Facilitatedbynetworkedcomputers (Τπνζηεξηδόκελνη από ην Γηαδίθηπν): Γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ην νηηδήπνηε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, φπσο γηα παξάδεηγκα λα  
δηαρεηξηζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία, 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην Γηαδίθηπν.  
 

• Synchronous (Λεηηνπξγία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν):  
Οη ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην ρξφλν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

• Navigation (Πεξηήγεζε ζηνλ ρώξν):  
 Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Navigation ή αιιηψο ηεο πεξηήγεζεο ρψξνπ δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ κία θαιχηεξε αίζζεζε ηεο θνληηλήο αιιά θαη ηεο 

καθξηλήο απφζηαζεο κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη λα αηζζάλνληαη ην 
γεσγξαθηθφ έδαθνο ζην νπνίν θηλνχληαη. 
• Γπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο:  Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάινγα ην εηθνληθφ 
πεξηβάιινλ λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ chat. Απηφ απνηειεί ην 

ιεγφκελν ηξφπν ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία νη ρξήζηεο 
πάιη κέζσ ηνπ offline ΗΜ messages  κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο ρξήζηεο. 
Απνηεινχλ πξνζσπηθά κελχκαηα εθηφο ζχλδεζεο . 
• Awarenessofspace (Αίζζεζε ηνπ ρώξνπ): Έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 
ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ ην ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη αιιά θαη λα 
αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε θαη άιισλ ρξεζηψλ κέζα ζηνλ ίδην ρψξν.  
• Μέγεζνο Κόζκνπ: Σν κέγεζνο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ δηαθέξεη ζα ιέγακε απφ ην 

κέγεζνο ελφο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Δλψ ζην πξαγκαηηθφ θφζκν γλσξίδνπκε ην 
κέγεζφο ηνπ ζ έλα εηθνληθφ θφζκν πνηέ δελ είλαη ζηαζεξφ. Γειαδή κεηαβάιιεηαη 
αλάινγα κε ην πφζνπο ρξήζηεο έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ θαη έηζη κπνξεί λα επεθηαζεί 
ή λα κηθξχλεη. Αλ ζθεθηνχκε ζα παξάδεηγκα ην SecondLife νη ρξήζηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα εηθνληθή γε. 
 
• Avatars (Δηθνληθνί Δθπξόζσπνη): Οη Avatars ή αιιηψο νη  εηθνληθνί εθπξφζσπνη  
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ςεθηαθέο θηγνχξεο ησλ ρξεζηψλ κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Οη 

ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηηο θηγνχξεο ηνπο φπσο απηνί ζέινπλ έρνπλ 
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ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ ζηηο θηγνχξεο ηνπο μερσξηζηέο δπλάκεηο. Οη θηγνχξεο απηέο 
απνηεινχλ γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ή αθφκα θαη αλαπαξαζηάζεηο κε κνξθή 
θεηκέλνπ.  

• Γπλαηόηεηα αλαπαξαγσγή πνιπκέζσλ:  
 Τπάξρνπλ εηθνληθνί θφζκνη πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή πνιπκέζσλ ή θαη 
αθφκα ηελ απνδνρή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ‗‘θάηνηθνί‘‘ ηνπο ηηο δηθέο ηνπο εηθφλεο ή 
βίληεν. 

• Αληηθείκελα (Objects): Οη ρξήζηεο ηνπ Δηθνληθνχ Κφζκνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ πξάγκαηα , ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο αληηθείκελα. Χο 
αληηθείκελα ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ γηα παξάδεηγκα ε δχλακε ή ε 
βαξχηεηα πνπ ζα έρεη ε εηθνληθή πξνζνκνίσζε ηνπ θάζε παίρηε κέζα ζηνλ Δηθνληθφ 

Κφζκν.  

 
• Ζ δπλαηόηεηα Scripting: Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί βέβαηα φηη θάζε ρξήζηεο έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ζηνλ εηθνληθφ ηνπ ραξαθηήξα 

κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ,ησλ ιεγφκελσλ «scripts».  

 
• Δηδηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία: Αλ νη ρξήζηεο επηιέμνπλ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 
scripts  ζα νδεγεζνχλ απηφκαηα ζηελ επηινγή λα δεκηνπξγήζνπλ εηδηθά εξγαιεία κε 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο εξγαζίαο.  

 
• Γηάξθεηα, Δπηκνλή, Γηαηήξεζε (Persistence): Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ Δηθνληθνχ Κφζκνπ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα είλαη φηη 

παξφιν πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα ¨απνζπλδεζεί¨ απφ απηφλ νη ελέξγεηεο 
ζπλερίδνληαη. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλ ην αλαδεηήζνπκε ζηελ αγγιηθή νξνινγία 
νλνκάδεηαη   Οη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλαλ Δηθνληθφ Κφζκν εθηφο απφ ην φηη 
γίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δελ ζηακαηνχλ εάλ ν ρξήζηεο απνζπλδεζεί απφ απηφλ. 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Δηθνληθψλ Κφζκσλ νλνκάδεηαη ζηελ αγγιηθή νξνινγία 
σο Persistence, ελψ ζηελ ειιεληθή ηνπ πεξηγξαθηθή κεηάθξαζε κπνξεί λα πεξηγξάθεη 
σο δηάξθεηα, επηκνλή θαη δηαηήξεζε. 

 

• Immersion (Δκβύζηζε): Έλαο εηθνληθφο θφζκνο πξνζπαζεί λα νδεγήζεη φιε ηε 
πξνζνρή  ηνπ ρξήζηε ζε απηφλ ηνλίδνληαο φιεο ηη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε απηνχο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ην ιεγφκελν 
Immersion ή αιιηψο ε Δκβχζηζε ησλ ρξεζηψλ. 

• Interactivity (Αιιειεπίδξαζε): πσο ηνλίζακε νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα επηθνηλσλνχλ θαη κε άιινπο αλζξψπνπο εληφο ηνπ Δηθνληθνχ Κφζκνπ. Σν  
Interactivity δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο  ρξήζηεο κέζσ ησλ εηθνληθψλ ηνπο 
εθπξνζψπσλ λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο ρξήζηεο ή/θαη αληηθείκελα εληφο ησλ 

Δηθνληθψλ Κφζκσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 
θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ κέζα ζηνλ Δηθνληθφ Κφζκν, (deFreitas, 7008) 
• Οη δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ Δηθνληθό Κόζκν: Οη Δηθνληθνί Κφζκνη δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

απφ ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ, (deFreitas, 7008). Κάπνηεο απφ απηέο κπνξεί 
λα είλαη ε εμεξεχλεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
αληηθεηκέλσλ, ε εμεξεχλεζε ηνπ Δηθνληθνχ Κφζκνπ, ε  δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ θαη 
ηνπνζεζηψλ, ε δεκηνπξγία νηθνδνκεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ρξήζηεο, ε  

επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο, θαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά γεγνλφηα. 
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• Networkofpeople (Γεκηνπξγία Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ): Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
εμειίζζνληαη κέζα ζηνπο Δηθνληθνχο Κφζκνπο έρνπλ σο θέληξν, ηνπο ρξήζηεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο. Ζ αίζζεζε πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ελζαξξχλεη 

ζην λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθά δίθηπα, αλ θαη απηφ δελ είλαη απαίηεζε γηα ηελ 
χπαξμε ελφο ρξήζηε κέζα ζε απηνχο, (deFreitas, 7008) 
 

7.2  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΗΚΧΝ ΚΟΜΧΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

Δηζαγσγή  

 
ηηο κέξεο καο βιέπνπκε φηη νη εηθνληθνί θφζκνη έρνπλ  εηζβάιιεη ζε θάζε θιάδν. 

Απηφ ηζρχεη θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Πνπ ζα ζπλαληήζνπκε φκσο έλαλ εηθνληθφ 
θφζκν ζηελ πγεία ? Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη ζέζεη γεξά ζεκέιηα ζε απηφ ην 
θιάδν θπξίσο γηα ηε ζεξαπεία ςπραζζελεηψλ. Απηέο κπνξεί λα είλαη θάπνηεο θνβίεο 
κε ζθνπφ λα θαηαπνιεκεζεί ην άγρνο ή ηαθηηθέο γηα λα κε ληψζνπλ νη αζζελείο 

έληνλα ηνλ πφλν. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ αιιά θαη   ηελ απνθαηάζηαζε λνεηηθψλ βιαβψλ.  
Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο εηθνληθφο θφζκνο δελ ζηακαηά πνηέ ηηο αλαδεηήζεηο αιιά θαη 
ηηο έξεπλεο πάλσ ζην θνκκάηη ηεο Ηαηξηθήο κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε αλζξψπηλε 

θχζε. ε απηφ πνπ επηθεληξψλεηαη είλαη φηη  δίλεη ζπλερή έκθαζε ζηελ 
αληηθεηκελνπνίεζε θαη ηελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θπζηνινγηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζεξαπείαο, ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζηε απνκφλσζε θαη ζηελ άξλεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηε δσή ηνπο, φζν θαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 
σο ηψξα είλαη ζεηηθά ζε φζεο ρψξεο ην εθαξκφδνπλ. Τπάξρνπλ ρψξεο σζηφζν πνπ 
δελ εθαξκφδνπλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα δηφηη βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

ε φζεο ρψξεο εθαξκφδεηαη , έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ ηαηξηθή έρεη βειηηψζεη θαηά πνιχ ην επίπεδν ηεο πγείαο 
αιιά θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ αζζελψλ ζε θάζε ηνκέα ( ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ). Ζ  
εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα εηδηθεχεηαη ζην λα δεκηνπξγήζεη ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο 

ζην ρψξν-ρξφλν. Ζ αλάπηπμε ησλ δηαδξαζηηθψλ 3D θφζκσλ  βνεζνχλ θαη 
θαηαζθεπάδνληαη γηα θιηληθέο ζεξαπείεο ελψ ε  VR( VirtualReality παξέρεη ππεξεζίεο 
αιιά θαη πξντφληα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε λνεηηθψλ βιαβψλ , ηελ 
απνβνιή ηνπ άγρνπο , θιηληθέο κειέηεο αιιά θαη ηελ πξνζνκνίσζε ησλ  ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ κε ζθνπφ λα δηνξζσζνχλ αιιά θαη λα αιιάμνπλ πνιιά ζηα πξαγκαηηθά 
ρεηξνπξγεία. 

7.2.1 ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 

 
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα –παηδί ηεο Πιεξνθνξηθήο- παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απεηθφληζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ελψ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κέζσλ 
αιιειεπίδξαζεο ζηνπο αλζξψπνπο πξνζθέξνληαο κία εκπεηξία ζρεδφλ πξαγκαηηθή. 
Ήδε απφ ην 1993 έθαλε ηα πξψηα ηεο δεηιά βήκαηα ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 
πγεία. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή ελψ  ε 
εθαξκνγή ηεο αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζην θιάδν ηεο πγείαο θάλνληαο ην κέιινλ ησλ 

ζνβαξψλ αζζελεηψλ ιηγφηεξν αβέβαην. 
Ζ εθαξκνγή ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα γίλεη απφ ην 
γξαθείν ηνπ γηαηξνχ ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα κεηαθίλεζε ή αιιαγή ρψξνπ ε νπνία 
θπζηθά ζα ήηαλ δαπαλεξή ελψ γιηηψλεη ρξφλν. ε αληίζεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ 
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θφζκν ζηελ εηθνληθφ ν γηαηξφο ζα κπνξεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελνχο 
λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ έηζη ψζηε κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ λα δεη φπσο ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε πνιιαπιέο αηζζήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα κία ηέηνηα αίζζεζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ν ηξηζδηάζηαηνο ήρνο ή ε 
αίζζεζε αθήο. Οη αζζελείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επίζεο λα έρνπλ  αληηδξάζεηο φπσο 
ζηε πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη λα αιιάδνπλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αζζελήο αληηιακβάλεηαη ηε 

παξνπζία ηνπ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

7.2.1 Η εικονική πραγματικότητα μέςα από τη ςωματική και 
νοητική αποκατάςταςη  

 
Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πγείαο πνπ έρεη εηζαρζεί ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 
ζην ηνκέα ηεο θπζηθνζεξαπείαο. Τπάξρνπλ εηδηθέο εθαξκνγέο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηα άθξα ησλ αζζελψλ (άλσ θαη θάησ) –ζε 

αζζελεί νη νπνίνη αλαξξψλνπλ απφ έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην ή θάπνηα θάθσζε 
λσηηαίνπ κπεινχ. Φπζηθά έρνπλ γίλεη έξεπλεο πφζν ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 
βνεζάεη ζηελ απνθαηάζηαζε , ζηνλ νξζνπεδηθφ θιάδν αιιά θαη ζε αζθήζεηο φπνπ ν 
αζζελήο κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη ζε πεξίπησζε πνπ νη αζζελείο βξίζθνληαη ζηελ 

αλαπεξηθή θαξέθια. Με απηφ ην ηξφπν πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 
δσή θαιχηεξε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη φηη νη εθαξκνγέο ζε ηέηνηνπο αλζξψπνπο έρνπλ 
κεγάιε πξφνδν.  Αλ γηα παξάδεηγκα κπνξέζεη ν γηαηξφο λα ζπλδπάζεη ηε 
παξαδνζηαθή θπζηθνζεξαπεία κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε αζζελείο κε 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην ζα έρεη πνιχ ζεηηθά δείγκαηα ζηε βειηίσζε ηνπ αζζελνχο ηνπ 
ζηηο θηλεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. 
 Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θπζηθά έρεη βνεζήζεη θαη ζην θιάδν ηεο παηδηαηξηθήο, 
κε ηε βνήζεηα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ή ηξαχκα λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο λα θηλεζνχλ ή λα 
βξίζθνπλ ην ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο.   Απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί λα  βνεζήζεη 
απηηζηηθά παηδηά  ψζηε λα βξνπλ έλα δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ καθξηά απφ ζπλζήθεο πνπ 
ζα πιεγψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

ηελ νπζία ηα παηδηά κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία ζα εμεξεπλνχλ ην θφζκν απφ κία 
άιιε νπηηθή φπνπ δε ζα ηνπο πιεγψλεη ή θαηαθξίλεη. Θα ηνληζηεί ε ρξήζε ηεο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ ηθαλφηεηα  
ηνπ εγθεθάινπ γηα λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ λεπξηθψλ νδψλ κε βάζε ηηο λέεο 

εκπεηξίεο ή αλάγθεο . Οη δηαδηθαζίεο λεπξνινγηθψλ επεκβάζεσλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζνκνηψζεσλ επηηξέπνπλ ζηνπο αζζελείο λα 
εξγαζηνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επαλάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ ζε κηθξά θαη 
εθηθηά ηκήκαηα. ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί ν αζζελήο λα απνθηήζεη κηα 

δεμηφηεηα πνπ είλαη δχζθνιν λα έρεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Σέινο κε ηε βνήζεηα ηεο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο νη αζζελείο απνθηνχλ γλψζεηο φπνπ κπνξνχλ λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 
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7.3 ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΔΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΦΤΥΗΚΖ 

ΑΘΔΝΔΗΑ 

 
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα έρνληαο ηε δηθή ηεο δχλακε κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηνλ 

ςπρνινγηθφ ηνκέα ελφο αζζελνχο. ηελ αλίρλεπζε απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ γηα 
ςπρηθέο ζεξαπείεο είλαη ε VR φπνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ππνινγηζηέο , θάηη πνπ 
ζα ιέγακε φηη είλαη κηα ρξήζηκε εθαξκνγή κε επηηπρία πνπ αγγίδεη ην 90 %.   
 

7.3.1 Άγρνο , Φνβίεο, Μεηαηξαπκαηηθά νθ θαη Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

ηηο έληνλεο επνρέο πνπ δνχκε ε εκθάληζε ηνπ άγρνπο είλαη νξαηή ζηελ θαζεκεξηλή 
ξνπηίλα καο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ αθφκα πεξηζζφηεξεο. Οη άλζξσπνη πνπ αγρψλνληαη 
ληψζνπλ έληνλνπο πφλνπο ζηε πιάηε, θφπσζε ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη ρξφληα θαη 

αυπλίεο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην άγρνο νη γηαηξνί πξνηείλνπλ ηελ ραιάξσζε αιιά 
θαη ην ηξφπν πνπ έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα ραιαξψλεη θάηη πνπ θαληάδεη αδχλαην 
ζην πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη έξζεη λα βνεζήζεη κε ηνλ 
ηξφπν ηεο  ειέγρνληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ ηφζν αλ επξφθεηην γηα 

θπζηνινγηθέο ή ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο. ηνλ εηθνληθφ θφζκν ν αζζελήο ζπλερψο 
παξαθνινπζείηαη δψληαο ζε έλα πεξηβάιινλ κε έληνλν ζηξεο. Απηφ ηνλ βνεζάεη λα 
βηψλεη θαζεκεξηλά αγρσηηθά  πξάγκαηα ηα νπνία ζα ηα ζπλεζίζεη θαη ζα βξίζθεη 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα ηα αληηκεησπίζεη κε ζθνπφ λα απαιιαγεί νξηζηηθά απφ ην 

θαζεκεξηλφ ηνπ άγρνο. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα βνεζάεη κε 
ην θαιχηεξν ηξφπν λα αληηκεησπίδνπκε ηηο θνβίεο καο θαζψο πξφθεηηαη γηα κία 
απνηειεζκαηηθή κέζνδν. αλ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε κία 
ζεξαπεία πνπ εθαξκφζηεθε ην 1995 θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ 

AmericanofPsychiatry ε νπνία βνήζεζε κέζα ζε δχν κήλεο αλζξψπνπο πνπ έπαζραλ 
απφ θνβίεο λα ην μεπεξάζνπλ. Απηή νπζηαζηηθά ήηαλ θαη ε πξψηε κειέηε πνπ έζεζε 
ζεκέιηα ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη 
ησλ δηαηαξαρψλ. Γπζηπρψο , ππάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θνβίεο, άγρνο 

θαη ζηξεο θάηη πνπ θάλεη πνιχ δχζθνιε ηε δσή ηνπο θαη νδήγεζε αξθεηνχο 
επηζηήκνλεο λα βξνπλ ηξφπνπο λα ην αληηκεησπίζνπλ. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο 
αληηκεηψπηζεο είλαη ε λα βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ κε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 
δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν άγρνο. 

Ζ Οιιαλδία απνηειεί κία ρψξα πνπ ην 10,4 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πάζρεη απφ 
θάπνηνπ είδνπο θνβία φπνπ κέρξη ζήκεξα ε αληηκεηψπηζε ηνπο γηλφηαλ κε ηνλ 
παξαδνζηαθφ ηξφπν , δειαδή κε ηελ ςπραλάιπζε ή κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. 
Χζηφζν, πιένλ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
Άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα θνβία  έξρεηαη αληηκέησπν ζε έλα πεξηβάιινλ 

πξνζνκνίσζεο κε ηνπο θφβνπο ηνπ  ζε έλα ρψξν πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθφ 
θφζκν. Γπζηπρψο ζηε ρψξα καο δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ελψ ζηελ Οιιαλδία θαη 
ηελ Ακεξηθή ε εθαξκνγή ηεο είλαη ηφζν ηζρπξή πνπ ην 76% πξνηηκά ηε ζεξαπεία 
κέζσ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο αθξηβήο ηξφπνο ηεο ζεξαπείαο αθνινπζεί ηα 

εμήο βήκαηα :  
1. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζρέζε κε 

θάπνηα θνβία ηνπ. ( Γηα παξαδείο κπνξεί λα θνβάηαη ηε θακπίλα ελφο 
αεξνπιάλνπ ή ηε παξνπζία πιήζνπο ζε έλα ρψξν-ε ιεγφκελε θνηλνθνβία. 
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2. Ζ βαζηθή επαλέθζεζή ηνπ ζε απηφ πνπ θνβάηαη δίλνληάο ηνπ εξεζίζκαηα πνπ 
ηνπ πξνθαινχλ θφβν ή άγρνο κε ζθνπφ λα απαιιαγεί απφ απηφ κέρξη λα ην 
μεπεξάζεη. 

3. Ο γηαηξφο –ζεξαπεπηήο ηνπνζεηεί κηα ζηεξενζθνπηθή θάζθα (ΖΟΜ) ζηελ 
νζφλεο ηεο νπνίαο θαίλνληαη ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο  νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 
ηε θνβία ηνπ αζζελνχο . 

4. ηε ζπλέρεηα αληρλεχεηαη ε ζέζε ηνπ θεθαιηνχ απφ εηδηθνχο αηζζεηήξεο κε 

ζθνπφ λα κπνξέζεη λα ρεηξηζηεί αιιά θαη λα κεηαθηλήζεη αληηθείκελα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα εηδηθά γάληηα (datagloves). 

5. Έληνλε ζπκκεηνρή ηνπ ππνινγηζηή ζε απηή ηελ δηαδηθαζία 
6. Έπεηηα απφ 8 ζπλεδξίεο ησλ 45 ιεπηψλ ηνπιάρηζηνλ  ζα έρνπλ νη αζζελείο ην 

κέγηζην απνηέιεζκα. 
7. Ο ζεξαπεπηήο θπζηθά κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο φπσο γηα παξάδεηγκα αχμεζε ηνπ χςνπο, εηζαγσγή ηξσθηηθψλ ζην 
ρψξν ή ζκίθξπλζε ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ ηζρχεη θπξίσο αλάινγα 

ηηο θνβίεο πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο. 
Ο αζζελήο έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ φηη δε βξίζθεηαη ζην πξαγκαηηθφ θφζκν εξεκεί θαη 
«απνιακβάλεη» πεξηζζφηεξν ηηο θνβίεο ηνπ. Σν βαζηθφ πέξα απφ φια ηα άιια είλαη 
φηη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα βνεζά λα μεπεξαζηνχλ κεηαηξαπκαηηθά ζνθ ελψ έρεη 

βνεζήζεη κέζσ κηαο εληζρπκέλεο εθαξκνγήο αθφκα θαη ςπρνινγηθά ηξαχκαηα 
ζηξαηησηψλ πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηνλ πφιεκν. Απηφ επηηπγράλεηαη βέβαηα κε ηελ 
πξνζέγγηζε ησλ αζζελψλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ειέγρεηαη, γεκάην άγρνο 
ζπδεηψληαο ηη ληψζνπλ, εθθξάδνληα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο αιιά θαη  ηη ηνπο 

πιήγσζε απφιε ηελ εκπεηξία ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε έλα λέν 
θηιήζπρν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ην παξειζφλ νη ζεξαπεπηέο πξνέβαιιαλ ζηνπο 
αζζελείο θσηνγξαθίεο ή αλαθνξέο απφ ην παξειζφλ ζε θάπνηνπ είδνπο θνβία θάηη 
πνπ έθαλε ηνλ αζζελή λα είλαη αξθεηά αξλεηηθφο. Πιένλ ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηεί  βίληεν ινγηζκηθνχ παηρληδηνχ ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κέρξη 
θαη κάρεο. 

7.3.2 Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη ε  Θεξαπείαο ηεο Πξνζνρήο 

 
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ αγγίδνπλ ηα δέθα ρξφληα γηα λα απνθεπρζεί ν πφλνο ηεο 

ηαηξηθήο δηαδηθαζίαο εξεπλάηαη ε ηερληθή απφζπαζε. Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο 
βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν φηη έλα ςπρνινγηθφ ηξαχκα επζχλεηαη  ζηελ αληίιεςε ηνπ 
πφλνπ. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη ζην ζεκείν απηφ λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή 
ψζηε λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ θαη λα κεηψλεη κε απηφ ην ηξφπν ηελ αληίιεςε ηνπ 

πφλνπ. Απαηηεί δειαδή ηελ ζπκκεηνρή δηάθνξσλ αηζζήζεσλ , ζπλαηζζήκαηα θαη 
θπξίσο ηνλ αζζελή γηα λα αληηκεησπίζεη απηά ηα αξλεηηθά εξεζίζκαηα πνπ ζα ιάβεη. 
Οη γηαηξνί θπζηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηνπο αζζελείο ηνπο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ηεο ζεξαπείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ αζζελή αθνπζηηθά φπνπ ηνλ βνεζνχλ κέζσ ηνπ ελεξγνχ ήρνπ λα 
κελ αθνχγνληαη θιηληθνί ζφξπβνη νη νπνίνη κπνξεί λα άγρσλαλ ηνλ αζζελή. Ο γηαηξφο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ βχζηζε αλαιφγσο ηε ζεξαπεία θαη ηηο 
αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηάζπαζε πξνζνρήο θαηέρεη εγεηηθή 

ζέζε  ζηελ θαξδηά ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα φηη αθνξνχλ 
δηάζπαζε πξνζνρήο κε νμχ πφλν. ( π.ρ. νδνληηαηξηθέο δηαδηθαζίεο).  
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7.3.3 Θεραπεία Απόςπαςησ Προςοχήσ τον Καρκίνο 

 
Ο θαξθίλνο είλαη κηα επψδπλε θαηάζηαζε θαη ζπρλά νη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζεξαπείεο ιφγσ ηεο εμαζζελεκέλεο ςπρνινγίαο ηνπο. Ζ εηθνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν κε 

ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δχζθνιεο ρεκεηνζεξαπείεο. Έλαο ηξφπνο ζα ήηαλ ε 
απφζπαζε ησλ αζζελψλ κε ηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο αιιά απνηειεί κία θζελή 
κέζνδν θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή. Έλαο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη ν 
αζζελήο λα εηζέιζεη ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην θφζκν  ζηνλ νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη 

απηφλνκα αιιά θαη λα αιιειεπηδξά. Σν 80% ησλ αζζελψλ δήισζαλ φηη κε ηε 
βνήζεηα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κεηψζεθε ε ηάζε ηεο λαπηίαο πνπ ηνπο 
δεκηνπξγεί ε ζεξαπεία θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα κεηψλεη 
ηα ζπκπηψκαηα θαηά έλα κεγάιν ζα ιέγακε πνζνζηφ ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ αιιά θαη 

απμάλεη ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ αηφκσλ θαζψο ην έλα ηξίην δε κπνξεί λα αληέμεη 
θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ρεκεηνζεξαπείεο. 
 

7.3.4  Η Χρήςη Σησ Εικονικήσ Πραγματικότητασ τισ Προςομοιώςεισ 
Χειρουργικών Καταρτίςεων  

 
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζην θιάδν ησλ ρεηξνπξγψλ αθνχ  

κε έλα εηδηθφ νπηηθφ πεξηβάιινλ λένη ρεηξνχξγνη κπνξνχλ λα κάζνπλ ηνπο βαζηθνχο 
ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο. Έηζη νη λένη γηαηξνί ζα έρνπλ απεξηφξηζην ρξφλν γηα λα 
εμαζθεζνχλ ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Ο κφλνο πεξηνξηζκφο είλαη φηη δελ 
απνηειεί θάηη ξεαιηζηηθφ κε ζθνπφ λα κε γλσξίδνπλ πσο ζα αληηδξάζεη θάζε 

νξγαληζκφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Παξφια απηά ζα ιέγακε φηη είλαη έλα ρξήζηκν 
εξγαιείν γηα κειέηε θαη εμάζθεζε κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζεη λένπο ρεηξνχξγνπο πξηλ 
ηελ πξψηε ηνπο ξεαιηζηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ζθνπφ λα ην πξνζεγγίζνπλ φζν 
πην ζσζηά γίλεηαη. Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είλαη: 

 Μία θάκεξα ( 3D) 

 Κξάλνο κε νζφλε 

 Γάληη δεδνκέλσλ 

Με απηφ ην ηξφπν έλαο θνηηεηήο ηαηξηθήο ζα κπνξεί λα εμαζθεζεί ζηελ αλαηνκία κε 
ηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε « αιεζηλέο» θαηαζηάζεηο 
θαη κε φξγαλα φπσο ην λπζηέξη θαη ζθηγθηήξεο. Οη θνηηεηέο κέζσ ηεο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο ζα εμαζθεζνχλ θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα απνθχγνπλ 

ζεκαληηθά ιάζε ελψ νη γηαηξφ κε ιηγφηεξε εκπεηξία είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ  
ιηγφηεξα ιάζε θάηη πνπ ζα βνεζήζεη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά ηα ηαηξηθά ιάζε ζ έλα 
λνζνθνκείν. 
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7.3.5  Θεξαπεία κέζσ avatar γηα ζρηδνθξελείο 

 

Έλα avatar εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα ππνινγηζηή γηα πεξηπηψζεηο 
ζρηδνθξέλεηαο , κε πξνζνκνίσζε ηνπ θφβνπ, βνεζά άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηελ ελ 
ιφγσ αζζέλεηα λα η μεπεξάζνπλ αθνχ καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

θαη εηδηθά ηηο αθνπζηηθέο πξναηζζήζεηο ηνπο. Με ην avatar κεηψζεθε ε έληαζε ησλ 
αθνπζηηθψλ παξαηζζήζεσλ ζε κία πάζεζε πνπ πάζρεη ην 1/100 ελψ ην έλα ηέηαξην 
απηψλ δε κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ κφλν κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Απηφ πνπ ηνπο 
βνεζά θπξίσο είλαη λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία αλαζηαηψλνπλ ηηο 

δσέο ησλ αζζελψλ αιιά θαη λα  κεηψζνπλ λα αθνχλε θσλέο ή λα πξνζπαζνχλ λα ηηο 
δηψμνπλ καθξηά ηνπο. Οη επηζηήκνλεο πξνζπάζεζαλ ην ινγηζκηθφ πνπ θαηαζθεχαζαλ 
λα έρεη ηε κνξθή ησλ παηρληδηψλ ζαλ απηφ ηνπ animation κε ζθνπφ νη αζζελείο λα 
κπνξέζνπλ λα απεηθνλίζνπλ ην πξφζσπφ ηνπο ζε έλαλ ήξσα κε ηε δηθή ηνπο θσλή κε 

ζθνπφ ν αζζελήο λα θεξδίζεη ηνλ έιεγρν. Οη εξεπλεηέο κε ζθνπφ λα ππελζπκίδνπλ 
ζηνλ αζζελή  ηνπο θφβνπο ηνπο, ερνγξαθνχλ κε  mp3 ηηο ζπλεδξίεο γηα λα 
αληηκεησπίζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο θσλέο πνπ ηνπο ηξνκνθξαηνχλ θαη ηνπο 
απνζπληνλίδνπλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ avatar είλαη ζχληνκε αιιά θαη εχθνιε. Ζ δηάξθεηά 

ηεο είλαη 30 ιεπηά ελψ έλα πείξακα 76 αζζελψλ νη νπνίνη δελ είραλ πάξεη λσξίηεξα 
θάξκαθα αλέδεημε φηη κέζα απφ 7 ζπλεδξίεο νη αζζελείο νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ απφ 
ςπρίαηξν ήηαλ ζεηηθφ, κε απνηειέζκαηα ην δηπιάζην απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 
έδηλε ε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Απηφ πνπ έθαλε ηζρπξή ηε ζεξαπεία ηνπ avatar ήηαλ φηη 

ε θσλή ηνπ avatar εηαλ δεκηνχξγεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή θάηη πνπ ηνλ έθαλε λα 
ζπλεζίζεη ηφζν ηε θσλή φζν θαη ηελ εηθφλα ηνπ θφβνπ ηνπ. Τπήξραλ αζζελείο πνπ 
κεηά ηε δεχηεξε ζεξαπεία έλησζαλ φηη νη θσλέο πνπ αθνχλ απνκαθξχλνληαη ελψ 
επηρεηξεκαηία δήισζε φηη επί δεθαέμη ρξφληα άθνπγε ηε θσλή θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 

δηαβφινπ θάηη πνπ ηνλ έθαλε λα ράζεη φια ηνπ ηα ρξήκαηα. Αλαθέξεη σζηφζν φηη 
κεηά ηελ δεχηεξε ζεξαπεία ηελ άθνπγε φιν θαη ιηγφηεξν απηή ηε θσλή. Ζ ζεξαπεία 
αλέδεημε φηη παξφιν πνπ δελ ήηαλ θχξηνο ζηφρνο ηεο λα αληηκεησπίζεη αθφκα θαη ηελ 
θαηάζιηςε απηψλ ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ηε ηάζε λα απηνθηνλήζνπλ  θάηη πνπ 

απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν αθνχ αθνχλ κηα θσλή λα ηνπο ιέεη λα πεδήμνπλ θάησ απφ 
κία γέθπξα ή έλα ηξέλν. Ζ άγλσζηε απηή ζεξαπεία αλεζχρεζε αξθεηνχο γηαηξνχο νη 
νπνίνη ήηαλ δχζπηζηνη θαη αξθεηνί ζεηηθνί ζηε ζεξαπεία δπζθνιεχηεθαλ λα πείζνπλ 
ηνπο αζζελείο ηνπο. Οπφηε απφ ην πείξακα ησλ 76 αζζελψλ κφλν νη 16 πξνρψξεζαλ 

ζηε ζεξαπεία αθνχ ππήξραλ αζζελείο πνπ δελ ήζειαλ δηφηη ηξνκνθξαηήζεθαλ απφ 
ηελ εηζαγσγή ηεο ζεξαπείαο πνπ ηνπο έιεγε «αλ δνθηκάζεηο απηή ηε ζεξαπεία ζα ζε 
ζθνηψζσ». Γπζηπρψο αζζελείο πνπ έρνπλ ηε ηάζε λα αθνχλε πεξηζζφηεξν απφ δχν 
θσλέο δε κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηε ζεξαπεία θαζψο δε κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ελψ ππήξρε αζζελήο πνπ απνιάκβαλαλ ηηο αθνπζηηθέο ηνπο 
παξαηζζήζεηο φπσο έλαο άληξαο πνπ άθνπγε ην παξαγσγφ πνπ κεηάδηδε ηνλ 
αγαπεκέλν ηνπ πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 
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7.4  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΗΚΟΝΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

7.4.1 SecondLife  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ηνπο αζζελείο αιιά θαη ηνπο γηαηξνχο λα 
εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. 
Έλαο απφ απηνχο είλαη ην Second Life. Σν Second Life είλαη δηαδηθηπαθφο εηθνληθφο 
θφζκνο πνπ αλαπηχρζεθε θαη αλήθεη ζηελ εηαηξεία Linden Lab πνπ εδξεχεη ζην αλ 

Φξαλζίζθν θαη θπθινθφξεζε ζηηο 73 Ηνπλίνπ 7003. Μέρξη ην 7013, 
ην SecondLife είρε πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην ηαθηηθνχο ρξήζηεο.[1] Με πνιινχο 
ηξφπνπο, ην Second Life είλαη παξφκνην κε καδηθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ξφισλ 
πνιιαπιψλ παηθηψλ. Χζηφζν, ε Linden Lab είλαη εκθαηηθή φηη ε δεκηνπξγία ηεο δελ 

είλαη παηρλίδη: «Γελ ππάξρεη θαηαζθεπαζκέλε δηακάρε, θαλέλαο θαζνξηζκέλνο 
ζηφρνο.»  
ηνλ εηθνληθφ θφζκν κπνξεί λα ππάξμεη δσξεάλ πξφζβαζε κέζσ πξνγξακκάησλ-
πειαηψλ ηεο Linden Lab ή κέζσ ελαιιαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ζεαηψλ. Οη ρξήζηεο 

ηνπ Second Life (επίζεο απνθαινχκελνη σο θάηνηθνη) δεκηνπξγνχλ εηθνληθέο 
αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ, πνπ νλνκάδνληαη άβαηαξ, θαη κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ 
κε κέξε, αληηθείκελα θαη άιια άβαηαξ. Μπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν, λα 
ζπλαληήζνπλ άιινπο θαηνίθνπο, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ηφζν ζε 

αηνκηθέο φζν θαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα ρηίζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 
ςσλίζνπλ θαη λα εκπνξεπζνχλ εηθνληθέο ηδηνθηεζίεο θαη ππεξεζίεο κεηαμχ ηνπο.  
Ζ πιαηθφξκα θαηά θχξην ιφγν πεξηιακβάλεη πεξηερφκελν πνπ παξάγνπλ νη ρξήζηεο 
βαζηζκέλν ζην 3D. Σν Second Life έρεη επίζεο ην δηθφ ηνπ εηθνληθφ λφκηζκα, ην 

δνιάξην Linden, ην νπνίν αληαιιάζζεηαη κε λφκηζκα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Μία 
απν ηηο πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ Second life είλαη απηή πνπ κπνξεί λα εθαπηδεχζεη ηνπο 
αζζελείο λα αληηκεησπίζνπλ κία πάζεζε πνπ έρνπλ. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε 
λα αλαθέξνπκε ηελ εθαξκνγή Nutrition (δηαηξνθή), φπνπ κέζα απφ απηή νη αζζελείο 

κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ fast food θαη επηηπγράλεηαη φηαλ νη 
ίδηνη δξνπλ κέζσ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ κε πεηξακαηηζκνχο ζε δηάθνξα εζηηαηφξηα 
θαη αλαθαιχπηνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο επηινγψλ πνπ ζα έρνπλ είηε 
ζήκεξα είηε ζε θάπνηα ρξφληα θαη έηζη απνθαζίδνπλ λα αιιάμνπλ ην πξφγξακκα ηεο 

δηαηξνθήο ηνπο. ηφρνο ηνπ θάζε ρξήζηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο είλαη λα θάλεη φζν ην 
δπλαηφλ πην πγηεηλή δηαηξνθή κε ζθνπφ λα καδέςεη πφληνπο αιιά θαη λα ζπλεζίζεη 
λα ηξψεη πγηεηλά θαη ζηε πξαγκαηηθή ηνπ δσή. 
Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηεο SecondLife  είλαη ην θαξδηαθφ 
θχζεκα ην νπνίν βνεζάεη ζηελ εθπαίδεπζε πνιιψλ ηαηξψλ αθνχ παξέρεη 

εθπαηδεπηηθφ εηθνληθφ θφζκν γηα θαξδηαθή αθξφαζε ελψ κπνξνχλ νη επηζθέπηεο λα 
δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ήρνπο ηεο θαξδηάο.

 

Δπίζεο αζζελείο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην θιάδν ηεο γελεηηθήο κπνξνχλ λα θάλνπλ 
κία επίζθεςε εθαξκνγή ηνπ SecondLife ε νπνία νλνκάδεηαη «Πηζίλα Γνληδίσλ». Ζ 

πηζίλα γνληδίσλ είλαη έλα εξγαζηήξην ζα ιέγακε δηαδξαζηηθφ ην νπνίν εθπαηδεχεη , 
καζαίλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ην επηζθέπηνληαη κε ηε ρξήζε πξνζνκνησκέλσλ 
πεηξακαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ αιιά θαη βίληεν  θαη κέζα απφ απηφ κπνξνχλ 
λα κάζνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηα ρξσκνζψκαηα αιιά θαη ην DNA ηνπο 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Linden_Lab&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Second_Life#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD
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7.4.2 Healthinfolsland 

 
Ζ εζληθή βηβιηνζήθε Ηαηξηθήο ηεο Ακεξηθήο θάζε ρξφλν ρξεκαηνδνηεί κε ην πνζφ 
ησλ 40000$ ην Healthinfolsland κε ζθνπφ λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πγεία αιιά θαη πνηθίια πξνβιήκαηα ηεο πγείαο κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ηνπο 
αζζελείο ηνπ Secondlife. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ήηαλ λα βνεζήζεη αιιά θαη λα 
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο εηθνληθνχο αζζελείο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο ηαηξηθνχ 
πεξηερνκέλνπ , φπσο νκάδεο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε , ςπρηθή πγεία ηνλ απηηζκφ 

αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ επεμία. Σν Healthinfolsland είλαη ζρεδηαζκέλν γηα 
αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο.  
 

7.4.3 Σν παξάδεηγκα VNEC—VirtualNeurologicalEducationCentre  

 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο VirtualNeurologicalEducationCentre ηα άηνκα ηα νπνία 
πάζρνπλ απφ λεπξνινγηθέο αλαπεξίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηαζνχλ ζηνλ 
εηθνληθφ θφζκν απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ο ρξήζηεο ληψζεη φηη 
βξίζθεηαη ζ έλαλ άιιν θφζκν , αηζζάλνληαο ηελ ίδηα ηνπ ηε παξνπζία ελψ θχξηνο 

ζθνπφο είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηηο λεπξνινγηθέο 
αλαπεξίεο , λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο , εηδηθέο 
ππνζηεξίμεηο αιιά θαη ηελ νινθιεξσηηθή απνθαηάζηαζε. Δπηπιένλ θαη βαζηθφο 
ζηφρνο ηνπ VNEC είλαη λα δψζεηο ζηνπο αζζελείο κε απηή ηελ πάζεζε λα θάλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ζην πξαγκαηηθφ θφζκν ιφγσ 
ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Απφ φιν ην θφζκν αζζελείο κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα έρνπλ 
βνεζεζεί απφ ηελ εηδηθή εθαξκνγή  απηή αιιά θαη πνιινί γηαηξνί, ζεξαπεπηέο , 
λνζειεπηέο παξέρνληαο ηνπο εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 

7.5  Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΗΑΣΡΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΣΟ ΚΟΜΟ ΣΖ 

ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

7.5.1 Δθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ 
ηα ζηεξεφηππα θαη λα γίλεη κία ζπλδπαζηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε ηφζν ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ-βηβιίνπ αιιά θαη κε βνήζεηα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα έξζεη λα δψζεη ηε βνήζεηά ηεο κε ρξήζε εηθνληθψλ 

αζζελψλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξζνχλ ιχζεηο ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία ησλ αζζελψλ ζε έλα πεξηβάιινλ δηακνξθσκέλν 
θαηάιιεια αιιά θαη αζθαιέο. Οη θνηηεηέο κε απηφ ην ηξφπν ελζνπζηάδνληαη θαη 
γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Απφ ηελ άιιε ε 

παξαδνζηαθή ηάμε δε  κπνξεί λα πξνζθέξεη απηή ηελ κνλαδηθή εκπεηξία ζηνπο 
θνηηεηέο, κηα εκπεηξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη πνιπδηάζηαηε, ζπζηεκαηηθή αιιά θαη πνπ 
κπνξεί λα παξέρεη γλψζεηο ζε έλα δξαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο.  
 

 Αμηνιόγεζε ρεηξνύξγσλ ηαηξώλ κε δηάθνξα θιηληθά ζελάξηα 

 
Ο εηθνληθφο θφζκνο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο λένπο ηαηξνχο νη νπνίνη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπηνχλ κέζα απφ απηφ ζηνλ θιάδν ηνπο θαη  απφ ηηο 
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επαλαιήςεηο λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ πνιιά ιάζε ηα νπνία ζα ζηνηρίζνπλ ηε δσή 
ελφο αζζελνχο. ιν απηφ νθείιεηαη ζηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο φπνπ κέζα 
απφ απηνί νη γηαηξνί δηδάζθνληεο θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ην κάζεκα απφ ην θιαζηθφ 

ηξφπν ζηε δηαδξαζηηθή κέζνδν κε εηθνληθνχο αζζελείο. Απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 
ηαηξηθήο ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη βνεζήζεη  κε ηνπο εηθνληθνχο αζζελείο 
πεξηζζφηεξν ηνπο ρεηξνχξγνπο νη νπνίνη βνεζνχλ ζηε θαιχηεξε επίδνζε ηαηξψλ αιιά 
είλαη θαη απηνί νη νπνίνη αμηνινγνχληαη ζπλερψο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. Με απηφ 

ην ηξφπν έρνπκε ηελ απνθπγή ιαζψλ ζε κία πξαγκαηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 
Δπηπιένλ έλα αθφκα ζεηηθφ ησλ εηθνληθψλ αζζελψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη κπνξεί 
λα γίλεη ρξήζε ηνπο κε θάζε κνξθή γα ηελ ηαηξηθή  αθνχ πεξηιακβάλεη άκεζε επαθή 
κε ηνπο αζζελείο. Αλ αλαινγηζηνχκε φια απηά ηα νθέιε ζα ιέγακε φηη ε εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα έρεη ραξάμεη ηα δηθά ηεο βήκαηα ζηνλ ηαηξηθφ θιάδν.  
 

7.5.2 Δθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηώλ  

 
 Ζ κάζεζε ηφζν ησλ ηαηξψλ αιιά θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο λνζνθνκείνπ κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αιιάδεη θαη απηφ νθείιεηαη δηφηη νη απαηηήζεηο ησλ αζζελψλ 
είλαη αθφξεζηεο. εκαληηθέο αιιαγέο φκσο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 
λνζειεπηψλ. Ζ ζσηεξία κηαο αλζξψπηλεο δσήο είλαη φρη κφλν ζηα ρέξηα ελφο θαινχ 
γηαηξνχ αιιά θαη ζηα ρέξηα ελφο ηθαλνχ λνζειεπηή ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη άξηηα 

θαηαξηηζκέλνο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδίν αιιά θαη λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη 
ζεκαληηθά κε ηε παξέκβαζή ηνπ γηα λα ζσζεί κηα αλζξψπηλε δσή. Με ηε βνήζεηα ηεο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα εθπαηδεπηεί , λα 
κάζεη λέα πξάγκαηα κε παξαζηαηηθφ ηξφπν ελψ ηνπο βνεζάεη ζηελ ππελζχκηζε ησλ 

γλψζεσλ πνπ ήδε μέξνπλ. 
 

7.5.3 Δθπαίδεπζε ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) 

 
Οη πξνζνκνηψζεηο ζηνπο ππνινγηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζηνπο λένπο ηαηξνχο αιιά θαη λα ηνπο βνεζήζεη κέζσ ησλ 
πνιιαπιψλ επαλαιήςεσλ λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνη θαη λα απνθχγνπλ 
ζεκαληηθά ιάζε, αιιά θαη λα γίλνπλ ρξήζηκνη ζε κία θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 
Δπηπιένλ ε κέζνδνο ησλ εηθνληθψλ αζζελψλ βνεζάεη ηνπο καζεηεπφκελνπο ζην 

ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ , ηνλ ηξφπν πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πφζε 
επθνιία κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ έγθαηξα ζε κία δχζθνιε θαηάζηαζε. Σέινο ζα 
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ράξε ζηα πνιιαπιά ζελάξηα κηαο αζζέλεηαο ν γηαηξφο-
καζεηεπφκελνο έρεη εμαζθεζεί ζε πεξηζζφηεξν απφ κία ιχζε κε απνηέιεζκα λα 

γλσξίδεη ηε πην ζσζηή κέζνδν ζεξαπείαο γηα θάζε αζζέλεηα. Ζ εηθνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην θιάδν ηεο Ηαηξηθήο γηα 
ηελ εμεηδίθεπζε ησλ γηαηξψλ , κε επαξθείο πφξνπο θαη έλα θηιηθφ θαη αζθαιέο 
πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

8.1 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη, ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία, ηελ δηαρείξηζε 

ησλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο επεμίαο κέζσ 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη 
γεληθφηεξα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αγθαιηάδεη ην 
ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφιεςεο, ηεο ζεξαπεπηηθήο θαη ηεο παξεγνξεηηθήο 
παξέκβαζεο, είηε απεπζχλνληαη ζε άηνκα ή ζε πιεζπζκνχο. Ζ  νξγαλσκέλε παξνρή 
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο.( Wikipedia).  

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζα ιέγακε φηη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ 
πξψηε θαηεγνξία είλαη ε αλνηθηή ή εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (π.ρ. ηαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηάγλσζε, ζεξαπεία) θαη ηελ θιεηζηή ή αιιηψο  λνζνθνκεηαθή 
πεξίζαιςε  (π.ρ. ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 

8.1.1  Σα ηξία επίπεδα  

  

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηε ρψξαο καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία βαζηθά επίπεδα. 
ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηα ηξία επίπεδα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  Σν 
πξψην επίπεδν ινηπφλ είλαη ε επαθή ηνπ αζζελνχο κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.  Ο 

πιεζπζκφο κηαο πεξηνρήο θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ ζα νξγαλσζεί έλα 
λνζνθνκείν αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε λνζειεπηή ή γηαηξνχ κέζα ζην ρψξν 
απηφ.  
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 Σν πξψην ζηάδην ζα ιέγακε φηη πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηα ηαηξεία ελφο λνζνθνκείνπ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα 
Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία, ηηο ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα επείγνληα 
πεξηζηαηηθά π.ρ. ζην ΣΔΠ  θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 
ζρεδηαζηεί κε ηελ πξνιεπηηθή θαη θνηλσληθή Ηαηξηθή. 

  Σν δεχηεξν ζηάδην απ‘ φζν βιέπνπκε ζην ζρήκα πεξηιακβάλεη ηελ 

πεξίζαιςε ε νπνία παξέρεηαη απφ γηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ ηηο βαζηθέο 
εηδηθφηεηεο ζε έλα λνζνθνκείν. Απηνί είλαη γηα παξάδεηγκα νη παζνιφγνη θαη 
νη ρεηξνχξγνη. Κχξηα ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ είλαη ε εηζαγσγή ελφο 

αξξψζηνπ κε ζθνπφ λα δηαγλσζηεί ε αζζέλεηά ηνπ θαη λα βξεζεί ε θαηάιιειε 
ζεξαπεία. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ λνζειεία , ηελ δηελέξγεηα κηθξψλ 
επεκβάζεσλ αιιά θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.  

 Σν ηξίην ζηάδην πεξίζαιςεο έρεη ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
πγεία. Οη γηαηξνί ησλ πεξηθεξεηαθψλ λνζνθνκείσλ έρνπλ ην πξσηαγσληζηηθφ 
ξφιν. ην ηξίην ζηάδην δελ απαηηείηαη απιά ε εηζαγσγή ελφο αζζελνχο ζην 
λνζνθνκείν αιιά θαη άιια θξηηήξηα φπσο νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ν 

θαηάιιεινο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο θαη ε 
ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

 

8.2 Ζ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο 
  
Οη επνρέο πνπ δηαλχνπκε ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο αιιαγέο πνπ απνζθνπνχλ ζε 
άκεζεο ιχζεηο. Ζ θξάζε ηνπ Ζξάθιεηηνπ «ηα πάληα ξεη» έξρεηαη λα ζπλδεζεί άκεζα 
ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ο επαίζζεηνο ρψξνο ηεο πγείαο έρεη ζα βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ , δειαδή ησλ πνιηηψλ 
θαη ησλ αζζελψλ. Φπζηθά, ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηε πξψηε γξακκή ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ θαζψο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ αιιά θαη 
λα ακθηζβεηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Έρνπλ θάζε 

δηθαίσκα δειαδή λα θάλνπλ παξάπνλα θαη λα ηνπο δνζεί κηα δεχηεξε επθαηξία ζηε 
θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 
Ο Ηππνθξάηεο έιεγε φηη ε θαιή δηάζεζε ηνπ αζζελή είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν. 
Σν λα ππνινγίδεηαη ινηπφλ ε γλψκε ηνπ αζζελνχο ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ έιαβε απφ 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην ρψξν  ηεο πγείαο δελ αθνξά κφλν ην 
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ην πξνζσπηθφ ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίνη φινη 
καδί πξέπεη λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ.  
Ζ δηνίθεζε κπνξεί, λα αμηνπνηήζεη ηηο απφςεηο ησλ αζζελψλ ζηελ αμηνιφγεζε, 

επηβξάβεπζε θαη ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, απηφ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ δελ είλαη έλα 
απιφ κέηξν ηεο πνηφηεηαο, αιιά είλαη ν ζθνπφο ηεο πγείαο. ηαλ εθθξάδνληαη νη 

απφςεηο ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ φπσο θαη γηα 
ηε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, απηφ απηφκαηα δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλεο 
πξνο ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 
ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο (Κνηζαγηψξγε & Γθέθα, 2010).  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο πγείαο θαη αζζέλεηαο. 
Μέζα απφ ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ – αζζελψλ αμηνινγνχληαη ηα 
δηάθνξα κνληέια ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θέξεη 
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πεξηζζνηέξνπο πειάηεο θαη αζζελείο (ζηνηρείν marketing ησλ επηρεηξήζεσλ) 
(Κνηζαγηψξγε & Γθέθα, 2010). Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ην 
πξφβιεκα κπνξεί λα εμαιεηθηεί σο έλα βαζκφ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αζζελείο ηε 

κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπο. Απηφ ζα γίλεη κε βάζε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ απφ ην πξνζσπηθφ 
θάζε λνζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Άιισζηε κε βάζε 
απηέο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ην πξνζσπηθφ ζα θαηαθέξεη λα νδεγεζεί ζηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαζψο ζα γίλνπλ νη έγθπξεο παξεκβάζεηο  βξίζθνληαο κε 
γξήγνξν ηξφπν ηε ιχζε ζην πξφβιεκα θάζε αζζελνχο αιιά θαη ηελ ηαρχηεξε 
αλάξξσζή ηνπο ελψ ζα κεησζεί ν ρξφλνο λνζειείαο ηνπο. 
Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο κε ην πέξαζκα ησλ θαηξψλ θαη 

ηδηαίηεξα απφ ην 1960 θαη κεηά, είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. Παξφια‘ απηά κειέηεο 
έρνπλ δείμεη φηη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ιανχο ησλ άιισλ ρσξψλ , ε Διιάδα 
θαηέρεη κεγάιν πνζνζηφ δπζαξεζηεκέλσλ πνιηηψλ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο 
παξνρέο πγείαο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Ζ δπζαξέζθεηά ηνπο θαίλεηαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Οη άλζξσπνη απφ ηελ επαξρία έρνληαο κεδακηλή εκπηζηνζχλε ζηα 
επαξρηαθά λνζνθνκεία  ζηξέθνληαη ζηα θεληξηθά λνζνθνκεία ηεο πην θνληηλήο ηνπο 
πφιεο ή αθφκα θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα 
φηη  νη έιιελεο πνιίηεο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ζε ζρέζε κε 

ηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία δεηψληαο ηνπο φηη δε κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ 
ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Απφ ηελ άιιε άηνκα κε θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ηνπο κε ηα 
λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε πεξίζαιςε αιιά θαη άκεζε 

ζεξαπεία γηα ην πξφβιεκά ηνπο. 
 

8.3 ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 

 
Σα πξψηα δεκφζηα λνζνθνκεία δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο γηαηξνχο 

ηνπ Μεζαίσλα ελψ ηα πξψηα δσξεάλ λνζνθνκεία άλνημαλ ζηε Βαγδάηε ζηε δηάξθεηα 
ηνπ Υαιηθάηνπ. Αλ βγαίλακε ζήκεξα  ζηνπο δξφκνπο θαη ξσηνχζακε ηνπο 
πεξαζηηθνχο ηη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ ζα ηνπο ξσηνχζακε ηη ζαο έξρεηαη ζην 
κπαιφ φηαλ αθνχηε ηε ιέμε δεκφζην λνζνθνκείν ζα δηαθξίλακε ηελ ζιίςε θαη ηε 

απνγνήηεπζε ηνπο ελψ νη απαληήζεηο ηνπο ζα ήηαλ αξλεηηθέο. Μηιψληαο ζε φξνπο 
νηθνλνκηθνχο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη ε πξνζθνξά δε 
θαιχπηεη ηελ  δήηεζε ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν.  
 Με ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ άιιε ζα ιέγακε φηη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία , ηα 

νπνία ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ θιηλψλ, δειαδή ην 
70% δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αθφξεζηεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, δειαδή ηελ 
ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε. Σν πξφβιεκα πξσηνμεθίλεζε ην 1980 φηαλ νη πνιίηεο 
δελ πξνηηκνχζαλ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ε δήηεζε γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

απμήζεθε. Χζηφζν παξφιν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιια λνζνθνκεία δελ θαηάθεξε 
λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Σν 1986 ε αληηζηνηρία ησλ θιηλψλ αλά ρίιηνπο θαηνίθνπο 
έπεζε απφ ην 5.26% ζην 5,08%  ελψ ην 1990  ε πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ μεπεξλνχζε ην 
90%. 

 Μέζα απφ έξεπλεο έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ζηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη 
ηδηαίηεξα ηα πεξηθεξεηαθά , έρνπλ έιιεηςε ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 
απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο 
πεξηζηαηηθψλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζε έλα πεξηθεξεηαθφ 

λνζνθνκείν ε πιεξφηεηα είλαη 40% κε 60% ελψ ζηα θεληξηθά λνζνθνκεία ησλ 
πφιεσλ πλίγνληαη απφ ηηο νπξέο ησλ αηφκσλ. 
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πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη έλα ειιεληθφ δεκφζην λνζνθνκείν δελ είλαη ζε ζέζε 
λα θαηαθέξεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 
παξφιν πνπ ππάξρνπλ αξθεηά δεκφζηα λνζνθνκεία ηφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηηο 

επαξρίεο, ε έιιεηςε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 
αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπ 

 

8.4 ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 

 
Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία ζηε ρψξα καο εηζήιζαλ απφ πνιχ λσξίο ζην ρψξν ηεο πγείαο 
αθνχ θχξηνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα επηβιέπεη θαη ηα ηδησηηθά ηαηξεία πνπ ππήξραλ. ηα 
κέζα ηνπ 1970 γελλήζεθε ε επηζπκία αιιά θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ ζηελ Διιάδα. Ζ πξψηε θιηληθή ήηαλ ε θιηληθή Μεηέξα ελψ αξγφηεξα 
δεκηνπξγήζεθε ην εξγαζηήξην ηεο Βηνκεηξηθήο , ην Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ , ε 
Euromedica θαη ην ΗΑΧ. 
 ην έξγν ηνπο βνήζεζε ην γεγνλφο φηη απφ ην 1980 θαη κεηά δεκηνπξγήζεθαλ ηφζα 

δεκφζηα λνζνθνκεία πνπ ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο νη πνιίηεο ζηξαθεθαλ πξνο ηα 
ηδησηηθά ηαηξεία θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα ηα νπνία ηνπο πξνζέθεξαλ θαιχηεξε 
πνηφηεηα ζηε πεξίζαιςε αιιά  θαη έλα εμειηγκέλν ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. ηελ 
αλάπηπμε ηνπ βνήζεζε επίζεο φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαζπζηεξνχζε λα εθνδηάζεη ηα λνζνθνκεία κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη ε αλάγθε ησλ 
αλζξψπσλ γηα ηε θαιχηεξε ζεξαπεία ηνπο έζηξεθε ζηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. Ζ 
αλάπηπμή ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1981-1991 έθηαλε ην 25,8% θάζε ρξφλν. 
 Σα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηκεησπίδεη γεληθά ν δεκφζηνο ηνκέαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ ζ‘ απηφλ, 
δελ επέηξεςαλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία λα εθνδηαζηνχλ έγθαηξα κε ηνλ απαξαίηεην 
ζχγρξνλν εμνπιηζκφ βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμεκέλε 
δήηεζε ππεξεζηψλ δηαγλσζηηθήο πςειήο ηερλνινγίαο . Απηή ε αδπλακία ηνπ 

δεκνζίνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα δηεηζδχζεη ζηνλ ρψξν ησλ 
δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ, φπνπ ε παξνπζία ηνπ θξάηνπο ήηαλ 
πεξηνξηζκέλε, θαη λα ζεκεηψζεη ηελ πεξίνδν απηή ηδηαίηεξα κεγάιε αλάπηπμε. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ζηελ 

Διιάδα θαηά ηελ πεληαεηία 1986-1991 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 25,8 % θάζε ρξφλν. Δλψ 
φκσο αξρηθά ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ ήηαλ ζηα ρέξηα 
νκάδσλ γηαηξψλ, ε ζεκαληηθή αλάπηπμε πνπ ζεκείσζε ε ηαηξηθή ηερλνινγία θαη νη 
κεγάιεο πιένλ επελδχεηο πνπ απαηηνχληαη έρνπλ απνηέιεζκα λα πεξηέξρεηαη 

πξννδεπηηθά ε ηδηνθηεζία ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ ζε 23 
κεγαινεπελδπηέο, ζε κεγάινπο ρξεκαηνδνηηθνχο Οξγαληζκνχο ή αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο. (Γηθαηνο, Κνπηνπδεο, Πνιπδνο, ηγαιαο, Υιεηζνο, Πάηξα 1999) Σα ηδησηηθά 
λνζνθνκεία θαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο απαξηίδνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο ππεξεζίεο, ηελ 

ηαηξηθή, ηε λνζειεπηηθή θαη ηε δηνηθεηηθή. κσο, ε δηάξζξσζε απηψλ ησλ 
ππεξεζηψλ δελ έρεη ηελ έθηαζε θαη ην εχξνο ηεο δηάξζξσζεο πνπ έρνπλ νη ππεξεζίεο 
ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, κε ηελ ίδηα δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο.  Οη πεξηζζφηεξνη 
γηαηξνί ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία είλαη επηζθέπηεο ή ζπλεξγάδνληαη κε ην λνζνθνκείν, 

νη νπνίνη ακείβνληαη απφ ηνλ αζζελή θάηη πνπ δελ επηβαξχλεη ηελ ηδησηηθή θιηληθή.  
Χζηφζν , ηα πξνβιήκαηα γηα ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία άξρηζαλ ην 1980 φηαλ ζχκθσλα 
κε ην λφκν 1397/83  ζηακάηεζε ηελ επηρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ ίδξπζε λέσλ 
θιηληθψλ αιιά θαη ηελ επέθηαζε φζσλ θιηληθψλ ππήξραλ , κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ΔΤ. Σα πξνβιήκαηα φκσο μεπεξάζηεθαλ ζηα επφκελα δέθα ρξφληα κε βάζε ην 
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 247/91, ην νπνίν επέηξεςε ηελ ίδξπζε αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία 
ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ. 



94 
 

 Οη ηδησηηθέο θιηληθέο ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 
εκπεξηέρεη ηηο πην πνιιέο θιηληθέο φπνπ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην δεκφζην ηακείν κε 
απνηέιεζκα νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο λα είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη θιηληθέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο 
κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο καο θαη νη νπνίεο είλαη εμνπιηζκέλεο κε ην πην ζχγρξνλν 
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. ε αληίζεζε κε ηηο πξψηεο, δελ έρνπλ θακία ζπλεξγαζία 
κε αζθαιηζηηθά ηακεία, θάηη πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηακνλήο ηνπ 

αζζελνχο. 
 

8.5 ΤΓΚΡΗΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 
 

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηδησηηθφο ηνκέαο ζην ρψξν ηεο πγείαο 
αλζίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη  πξνζθέξεη ηηο πνιχηηκεο βνήζεηέο ηνπ ζηνπο 
αζζελείο. ηαλ έρνπκε ηελ ίδξπζε κηαο ηδησηηθήο θιηληθήο  απηή ζα πξνζθέξεη ην 
θαζαξφ θέξδνο ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θάηη πνπ δείρλεη 

έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. Ζ έληνλε επηζπκία γηα ηδησηηθέο 
θιηληθέο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 90 φπσο πξνείπακε. Μηιψληαο κε ζηαηηζηηθά θαη 
νηθνλνκηθά γεγνλφηα ζα ιέγακε φηη έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη φηη ε δεκφζηα δαπάλε 
αγγίδεη ην 5,5% ηνπ ΑΔΠ ζε αληίζεζε κε ηελ ηδησηηθή δαπάλε πνπ θηάλεη ην πνζνζηφ 

ηνπ 4,5% ηνπ ΑΔΠ ελψ ε ζπλνιηθή ηδησηηθή δαπάλε έρεη ην πνζνζηφ ηνπ 47% θάηη 
πνπ θαηαηάζζεη ηε ρψξα καο ζε πςειή ζέζε ελψ αλαδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
ΔΤ. Ζ αιιαγή γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ήξζε ην 2004, κε αθνξκή ηνπο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά δεκφζηα έξγα ελψ βειηηψζεθαλ 

αξθεηά δεκφζηα λνζνθνκεία. Σν 2005 κε ην λφκν 3329, δεκηνπξγήζεθε ην «Δζληθφ 
χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» πνπ πξνέβιεπε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ «χκπξαμε Ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ θεθαιαίσλ» γηα ηελ 
δεκηνπξγία επελδχζεσλ ζην ρψξν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ πγείαο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δεκηνχξγεζε πίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά 
είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο θαη ηελ 
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Μαληνχ & Ηαθσβίδνπ, 2009). Σα δεκφζηα 
λνζνθνκεία κε ηα ηδησηηθά δηαθέξνπλ φπσο ζα δνχκε θαηά πνιχ. Κχξηνο ζηφρνο ησλ 

δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ απνηειεί  ε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπο βάζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηζφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, ζηα ηδησηηθά 
λνζνθνκεία ε θαιή πεξίζαιςε ηζνδπλακεί κε ην θέξδνο. Οη αθξηβέο ππεξεζίεο δελ 
επηηξέπνπλ ζε φινπο ηελ πξφζβαζε ζηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, ηα νπνία έρνληαο 

θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πξνζπαζνχλ λα 
ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο ηεο λνζειείαο. Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ζα ζπιιέμνπλ 
θαη ζα επεμεξγαζηνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δήηεζε 
ππεξεζηψλ πγείαο, ηηο αδπλακίεο αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα θαιπθζεί ε δήηεζε. Ζ 

ρσξνηαμηθή ππνδνκή είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηα νπνία 
γεθπξψλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ζθνπφ λα θαιπθζνχλ ηα 
έμνδά ηνπο. Δπίζεο , κέζα ζε φιν απηφ ζα αμηνινγεζεί πφζν ρξφλν ζα δηαλχζνπλ κε 
ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο νη πνιίηεο γηα λα θηάζνπλ ζην ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην, ε 

απφζηαζε απφ ην λνζνθνκείν αιιά θαη ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπ. Σα δεκφζηα 
λνζνθνκεία πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ αιιά δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ έρνπκε 
φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπξίζηεο αθνχ ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ρξνλνβφξα. 

ε αληίζεζε , ην ηδησηηθφ λνζνθνκείν δίλεη έκθαζε ζηε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 
βάζε ηα βηνγξαθηθά θαη ηηο ζπλεληεχμεηο γηα λα βξεη απηφ πνπ δεηάεη. Ο 
πξνγξακκαηηζκφο ζην δεκφζην λνζνθνκείν θαληάδεη θάηη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν. 
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Γηα λα εθαξκνζηεί έλαο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα πεξάζεη πξψηα απφ ηνπ 
Τπνπξγείν Τγείαο , έπεηηα απφ ηελ αξκφδηα ΓΤΠΔ θαη ζην ηέινο ζην αξκφδην 
λνζνθνκείν. Αληίζεηα ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν νη απνθάζεηο παίξλνληαη ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη μεθηλνχλ άκεζα. 
πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ κφλν ηα δεκφζηα 
λνζνθνκεία ή κφλν νη ηδησηηθέο θιηληθέο. πλππάξρνπλ θαη ηα δχν δίλνληαο ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα έρνπλ απηνί ηελ επηινγή ηεο ηαηξηθήο ηνπο πεξίζαιςεο. 

Σν θνηλφ ηνπο ζεκείν ζα ιέγακε φηη είλαη ν ζηφρνο πνπ έρνπλ δειαδή λα ζπκβάιινπλ 
ζηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ησλ αζζελψλ αιιά θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ πγεία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 
9.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηφο καο γίλεηαη κε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα.  
Οη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 
πνζνηηθέο ζε κία έξεπλα πεδίνπ. Ζ έξεπλα επίζεο δηαρσξίδεηαη ζε πνηνηηθή ή 
πνζνηηθή. Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζπλεληεχμεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ άκεζε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 
ζπλεζέζηεξα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο γηα ηελ πεξηγξαθή, θαηαλφεζε θαη αλάιπζε 
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ (Weinreich, 
2008). ηφρνο ηεο είλαη ε νιηθή θαηαλφεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο θαη ζπλήζσο 

ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη κηθξφ, ελψ εμεηάδνληαη θπξίσο ηα εξσηήκαηα «πψο» θαη 
«γηαηί» ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή ε νπνία εμεηάδεη ηα εξσηήκαηα «πφζν» θαη 
«πνηνο» (Ησζεθίδεο, 2003). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ είλαη 
φηη κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ, λα δηαθσηίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο 

αηηίεο εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ (Lincoln & Guba, 1985). 
 ην πιαίζην ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 
κε εξσηεκαηνιφγην, ελψ ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ζπλεληεχμεηο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζηα Ννζνθνκεία πνπ εξεπλήζακε (Άγηνο άββαο, Ηππνθξάηεην, ΚΑΣ, Γεληθφ 
Ννζνθνκείν Πχξγνπ, Κσλζηαληηλνππψιεην). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, δφζεθαλ 
120 εξσηεκαηνιφγηα ελψ επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 100 θαηά ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 13-1-2020 -  27-1-2020  θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ζπλεληεχμεηο ζηα αξκφδηα 

λνζνθνκεία απφ ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ θαηά ηε 
ρξνληθή πεξίνδν 08/12/2019-20/01/2020. 

 
9.2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  

9.2.1. ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ 

Σν Διιεληθφ Αληηθαξθηληθφ Ηλζηηηνχην ( Δ.Α.Η.) ηδξχζεθε ην έηνο 1935 απφ ηελ 

"Υξηζηηαληθή Κνηλσληθή Έλσζε". Έλα απφ ηα πξψηα έξγα ηνπ Δ.Α.Η. ππήξμε ε 
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ "Ο Άγηνο άββαο". Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
απηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ απνηέιεζε πξαγκαηνπνίεζε παιαηνχ νλείξνπ ηνπ 
εκπλεπζκέλνπ Καζεγεηή θαη Αθαδεκατθνχ Αξηζηνηέιε Κνχδε , κε ζπκπαξαζηάηεο 

ζην αλζξσπηζηηθφ απηφ έξγν ηνπο Παλαγηψηε Πνπιίηζα Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ 
Δπηθξαηείαο θαη Παλαγηψηε Μπξαηζηψηε Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ θαη 
Αθαδεκατθφ, νη νπνίνη ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πξφζσπα πνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα 
ζπγθξφηεζαλ ην πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Α.Η. Απηή ε κηθξή νκάδα έθεξε 

ζε πέξαο ην ηεξάζηην έξγν ηεο αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, βάζεη ζρεδίσλ πνπ 
εθπφλεζε δσξεάλ ν Αξρηηέθησλ Β. Σζαγθξήο θαη ζε ρψξν πνπ δσξήζεθε απφ ην 
Γήκν Αζελαίσλ κε πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Κνηδηά , 
ζηεξηδφκελε θαη ζε άιια επίιεθηα κέιε ηεο Αζελατθήο Κνηλσλίαο πνπ 

ζπλαπνηεινχζαλ ην ζσκαηείν «Υξηζηηαληθή Κνηλσληθή Έλσζηο ». 
 
 
ηηο αξρέο ηνπ 1940 ιεηηνπξγνχζαλ ζην Ίδξπκα ηέζζεξα λνζειεπηηθά ηκήκαηα, πέληε 

εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηέζζεξα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα. Καηά ηελ επφκελε 
πεληαεηία κε ηελ αληίζηαζε ηεο Διιάδνο ελαληίνλ ηνπ άμνλα, ε θίλεζε ηνπ ηδξχκαηνο 
ζπγθεληξψζεθε ζηνλ αγψλα γηα ηελ χπαξμή ηνπ. Σν 1945 επαλαιεηηνχξγεζε 
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θαλνληθά, ην δε 1946 πξνζηέζεθε ζηα δχν ιεηηνπξγνχληα   Αθηηλνζεξαπεπηηθά θαη 
ηξίην, ελψ εθζπγρξνλίζζεθαλ ην Μηθξνβηνινγηθφ θαη ην Αθηηλνδηαγλσζηηθφ 
εξγαζηήξην. 

ηελ πεξίνδν απηή νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε έλαο αξηζκφο λέσλ ηαηξηθψλ 
ηκεκάησλ θαη κνλάδσλ, γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ 
ππεξεζηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνδπλακίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαη ηελ ελαξκφληζε 
ηνπ πξνο ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ηαηξηθψλ εμειίμεσλ. Δηδηθφηεξα νξγαλψζεθαλ 

θαη ιεηηνχξγεζαλ ε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.), ην ηκήκα Αμνληθήο 
Σνκνγξαθίαο, ε Μνλάδα Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ, ην Πλεπκνλνινγηθφ Σκήκα, ε 
Μνλάδα Τπεξερνγξαθίαο, ην Σκήκα Αλνζνινγίαο - Ηζηνζπκβαηφηεηαο, ην 
Φπρηαηξηθφ Σκήκα, δεχηεξν Μηθξνβηνινγηθφ, ην Γλαζνρεηξνπξγηθφ. 

 Ζ Μνλάδα Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ (ΜΜΜ) ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1989, γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε αηκαηνινγηθψλ θαθνεζψλ λενπιαζκάησλ θαη ζπκπαγψλ φγθσλ. 
Απνηειείηαη απφ ηελ θιηληθή κνλάδα, ζε εηδηθά δηαζθεπαζκέλν «ζηείξν» ζάιακν κε 
αξηηφηαην εμνπιηζκφ , πνπ εμαζθαιίζζεθε απφ ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη απφ 

δσξεέο, γηα ηελ απηνκεηακφζρεπζε θαη απηφινγε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ, 
πιαηζησκέλε απφ άξηηα εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην θξπνβηνινγίαο, φπνπ γίλεηαη ε 
θαηάςπμε, ε δηαθχιαμε θαη ν έιεγρνο ηνπ κπεινχ. 
Ζ Μνλάδα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Παζνινγηθνχ Σνκέα, θαη κε ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Αηκαηνινγηθνχ θαη ηνπ Β Παζνινγηθνχ Σκήκαηνο, έρνπλ δε 
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα 10 κεηακνζρεχζεηο κπεινχ κε απφιπηε επηηπρία. ην 
Β' Μηθξνβηνινγηθφ Σκήκα νξγαλψλεηαη θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία νξνδηαγλσζηηθφ 
εξγαζηήξην, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ επηβάιινληαη 

θπξίσο γηα ηνπο ππνβαιιφκελνπο ζε αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία 
λνζειεπφκελνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμεηάζεηο αληηζσκάησλ γηα ην 
ηνμφπιαζκα, ερηλφθνθθν, ιηζηέξηα, σρξφ ηξεπφλεκα, γνλφθνθθν , ριακπδηα , ηφ 
εξπζξάο, θπηηαξνκεγαιντνχο , ηνχο έξπεηα, αληηππξεληθά αληηDΝΑ θιπ. 

Ζ ΜΔΘ ήιζε λα θαιχςεη απφ ην 1987 ηηο 
αλάγθεο λνζειείαο ησλ βαξέσο παζρφλησλ αζζελψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ 
ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο ηνπο, θπξίσο κεηεγρεηξεηηθά, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε βαξχηεηα ηεο λφζνπ ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν ηε δσή. Με ηελ 
χπαξμε ηεο ΜΔΘ δηεπξχλζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε «δχζθνισλ» πεξηζηαηηθψλ, νη δε αζζελείο έρνπλ πιήξε ππνζηήξημε 
κέζα ζην Ννζνθνκείν φηαλ ε πνξεία ηνπο επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά.  Παξάιιεια, κε 
δεδνκέλε ηελ ζηελφηεηα θιηλψλ ΜΔ Θ ζε εζληθφ επίπεδν, ε ΜΔΘ εμππεξεηεί 
ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ ΔΚΑΒ. 

Σν Πλεπκνλνινγηθφ Σκήκα ιεηηνπξγεί απφ ην 1983 θαη θαιχπηεη κε ην εξγαζηήξην 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμεηάζεσλ αλαπλνήο (ζπγθξφηεκα αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 
ειεγρφκελν απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) ην κεγαιχηεξν θάζκα ησλ πην ζχγρξνλσλ 
δνθηκαζηψλ ηεο πλεπκνλνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, εμαζθαιίδνληαο ηνλ πιεξέζηεξν 
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έιεγρν, παξαθνινχζεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ αζζελψλ γηα ην ρεηξνπξγείν. 
Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο θαη ηεο Μνλάδαο 
Τπεξήρσλ, ην Ίδξπκα έζεζε ζηελ δηάζεζε ησλ λνζειεπνκέλσλ ηνπ φιν ην θάζκα 

ησλ ελ ρξήζεη κεζφδσλ δηαγλσζηηθήο απεηθφληζεο θαη ηψξα πξνγξακκαηίδεη ηελ 
εηζαγσγή ηεο λέαο κεζφδνπ πνπ θεξδίδεη έδαθνο, ηεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο. 
Σν Σκήκα Αλνζνινγίαο - Ηζηνζπκβαηφηεηαο , κε ηελ έληαμε ζην ΔΤ, εληάρζεθε 
ζηνλ εξγαζηεξηαθφ Σνκέα ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, δηαηεξψληαο θαη ηηο θαζαξά 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρε πξηλ ζην Πεηξακαηηθφ Κέληξν. Σέινο, 
πξφζθαηα ιεηηνχξγεζε ην Γλαζνρεηξνπξγηθφ Σκήκα, ελψ ην Φπρηαηξηθφ ππνζηεξίδεη 
ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρεη έλα ηκήκα ησλ θαξθηλνπαζψλ λνζειεπφκελσλ ηνπ 
λνζνθνκείνπ. 

 
 

Σν θχξην έξγν ηεο πεξηφδνπ ήηαλ 

ε αλνηθνδφκεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΒΑ πηέξπγαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 9 επίπεδα 
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 6300 m2 θαη φγθνπ 25200 m3. 
Σν θφζηνο θαηαζθεπήο αλήιζε ζε 440 εθαηνκ. δξρ. Πεξηιακβάλεη: Ννζειεπηηθή 

κνλάδα 46 θιηλψλ (4νο, 5νο & 6νο φξνθνο) θφζηνπο 140.000.000 δξρ. πνπ 
θαιχθζεθε απφ ηελ κεηαζαλάηηα δσξεά ηεο Διέλεο Πνιπκεξνπνχινπ θαη είλαη 
αθηεξσκέλε ζηε κλήκε απηήο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 
 

 
 

χγρξνλα ρεηξνπξγεία (2νο θαη 3νο 
φξνθνο), αθηεξσκέλα ζηε κλήκε ηνπ Πξνέδξνπ Καζεγεηή Νηθνιάνπ Λνχξνπ. ην 
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ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπο ησλ 1660 m2 ιεηηνπξγνχλ 10 ρεηξνπξγηθά ηξαπέδηα θαη 
ζηεγάδνληαη 2 ρψξνη αλάλεςεο αζζελψλ θαη 2 ρψξνη εξγαζίαο αλαηζζεζηνιφγσλ, 
θαζψο θαη φινη νη απαηηνχκελνη βνεζεηηθνί ρψξνη. Πεξηκεηξηθνί δηάδξνκνη 

δηαθίλεζεο αθαζάξησλ εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεηξφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ ρεηξνπξγείσλ. 
Πιήξε δίθηπα παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ ππνζηεξίδνπλ ηα ρεηξνπξγεία, κε ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο πνπ εμαζθαιίδνπλ πςειή αμηνπηζηία. 
 

 
 

Μνλάδα θεληξηθήο απνζηείξσζεο, 

(ζηνλ 1ν φξνθν) 330 m2 πνπ εμππεξεηεί φιν ην λνζνθνκείν, κε πιήξε εμνπιηζκφ. 
Υψξνπο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 500 m2 (1νο φξνθνο) νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ απηνχο 
ηεο ΒΓ πηέξπγαο θαη ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ ην ηαηξείν ηνπ ηκήκαηνο καζηνχ, ε 
κνλάδα καζηνγξαθίαο, ην ςπρηαηξηθφ θαη θαξδηνινγηθφ ηκήκα. 

Υψξνπο εζηίαζεο (ζην ππφγεην 500 m2 180 ζέζεσλ) θαη εληεπθηεξίνπ πξνζσπηθνχ 
(ζην ηζφγεην, 200 m2, 70 ζέζεσλ) θαζψο θαη πηινηήο δηακνξθσκέλεο ζε θαζηζηηθφ 
ρψξν. 
χγρξνλεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλνζηάζηα ζην δψκα. 

Ζ ΜΔΘ 6 θιηλψλ αλαπηχρζεθε ζηνλ 2ν φξνθν ζηνλ θφκβν ησλ πηεξχγσλ ΒΑ θαη ΒΓ. 
Καηαιακβάλεη 230 m2 έρεη ππεξζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε 
ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο αληηιήςεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο πεξηφδνπ 
1980 - 1989 πεξηέιαβε θαη ηελ κεηαζηέγαζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ ζε λένπο 

ζχγρξνλνπο ρψξνπο. Καηά ηελ Α' θάζε ηνπ έξγνπ κεηαθέξζεθαλ ηα εξγαζηεξηαθά 
ηκήκαηα Αηκαηνινγηθφ, Κπηηαξνινγηθφ, ην Σκήκα Οξκνληθψλ Τπνδνρέσλ ηνπ 
Βηνρεκηθνχ, θαζψο θαη ε Μνλάδα Αηκνδνζίαο θαη ε Σξάπεδα Αίκαηνο, ζηνλ 1ν 
φξνθν ηεο Κεληξηθήο Πηέξπγαο (ν νπνίνο θαηεδαθίζηεθε θαη αλνηθνδνκήζεθε 

χζηεξα απφ ελίζρπζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο) φπνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη θνηλνί ρψξνη ππνδνρήο, γξακκαηείαο, ιήςεσλ θαη 
παξαθεληήζεσλ. Σν έξγν άξρηζε ην 1985 θαη εηέζε ζε ιεηηνπξγία ην 1987. 
Καηαιακβάλεη εκβαδφλ 680 m2, κε ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο 205 εθαηνκ. δξρ.  

Σν 1989, μεθίλεζε ε Β' θάζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ κεηαθνξά ησλ ρεηξνπξγείσλ ζηελ 
ΒΑ πηέξπγα. Ήδε ζήκεξα ην έξγν παξαδίδεηαη ζε ρξήζε, ζηεγάδνληαο ζηνλ 1ν 
φξνθν ηεο Παιαηάο Πηέξπγαο ηα εξγαζηεξηαθά Σκήκαηα Βηνρεκηθφ, Α' θαη Β' 
Μηθξνβηνινγηθφ θαη Αηκαηνινγηθφ, ζε ζπλνιηθφ εκβαδφλ 380 m2. 

Με ην έξγν απηφ, δσξεά ηνπ ηδξχκαηνο Αξηζηνηέινπο & Δπγελίαο Κνχδε : α) 
αλαδεηθλχεηαη ε θχξηα φςε ηνπ ηδξχκαηνο, θαη βειηηψλεηαη ε αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ 
θηηξίνπ, ελψ β) κε ηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηελ ερνκφλσζε φινη πιένλ νη ζάιακνη ηνπ 
λνζνθνκείνπ είλαη θιηκαηηδφκελνη, πξνζθέξνληαο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο παξακνλήο 

θαη λνζειείαο ζηνπο αζζελείο θαηά ην ζέξνο, ηδηαίηεξα κεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ 
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νη κεηαβνιέο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ δεκηνχξγεζαλ έληνλα πξνβιήκαηα θαηά 
ηηο πεξηφδνπο ηνπ θαχζσλα. 
 

9.2.2  ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ 

Σν ηζηνξηθφ  ίδξπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αηπρεκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσο 
Σξαπκαηηψλ θαη Αλαπήξσλ «Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ» έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ 
ζηελ ίδξπζε ηνπ 449 Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Σξαπκαηηψλ απφ ην Γ.Δ.. ζηηο 
5/10/1949. 

Ζ ηδέα ίδξπζεο ηνπ Κέληξνπ απνδίδεηαη ζηελ ηφηε βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε ή ζχκθσλα 
κε άιιε καξηπξία ζηνλ  αξρίαηξν Ν. Βξπψλε.  Σν Κέληξν ήηαλ θπξίσο ζεξαπεπηήξην 
θαη είρε ζθνπφ λα απνζεξαπεχεη ηνπο ηξαπκαηίεο πνιέκνπ απφ ηηο παζήζεηο ηνπο θαη 
λα ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα εμεξγαζζνχλ. Γηνηθεηήο ηνπ ήηαλ ν αξρίαηξνο Ν. Βξπψλεο. 

Δγθαηαζηάζεθε  ζηε βίια Καδνχιε θαζψο θαη ζε 8 ιπφκελα πεξίπηεξα, ηα 
νλνκαδφκελα ΣΟΛ. Αλέπηπμε εηδηθά πεξίπηεξα: γπκλαζηήξην, θέληξν ςπραγσγίαο, 
βηνηερληθφ εξγαζηήξην θαη γεσξγηθφ ζρνιείν. 
ηα επφκελα ρξφληα θαη θαζψο ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηψλ ζηξαηησηψλ κεησλφηαλ, 

άξρηζαλ λα γίλνληαη δεθηνί πνιίηεο  σο εμσηεξηθνί αζζελείο θαη ην ίδξπκα ηίζεηαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ ΗΚΑ. Σν 1951 ζπζηήλεηαη ην Ίδξπκα Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ 
«Ο  ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» σο ΝΠΗΓ θαη γηα έλα δηάζηεκα ζπζηεγάδεηαη κε ην  449 
ΚΑΣ. Γερφηαλ κφλν εμσηεξηθνχο αζζελείο πνπ είραλ αλάγθε θπζηνζεξαπείαο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1953, κε ηνπο θαηαζηξνθηθνχο ζεηζκνχο ζε Εάθπλζν θαη 
Κεθαινληά, δίλεηαη εληνιή λα δερηεί  θαη λα πεξηζάιςεη ηνπο πξψηνπο εζσηεξηθνχο 
αζζελείο, 80 ζχκαηα ησλ ζεηζκψλ. 
Σν 1955 έρνληαο ήδε αγνξάζεη πεξηζζφηεξε έθηαζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο βίιαο 

Καδνχιε  άξρηζε ε νηθνδφκεζε ηνπ λένπ λνζνθνκείνπ ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 
1962. 
Σν 1958 κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ην Ίδξπκα κεηνλνκάδεηαη ζε 
Ννζνθνκείν Αηπρεκάησλ & Απνθαηαζηάζεσο Σξαπκαηηψλ & Αλαπήξσλ  

Ννζνθνκείν Πξνζθπγψλ Αζελψλ (1922 - 1935) 
Σν επί ηεο Λεσθφξνπ Βαζηιίζζεο νθίαο θηίξην ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ 
Αζελψλ θηίζζεθε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλνο θαη ζηέγαζε ην Μαξάζιεην Υεκείν 
κέρξη ηηο αξρέο ηνπ Α' Βαιθαληθνχ πνιέκνπ ( 1912 ). Σν νίθεκα απηφ ζχκθσλα κε ηηο 

" Αλακλήζεηο ( 1867-1957 ) " Σνπ Μαξίλνπ Γεξνπιάλνπ " είρε κεηαηξαπεί εηο 
πξνζσξηλφ Ννζνθνκείν θαη είρε απνθηήζεη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο ρεηξνπξγείσλ θαη 
άιισλ ρψξσλ. Απηφ επεηεχρζε θαηά ηαο αξράο ηνπ Πξψηνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ κε 
ηελ ακέξηζην θξνληίδα ηεο Πξηγθηπίζζεο ηφηε νθίαο, ηνπ Γηαδφρνπ θαη ηνπ 

κεραληθνχ Αιεμάλδξνπ Εαραξίνπ, φζηηο παξέζρελ ακέζσο εθ ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ 
φιαο ηαο αλαγθαίαο εγθαηαζηάζεηο πδξαπιηθψλ,ειεθηξηθψλ εηδψλ, θ.η.ι. Χξγαλψζε 
νχησο εμαίξεηνλ Ννζνθνκείνλ φπνπ εγθαηεζηάζε ε Απνζηνιή ηνπ Γεξκαληθνχ 
Δξπζξνχ ηαπξνχ ππφ ηνλ Coenen, κεηέπεηηα θαζεγεηήλ εηο ην Μχλζηεξ ηεο 

Βεζηθαιίαο. Μεηά ηελ αλαρψξεζηλ ηνπ Γεξκαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, παξέκεηλελ 
ηνχην θαζ νια ηα κεηέπεηηα έηε, σο ηξαηησηηθφλ Ννζνθνκείνλ ππφ ζηξαηησηηθήλ 
δηνίθεζηλ." 
Σν έηνο 1922 κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθήλ θαηαζηξνθήλ επηηάζζεηαη ην πξναλαθεξζέλ Γ' 

ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν θαη κε βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηδξχεηαη εηο ηνλ ίδην ρψξν ην " 
Ννζνθνκείν Πξνζθχγσλ Αζελψλ " ( ΦΔΚ 214 η. Α' 3-8-1923 ). 
Σν Ννζνθνκείν Πξνζθχγσλ Αζελψλ ζπγθέληξσζε ηφηε πνιινχο ηαηξνχο κε κεγάιε 
εκπεηξία απφ ηα Ννζνθνκεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο κχξλεο. 
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Σελ Γηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Πξνζθχγσλ Αζελψλ απφ ηεο ηδξχζεψο ηνπ, ηελ 
νπνίαλ δηεηήξεζε επί κίαλ 25εηίαλ, αλέιαβε ν Απφζηνινο Οξθαλίδεο, Δπίαηξνο, ηέσο 
δηεπζπληήο ηνπ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ κχξλεο, ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη 

Τπνπξγφο Τγηεηλήο, Πξφλνηαο θαη Αληηιήςεσο. 
Με πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηππνθξαηείνπ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηνχ, ν πξναχιηνο ρψξνο ηνπ λνζνθνκείνπ νλνκάζζε " Πιαηεία 
Απνζηφινπ Οξθαλίδε Πξψηνπ Γηεπζπληνχ Πξνζθπγηθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ ". 

Απφ ηελ εθεκεξίδα " Διεχζεξν Βήκα " ηεο 2-10-1922 παξαηίζεηαη εηδνπνίεζηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο κε ηελ νπνίαλ θαινχληαη δηαηειέζαληεο λνζνθφκνη εηο ηα 
δηάθνξα Διιεληθά Ννζνθνκεία ηεο Μ. Αζίαο, αλ επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ εηο 
ηδξπφκελα πξνζθπγηθά λνζνθνκεία, λα παξνπζηαζζνχλ εηο ηνλ Γηεπζπληή " ηνπ ελ 

Μαξάζιεησ ρεκείσ Ννζνθνκείνπ " Α. Οξθαλίδε. 
ην θχιιν 331 ηνπ πξψηνπ Σέπρνπο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο δεκνζηεχζεθε 
Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 21εο επηεκβξίνπ 1926 " Πεξί Οξγαλψζεσο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Πξνζθχγσλ Αζελψλ ". Ήηαλ ν πξψηνο νξγαληζκφο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

9.2.3 Γ.Ν.ΠΤΡΓΟΤ 

 

1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΤΡΓΟΤ 
 

ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1888 ηέζεθε ν ζεκέιηνο ιίζνο ζην λνζνθνκείν (ην 

Μαλσινπνχιεην λνζνθνκείν Πχξγνπ) , ην νπνίν πήξε ηελ απφθαζε λα αλεγείξεη κε 

δηθά ηνπ έμνδα, ν Αζαλάζηνο Μαλσιφπνπινο πνπ ήηαλ ζηαθηδέκπνξνο πνπ έδεζε ηνλ 

19ν αηψλα ζηνλ Πχξγν, κε θαηαγσγή απφ ηελ Πχιν ηεο Μεζζελία, ην νπνίν δψξηζε 

ζην δήκν Λεηξίλσλ (αξγφηεξα Πχξγνπ). Σν λνζνθνκείν νηθνδφκεζε ζε ζρέδηα ηνπ 

Δξλέζηνπ Σζίιιεξ θαη ζε απηφ ζπλεηζέθεξε θιεξνδφηεκα ηνπ Ησάλλε Καλδειηεξά, 

ην θιεξνδφηεκα Λπξή κε 20 ρηιηάδεο δξαρκέο ην 1890 θαη ν ζηαθηδέκπνξνο Αγγειήο 

Παπαδφπνπινο, ν νπνίνο ρξεκαηνδφηεζε ηα πξψηα 20 θξεβάηηα. Σν λνζνθνκείν 

εγθαηληάζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1894 θαη ιεηηνχξγεζε γηα πάλσ απφ 110 έηε, κέρξη 

ην 1993-2003, νπφηε κεηαθηλήζεθε ζε θνληηλή λέα πηέξπγα ιφγσ δεκηψλ απφ ζεηζκφ.  

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2004 εγθαηληάζηεθε ην Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Πχξγνπ 

«Αλδξέαο Παπαλδξένπ» θαη κεηαθέξζεθε πιένλ ζηηο λέεο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ.  

 

 Ζ Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ  

 

Ζ ΝΜ Πχξγνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο σο Γ.Ν. Πχξγνπ «ΑΝΓΡΔΑ 

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ», πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 2592/1953 «Πεξί 

νξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο Αληίιεςεο» (ΦΔΚ 254/Α), ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 
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3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α )́, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, απνηειεί Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία ηνπ Γηνηθεηή ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ 

Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδνο. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2004 εγθαηληάζηεθε ην Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Πχξγνπ 

«Αλδξέαο Παπαλδξένπ». Σν λνζνθνκείν έρεη δπλακηθφηεηα 280 θιηλψλ, 14 

ρεηξνπξγεία, κνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ, κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη αμνληθφ 

ηνκνγξάθν. 

Με ηελ ππ αξηζκ Πξση Τ4α/νηθ.123888 Κ.Τ.Α.  φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

3499/Β /́2012-31/12/2012 ηα ιεηηνπξγνχληα ππφ εληαία δηνίθεζε δηαζπλδεφµελα 

Ννζνθνµεία ηνπ ΔΤ: α) Γεληθφ Ννζνθνµείν Πχξγνπ «Αλδξέαο Παπαλδξένπ» , β) 

Γεληθφ Ννζνθνµείν Αµαιηάδαο θαη γ) Γεληθφ Ννζνθνκείν -ΚΤ Κξεζηέλσλ ,  πνπ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 2592/53 « Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο 

Αληίιεςεο » ( ΦΔΚ 254/ Α),  εθεμήο απνηεινχλ απηνηειέο θαη εληαίν Ννµηθφ 

Πξφζσπν Γεµνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ζχµθσλα µε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4052/2012 ( 

ΦΔΚ 41 η. Α  ́ ), ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ , Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο 

Διιάδνο , δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφµνπ θαη θέξεη ηελ επσλπκία « 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο »  κε  έδξα ηνπ ελ ιφγσ ΝΠΓΓ  ην Γεληθφ Ννζνθνµείν 

Πχξγνπ. 

Ζ Ννζειεπηηθή Μνλάδα (Ν.Μ.) Πχξγνπ δηαζέηεη αλαπηπγκέλεο 220 θιίλεο θαη 

απαξηίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο Τπεξεζίεο, Απηνηειέο Σκήκα θαη Δηδηθφ Γξαθείν : 

Α. ΤΠΖΡΔΗΔ:  α. Ηαηξηθή β. Ννζειεπηηθή γ. Γηνηθεηηθή − Οηθνλνκηθή  

Β. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ: Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

Γ. ΔΗΓΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ: Τπνζηήξημεο Πνιίηε 

Κάζε Τπεξεζία, Απηνηειέο Σκήκα θαη Δηδηθφ Γξαθείν έρεη ηε δηθή ηνπ ηεξαξρηθή 

δηάξζξσζε θαη ζπγθξφηεζε. 

Σν Απηνηειέο Σκήκα θαη ην Δηδηθφ Γξαθείν ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ θνηλφ 

Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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9.2.4 ΚΧΝΣΑΝΣΟΤΠΧΛΔΗΟ 

 
ηε Νέα Ησλία ηνπ 1923 έλα ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε Ννζνθνκείν γηα λα θαιχςεη ηηο 
αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξαζία πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή. 

Μέζα ζε αζθπθηηθνχο ρψξνπο, ειάρηζηα άηνκα πξνζσπηθφ πξνζθέξνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο κε αθνζίσζε θαη ρακφγειν ζηνπο αζζελείο πνπ ζπλερψο απμάλνληαη. 
Σα ρξφληα πεξλνχλ, νη αλάγθεο κεγαιψλνπλ θαη νη ζπλζήθεο παξνρήο θξνληίδαο 
πγείαο νινέλα θαη δπζθνιεχνπλ. ζπνπ κηα ζπνπδαία γπλαίθα ε θπξία Αιίθε 

Πεξξσηή - Κσλζηαληνπνχινπ δέρεηαη, ηελ πξφηαζε ηνπ γηαηξνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θνπ Γεκήηξε Εακπνχξα, λα αλεγείξεη πνιπφξνθν Ννζνθνκεηαθφ θηίξην, δσξεά ζην 
θξάηνο ζηε κλήκε ηνπ παηέξα ηεο. 
Σν 1980 μεθηλάεη ε αλέγεξζε ηνπ λένπ θηηξίνπ ε νπνία νινθιεξψλεηαη ην 1989.  

Υάξε ζηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν πξνέβε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο, ην Ννζνθνκείν καο ζηειερψλεηαη θαη αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί. 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1989 - 1990 κεηαθέξνληαη ζην θαηλνχξγην Ννζνθνκείν 
ζηαδηαθά φιεο νη ππεξεζίεο. 

Σν Κσλζηαληνπνχιεην πγθξφηεκα Γ.Ν.Ν.Ησλίαο «Ζ Αγία ιγα» είλαη ρηηζκέλν ζε 
έθηαζε 20 ζηξεκκάησλ θαη βξίζθεηαη ζηνλ νδηθφ άμνλα Υαιαλδξίνπ - 
Ν.Φηιαδέιθεηαο, θνληά ζην ζηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ηεο Ν.Ησλίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 
ζχγρξνλν, ιεηηνπξγηθφ θαη θαιαίζζεην θηίξην πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζα ζε απηφ φζν θαη ησλ 
λνζειεπφκελσλ, ζην κέγηζην βαζκφ. Δμππεξεηεί κηα επξεία πεξηνρή κε πνιινχο 
δήκνπο (Ν.Ησλία, Μεηακφξθσζε, Ν.Φηιαδέιθεηα, Ν.Υαιθεδφλα, Ν.Ζξάθιεην, Αγ. 
Αλάξγπξνη, Μαξνχζη, Πεχθε θιπ). ην Ννζνθνκείν αλήθεη ην Κέληξν Τγείαο 

Καπαλδξηηίνπ φπσο επίζεο 4 πεξηθεξεηαθά ηαηξεία ζην Κάιακν, Χξσπφ, Αθίλδεο θαη 
Απιψλα αληίζηνηρα θαη ηέινο ηα ΗΑΚ Ν.Ησλίαο, Μεηακφξθσζεο θαη Μεληδίνπ. 
Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 
Πνιπηαηξείνπ Πεξηζηεξίνπ. 

ήκεξα 13 πεξίπνπ ρξφληα κεηά, ην Ννζνθνκείν πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο 
ππεξεζίεο πγείαο, πξνζαξκνδφκελν ζπλερψο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο. Γηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θάζε θαηεγνξίαο, ζπλερψο 
εθπαηδεπφκελν, επξχρσξνπο θαη θαζαξνχο ρψξνπο λνζειείαο θαζψο θαη αλαλεσκέλν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 
Λεηηνπξγεί ζε απηφ Δλδνζθνπηθή Μνλάδα, Αμνληθφο Σνκνγξάθνο, Καξδηνινγηθή θαη 
Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπεδηθή Κιηληθή ζηνλ αλαθαηληζζέληα φξνθν ηνπ Παιαηνχ 
Ννζνθνκείνπ. Σν 2000 εληάρζεθε ζηε δχλακε ηνπ Ννζνθνκείνπ ε Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή ε νπνία ζηεγάδεηαη ζε αλεμάξηεην απφ ην ππφινηπν Ννζνθνκείν θηίξην, ην 
νπνίν θαηαζθεπάζζεθε ην 1999. 
Σν Ννζνθνκείν αληηθξίδεη ην κέιινλ κε φξακα θαη πςεινχο ζηφρνπο. Έρνληαο πάληα 
ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνλ πνιίηε - αζζελή θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζή ηνπ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο 1εο 
ΤΠΔ Αηηηθήο, ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ σο «Ννζνθνκείν ηεο 
γεηηνληάο» θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πξνζεξρφκελσλ ζε απηφ πνιηηψλ, 
εμαζθαιίδνληάο ηνπο εχθνιε πξφζβαζε, ηαρεία θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε. 

Σαπηφρξνλα δεκηνπξγεί δνκέο θαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη 
δηαρείξηζεο ησλ λέσλ εμειίμεσλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή 
βησζηκφηεηά ηνπ. 
Ζ πνιιαπιή θαη ζε φια ηα επίπεδα αλάγθε ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο ζα νδεγήζεη ζχληνκα ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ 
Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο (M.I.S.). 
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Παξάιιεια ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο επηηαθηηθή είλαη ε 
αλάγθε εθαξκνγήο πξσηνθφιισλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. 
Πηζηνπνίεζε έρνπλ ηα εμήο ηκήκαηα θαη θιηληθέο: Αηκνδνζία, Μνλάδα Σερλεηνχ 

Νεθξνχ, Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ θαη Αηκνδπλακηθφ.  
Γηαπίζηεπζε έρνπλ ηα εμήο εξγαζηήξηα: Μηθξνβηνινγηθφ, Αηκαηνινγηθφ, Βηνρεκηθφ, 
Κπηηαξνινγηθφ, Παζνινγναλαηνκηθφ θαη Αθηηλνδηαγλσζηηθφ. 
Σν Ννζνθνκείν καο πξνεηνηκάδεηαη θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν 
κέζα ζε δνκέο πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα 
ηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 
 

9.2.5 ΚΑΣ 

 
Σν ηζηνξηθφ  ίδξπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αηπρεκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσο 
Σξαπκαηηψλ θαη Αλαπήξσλ «Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ» έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ 

ζηελ ίδξπζε ηνπ 449 Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Σξαπκαηηψλ απφ ην Γ.Δ.. ζηηο 
5/10/1949. 

Ζ ηδέα ίδξπζεο ηνπ Κέληξνπ απνδίδεηαη ζηελ ηφηε βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε ή ζχκθσλα 

κε άιιε καξηπξία ζηνλ  αξρίαηξν Ν. Βξπψλε.  Σν Κέληξν ήηαλ θπξίσο ζεξαπεπηήξην 
θαη είρε ζθνπφ λα απνζεξαπεχεη ηνπο ηξαπκαηίεο πνιέκνπ απφ ηηο παζήζεηο ηνπο θαη 
λα ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα εμεξγαζζνχλ. Γηνηθεηήο ηνπ ήηαλ ν αξρίαηξνο Ν. Βξπψλεο. 
Δγθαηαζηάζεθε  ζηε βίια Καδνχιε θαζψο θαη ζε 8 ιπφκελα πεξίπηεξα, ηα 

νλνκαδφκελα ΣΟΛ. Αλέπηπμε εηδηθά πεξίπηεξα: γπκλαζηήξην, θέληξν ςπραγσγίαο, 
βηνηερληθφ εξγαζηήξην θαη γεσξγηθφ ζρνιείν. 

ηα επφκελα ρξφληα θαη θαζψο ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηψλ ζηξαηησηψλ κεησλφηαλ, 
άξρηζαλ λα γίλνληαη δεθηνί πνιίηεο  σο εμσηεξηθνί αζζελείο θαη ην ίδξπκα ηίζεηαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ ΗΚΑ. Σν 1951 ζπζηήλεηαη ην Ίδξπκα Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ 
«Ο  ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» σο ΝΠΗΓ θαη γηα έλα δηάζηεκα ζπζηεγάδεηαη κε ην  449 

ΚΑΣ. Γερφηαλ κφλν εμσηεξηθνχο αζζελείο πνπ είραλ αλάγθε θπζηνζεξαπείαο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1953, κε ηνπο θαηαζηξνθηθνχο ζεηζκνχο ζε Εάθπλζν θαη 
Κεθαινληά, δίλεηαη εληνιή λα δερηεί  θαη λα πεξηζάιςεη ηνπο πξψηνπο εζσηεξηθνχο 

αζζελείο, 80 ζχκαηα ησλ ζεηζκψλ. 

Σν 1955 έρνληαο ήδε αγνξάζεη πεξηζζφηεξε έθηαζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο βίιαο 

Καδνχιε  άξρηζε ε νηθνδφκεζε ηνπ λένπ λνζνθνκείνπ ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 
1962. 

Σν 1958 κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ην Ίδξπκα κεηνλνκάδεηαη ζε 

Ννζνθνκείν Αηπρεκάησλ & Απνθαηαζηάζεσο Σξαπκαηηψλ & Αλαπήξσλ  

«Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ». 

Ζ ρνιή Ννζνθφκσλ κνλνεηνχο θνίηεζεο ηνπ ΚΑΣ ηδξχζεθε ην 1971 θαη ην 1980 
κεηαηξάπεθε ζε ΜΣΔΝ  ζρνιή δηεηνχο θνίηεζεο. Σν λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ην 
Π.Γ. 304/5-8-83 απνηειεί πιένλ ΝΠΓΓ. 

Σν 1951, ζηνλ πεξίβνιν ηνπ θηήκαηνο ηεο βίιαο Καδνχιε θηίζηεθε ν λαφο ηνπ 
Απνζηφινπ Παχινπ, κε πξνζθνξά ηεο θαο Ν. Μπαιάζθα. 
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9.3 ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  
 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηρεηξήζεθε ε δηεμαγσγή κηαο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο γηα λα απνηππσζεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα, κε εηδηθφ αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ην  ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ . Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ καο απεπζπλζήθακε ζε έλα ηπραίν 

δείγκα αηφκσλ. Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ 

ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ , ηελ εκπεηξία ηνπο πάλσ ζην πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη 

κέζα ζην λνζνθνκείν πνπ εξγάδνληαη αιιά θαη ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή 

ελφο ςεθηαθνχ «θφζκνπ» ζην δεκφζην λνζνθνκείν. Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 

αλαγλψζηε παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζην Παξάξηεκα 

1. Αξρηθά ηα ζηνηρεία θαηαρσξήζεθαλ ζε θχιιν Excel θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ 

θαη γξαθεκάησλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ 

πξνέξρεηαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζηαζκηζκέλεο εξσηήζεηο ίδηεο γηα φινπο ηνπο 

εξσηψκελνπο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηακνηξάζηεθαλ ζε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ζηα λνζνθνκεία ηεο έξεπλάο καο , δειαδή : 

 ην λνζνθνκείν «Άγηνο άββαο» 

 ην λνζνθνκείν «Ηππνθξάηεην» 

 ην λνζνθνκείν «Κσλζηαληνππψιεην» 

 ην λνζνθνκείν « Γ.Ν. Πχξγνπ» 

 ην λνζνθνκείν «ΚΑΣ» 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλάο καο θηηάρηεθε γηα λα κπνξέζεη λα εμεηάζεη ηελ 

ζρέζε αιιά θαη ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ  

 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα ζα παξαηεξήζνπκε φηη ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ αλήθνπλ 
ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-50 εηψλ, ην 22% αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50 θαη άλσ 

, ην 19% ζηελ 31-40 εηψλ θαη ην 10% είλαη κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ. 
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Απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

παξαηεξνχκε πσο ην 64% είλαη γπλαίθεο θαη ην 36%  είλαη άλδξεο εξγαδφκελνη. 
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Σν 46% ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ καο απάληεζαλ αλήθνπλ ζην Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ην 27% ζηε Γηνηθεηηθή ππεξεζία ησλ κνλάδσλ Τγείαο ,ην 7% ζην 
Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην 6% ζηελ νκάδα ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ελψ κηθξφηεξα 
πνζνζηά θαηέρνπλ ηα εμήο επαγγέικαηα:  

 Με πνζνζηφ 3% νη Σερληθνί Ζ/Τ 

 Με πνζνζηφ 2% ςπρνιφγνη, ππάιιεινη θαξκαθείσλ, ηξαπκαηηνθνξείο, 

βνεζνί αθηηλνιφγσλ θαη νη βνεζνί εξγαζηεξίσλ. 

 Με πνζνζηφ 1% νη βνεζνί θαξκαθείσλ. 
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ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε φηη ην 25% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ απφ ην 

Ννζνθνκείν « Κσλζηαληνππψιεην», ην 22% απφ ην λνζνθνκείν «ΚΑΣ» , ην 19% 
απφ ην λνζνθνκείν «Άγηνο άββαο», ην 18% απφ ην Γ.Ν. Πχξγνπ θαη ην 16% απφ ην 
Ννζνθνκείν « Ηππνθξάηεην». 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
 

Δξώηεζε 1 
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ηελ εξψηεζε « ην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεζζε γίλεηαη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ 

αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη;» ην 98% ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ 
ηεο έξεπλάο καο απάληεζαλ ζεηηθά «ΝΑΗ» ελψ ην 2% απάληεζε «ΟΥΗ».  
 

Δξώηεζε 2 
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Ζ εξψηεζε «Έρεηε πξφζβαζε ζηηο εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ νη νπνίνη έρνπλ επηζθεθζεί 

ζην παξειζφλ θάπνην άιιν λνζειεπηηθφ ίδξπκα ;» απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ 
δηάγξακκα. παξαηεξνχκε φηη 51 άλζξσπνη απάληεζαλ φηη κέηξηα ζα κπνξνχζαλ λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εμεηάζεηο αζζελψλ, 24 άλζξσπνη απάληεζαλ « Γχζθνια» , 19 « 
Δχθνια», 5 « πνιχ δχζθνια» ελψ κφλν έλαο απάληεζε πνιχ εχθνια. 

 

Δξώηεζε 3 
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ηελ επφκελε εξψηεζε νη ππάιιεινη θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε ηη ζα ηνπο 

βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ε πξφζβαζε ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα.  Σν 15% ησλ 
εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ζα απέθεπγαλ πνιιά ιάζε, ην 8% φηη ζα γιίησλε αξθεηφ 
ρξφλν ελψ ην 74% απάληεζε φηη θαη ζα απέθεπγε ιάζε αιιά θαη ζα γιίησλε ρξφλν.  
Μφλν ην 3% απάληεζαλ ηελ απάληεζε άιιν φπνπ καο έγξαςαλ ηη πηζηεχνπλ. Οη 

απαληήζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 

Δξώηεζε 4 
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ηελ εξψηεζε « Με ηελ θαηαγξαθή δηαζθαιίδεηαη ην ηαηξηθφ απφξξεην;»  

 78 απφ ηνπο 100  εξσηεζέληεο απάληεζαλ « ΟΥΗ» 

 22 απφ ηνπο 100 εξσηεζέληεο απάληεζαλ « ΝΑΗ» 

 

Δξώηεζε 5  
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ηελ εξψηεζε «Πνηά  ζρέζε ζαο κε ηνπο Ζ/Τ?» καο απάληεζαλ : 

 Σν 45%  φηη ε ζρέζε ηνπο ήηαλ θαιή  

 Σν 29% φηη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο Ζ/Τ  ήηαλ Ηθαλνπνηεηηθή  

 Σν 14%  απάληεζαλ φηη έρνπλ άξηζηε ζρέζε κε ηνπο Ζ/Τ 

 Σν 10%  έρνπλ κέηξηα ζρέζε, ελψ 

  Σν 2% έρνπλ θαθή ζρέζε. 

 

Δξώηεζε 6 
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ηελ εξψηεζε αλ « Ο Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο ζα ζαο βνεζνχζε ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο απάληεζαλ νκφθσλα θαη νη 100 ππάιιεινη ησλ 5 δεκνζίσλ 
λνζνθνκείσλ ζεηηθά «ΝΑΗ». 
 

Δξώηεζε 7  
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ηελ εξψηεζε « Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εηδηθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη 

ζεσξείηαη πσο ε θαζνδήγεζε ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηειε-επίβιεςε ζα 
ήηαλ σθέιηκε;» νη ππάιιεινη απάληεζαλ : 

 Σν 39% πάξα πνιχ 

 Σν 32% πνιχ 

 Σν 20% κέηξηα  

 Σν 7% ιίγν , θαη  

 Σν 2% θαζφινπ 

 

Δξώηεζε 8 
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ηελ εξψηεζε  «Θεσξείηαη πσο ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ 

Τγείαο ζα ήηαλ ρξήζηκε» καο δίλεη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
 Σν 39% πάξα πνιχ 

 Σν 32% πνιχ 

 Σν 18 % κέηξηα  

 Σν 9% ιίγν, θαη 

 Σν 2% θαζφινπ 

 

Δξώηεζε 9 
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ηελ εξψηεζε  «Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν γηα αλάθηεζε θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ» καο δίλεη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
 Σν 39% πάξα πνιχ 

 Σν 32% πνιχ 

 Σν 20 % κέηξηα  

 Σν 7% ιίγν, θαη 

 Σν 2% θαζφινπ 

 

Δξώηεζε 10 
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Σέινο ζηελ εξψηεζε  «Θα ήζαζηαλ ζχκθσλνη κε ηελ εθαξκνγή θιηληθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεζζε» νη ππάιιεινη 
απαληνχλ: 

 Σν 39% πάξα πνιχ 

 Σν 33% πνιχ 

 Σν 19 % κέηξηα  

 Σν 7% ιίγν, θαη 

 Σν 2% θαζφινπ 

 

9.4. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
 

ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 
γίλεηαη κε ηε κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο εξεπλεηήο, πνπ αθνινπζεί πνηνηηθή 
κέζνδν παξαηεξεί, παίξλεη ζπλεληεχμεηο, θξαηά ζεκεηψζεηο, πεξηγξάθεη θαη 
εξκελεχεη ηα θαηλφκελα φπσο αθξηβψο έρνπλ. ηαλ ν εξεπλεηήο εξγάδεηαη πάλσ ζην 

πεδίν πνπ κειεηά, είλαη πάληα ελεξγφο, γηαηί νη πνηνηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ λα γίλεηαη 
ρξήζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ν εξεπλεηήο ζπλαληά: ζρφιηα απφ φζνπο 
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν, θάηη πνπ ν ίδηνο παξαηεξεί, αθφκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ 
ηα ππνθείκελα θάζνληαη ή ζπλνκηινχλ (Carson et al., 2001).  



120 
 

Οη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη 
ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία κηινχλ, κε άιια ιφγηα, λα 
εκβαζχλεη (Eisner, 1991). 

Τπάξρνπλ ηξία είδε ζπλεληεχμεσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά σο 
εξγαιεία έξεπλαο: 
 

 Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, εξσηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά απφ λένπο πνηνηηθνχο κειεηεηέο ψζηε λα έρνπλ έλαλ νδεγφ γηα ηα 

ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλέληεπμεο. Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη επειημία: α) σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, β) σο πξνο ηελ 

εκβάζπλζε ζε θάπνηα ζέκαηα κε ζπκκεηέρνληεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη, γ) 

σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δ) σο πξνο ηελ 

πξφζζεζε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ ή ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε.  

 Ζ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη αλνηθηή θαη δελ πεξηιακβάλεη 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, αιιά επξείεο ζεκαηηθέο πάλσ ζηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαινχληαη λα κηιήζνπλ ή λα ηνπνζεηεζνχλ 

ειεχζεξα θαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. Δηδηθφηεξα, ν εξεπλεηήο ζρεκαηίδεη 

ζπλήζσο έλαλ θαηάινγν απφ 7 ή 8 ζέκαηα ηα νπνία ζεσξεί ζεκαληηθά θαη 

πάλσ ζηα νπνία ζρεκαηίδεηαη ε δηάδξαζε κεηαμχ ηνπ ζπλεληεπθηή θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απνηειεί ε αλάδεημε λέσλ 

ζεκάησλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα νπνία δελ 

είραλ πξνθαζνξηζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο (Mason, 2009· Robson, 2007).  

 Ζ πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ θαζφινπ ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο βαζίδεηαη ζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο 

σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηαηχπσζε θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη 

εξσηήζεηο θαη δελ επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε βάζνο ή ηελ αλάδεημε 

λέσλ ζεκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε θπξίσο αλνηθηψλ εξσηήζεσλ απνηειεί ηε κφλε 

νπζηαζηηθή δηαθνξά απφ έλα εξσηεκαηνιφγην δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζπλεληεχμεηο (Robson, 2007).  

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία  δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηψκελν λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ κέζα απφ ηηο γλψζεηο θαη 
ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη κέζα απφ αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη. 
Ζ ζπλέληεπμε είλαη πξνζσπηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξν εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

αιιά εθηφο απφ ηα θχξηα θαζήθνληα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Μέζα απφ απηφ έρνπκε ηε 
δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα , λα 
θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη θαη λα ηα θαηαγξάςνπκε απφ θάζε εξσηψκελν 
θάζε θνξά. Οη ηδέεο θαη νη απφςεηο ηνπ ζπλνκηιεηή κε ηε κέζνδν απηή εθθξάδνληαη 

κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη ζαθήλεηα ελψ ην πην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο 
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο είλαη φηη καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπκε ηνλ 
ζπλνκηιεηή καο , δειαδή πψο απαληά, ην ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο 
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ηνπ θαζψο θαη ηηε εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αιιά θαη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε  λα 
πξνθχςνπλ εξσηήζεηο πνπ ζα δψζνπλ κηα θαζαξφηεξε εηθφλα γηα ηελ έξεπλά καο.  
 

9.4.1 Γείγκα θαη κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

 

ηε ηαηηζηηθή κε ηνλ φξν δείγκα θαη εμ απηνχ ζηαηηζηηθφ δείγκα ραξαθηεξίδεηαη έλα 

νπνηνδήπνηε αληηπξνζσπεπηηθφ κέξνο ελφο ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ φπνπ ε ζπιινγή 
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα αιιά θαη νηθνλνκηθά 
αζχκθνξε, εθηφο ηνπ φηη πνιιέο θνξέο θαζίζηαηαη θαη αδχλαηε, ηφηε αληί πιήξνπο 
απνγξαθήο ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ φινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ε ζηαηηζηηθή έξεπλα, 

δειαδή ν ζηαηηζηηθνιφγνο, πεξηνξίδεηαη ζηελ έξεπλά ηνπ ζ  ́ έλα ππνζχλνιν ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ θαιείηαη ζηαηηζηηθό δείγκα φπνπ ηα εμ απηνχ ιακβαλφκελα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γεληθεχνληαη ζπκπεξαζκαηηθά γηα φιν ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ. 
Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ζηαηηζηηθφ δείγκα νλνκάδεηαη δεηγκαηνιεςία. 

Σα δε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ζηαηηζηηθφ δείγκα πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη αμηφπηζηα ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα γηα νιφθιεξν ηνλ 
πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη. πλεπψο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη 
ε ζσζηή επηινγή ηνπ δείγκαηνο, δειαδή λα είλαη φπσο ιέγεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

ηε πξάμε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ραξαθηεξίδεηαη εθείλν πνπ έρεη επηιεγεί θαηά 
ηέηνην ηξφπν, ψζηε θάζε ζηαηηζηηθή κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ λα έρεη ηελ ίδηα 
δπλαηφηεηα, ή πηζαλφηεηα, ηεο επηινγήο ηνπ ζην δείγκα. 

Μεηά ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε επηινγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο δελ 
είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εχθνιε ππφζεζε αιιά αληίζεηα κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε 
αιιά θαη ζνβαξή δηαδηθαζία, φπνπ ην παξακηθξφ ιάζνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλ 

ζπκβεί ην βέβαην ζα είλαη νιφθιεξε ε έξεπλα φρη κφλν λα ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο, 
αιιά πνιχ ρεηξφηεξν λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα κε απξφβιεπηεο 
εμειίμεηο επί απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ έλεθα απηψλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 

θνηλσληθά θαηλφκελα είλαη ε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ε νπνία δηεμάγεηαη ζε έλα 
ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ  κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα γηα λα κειεηήζνπκε θνηλσληθά θαηλφκελα είλαη ε κέζνδνο ηεο 
δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα επηιέρζεθε δηφηη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν κε ζθνπφ λα αληιήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε. Γηεμάγνληαο 
κηα πνηνηηθή έξεπλα ζηελ εξγαζία κνπ ζθνπφο είλαη φρη απιά ε γελίθεπζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ζε  έλαλ πιεζπζκφ αιιά λα δηεξεπλεζεί εηο βάζνο ην δεηνχκελν πνπ 

κειεηψ. ηε παξνχζα εξγαζία επέιεμα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ζθφπηκε 
δεηγκαηνιεςία θαζψο ζηε πεξίπησζε απηή κνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμσ ηα 
άηνκα πνπ ζα πάξσ ζπλέληεπμε θαζψο θαη ην ρψξν ελψ βαζηθφ κνπ κέιεκα ήηαλ νη 
άλζξσπνη πνπ επέιεγα λα είραλ ζρέζε άκεζε κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηψ θαη κέζα 

απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο λα κνπ έδηλαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
έξεπλά κνπ. Δπηπιένλ σο ζηξαηεγηθή απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηεο νκνηνγελήο 
δεηγκαηνιεςίαο, ε νπνία κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμσ ζθφπηκα ην δείγκα 
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα κειεηνχζα θαη πνπ ζα κνπ έδηλαλ ηηο απαληήζεηο πνπ δεηνχζα 
κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα ιέγακε φηη ζηε παξνχζα εξγαζία σο ηερληθή ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα 
πνηνηηθή έξεπλα θαη ηδηαίηεξα ηελ νκνηνγελή δεηγκαηνιεςίαο αθνχ ην δείγκα έπξεπε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
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λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ κε ηελ έξεπλά κνπ . σο απνηέιεζκα απηνχ, επηιέρζεθαλ 
Ν=5 ππάιιεινη ησλ 5 δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πνπ κειέηεζα ησλ ηκεκάησλ ηεο 
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ ελψ βαζηθφ θξηηήξην ήηαλ νη γλψζεηο θαη ε 
εκπεηξία ηνπο πάλσ ζην αληηθείκελν απηφ 

 

9.4.2 Βήκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο 

 
Σα βήκαηα πνπ αθνινχζεζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ έξεπλα κνπ ήηαλ ηα εμήο: 

1. Πνηνί ζα είλαη νη εξσηψκελνη ; 

 Σν πξψην βήκα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ήηαλ λα επηιέμσ απφ 

πνηνχο ζα πάξσ ζπλέληεπμε. Σα άηνκα πνπ επηιέρζεθαλ δνπιεχνπλ ζε έλα απφ ηα 5 
λνζνθνκεία ηεο έξεπλαο θαη είλαη ππάιιεινη ζην ηκήκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 
Οηθνλνκηθψλ. Όςηζηε ζεκαζία δφζεθε ζηε ζέζε πνπ έρνπλ ζην λνζνθνκείν ην νπνίν 
εξγάδνληαη , δειαδή ε ζέζε ηνπο λα είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

αιιά θαη λα θαηαιάβνπλ ην ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο δίλνληαο επαξθείο θαη 
ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο , νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ ζηελ έξεπλα.  
 

2. Πξνεηνηκαζία ζπλέληεπμεο 

 
Σν δεχηεξν βήκα είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ φπνπ ζα 
θαινχληαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη. Οη εξσηήζεηο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζα δηεμαρζνχλ λα δψζνπλ ηελ δηθή ηνπο εξκελεία γηα ην ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν. 
 

3. Πξνζέγγηζε ηνπ εξσηψκελνπ θαη δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο  

 
Σν ηξίην θαη ηειηθφ βήκα ήηαλ λα πξνζεγγίζσ ηνπο εξσηψκελνπο θαη λα θαηαθέξσ 
λα ηνπο πάξσ ζπλέληεπμε δέθα ιεπηψλ καθξηά απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ψζηε λα 
κελ έρνπλ ην άγρνο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Ζ αξρηθή πξνζέγγηζε κε ηνλ ππεχζπλν 

Πιεξνθνξηθήο ζην Ννζνθνκείν ηνπ Πχξγνπ έγηλε εχθνια θαζψο κε ην ελ ιφγσ 
λνζνθνκείν έρνπκε μαλά ζπλεξγαζηεί ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο. ηα ππφινηπα 
ηέζζεξα λνζνθνκεία αθνχ επηθνηλψλεζα κέζσ ηειεθψλνπ κε ηνπο αξκφδηνπο, 
πέξαζε πξσηφθνιιν ε αίηεζε κνπ, θαηάθεξα λα δηεμάγσ ηελ ζπλέληεπμε πνπ ήζεια.  

 

 
 9.4.3 Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  



123 
 

Οη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ καγλεηνθσλήζεθαλ 
κε έλα θαη θαηέγξαςαλ θάζε ζπδήηεζε. Χο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 
θαηάιιειν καγλεηφθσλν κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ απνκαγλεηνθσλήζεθε αξγφηεξα 

ε ζπδήηεζε. Οη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπδεηήζεηο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
Πέξα απφ ηελ καγλεηνθψλεζε , θξφληηδα ζε θάζε ζπλέληεπμε λα ελεκεξψλσ απφ 
πξηλ ηνπο ζπλνκηιεηέο γηα ην ζέκα ην νπνίν ζα ζπδεηνχζακε θαζψο θαη λα θξαηάσ 
ζεκεηψζεηο ζε απηά πνπ κνπ έιεγαλ ή πψο παξαηεξνχζα ηνπο ίδηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα πνπ κηινχζαλ. (ηφλνο θσλήο, ζηάζε ζψκαηνο θ.α). 
 

9.5 Απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο 
 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 5 ζπλεληεχμεσλ 
ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Οη πέληε ππάιιεινη ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πνπ 
θαηάθεξαλ λα καο δψζνπλ κία ζπλέληεπμε αλαθέξνληαη κε ην θσδηθφ Τ1,Τ2...( δει. 
Τπάιιεινο 1, Τπάιιεινο 2..) θαη νη ζπλεληεχμεηο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην 

παξάξηεκα 1. Οη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην θάζε λνζνθνκείν έδσζε 
ηελ επθαηξία ζηνπο ζπλνκηιεηέο λα δνπλ ζε βάζνο ην ζέκα , λα ην αλαιχζνπλ, λα 
πξνβιεκαηηζηνχλ αιιά θαη λα ην εξκελεχζνπλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, 
εζηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Τπήξραλ εξσηήζεηο πνπ έδσζαλ ηελ αθνξκή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα επεθηείλνπλ ηε ζπδήηεζή καο βνεζψληαο καο λα εξκελεχζνπκε 
απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Οη 
απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ απφ ην πξψην κέξνο ηεο ζπδήηεζήο καο , φπνπ 
αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ην λνζνθνκείν πνπ δνπιεχνπλ, ηελ ειηθία, ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία αιιά θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ ζην λνζνθνκείν ην 
νπνίν εξγάδνληαη, παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 
 

Τπάιιειν
ο  

Ννζνθνκείν  Ζιηθί
α  

ΦΤΛΟ Δξγαζηαθ
ή εκπεηξία  

Δηδηθφηεηα 
ππαιιήινπ  

Τ1 Αγηνο άββαο 47 ΑΝΓΡΑ 15 Τπεχζπλνο 
Οηθνλνκηθνχ 

Σκήκαηνο 
Τ2 Ηππνθξάηεην 54 ΑΝΓΡΑ 22 Τπεχζπλνο 

Πιεξνθνξηθή
ο 

Τ3 Κσλζηαληηλνππψιεη
ν  

38 ΓΤΝΑΗΚ
Α 

5 Τπεχζπλε 
Πιεξνθνξηθή
ο 

Τ4 Ννζνθνκείν Πχξγνπ  45 ΑΝΓΡΑ 12 Τπεχζπλνο 
Πιεξνθνξηθή

ο  

 
Τ5 

 
ΚΑΣ 

 
58 

 
ΓΤΝΑΗΚ
Α 

 30 Τπεχζπλε 
Οηθνλνκηθνχ 
Σκήκαηνο 

 
ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδεηαη αλ έρεη εθαξκνζηεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηα 
δεκφζηα λνζνθνκεία πνπ εξεχλεζα , θαηά πφζν έρεη εθαξκνζηεί θαη αλ νη αζζελείο ή 

νη γηαηξνί έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ ςεθηαθή επειημία θαη δελ θέξλνπλ θάπνην 
παξάπνλν. πσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαθάησ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά 
αλαθνξέο ησλ ζπλεληεχμεσλ έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
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Α) χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ κνπ θαη ηα 5 λνζνθνκεία έρνπλ 
εθαξκφζεη έλα είδνο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 
αλαθέξνπκε φηη ν Τ1, Τ2 θαη Τ4 δπζθνιεχηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ελψ κεηά απφ ηελ επεμήγεζή ηνπο καο απάληεζαλ 
ζεηηθά. Καη ηα ηξία λνζνθνκεία , δειαδή ην λνζνθνκείν ηνπ Άγηνπ άββα, ην 
Ηππνθξάηεην έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα λα θέξνπλ ηνλ ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ. πγθεθξηκέλα ηα ιφγηα ηνπ Τ1 ήηαλ : 

“Όηαλ ιέκε ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηη ελλννύκε?” 
 
“Καηαξράο γηα λα κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε όηη είκαζηε ζε έλα πιήξεο θάζκα 
ςεθηνπνίεζεο όισλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνπ αζζελείο θαη λα κπνξνύκε λα 

πξέπεη λα πνύκε όηη γηα λα επηηεπρζεί έλαο ηέηνηνο ζηόρνο πξέπεη λα έρεηο αξθεηά ιεθηά 
ζην πξνϋπνινγηζκό. Απηό πνπ ζηελ νπζία ππάξρεη ζ απηό ην λνζνθνκείν θαη πηζηεύσ 
θαη ζε αξθεηά άιια λνζνθνκεία είλαη ςεθηνπνηεκέλεο νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη 
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο ζε θάπνηα δεκόζηα λνζνθνκεία πνπ απηό έρεη σο απνηέιεζκα 

λα δηεπθνιύλεη ην γηαηξό ζην λα δεη γξήγνξα θάηη πνπ ζέιεη γηα έλαλ αζζελή θαη λα κελ 
αλαδεηάηε από έλα αξρείν έγγξαθν ( ρεηξόγξαθν). Θεσξώ όκσο όηη, δε μέξσ ζε πνην 
επίπεδν είλαη ηα ηδησηηθά ςεθηνπνηεκέλα, αιιά γηα ην δεκόζην ηνκέα ζεσξώ όηη εκείο 
ζα λνζνθνκείν είκαζηε ζε έλα θαιό επίπεδν” 

 
Β) Οη 4 απφ ηνπο 5 ζπλνκηιεηέο καο κάο απνθάιπςε φηη ην 100% ησλ αζζελψλ 
ςεθηνπνηνχληαη( ν Τ1,Τ2.Τ4 θαη Τ5) ελψ ν Τ3 καο ηφληζε φηη ην 95% ησλ αζζελψλ 

ςεθηνπνηείηαη ζην λνζνθνκείν ηνπο θαζψο πξέπεη λα γίλνπλ αξθεηέο αιιαγέο γηα λα 
ζεσξεζεί φηη έρεη έξζεη έλαο νινθιεξσκέλνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζην 
λνζνθνκείν. Ο Τ3 είλαη ππεχζπλε Πιεξνθνξηθήο ζην Κσλζηαληνππψιεην 
Ννζνθνκείν.  

 
πγθεθξηκέλα ηα ιφγηα ηεο ήηαλ ηα εμήο: 
 
“Σν 95% ησλ αζζελώλ καο. Σν κόλν πνπ δελ ςεθηνπνηείηαη είλαη ηα επείγνληα 

πεξηζηαηηθά  πνπ κέζα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα ηειεηώζνπλ θαη απηά γηαηί είλαη κέζα ζηε 
δηαδηθαζία θαηλνύξηνπ εμνπιηζκνύ, θαηλνύξηνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνέθηαζε ηνπ 
ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Οπόηε κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα κέρξη ηηο 
αξρέο ηνπ άιινπ ζα είλαη θαη ηα ΣΔΠ κέζα.” 

 
Γ) Καη νη 5 ππάιιεινη ησλ δεκνζηψλ λνζνθνκείσλ καο απάληεζαλ φηη ν θαλέλαο 
γηαηξφο δελ έρεη θέξεη θάπνην παξάπνλν γηα ηελ λέα ςεθηαθή επνρή πνπ εηζέξρεηαη 
ζηα λνζνθνκεία ελψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ Τ3 ε νπνία ζεκείσζε φηη παξφιν πνπ 

δπζθνιεχνληαη νη πεξηζζφηεξνη γηαηξνί ιφγσ φηη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ 
ηερλνινγία έρνπλ αξρίζεη πνηα λα ην ζπλεζίδνπλ. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5 
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Δζείο Έρεηε 

Δθαξκόζεη Σν 

Φεθηαθό 

Μεηαζρεκαηηζκό ην 

Ννζνθνκείν 

Γηα ην 

δεκόζην 
ηνκέα 
ζεσξώ όηη 
εκείο ζα 

λνζνθνκείν 
είκαζηε ζε 
έλα θαιό 
επίπεδν 

 

ε έλα 

κεγάιν 
πνζνζηό ην 
έρνπκε 
εθαξκόζεη. 

 

ε πάξα πνιύ 

κεγάιν  πνζνζηό 
γηαηί έρνπκε 
ςεθηαθά όια ηα 
αξρεία ησλ 

αζζελώλ. Όιεο νη 
θιηληθέο έρνπλ ην 
ςεθηαθό ηνπο 
αξρείν ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ 
νπόηε είκαζηε 
θαιά. Γελ έρνπκε 
ηα packs. 

Ναη. 

Όρη 
ζην 
βαζκό 
πνπ 

ζα 
ζέιακ
ε. 

Ναη ηνλ έρνπκε 

εθαξκόζεη 

Πνζνζηό Σσλ 

Αζζελώλ Πνπ 

Φεθηνπνηείηαη 

100% 100% 95% 100% 100% 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

ΑΘΔΝΧΝ/ΓΗΑΣΡΧΝ  

Καλέλα 
παξάπνλν  

Καλέλα 
παξάπνλν 

Καλέλα 
παξάπνλν 

Καλέλ
α 
παξάπ
νλν 

Καλέλα 
παξάπνλν 

 

ην ηξίην κέξνο ηεο ζπδήηεζεο δεηήζακε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο λα καο πνπλ πνηα 
ρψξα ζεσξνχλ σο πξφηππν πάλσ ζηε Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο ελψ ζηε ζπλέρεηα λα 
θαληαζηνχλ πψο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα θέξεη ηελ 
θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο κε 24 κήλεο ζε έλα 

δεκφζην λνζνθνκείν. ην ηξίην θνκκάηη δφζεθε έκθαζε γηα πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε 
θαζψο θαη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο. πγθεθξηκέλα ζηε πξψηε εξψηεζε πνπ 
θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θάλεθε αιιά θαη καο είπαλ φηη δελ είραλ ςάμεη ηα άιια 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε άιιεο ρψξεο ψζηε λα έρνπλ θάπνην πξφηππν αιιά 

ππέζεηαλ απ φζα άθνπγαλ ελψ επέθηεηλαλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε άιια ζέκαηα ηα 
νπνία ζεψξεζαλ ζεκαληηθά. 

 Ο Τ1 καο έδσζε ηελ απάληεζε φηη δελ  ην έρεη ςάμεη ελψ απ‘ φζα έρεη 

αθνχζεη ζεψξεζε φηη είλαη ε νπεδία θαη γεληθά φιεο νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

αιιά θαη ν Καλαδάο , Γεξκαλία θαη Αγγιία.  

 Ο Τ2 απφ ηελ άιιε ηφληζε φηη αξθεηέο ρψξεο ζεσξεί πξφηππν σζηφζν ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ βηψλνπκε έρνπκε κείλεη αξθεηά πίζσ κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη αζρνιεζεί κε ηα ππφινηπα παγθφζκηα ζπζηήκαηα. ε 

απηφ ην ζεκείν επηκείλακε θαη καο είπε φηη ζεσξεί σο πξφηππν ηε νπεδία, ηε 

Γαιιία , ηελ Αγγιία αιιά θαη ηελ Ακεξηθή ελψ επέθηεηλε ηε ζπδήηεζε ζηελ 

εηζαγσγή ησλ HIMS ζην λνζνθνκείν , θάηη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη 

ππφινηπεο ρψξεο. Μαο είπε γηα κηα έξεπλα πνπ πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ γηα 

λα δνπλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ απνγνεηεπηηθά φπσο 

ηφληζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ιφγηα ηνπ Τ2: 
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“Δληάμεη , πνιιέο ρώξεο είλαη πξόηππα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ έρσ αζρνιεζεί ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζα έιεγα κε ην ηη γίλεηαη ζηηο άιιεο ρώξεο γηαηί έρνπκε κάζεη όηη 
είκαζηε νπξαγόο , είκαζηε πνιύ πίζσ από ηνπο άιινπο, ιόγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 

θπξίσο νπόηε δε κπνξώ ζίγνπξα λα πσ όηη έρσ κηα ρώξα πξόηππν. Δληάμεη , γηα ην 
ηνκέα ηεο πγείαο γεληθά ππάξρνπλ ρώξεο πξόηππα. Αιιά γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ηεο 
Τγείαο όιεο νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο είλαη πην κπξνζηά από εκάο , όπνπ ζα κπνξνύζαλ 
λα ζεσξεζνύλ πξόηππν. 

Δ: Μία πνπ ζα κπνξνύζαηε λα κνπ πείηε?  
Y2: νπεδία, Γαιιία, Αγγιία. Ακεξηθή δε ηε πηάλσ θαλ έηζη. Κνίηα ζην θνκκάηη απηό 
ππάξρεη δηεζλήο αζηηθνπξνηππνίεζε, δε μέξσ αλ είλαη ζσζηή ε ιέμε , ν όξνο κάιινλ. 
Καη επεηδή αζρνιείζαη ίζσο λα ην έρεηο αθνύζεη ην HIMS. Κάπνηα ζηηγκή έγηλε κία 

πξνζπάζεηα λα δνύκε πνπ αλήθνπκε ζηα επίπεδα ηνπ HIMS ζε θάζε θνκκάηη θαη ζε 
πνηα από απηά ηα επίπεδα κπνξνύκε λα αλέβνπκε θάπνηεο θιίκαθεο ιίγν παξαπάλσ , λα 
θαζνξίζνπλ πξώηα ζην ηάδε θνκκάηη ζε πνην επίπεδν είκαζηε γηα λα δνύκε αλ ππάξρεη 
πξννπηηθή ή δπλαηόηεηα λα αλεβάζνπκε επίπεδα. ε θάπνηα θνκκάηηα ηνπ HIMS όρη ζε 

θάπνηα , ζρεδόλ ζε όια είκαζηε πνιύ ρακειά είκαζηε ζην επίπεδν 2 άληε 3 ην πνιύ, κε 
αλώηαηε ην πην πςειό ζεκείν ηεο θιίκαθαο είλαη 7 κόλν ζην θνκκάηη ηνπ packs δειαδή 
ζηα απεηθνληζηηθά δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία απνζήθεπζεο  
απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ είκαζηε ζην 6. Μόλν εθεί  είλαη ε θσηεηλή εμαίξεζε . ζε όια 

ηα άιια είκαζηε πνιύ ρακειά. Καη απηόο είλαη έλαο κπνύζνπιαο πνιύ ζεκαληηθόο  γηαηί 
ν ζηόρνο είλαη ην papers δειαδή λα εμαθαλίζεη εληειώο ηελ ραξηνύξα , ηελ 
γξαθεηνθξαηία, ηα ραξηηά γεληθά από ηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ . αιιά απέρνπκε 
πνιύ, θαη απέρνπκε όρη ιόγσ όηη δελ έρνπκε ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο αιιά δελ ππάξρεη 

ην πξσηνγελέο πιηθό . πνην είλαη απηό?  Σα θιηληθά πξσηόθνιια θαη νη θσδηθνπνηήζεηο 
νη ζρεηηθέο . κε απιά ιόγηα αλ νη γηαηξνί καο δίλαλε θιηληθά πξσηόθνιια, ζα 
κπνξνύζακε λα θηάζνπκε πάξα πνιύ ςειά. Έρνπκε ηελ ηερληθή ππνδνκή λα θηάζνπκ ε 
ςειά αιιά καο ιείπεη ε αξρηθή πιεξνθνξία. 

 Ζ Τ3 , θαη ζίγνπξε γηα ηελ απάληεζή ηεο, δελ είρε θάπνην πξφηππν ελψ θαη ε 

ίδηα φπσο ν Τ2 επέθηεηλε ηε ζπδήηεζε ιέγνληαο φηη θχξηα επηζπκία ηεο είλαη 

έλα Κεληξηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηθήο θαζψο ζεσξεί φηη ην λνζνθνκείν 

Κσλζηαληνππψιεην είλαη απφ ηα πξψηα πνπ εηζήρζε ε Πιεξνθνξηθή ελψ 

ζεκείσζε φηη ην ελ ιφγσ λνζνθνκείν έρεη θάλεη κεγάια βήκαηα ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα. 

 ε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηξεηο ζπλνκηιεηέο ν Τ4 πην ζίγνπξνο γηα ηελ 

απάληεζή ηνπ καο θαηέηαμε ηηο ρψξεο απ φζν είρε ςάμεη ιέγνληάο καο φηη σο 

πξφηππν ζεσξεί ηελ Αγγιία θαη κεηά ηελ Οιιαλδία αιιά θαη ηελ νπεδία.  

 Ζ Τ5 ,  καο απάληεζε ηε νπεδία κε βάζε φηη παξφιν πνπ δελ ην είρε ςάμεη 

αξθεηά, γλψξηδε άηνκν πνπ δνχιεπε ζε λνζνθνκείν ηεο νπεδίαο θαη 

κπνξνχζε λα ζπγθξίλεη ηηο θαηαζηάζεηο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ζα ιέγακε φηη θαη ηα 5 λνζνθνκεία ζεσξνχλ σο πξφηππν πάλσ 
ζηε Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. 

ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ησλ ζπλεληεχμεσλ νη ππάιιεινη ησλ 
δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε πψο ζα 
θαληάδνληαλ φηη ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ ελφο δεκνζίνπ 
λνζνθνκείνπ κε ζθνπφ λα ππνδερηεί ηελ θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπο 

επφκελνπο 12 κε 14 κήλεο. 
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Ο Τ1 απάληεζε φηη δε ην θαληάδεηαη δείρλνληάο καο κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ ηελ 
δπζαξέζθεηα. ε απηφ ην ζεκείν πξνζζέζακε κηα εξψηεζε κε ζθνπφ λα καο πεη 
πεξηζζφηεξα γηα ηελ απνγνεηεπηηθή απάληεζε. Ο Τ1 καο απάληεζε φηη δελ έρεη λα 

θάλεη κφλν κε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά θαηξνχο , αιιά ην θνκκάηη ηεο 
Πιεξνθνξηθήο έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ζπκθέξνληα, ηα νπνία ακ δελ εμαιεηθζνχλ δε 
ζα πξνρσξήζεη πνηέ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν εμήο δηάινγνο: 
-Τ1Γε ην θαληάδνκαη  

-Δ: Απηό έρεη λα θάλεη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ κνπ αλαθέξαηε λσξίηεξα?  
-Τ1: όρη κόλν νη δπζθνιίεο, εγώ ζέισ λα πσ όηη ην θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 
θαη γεληθά ζην θνκκάηη ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πγεία είηε αθνξά 
δηνηθεηηθννηθνλνκηθό θνκκάηη είηε αθνξά ηαηξνλνζειεπηηθό θνκκάηη έρεη λα θάλεη 

θαζαξά κε ζπκθέξνληα. Οπόηε είλαη , ζεσξώ όηη γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ην 
πξάγκα ζε απηή ηελ ρώξα ζα πξέπεη αλ κε ηη άιιν λα θύγνπλ ηα ζπκθέξνληα από ηε 
κέζε. Αλ δε θύγνπλ ηα ζπκθέξνληα από ηε κέζε δε ζα πξνρσξήζεη πνηέ.  
O Y2 ηφληζε φηη ππάξρνπλ ηφζα πνιιά πξνβιήκαηα γηα λα εηζαρζεί ε Πιεξνθνξηθή 

ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα αλεβάζεη ην λνζνθνκείν ζηε 
θιίκαθα ησλ HIMS φζν ην δπλαηφ πην πνιχ ελψ καο εμήγεζε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ, δειαδή φηη πξνυπνινγηζκνί είλαη κε ην ζηαγνλφκεηξν δπζθνιεχεη ην 
έξγν ηνπο θαζψο θξαηάλε κε ελέζεηο φπσο ηφληζε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ λνζνθνκείνπ 

νη νπνίνη ήηαλ απφ ην 1998.  
Ζ Τ3 απφ ηελ άιιε καο είπε φηη ην λνζνθνκείν ηνπο ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά 
θαηλνηφκν θαζψο φινη νη θάθεινη ζηε ρεηξνπξγηθή είλαη ςεθηαθνί ελψ νη γηαηξνί 
επηζθέπηνληαη ηνπο αζζελείο ηνπο κε ηα tablet ηνπο θάηη πξσηνπφξν ζα δεκφζην 

λνζνθνκείν. Πξνβιήκαηα βέβαηα αληηκεησπίδνπλ απφ γηαηξνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 
αιιά έρνπλ αξρίζεη λα ην ζπλεζίδνπλ. Απηφ πνπ ζίγνπξα ζέινπλ λα επηηχρνπλ είλαη ε 
θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα αηηήκαηά ηνπο θαη 
αλαιφγσο ζα θηλεζνχλ ζε θαηλνηφκεο ιχζεηο. 

«Ήδε είκαζηε αξθεηά θαηλνηόκν λνζνθνκείν δηόηη ε ρεηξνπξγηθή θιηληθή δελ έρεη 
θαζόινπ hardcopy –θπζηθνύο θαθέινπο. Δίλαη κόλν ςεθηαθά. Οη γηαηξνί 
επηζθέπηνληαη ηνπο αζζελείο κε ηα tablets ηνπο. Έρνπλ ηα tablet, θάλνπλ ηε λνζειεία 
δίλνπλ από εθεί είλαη πιήξε ςεθηαθά. Απηό ζα λνζνθνκείν δεκόζην πξέπεη λα είκαζηε 

νη κνλαδηθνί. Γειαδή θάλνπκε όηη κπνξνύκε ζα βήκαηα θαη ην θάλνπκε ππνρξεσηηθά 
ζηε ρεηξνπξγηθή  γηα λα δνύκε πώο ζα δνπιέςεη θαη λα πάεη πεξηζζόηεξν. Φπζηθά 
βξίζθνπκε κεγάιεο αληηζηάζεηο από ηνπο γηαηξνύο, ηεο πην παιηάο ειηθίαο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα δερηνύλ όηη αλ δελ έρνπλ ην ραξηί κπξνζηά κνπ δε κπνξώ λα θάλσ 

δηάγλσζε. Αιιά θαη απηνί όηαλ κε ην θαηξό βιέπνπλ πσο ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα, δελ 
ιέλε όρη , δελ θέξλνπλ αληηξξήζεηο. Οπόηε κέζα ζην ρξόλν επεηδή έρνπκε ζπδεηήζεη ήδε 
κε ηελ δηνίθεζε θαη κε ηελ δηεύζπλζε θπξίσο ηα ζέκαηα πνπ καο θαίλε λα έξζνπλ καο 
έρνπλ πεη όηη ζα ην δνπλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ήδε  έρνπκε πάξεη έγθξηζε ζηα 

πεξηζζόηεξα ζε έλα ρξόλν ζα είκαζηε ζε πνιύ θαιύηεξν ςεθηαθό επίπεδν απ όηη  
είκαζηε ηώξα. Σώξα ζε ζέκα θαηλνηνκίαο αλάινγα πσο ζα καο βνιέςεη θαη εκάο λα 
θηλεζνύκε.» 
Ο Τ4 απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά καο είπε φηη νη αιιαγέο είλαη πάξα πνιιέο πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ θαη λα μεθηλήζνπλ απφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ελφο 
αζζελνχο κε ην γηαηξφ ηνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα κπνξέζνπλ λα ζπλδέζνπλ ηηο 
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο κε θσηνγξαθίεο, δειαδή λα εγθαηαζηήζνπλ ην ζχζηεκα 
ERS. Απηφ πνπ καο πξνθάιεζε φκσο εληχπσζε ήηαλ φηη θχξηνο ζηφρνο ηνπο απνηειεί 

ε εθπαίδεπζε ησλ γεξαηφηεξσλ ηαηξψλ . 
«Θα πξέπεη λα γίλνπλ  αξθεηέο αιιαγέο. Γελ κπνξώ λα πσ θάλνπκε ζηαζεξά βήκαηα 
αιιά πξέπεη λα γίλνπλ αθόκα κεγαιύηεξα γηα λα ζπκβαδίδνπκε κε ηηο ςεθηαθέο 
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αιιαγέο. Υξόλν κε ην ρξόλν πξνζπαζνύκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα 
θαηάζηαζε ε νπνία είλαη ε δηαζύλδεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ ελόο αζζελνύο κε ηνλ 
γηαηξό ηνπ. Καη όρη κόλν απηό αιιά πξνζπαζνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην ERS. Γηα λα 

ζε θάλσ λα θαηαιάβεηο ην ERS είλαη ην ζύζηεκα όπνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηηο 
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο κε εηθόλεο. Γειαδή ζε θάζε εηθόλα απνζεθεύεηαη θαη ε 
αληίζηνηρε γλσκάηεπζε. Απηό πνπ πξνζπαζνύκε επίζεο λα θηηάμνπκε είλαη ηνλ Ηαηξηθό 
θάθειν αζζελνύο. Ο αζζελήο ζην λνζνθνκείν καο έρεη ειεθηξνληθό θάθειν λνζειείαο 

αιιά δελ έρεη ηαηξηθό θάθειν. Τπάξρνπλ επηπιένλ γηαηξνί  κεγαιύηεξεο ειηθίαο νη 
νπνίνη δε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα ηνπο δείμνπκε. Οπόηε 
ζηνρεύνπκε ζε κία θαιύηεξε εθπαίδεπζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ.» 
Σέινο, ν Τ5 αλαθέξεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ κεγαιχηεξεο επελδχζεηο θαη λα εμαιεηθζεί 

ην ρεηξφγξαθν θνκκάηη απ φια ηα λνζνθνκεία πηνζεηψληαο φια ηα λνζνθνκεία κε 
ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Υαξαθηεξηθφ ήηαλ φηη ππνγξάκκηζε φηη ηεξάζηηα 
αιιαγή ζα ήηαλ ε πξφζιεςε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα. 

 

3
ν
 κέξνο 

ΔΡΧΣΖΔΗ

  

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Δζείο έρεηε 

θάπνην 

πξόηππν 

ρώξαο πάλσ 

ζην 

πιεξνθνξηθ

ό θνκκάηη 

ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

πγείαο σο 

ππεύζπλνο 

ηνπ 

νηθνλνκηθνύ 

θαη 

Πιεξνθνξηα

θνύ 

ηκήκαηνο 

πνπ ζα 

ζέιαηε λα 

πηνζεηήζεηε 

ζην 

λνζνθνκείν 

ζαο?  

 

ρη δε ην έρσ 
ςάμεη. Απφ απηά 
πνπ έρσ αθνχζεη 

ζεσξψ φηη είλαη ε 
νπεδία , βαζηθά 
φιεο νη 
ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο είλαη αξθεηά 
αλεπηπγκέλεο. 
Δπίζεο ν Καλαδάο 
είλαη αξθεηά 

πξνρσξεκέλνο θαη 
ε Γεξκαλία είλαη 
αξθεηά 
αλεπηπγκέλε θαη 

ζα έιεγα θαη ε 
Αγγιία. 

 

Δληάμεη , πνιιέο ρώξεο είλαη 
πξόηππα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ 
έρσ αζρνιεζεί ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζα έιεγα κε ην ηη 
γίλεηαη ζηηο άιιεο ρώξεο γηαηί 
έρνπκε κάζεη όηη είκαζηε 
νπξαγόο , είκαζηε πνιύ πίζσ 

από ηνπο άιινπο, ιόγσ 
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θπξίσο 
νπόηε δε κπνξώ ζίγνπξα λα πσ 
όηη έρσ κηα ρώξα πξόηππν. 

Δληάμεη , γηα ην ηνκέα ηεο πγείαο 
γεληθά ππάξρνπλ ρώξεο 
πξόηππα. Αιιά γηα ηελ 
Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο όιεο νη 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο είλαη πην 
κπξνζηά από εκάο , όπνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ 
πξόηππν. 

Δ: Μία πνπ ζα κπνξνύζαηε λα 
κνπ πείηε? 
Π: νπεδία, Γαιιία, Αγγιία. 
Ακεξηθή δε ηε πηάλσ θαλ έηζη. 

Κνίηα ζην θνκκάηη απηό ππάξρεη 
δηεζλήο αζηηθνπξνηππνίεζε, δε 
μέξσ αλ είλαη ζσζηή ε ιέμε , ν 
όξνο κάιινλ. Καη επεηδή 

αζρνιείζαη ίζσο λα ην έρεηο 
αθνύζεη ην HIMS. Κάπνηα 
ζηηγκή έγηλε κία πξνζπάζεηα λα 
δνύκε πνπ αλήθνπκε ζηα 

Όρη θάηη 
ζπγθεθξηκέλ
ν.  

Απηό πνπ 
ζέινπκε λα 
έρνπκε εκείο 
είλαη 

θεληξηθή 
δηαρείξηζε 
ζε όινπο 
ηνπο 

ππνινγηζηέο 
πνπ δελ ην 
έρνπκε 
αθόκα θαη 

απηό δε ην 
έρνπκε γηαηί 
είκαζηε από 
ηα πξώηα 

λνζνθνκεία 
πνπ κπήθε ε 
Πιεξνθνξηθ
ή. Αλ 

ήκαζηαλ 
από ηα 
ηειεπηαία ζα 
κπαίλακε 

θαηεπζείαλ 
ζην ζύζηεκα 
όπσο 
γίλεηαη. 

Αλ ζα 
κπνξνύζα λα 
ηα θαηαηάμσ 

ζα έιεγα 
πξώηα ηεο 
Αγγιίαο , 
κεηά ηεο 

Οιιαλδίαο 
θαη κεηά ηεο 
νπεδίαο 

 

Σελ νπεδία 
ζα έιεγα. 
Γελ ην έρσ 

ςάμεη ηόζν 
όκσο αιιά 
γλσξίδνληαο 
άηνκν πνπ 

δνπιεύεη ζε 
λνζνθνκείν 
ηεο 
νπεδίαο 

θαη 
ζπγθξίλνληα
ο ηηο 
θαηαζηάζεηο 

είλαη άιινο 
πιαλήηεο. 
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επίπεδα ηνπ HIMS ζε θάζε 

θνκκάηη θαη ζε πνηα από απηά ηα 
επίπεδα κπνξνύκε λα αλέβνπκε 
θάπνηεο θιίκαθεο ιίγν 
παξαπάλσ , λα θαζνξίζνπλ 

πξώηα ζην ηάδε θνκκάηη ζε πνην 
επίπεδν είκαζηε γηα λα δνύκε αλ 
ππάξρεη πξννπηηθή ή δπλαηόηεηα 
λα αλεβάζνπκε επίπεδα. ε 

θάπνηα θνκκάηηα ηνπ HIMS όρη 
ζε θάπνηα , ζρεδόλ ζε όια 
είκαζηε πνιύ ρακειά είκαζηε 
ζην επίπεδν 2 άληε 3 ην πνιύ, κε 

αλώηαηε ην πην πςειό ζεκείν 
ηεο θιίκαθαο είλαη 7 κόλν ζην 
θνκκάηη ηνπ packs δειαδή ζηα 
απεηθνληζηηθά δειαδή ζηελ 

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία 
απνζήθεπζεο  απεηθνληζηηθώλ 
εμεηάζεσλ είκαζηε ζην 6. Μόλν 
εθεί  είλαη ε θσηεηλή εμαίξεζε . 

ζε όια ηα άιια είκαζηε πνιύ 
ρακειά. Καη απηόο είλαη έλαο 
κπνύζνπιαο πνιύ ζεκαληηθόο  
γηαηί ν ζηόρνο είλαη ην papers 

δειαδή λα εμαθαλίζεη εληειώο 
ηελ ραξηνύξα , ηελ 
γξαθεηνθξαηία, ηα ραξηηά γεληθά 
από ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ . αιιά απέρνπκε 
πνιύ, θαη απέρνπκε όρη ιόγσ όηη 
δελ έρνπκε ηηο ηερληθέο 
δπλαηόηεηεο αιιά δελ ππάξρεη ην 

πξσηνγελέο πιηθό . πνην είλαη 
απηό? Σα θιηληθά πξσηόθνιια 
θαη νη θσδηθνπνηήζεηο νη 
ζρεηηθέο . κε απιά ιόγηα αλ νη 

γηαηξνί καο δίλαλε θιηληθά 
πξσηόθνιια, ζα κπνξνύζακε λα 
θηάζνπκε πάξα πνιύ ςειά. 
Έρνπκε ηελ ηερληθή ππνδνκή λα 

θηάζνπκε ςειά αιιά καο ιείπεη 
ε αξρηθή πιεξνθνξία. 

 

Όηαλ θάηη 

γίλεηαη ζηγά 
ζηγά θαη 
αιιάδεη ν 
θύθινο 

ζπλέρεηα ζα 
έπξεπε ήδε 
λα ην έρεηο 
πάξεη. 

Οπόηε 
πξνζπαζείο 
λα αιιάμεηο. 
Απηό ην 

θάλνπκε ηα 
ηειεπηαία 
ηξία ρξόληα 
θαη έρνπκε 

θάλεη πνιύ 
κεγάια 
βήκαηα. 
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Πσο 

θαληάδεζηε 

όηη ζα 

κπνξνύζε λα 

αλαπηπρζεί 

ην 

πεξηβάιινλ 

γηα λα 

ππνδερηεί 

ηελ 

θαηλνηνκία 

ηεο 

ειεθηξνληθή

ο πγείαο 

ηνπο 

επόκελνπο 

12 κήλεο κε 

24 κήλεο ζε 

έλα δεκόζην 

λνζνθνκείν 

Γε ην θαληάδνκαη.  

φρη κφλν νη 
δπζθνιίεο, εγψ 
ζέισ λα πσ φηη ην 
θνκκάηη ηεο 

ειεθηξνληθήο 
πγείαο θαη γεληθά 
ζην θνκκάηη ηεο 
πιεξνθνξηθήο πνπ 

έρεη λα θάλεη κε 
ηελ πγεία είηε 
αθνξά 
δηνηθεηηθννηθνλνκ

ηθφ θνκκάηη είηε 
αθνξά 
ηαηξνλνζειεπηηθφ 
θνκκάηη έρεη λα 

θάλεη θαζαξά κε 
ζπκθέξνληα. 
Οπφηε είλαη , 
ζεσξψ φηη γηα λα 

κπνξέζεη λα 
πξνρσξήζεη ην 
πξάγκα ζε απηή 
ηελ ρψξα ζα 

πξέπεη αλ κε ηη 
άιιν λα θχγνπλ ηα 
ζπκθέξνληα απφ 
ηε κέζε. Αλ δε 

θχγνπλ ηα 
ζπκθέξνληα απφ 
ηε κέζε δε ζα 
πξνρσξήζεη πνηέ. 

 

Δίλαη ηφζα πνιιά πνπ 

δε μέξσ απφ πνπ λα 
πξσηνμεθηλήζσ θαη ηη 
λα αθήζσ. Απηφ πνπ 
είπα πξνεγνπκέλσο, 

ζα πξνζπαζνχζα λα 
αλεβάζσ ην 
λνζνθνκείν ζηε 
θιίκαθα ηνπ HIMS, 

φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξν. 
Λακβάλσ ππφςηλ ην 
νηθνλνκηθφ θνκκάηη –

νη πξνππνινγηζκνί 
είλαη κε ην 
ζηαγνλφκεηξν γηα λα 
αλαπηχμνπκε 

πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα αθφκα θαη 
ζε επίπεδν h. Γειαδή 
λα ζνπ δψζσ λα 

θαηαιάβεηο έλα απιφ 
παξάδεηγκα, δελ 
έρνπκε ππνινγηζηέο. 
Τπάξρνπλ εδψ ζην 

λνζνθνκείν 
ππνινγηζηέο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ απφ ην 
1998. Σνπο θξαηάκε 

κε ελέζεηο. Γειαδή ε 
παξέκβαζε ηεο 
παξέκβαζεο έρνπκε 
αιιάμεη 10 θνξέο. 

Έρεη μεθηλήζεη έλα 
αίηεκα ηνπ ηκήκαηφο 
καο γηα πξνκήζεηα ηνλ 
Ηνχιην ηνπ 2018 θαη 

αθφκα δελ έρεη 
νινθιεξσζεί. Οπφηε 
ηη λα ζνπ πσ ηη ζα 
έθαλα φηαλ ππάξρεη 

ηέηνηα νηθνλνκηθή 
δπζπξαγεία. 

 

Ήδε είκαζηε 

αξθεηά θαηλνηφκν 
λνζνθνκείν δηφηη 
ε ρεηξνπξγηθή 
θιηληθή δελ έρεη 

θαζφινπ 
hardcopy –
θπζηθνχο 
θαθέινπο. Δίλαη 

κφλν ςεθηαθά. Οη 
γηαηξνί 
επηζθέπηνληαη 
ηνπο αζζελείο κε 

ηα tablets ηνπο. 
Έρνπλ ηα tablet, 
θάλνπλ ηε 
λνζειεία δίλνπλ 

απφ εθεί είλαη 
πιήξε ςεθηαθά. 
Απηφ ζα 
λνζνθνκείν 

δεκφζην πξέπεη 
λα είκαζηε νη 
κνλαδηθνί. 
Γειαδή θάλνπκε 

φηη κπνξνχκε ζα 
βήκαηα θαη ην 
θάλνπκε 
ππνρξεσηηθά ζηε 

ρεηξνπξγηθή  γηα 
λα δνχκε πψο ζα 
δνπιέςεη θαη λα 
πάεη πεξηζζφηεξν. 

Φπζηθά 
βξίζθνπκε 
κεγάιεο 
αληηζηάζεηο απφ 

ηνπο γηαηξνχο, 
ηεο πην παιηάο 
ειηθίαο πνπ δελ 
κπνξνχλ λα 

δερηνχλ φηη αλ 
δελ έρνπλ ην 
ραξηί κπξνζηά 
κνπ δε κπνξψ λα 

θάλσ δηάγλσζε. 
Αιιά θαη απηνί 
φηαλ κε ην θαηξφ 
βιέπνπλ πσο 

ιεηηνπξγεί ην 

Θα πξέπεη λα 

γίλνπλ  αξθεηέο 
αιιαγέο. Γελ 
κπνξώ λα πσ 
θάλνπκε ζηαζεξά 

βήκαηα αιιά 
πξέπεη λα γίλνπλ 
αθόκα 
κεγαιύηεξα γηα 

λα ζπκβαδίδνπκε 
κε ηηο ςεθηαθέο 
αιιαγέο. Υξόλν 
κε ην ρξόλν 

πξνζπαζνύκε λα 
αλαβαζκίζνπκε 
ηελ ήδε 
ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ε 
νπνία είλαη ε 
δηαζύλδεζε ηνπ 
ειεθηξνληθνύ 

θαθέινπ ελόο 
αζζελνύο κε ηνλ 
γηαηξό ηνπ. Καη 
όρη κόλν απηό 

αιιά 
πξνζπαζνύκε λα 
εγθαηαζηήζνπκε 
ην ERS. Γηα λα 

ζε θάλσ λα 
θαηαιάβεηο ην 
ERS είλαη ην 
ζύζηεκα όπνπ 

κπνξεί λα 
ζπλδπάζεη ηηο 
απεηθνληζηηθέο 
εμεηάζεηο κε 

εηθόλεο. Γειαδή 
ζε θάζε εηθόλα 
απνζεθεύεηαη θαη 
ε αληίζηνηρε 

γλσκάηεπζε. 
Απηό πνπ 
πξνζπαζνύκε 
επίζεο λα 

θηηάμνπκε είλαη 
ηνλ Ηαηξηθό 
θάθειν 
αζζελνύο. Ο 

αζζελήο ζην 

Μεγαιχηεξε

ο επελδχζεηο 
ζε 
ζπζηήκαηα 
πιεξνθνξηα

θά. Θα 
πξέπεη θάζε 
λνζνθνκείν 
λα πεηάμεη 

απφ πάλσ 
ηεο ηε 
ραξηνχξα 
αιιά θαη 

ηνπο 
ππνινγηζηέο 
ηνπ 90 θαη 
λα 

εθνδηαζηεί 
κε ζχγρξνλν 
ηερλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ. 

Οη αιιαγέο 
είλαη 
δχζθνιεο 
αιιά ζα 

πξέπεη λα 
γίλνπλ. Καη 
επηηέινπο 
λα 

πξνζιεθζν
χλ άηνκα 
εθπαηδεπκέλ
α πάλσ ζηα 

πιεξνθνξηα
θά 
ζπζηήκαηα. 
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ζχζηεκα, δελ 

ιέλε φρη , δελ 
θέξλνπλ 
αληηξξήζεηο. 
Οπφηε κέζα ζην 

ρξφλν επεηδή 
έρνπκε ζπδεηήζεη 
ήδε κε ηελ 
δηνίθεζε θαη κε 

ηελ δηεχζπλζε 
θπξίσο ηα ζέκαηα 
πνπ καο θαίλε λα 
έξζνπλ καο έρνπλ 

πεη φηη ζα ην δνπλ 
ζην ηέινο ηνπ 
έηνπο. Ήδε  
έρνπκε πάξεη 

έγθξηζε ζηα 
πεξηζζφηεξα ζε 
έλα ρξφλν ζα 
είκαζηε ζε πνιχ 

θαιχηεξν 
ςεθηαθφ επίπεδν 
απ φηη είκαζηε 
ηψξα. Σψξα ζε 

ζέκα θαηλνηνκίαο 
αλάινγα πσο ζα 
καο βνιέςεη θαη 
εκάο λα 

θηλεζνχκε. 

 

λνζνθνκείν καο 

έρεη ειεθηξνληθό 
θάθειν 
λνζειείαο αιιά 
δελ έρεη ηαηξηθό 

θάθειν. 
Τπάξρνπλ 
επηπιένλ γηαηξνί  
κεγαιύηεξεο 

ειηθίαο νη νπνίνη 
δε 
ρξεζηκνπνηνύλ 
ηηο λέεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο πνπ 
ζα ηνπο δείμνπκε. 
Οπόηε 
ζηνρεύνπκε ζε 

κία θαιύηεξε 
εθπαίδεπζε 
απηώλ ησλ 
αλζξώπσλ. 

 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο νη ππάιιεινη ησλ δεκνζίσλ 
λνζνθνκείσλ θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξεηο πνιχ βαζηθέο εξσηήζεηο νη 
νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηε ζρέζε ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ κε ηε 

θπβέξλεζε αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη πάξνρνη ηεο 
πγείαο. Σέινο δίλνληαη απφ πιεπξάο ηνπο νξηζκέλεο ιχζεηο γηα ην ηη ζα έθαλαλ νη ίδηνη 
αλ βξίζθνληαλ ζε θάπνηα αλψηεξε ζέζε ζηε θπβέξλεζε. 
ηε πξψηε εξψηεζε ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο νη ζπλνκηιεηέο κνπ θαινχληαλ λα 

απαληήζνπλ αλ ζεσξνχλ φηη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν είλαη 
αξθεηφο γηα λα αλαπηπρζεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο κέζα ζ‘ έλα ρξφλν.  

o Ο Τ1 θαη Τ2  απάληεζαλ φηη ην λνζνθνκείν δελ δηαζέηεη επαξθή 

πξνυπνινγηζκφ γηα θάηη ηέηνην ελψ ε Τ3 ήηαλ πην αλαιπηηθή ζηελ απάληεζή 

ηεο. πγθεθξηκέλα καο είπε φηη θάζε ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη 

εμνπιηζκέλν κε παιηνχο ππνινγηζηέο  ελψ ηα αηηήκαηά ηεο έρνπλ απνξξηθζεί 

κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. Σν κφλν πνπ αιιάδεη είλαη φηη 

ραιάεη. εκείσζε επίζεο φηη δελ ππάξρεη θεληξηθφ antivirus ελψ ήηαλ 

αηζηφδνμε ζηελ απφθηεζή ηνπ ζην επφκελν ηξίκελν. Παξαθάησ δίλεηαη 

αλαιπηηθά ε απάληεζε ηεο Τ3: 
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«Έρνπκε ππνινγηζηέο ζε θάζε ηκήκα αιιά είλαη πάξα πνιύ παιηνί. Έρσ θάλεη 

αίηεκα λα καο θέξνπλ θαηλνύξηα, δελ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα. Οπόηε ηα κόλα πνπ 

αιιάδνπκε όηαλ θαηαθέξνπκε θαη καο ην εγθξίλνπλ είλαη θάπνηα πνπ ραιάλε. 

Αιιηώο ζα ςεθηαθά, ελώ έρνπκε ηα αξρεία δελ έρνπκε ηόζν ηα κεραλήκαηα 

ώζηε λα πηάζνπλ ηηο ηαρύηεηεο πνπ ζέινπκε ή ηελ απεηθόληζε. Μόλν ν 

εμνπιηζκόο είλαη παξσρεκέλνο παιηόο. Όκσο ζα ηερλνινγία έρνπκε κεγάιν 

βαζκό, είκαζηε πνιύ θαιά. Γελ έρνπκε αθόκα θεληξηθό antivirus  κέρξη ηέινο 

ηνπ ηξηκήλνπ κνπ είπαλ όηη ζα ην πάξνπκε. Οπόηε πηζηεύσ όηη θάλνπκε θαιά 

βήκαηα θαη ζα είκαζηε θαιά. α λνζνθνκείν πηζηεύσ είκαζηε από ηα 

λνζνθνκεία πνπ έρνπκε πνιύ θαιά ηα ςεθηαθά καο αξρεία-αλ θαη δελ ππάξρεη 

θάηη πνπ δε ςεθηνπνηείηαη.» 

o Οη Τ4 θαη Τ5 ηφληζαλ φηη κέζα ζ έλα δεκφζην λνζνθνκείν νη αλάγθεο είλαη 

πάξα πνιιέο αιιά ζεκείσζαλ αηζηφδνμα φηη κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε κπνξνχλ 

λα θαηαθέξνπλ λα θαιχςνπλ άιιεο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ηε δεχηεξε εξψηεζε νη ζπλνκηιεηέο κνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ αλ ε θπβέξλεζε 
βνεζάεη ην δεκφζην λνζνθνκείν ζην νπνίν εξγάδνληαη λα θέξνπλ ηελ 
ειεθηξνληθή πγεία. ηελ εξψηεζε απηή ζα παξαηεξήζνπκε ηελ δπζαξέζθεηα ησλ 
ππαιιήισλ απέλαληη ζηε ιέμε « βνήζεηα θπβέξλεζεο». 

o Ο Τ1  απάληεζε φηη ην ζεσξεηηθφ κε ην πξαθηηθφ επίπεδν απέρνπλ θαηά πνιχ. 
Γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ελλννχζε θπζηθά παξαηέζεθαλ θαη άιιεο εξσηήζεηο. 
Ο δηάινγνο δίλεηαη παξαθάησ : 

Τ1:ε ζεσξεηηθό επίπεδν ζεηηθό ζε πξαθηηθό επίπεδν αξλεηηθό. Γειαδή κπνξεί λα 
έρνπλ ηελ δηάζεζε λα πξνρσξήζεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη από 
πνπζελά θαη ην πώο ζα γίλεη απηή ε ρξεκαηνδόηεζε . δειαδή ιέκε ζέισ λα αγνξάζσ 
π.ρ. κία πόξζε. Αλ δελ έρσ όκσο ηα ιεθηά δε κπνξώ λα ηελ αγνξάζσ. Άξα ζεσξεηηθά 

λαη ζεσξώ όηη έρνπκε ηελ δηάζεζε λα γίλνπλ όια ειεθηξνληθά, γίλνληαη πξνζπάζεηεο, 
έηζη, αιιά δελ είλαη μεθάζαξν πνηνο ζα επηβαξπλζεί ην θόζηνο απηήο ηεο δεκηάο.  

 

Δ : Οπόηε ζεσξείηαη όηη ε θπβέξλεζε δε βνεζάεη όζν πξέπεη έλα λνζνθνκείν δεκόζην?  

Y1: Γελ έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα δεη ηελ αλάγθε ηελ κεγάιε αλάγθε απηή ηε ζηηγκή ζε 
έλα κεγάιν δεκόζην λνζνθνκείν θαη λα πεη όηη ην ρξεκαηνδνηώ είηε κέζσ ΔΠΑ είηε 
από άιινπο πόξνπο. 

 
o Έληνλε ζα παξαηεξήζνπκε θαη ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ Τ2 ν νπνίνο καο είπε κε 

ζαξθαζηηθφ ηξφπν φηη δε μέξεη θαλ ηη ζεκαίλεη « θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε». 

πσο θαη ζηνλ Τ1 επηκείλακε κε επηπιένλ εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

νινθιεξσκέλε απάληεζε ηνπ ζπλνκηιεηή καο. Παξαθάησ δίλεηαη ν αθξηβήο 

δηάινγνο κε ηνλ Τ2: 

Τ2 :Κπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο? Γε λνκίδσ όηη ππάξρεη θάηη ηέηνην. 

        Δ : Δίλαη αλεπαξθή ζεσξείηαη 
Y2: Δληειώο. Σνπιάρηζηνλ εγώ δελ έρσ αληηιεθζεί θάηη λα ππάξρεη θακία θπβεξλεηηθή 
ππνζηήξημε. 
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Δ : Γειαδή ζεσξείηαη όηη από ηα πξνεγνύκελα 5 ρξόληα σο ζήκεξα δε ζαο έρεη 
βνεζήζεη θαζόινπ ε θπβέξλεζε λα αλαπηπρηείηε θαη ν πξνϋπνινγηζκόο... 
Y2: ε νηθνλνκηθό επίπεδν? 

Δ : λαη ζε νηθνλνκηθό επίπεδν 
Y2 : δηόηη είλαη θαη ην ηερληθό επίπεδν, δελ είλαη κόλν ην νηθνλνκηθό. Δληάμεη, θνίηαμε 
ε θπβέξλεζε δε κπνξεί λα βνεζήζεη έλα  λνζνθνκείν μερσξηζηά. Σν ίδην ην λνζνθνκείν 
πξέπεη λα πξνβιέςεη, λα πξνδηαγξάςεη θαη λα δεηήζεη ηα αλάινγα θνλδύιηα. Δκείο απηό 

ην θάλνπκε επηκεξηζηηθά δειαδή αλάινγα ηη ζέινπκε μέξσ εγώ πνηα εθαξκνγή ζέινπκε 
λα αλαπηύμνπκε ηώξα θαηεπζύλνπκε ηηο αηηήζεηο καο πξνο απηό ην θνκκάηη. Γελ 
ππάξρεη θάπνηα θεληξηθή πνιηηηθή , κέρξη ηώξα ηνπιάρηζηνλ δελ έρσ αληηιεθζεί εγώ 
πνπ λα ιέεη όηη ηώξα ππάξρεη ηώξα πξόζθαηα έρεη αθνπζηεί λα ιέγεηαη θάηη γηα ην ΣΔΠ, 

γηα ην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. Βέβαηα από ηηο εθεκεξίδεο θαη ηηο ηειενξάζεηο. 
Δκάο δελ έρεη θηάζεη θάηη πξαθηηθά, εδώ είλαη δεκόζην. Αλ δε γίλεη ε απαξαίηεηε 
αιιεινγξαθία λα έξζνπλ έγγξαθα, απνθάζεηο θηιπ δε κπνξεί λα θηλεζεί θάπνηα 
δηαδηθαζία. 

o Ζ Τ3 ππάιιεινο αλ θαη αξρηθά ρξεηάζηεθε λα ηεο εμεγήζνπκε ηελ εξψηεζε 

καο είπε φηη δελ έρεη ηδέα κε απηφ θαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ην 

δηαρεηξίδεηαη ην νηθνλνκηθφ ηκήκα. Παξαθάησ δίλεηαη ν δηάινγφο καο : 

 
Τ3 : Γελ έρσ θαηαιάβεη θαλ ηη ξσηάο. 

E: ζαο βνεζάεη ε θπβέξλεζε θαη ε θάζε θπβέξλεζε ζην έξγν ζαο κε εηδηθά θνλδύιηα.  

Τ3 : Απηά ηα δηαρεηξίδεηαη ην νηθνλνκηθό ηκήκα . εγώ δελ έρσ ηδέα.  Δκείο μέξνπκε ηη 
δεηάκε, καο είπαλ επίζεκα πέξπζη όηη δελ θηάλαλε ηα ρξήκαηα γηα antivirus ,μαλά 
θάλακε θέηνο ην αίηεκα καο είπαλ λαη. Πέξπζη καο είραλ πάξεη θάηη ην 19 ή ην 18 ήηαλ 
αξρίζακε ην server. Έλα κεγάιν θόζηνο γύξσ ζηα 30000 αλ ζπκάκαη.  νπόηε θαη απηή 

ινγηθά είλαη θαιά. Θα ζέιακε πνιύ πεξηζζόηεξα ελλνείηαη. Θα ζέιακε ηα packs. Σα 
packs ζηνηρίδνπλε γύξσ ζηα 200000. Φαληάδνκαη όηη θάζε λνζνθνκείν ζέιεη packs δε 
ζα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε θάζε λνζνθνκείν 200000 ζην πξνϋπνινγηζκό επηπιένλ. 
Γηαηί καο είπαλ όηη αλ ηα δεηήζνπκε ηόζα ρξήκαηα δε ζα κπνξνύζακε λα πάξνπκε 

θάξκαθα. Ννζνθνκείν είκαζηε νπόηε έρνπλ πξνηαηξεόηεηα άιιεο αλάγθεο.  
o Ο Τ4 κε πηα πηθξία θαη ζαξθάδνληαο ηελ φιε θαηάζηαζε καο είπε φηη δελ 

ππάξρεη βνήζεηα ελψ ηα αηηήκαηά ηνπο δελ πινπνηνχληαη ή παίξλνπλ αξθεηά 

ρξφληα. Απφ ηελ άιιε ε Τ5 ήηαλ ε πην αηζηφδνμε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ζπλνκηιεηέο ιέγνληάο καο φηη νη απαηηήζεηο είλαη πνιιέο πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηεί κηα θπβέξλεζε θαη απφ ηε δηθή ηεο εκπεηξία βιέπεη φηη παξφιν 

ηηο θαζπζηεξήζεηο ηα αηηήκαηά ηνπο πινπνηνχληαη. 

 ηελ ηξίηε εξψηεζε θαινχληαλ λα απαληήζνπλ πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πάξνρνη ηεο ειεθηξνληθήο Τγείαο. Οη απαληήζεηο ήηαλ πνηθίιεο 
θαη αμίδεη λα ηηο αλαθέξνπκε. πγθεθξηκέλα: 

 O Y1 δήισζε φηη ε έλαξμε ηεο εθαξκνγήο νξηζκέλσλ έξγσλ ζα βνεζνχζε 

ζηελ αλάπηπμε δειψλνληαο φηη νη δπζθνιίεο πξνέξρνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ 

budget κηαο εηαηξείαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο αιιά θαη θαηά πφζν είλαη 

εθνδηαζκέλν θαιά ην λνζνθνκείν κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Τ2 ζεσξεί φηη  θχξηα πξφθιεζε απνηειεί ν 

Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο δίλνληάο καο ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ θαη 
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δειψλνληάο καο φηη ιείπεη απφ ηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα λνζνθνκεία  θάηη 

πνπ δπζθνιεχεη ηελ πινπνίεζε ησλ λνζνθνκείσλ λα δηαζέζνπλ έλα θεληξηθφ 

ζχζηεκα. 

 Απφ ηελ δηθή ηεο νπηηθή ε Τ3 καο δήισζε φηη ιφγσ έιιεηςεο θνλδπιίσλ δελ 

ππάξρεη ηφζν ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα λα δνζνχλ ειεθηξνληθά φιεο νη 

εμεηάζεηο θαη φρη ζε κεξηθά ηκήκαηα. Δπηπιένλ ηφληζε φηη ζα θχξηα 

πξφθιεζε είλαη ην απφξξεην αζζελψλ αιιά θαη ε ζσζηή πξφζβαζε ησλ 

αζζελψλ ζην ζχζηεκα πγείαο. 

 Ο Τ4 ηφληζε φπσο θαη νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη ηνπ φηη ε απνπζία ζχγρξνλνπ 

εμνπιηζκνχ ζα απνηειεί κηα θχξηα πξφθιεζε αιιά θαη ην απαίδεπην 

πξνζσπηθφ. ην ίδην επηρείξεκα ήξζε λα ζηαζεί θαη ε απάληεζε ηεο Τ5 ε 

νπνία ζεσξεί ηφζν ηελ έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο απφ ηνπο ππαιιήινπο φζν θαη ε έιιεηςε πφξσλ κηα πξφθιεζε 

πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ . 

ηε ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηέηαξηνπ ηκήκαηνο νη ππάιιεινη θαινχληαλ λα 
θαληαζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θάπνηα αλψηεξε θπβεξλεηηθή ζέζε θαη λα 

πξνηείλνπλ απηνί ιχζεηο αιιά θαη ελέξγεηεο γηα έλα δεκφζην λνζνθνκείν.  
 Ο Τ1  αλαθέξεη φηη ζα έπαηξλε φινπο ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη αλ ιεηηνπξγνχζε θάηη ζα έπαηξλε ηα ρξήκαηα 

πίζσ.  

 Ο Τ2 αλαθέξεη φηη ζα πξνζπαζνχζε λα αλεβάζεη ην λνζνθνκείν ζηε θιίκαθα 

ηνπ HIMS. 

 Ζ Τ3 ζεσξεί φηη θχξην ηεο κέιεκα αλ ήηαλ ζε κηα ζέζε ηέηνηα είλαη λα δψζεη 

κεγαιχηεξα θνλδχιηα δηφηη ρξεηάδνληαη πνιιά γηα λα πνχκε φηη έλα 

λνζνθνκείν έρεη εηζέιζεη ζ ςεθηαθή επνρή. Δπηπιένλ αλαθέξεη ηε ζσζηή 

δηαρείξηζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ν νπνίνο φπσο ραξαθηήξηζε ππνιεηηνπξγεί ελψ ζα 

έδηλε βάζε ζε έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα επέηξεπε ζηνπο γηαηξνχο λα 

βιέπνπλ ηηο εμεηάζεηο. 

 Ο Τ4 καο αλαθέξεη φηη απηφ πνπ ζα έθαλε ήηαλ λα δψζεη ηελ πξέπνπζα 

ζεκαζία ζηα επαξρηαθά λνζνθνκεία ηα νπνία γηα νιφθιεξν λνκφ 

αλαγθάδνληαη λα πάλε κφλν ζ έλα λνζνθνκείν ην νπνίν ππνιεηηνπξγεί. Θα 

ελίζρπε κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα γηα λα κπνξνχλ νη γηαηξνί νπνηνδήπνηε 

λνζνθνκείνπ λα βιέπνπλ ηηο εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ αλαθέξνληαο ηα packs.  

 Ζ Τ5 ηέινο ζεσξεί φηη ζα έδηλε κεγαιχηεξε βάζε ζηα άηνκα πνπ ζα δηφξηδε 

ζε ηέηνηεο ζέζεηο αιιά θαη λα κπνξέζεη λα παξέρεη ζε θάζε λνζνθνκείν ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ. 
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4
ν
 κέξνο  

ΔΡΧΣΖΔΗ  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Πηζηεύεηε όηη ην 

λνζνθνκείν 

δηαζέηεη επαξθεί 

πξνϋπνινγηζκό κε 

ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηνπ 

ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ 

ηνπο επόκελνπο 12 

κήλεο? 

 

 

πσο ηφληζα 
θαη απφ ηελ 
αξρή ηεο 

θνπβέληαο , φρη 
δελ ππάξρεη. 

 

Όρη . ζαθέζηαηα όρη. 

 

Έρνπκε 
ππνινγηζηέο ζε 
θάζε ηκήκα 

αιιά είλαη 
πάξα πνιύ 
παιηνί. Έρσ 
θάλεη αίηεκα 

λα καο θέξνπλ 
θαηλνύξηα, δελ 
ππάξρνπλ ηα 
ρξήκαηα. 

Οπόηε ηα κόλα 
πνπ αιιάδνπκε 
όηαλ 
θαηαθέξνπκε 

θαη καο ην 
εγθξίλνπλ 
είλαη θάπνηα 
πνπ ραιάλε. 

Αιιηώο ζα 
ςεθηαθά, ελώ 
έρνπκε ηα 
αξρεία δελ 

έρνπκε ηόζν 
ηα 
κεραλήκαηα 
ώζηε λα 

πηάζνπλ ηηο 
ηαρύηεηεο πνπ 
ζέινπκε ή ηελ 
απεηθόληζε. 

Μόλν ν 
εμνπιηζκόο 
είλαη 
παξσρεκέλνο 

παιηόο. Όκσο 
ζα 
ηερλννινγία 
έρνπκε κεγάιν 

βαζκό, 
είκαζηε πνιύ 
θαιά. Γελ 
έρνπκε αθόκα 

θεληξηθν 
antivirus  
κέρξη ηέινο 

Όρη. Καη βέβαηα όρη. 
ε έλα λνζνθνκείν νη 
αλάγθεο είλαη πνιιέο. 

Δίκαζηε αηζηόδνμνη 
θαη πξνζπαζνύκε λα 
κε θάλνπκε ζπαηάιεο 
κε ζθνπό λα 

αθνινπζνύκε ηε 
ςεθηαθή επνρή. Όια 
ρξεηάδνληαη έλα κέηξν 
θαη απηό μεθηλάεη από 

ηελ δηνίθεζε γηα εκέλα 
όπνπ επηπρώο εδώ 
είκαζηε πνιύ θαιά θαη 
πξνζπαζνύκε λα ηα 

βγάινπκε πέξα ζηηο 
δύζθνιεο επνρέο ηεο 
ρώξαο καο. 

 

Κνίηαμε 
λα δεηο. 
Όπσο 

ζνπ είπα 
ιόγσ όηη 
ην 
λνζνθνκε

ίν είλαη 
αξθεηά 
κεγάιν 
ππάξρνπλ 

πνιιέο 
αλάγθεο. 
Ωζηόζν 
κε ζσζηή 

δηαρείξηζ
ε 
θαιύπηνπ
κε θάηη 

πεξηζζόηε
ξν από 
ηηο 
βαζηθέο 

αλάγθεο. 
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ηνπ ηξηκήλνπ 

κνπ είπαλ όηη 
ζα ην 
πάξνπκε. 
Οπόηε πηζηεύσ 

όηη θάλνπκε 
θαιά βήκαηα 
θαη ζα είκαζηε 
θαιά. α 

λνζνθνκείν 
πηζηεύσ 
είκαζηε από ηα 
λνζνθνκεία 

πνπ έρνπκε 
πνιύ θαιά ηα 
ςεθηαθά καο 
αξρεία-αλ θαη 

δελ ππάξρεη 
θάηη πνπ δε 
ςεθηνπνηείηαη. 

 

Πσο ζα 

πεξηγξάθαηε ην 

ύςνο ηεο 

θπβεξλεηηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεηαη γηα ηελ 

πξόνδν ηεο 

ειεθηξνληθήο 

πγείαο? 

ε ζεσξεηηθό 
επίπεδν ζεηηθό 

ζε πξαθηηθό 
επίπεδν 
αξλεηηθό. 
Γειαδή κπνξεί 

λα έρνπλ ηελ 
δηάζεζε λα 
πξνρσξήζεη κηα 
ηέηνηα 

δηαδηθαζία αιιά 
δελ 
πξνζδηνξίδεηαη 
από πνπζελά θαη 

ην πώο ζα γίλεη 
απηή ε 
ρξεκαηνδόηεζε . 
δειαδή ιέκε 

ζέισ λα 
αγνξάζσ π.ρ. 
κία πόξζε. Αλ 

Κπβεξλεηηθήο 
ππνζηήξημεο?Γε 

λνκίδσ όηη ππάξρεη 
θάηη ηέηνην. 
Δ : είλαη αλεπαξθή 
ζεσξείηαη 

Π: Δληειώο. 
Σνπιάρηζηνλ εγώ δελ 
έρσ αληηιεθζεί θάηη 
λα ππάξρεη θακία 

θπβεξλεηηθή 
ππνζηήξημε. 
Δ : Γειαδή ζεσξείηαη 
όηη από ηα 

πξνεγνύκελα 5 
ρξόληα σο ζήκεξα δε 
ζαο έρεη βνεζήζεη 
θαζόινπ ε θπβέξλεζε 

λα αλαπηπρηείηε θαη ν 
πξνϋπνινγηζκόο... 
Π: ε νηθνλνκηθό 

Απηά ηα 
δηαρεηξίδεηαη 

ην νηθνλνκηθό 
ηκήκα . εγώ 
δελ έρσ ηδέα 
.Δκείο μέξνπκε 

ηη δεηάκε, καο 
είπαλ επίζεκα 
πέξπζη όηη δελ 
θηάλαλε ηα 

ρξήκαηα γηα 
antivirus 
,μαλά θάλακε 
θέηνο ην 

αίηεκα καο 
είπαλ λαη. 
Πέξπζη καο 
είραλ πάξεη 

θάηη ην 19 ή ην 
18 ήηαλ 
αξρίζακε ην 

Γε ζα ήζεια λα ζε 
απνγνεηεύζσ αιιά θαη 

λα κελ απαληνύζα ζε 
απηή ηελ εξώηεζε 
ράξε ζα κ έθαλεο 
(ραρα). Εεηάκε θάηη 

θαη δήηεκα λα γίλεη 
κεηά από δύν ρξόληα. 
ην ηέινο μερλάκε ηη 
είρακε δεηήζεη. Αιιά 

πηζηεύσ δελ είκαζηε 
ην 
κνλαδηθόλνζνθνκείν. 
πλήζσο ηα 

επαξρηαθά λνζνθνκεία 
παξαγθσλίδνληαη από 
ηελ θξαηηθή επίβιεςε 
θαη απηό είλαη 

ζιηβεξό. Αλάκεζά 
ηνπο βξίζθεηαη θαη ην 
δηθό καο Ννζνθνκείν 

Πξνζπαζ
εί λα καο 

βνεζά 
όπνπ 
κπνξεί. 
ε θάζε 

αίηεκα 
πνπ 
έρνπκε 
πεξηκέλνπ

κε κηα 
άκεζε 
ιύζε ε 
νπνία 

σζηόζν 
θαζπζηεξ
εί 
νξηζκέλεο 

θνξέο. 
Δίλαη 
θπζηνινγη
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δελ έρσ όκσο ηα 

ιεθηά δε κπνξώ 
λα ηελ αγνξάζσ. 
Άξα ζεσξεηηθά 
λαη ζεσξώ όηη 

έρνπκε ηελ 
δηάζεζε λα 
γίλνπλ όια 
ειεθηξνληθά, 

γίλνληαη 
πξνζπάζεηεο, 
έηζη, αιιά δελ 
είλαη μεθάζαξν 

πνηνο ζα 
επηβαξπλζεί ην 
θόζηνο απηήο 
ηεο δεκηάο. 

 

Δ : Οπόηε 
ζεσξείηαη όηη ε 
θπβέξλεζε δε 
βνεζάεη όζν 

πξέπεη έλα 
λνζνθνκείν 
δεκόζην? 

Φ: Γελ έρεη 
θηάζεη ζην 
ζεκείν λα δεη 

ηελ αλάγθε ηελ 
κεγάιε αλάγθε 
απηή ηε ζηηγκή 
ζε έλα κεγάιν 

δεκόζην 
λνζνθνκείν θαη 
λα πεη όηη ην 
ρξεκαηνδνηώ 

είηε κέζσ ΔΠΑ 
είηε από άιινπο 
πόξνπο.  

 

επίπεδν? 

Δ : λαη ζε νηθνλνκηθό 
επίπεδν 
Π : δηόηη είλαη θαη ην 
ηερληθό επίπεδν, δελ 

είλαη κόλν ην 
νηθνλνκηθό. Δληάμεη, 
θνίηαμε ε θπβέξλεζε 
δε κπνξεί λα 

βνεζήζεη έλα 
λνζνθνκείν 
μερσξηζηά. Σν ίδην ην 
λνζνθνκείν πξέπεη λα 

πξνβιέςεη, λα 
πξνδηαγξάςεη θαη λα 
δεηήζεη ηα αλάινγα 
θνλδύιηα. Δκείο απηό 

ην θάλνπκε 
επηκεξηζηηθά δειαδή 
αλάινγα ηη ζέινπκε 
μέξσ εγώ πνηα 

εθαξκνγή ζέινπκε λα 
αλαπηύμνπκε ηώξα 
θαηεπζύλνπκε ηηο 
αηηήζεηο καο πξνο 

απηό ην θνκκάηη. Γελ 
ππάξρεη θάπνηα 
θεληξηθή πνιηηηθή , 
κέρξη ηώξα 

ηνπιάρηζηνλ δελ έρσ 
αληηιεθζεί εγώ πνπ 
λα ιέεη όηη ηώξα 
ππάξρεη ηώξα 

πξόζθαηα έρεη 
αθνπζηεί λα ιέγεηαη 
θάηη γηα ην ΣΔΠ, γηα 
ην ηκήκα επεηγόλησλ 

πεξηζηαηηθώλ. Βέβαηα 
από ηηο εθεκεξίδεο 
θαη ηηο ηειενξάζεηο. 
Δκάο δελ έρεη θηάζεη 

θάηη πξαθηηθά, εδώ 
είλαη δεκόζην. Αλ δε 
γίλεη ε απαξαίηεηε 
αιιεινγξαθία λα 

έξζνπλ έγγξαθα, 
απνθάζεηο θηιπ δε 
κπνξεί λα θηλεζεί 
θάπνηα δηαδηθαζία. 

 

server. Έλα 

κεγάιν θόζηνο 
γύξσ ζηα 
30000 αλ 
ζπκάκαη. 

νπόηε θαη απηή 
ινγηθά είλαη 
θαιά. Θα 
ζέιακε πνιύ 

πεξηζζόηεξα 
ελλνείηαη. Θα 
ζέιακε ηα 
packs. Σα 

packs 
ζηνηρίδνπλε 
γύξσ ζηα 
200000. 

Φαληάδνκαη 
όηη θάζε 
λνζνθνκείν 
ζέιεη packs δε 

ζα κπνξνύλ λα 
δηαηεζνύλ ζε 
θάζε 
λνζνθνκείν 

200000 ζην 
πξνϋπνινγηζκ
ό επηπιένλ. 
Γηαηί καο 

είπαλ όηη αλ ηα 
δεηήζνπκε 
ηόζα ρξήκαηα 
δε ζα 

κπνξνύζακε 
λα πάξνπκε 
θάξκαθα. 
Ννζνθνκείν 

είκαζηε νπόηε 
έρνπλ 
πξνηεξαηόηεηα 
άιιεο αλάγθεο. 

 

αιιά πξνζπαζνύκε 

όπσο ζ είπα λα έρνπκε 
κηα θαιή ζπλεξγαζία ε 
ππεξεζία καο κε ηελ 
δηνίθεζε θαη απηή κε 

ηε ζεηξά ηεο λα 
πξνσζεί αηηήκαηά καο  
γηα θπβεξλεηηθά 
θνλδύιηα. Πηζηεύσ όηη 

δελ έρνπλ δεη αθόκα 
ηα πξνβιήκαηα πνπ 
έρεη έλα δεκόζην 
λνζνθνκείν θαη απηό 

είλαη πνπ καο πεγαίλεη 
πίζσ. 

 

θό. Κάησ 

από ηηο 
θηεξνύγεο 
ηεο 
ππάξρνπλ 

πνιιά 
λνζνθνκε
ία θαη 
εκείο 

πηζηεύνπκ
ε όηη 
είκαζηε 
ζε πνιύ 

θαιύηεξε 
κνίξα απ 
όηη άιια 
λνζνθνκε

ία. 
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Πνηεο είλαη νη 

θύξηεο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζήκεξα νη πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο 

πγείαο? 

 

Αλ θαηαιαβαίλσ 

θαιά ηελ 
εξώηεζε ζε 
ζρέζε κε ην πσο 
κπνξεί λα 

δηεπθνιύλεη ή κε 
ην πσο 
απαζρνιείηαη ζα 
δηεπθόιπλε πνιύ 

πεξηζζόηεξν αλ 
βαζηθή 
πξνϋπόζεζε 
ήηαλ λα άξρηδεο 

λα ην 
εθάξκνδεο. Γηα 
λα κπεηο ζηε 
δηαδηθαζία λα ην 

εθαξκόζεηο 
πξέπεη λα έρεηο 
από πίζσ 
ππνδνκή. Πνηα 

είλαη απηή ε 
ππνδνκή? 
Φπζηθά θαη ζε 
αλζξώπηλν 

δπλακηθό αιιά 
θαη ζε 
νηθνλνκηθό 
budget λα 

κπνξέζεηο λα 
πινπνηήζεηο 
ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίεο κε 

ζθνπό λα έρεηο 
ην επηζπκεηό 
απνηέιεζκα 

 

Σν ηη κέιεη γελέζζαη 

ςεθηνπνίεζε γεληθά 
πξνρσξάεη ξαγδαία 
ζηα λνζνθνκεία . 
απηό πνπ ιείπεη 

γεληθά από ηελ 
Διιάδα λνκίδσ όηη  
είλαη ν ειεθηξνληθόο 
θάθεινο πγείαο ζε 

επίπεδν ππνπξγείνπ. 
Γειαδή όιε ε 
πιεξνθνξία πνπ 
καδεύεηαη ζηα 

λνζνθνκεία λα 
θαηαιήγεη θαη λα 
είλαη επεμεξγάζηκε ζε 
θεληξηθό επίπεδν θαη 

όρη ζε ηαηξηθνύο 
θαθέινπο θαηά 
ηόπνπο ζηα 
λνζνθνκεία. Να 

θάλσ κηα 
δηεπθξίληζε. Απηό ζηα 
λνζνθνκεία ηα ιέκε 
Ζιεθηξνληθό Φάθειν 

Αζζελνύο. Όηαλ ιέκε 
ΖΦΤ ελλννύκε θάηη 
θεληξηθό. Απηό έρεη 
λα θάλεη κε όινπο 

ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 
θαη δηαρεηξίδεηαη 
θεληξηθά αο πνύκε ην 
Τπ. Τγείαο. Άξα 

ινηπόλ ζηνλ ηαηξηθό 
θάθειν πγείαο δελ 
έρεη γίλεη ηίπνηα. ε 
ηαηξηθό θάθειν 

ειεθηξνληθό 
αζζελνύο λαη ηνλ 
έρνπκε εθαξκόζεη 
θαιό βαζκό , όρη ζε 

πςειό αιιά ζε θα 

ίγνπξα ην 

γεγνλφο φηη 
ιφγσ 
έιιεηςεο 
θνλδπιίσλ θαη 

ρξεκαηνδφηεζ
εο δελ έρνπλ 
ηνλ 
θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ λα 
κπνξνχλ 
ειεθηξνληθά 
λα παξέρνπλ 

ηηο 
απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο 
ζηνπο 

αζζελείο. 
Δπίζεο ζα 
πξέπεη λα 
εμαζθαιηζηεί 

ην απφξξεην 
ησλ αζζελψλ . 
φια απηά είλαη 
αιπζίδα. Καη 

πξν πάλησλ 
αθνχ κηιάκε 
γηα ην ηαηξηθφ 
απφξξεην ζα 

πξέπεη λα 
παξέρεηαη  
αιιά θαη λα 
δνζεί έκθαζε 

ζηελ 
εμαζθάιηζε 
εχθνιεο 
πξφζβαζεο 

ζηελ 
πεξίζαιςε γηα 
φινπο ηνπο 
αλζξψπνπο 

θαη ηνπο 
ειηθησκέλνπο.  

 

Οη πξνθιήζεηο είλαη 

πνιιέο. Αξρηθά ζεσξώ 
όηη δελ ππάξρεη 
εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό. Καη όηαλ 

δνύκε ζηε ρώξα ηνπ « 
βνιέκαηνο» είλαη 
δύζθνιν λα 
μεθύγνπκε. Γειαδή ην 

λα εθπαηδεπηνύλ. 
Δπίζεο όπσο είπα δελ 
έρνπκε ηα θαηάιιεια 
ςεθηαθά ζπζηήκαηα 

γηα λα θάλνπκε ηηο 
αιιαγέο πνπ πξέπεη. 

 

Ζ 

δπζθνιία 
ηεο 
πξνζαξκν
γήο ησλ 

αηόκσλ 
πνπ δε 
γλσξίδνπ
λ από ηελ 

ηερλνινγί
α κε ηα 
πιεξνθνξ
ηαθά 

ζπζηήκαη
α ηνπ 
λνζνθνκε
ίνπ. Καη ε 

έιιεηςε 
θαηάιιει
σλ 
πόξσλ 

γηαηί 
όπσο ζ 
είπα δελ 
ππάξρνπλ 

ζε όια ηα 
λνζνθνκε
ία 
ζύγρξνλνη 

ππνινγηζη
έο. 

 

Εζείο αλ είζαζηαλ 

ζε κία ζέζε 

αλώηεξε κέζα ζηε 

θπβέξλεζε ,πσο ζα 

ζέιαηε λα 

αληηκεηώπηζε απηό 

Θα έπαηξλα 
φινπο ηνπο 

δηαγσληζκνχο 
πνπ έρνπλ γίλεη  
γηα απηή ηελ 
δηαδηθαζία. 

Θα πξνζπαζνύζα λα 
αλέβεη ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο ην λνζνθνκείν 
ζηε θιίκαθα ηνπ  
HIMS. Σώξα απηό 
πεξηθιείεη πάξα 

Μεγαιύηεξα 
θνλδύιηα ζην 

θνκκάηη ηεο 
πιεξνθνξηθήο 
γηαηί είκαζηε 
ζηε ςεθηαθή 

Απηό πνπ ζα έθαλα 
ήηαλ λα δώζσ ηελ 

πξέπνπζα ζεκαζία 
ζηα δεκόζηα 
λνζνθνκεία ησλ 
επαξρηώλ κε ηα 

Πξνζνρή 
ζηα 

άηνκα 
πνπ 
δηνξίδνλη
αη ζε 
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ην πξόβιεκα θαη 

πσο ζα 

θαληαδόζαζηαλ ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηνπ 

δεκόζηνπ 

λνζνθνκείνπ? 

 

πνπ δε 

ιεηηνπξγεί ζα 
έπαηξλα ηα 
ιεθηά πίζσ. Καη 
απφ εθεί θαη 

πέξα ζα έβιεπα 
πνηνο είλαη 
απηφο πνπ έρεη 
εθαξκφζεη απηή 

ηελ δηαδηθαζία 
θαη ζα 
θαηεπζπλφκνπλ 
πξνο ηα εθεί 

πξνθεηκέλνπ λα 
πξνρσξήζεη 
γξήγνξα ε 
πινπνίεζε αο 

πνχκε ηνπ έξγνπ 
ζε έλα δεκφζην 
λνζνθνκείν. 

 

πνιιά πξάγκαηα, 

δειαδή έρεη 
δηνηθεηηθά , 
εξγαζηεξηαθά, 
ηαηξηθνύο θαθέινπο, 

ςεθηνπνίεζε 
εηθόλσλ , εγγξάθσλ. 
Έρεη πάξα πνιιά 
πξάγκαηα κέζα 

 

 

επνρή , 

ζέινπκε ηελ 
ςεθηαθή 
επνρή αιιά 
δελ έρνπκε 

θάπνηα βαζηθά 
πξαγκαηάθηα 
λα ην 
πινπνηήζνπκε. 

Καη ηώξα όζνη 
έρνπλ έξζεη 
από κεγάιεο, 
από ηελ ΤΠΔ 

πνπ 
ππαγόκαζηε, 
από ην 
ππνπξγείν ζε 

δηάθνξεο 
αηηήζεηο έρνπλ 
πεη όηη ζέινπλ, 
όηαλ βιέπνπλ 

ην ζηάδην πνπ 
είκαζηε 
ελζνπζηάδνληα
η. Αιιά όηαλ 

δεηάλε 
πεξηζζόηεξα 
ρξήκαηα ε 
δηνίθεζε ηνπο 

ιέλε όηη δελ 
ππάξρνπλ. 
Οπόηε κέλνπκε 
ζ απηά πνπ 

καο έρνπλ πεη 
ή ζαο θόβνπκε 
θαη απηά. Γηαηί 
αο πνύκε ην 

packs ην έρνπλ 
δεηήζεη θαη 
απηνί. Σν ρσ 
δεηήζεη ζην 

Τπνπξγείν εγώ 
ε ίδηα. Οπόηε 
ηα θνλδύιηα 
ζα βνεζνύζαλ 

πνιύ 
πεξηζζόηεξν 
ρξήκαηα θαη 
επίζεο ζα 

βνεζνύζε αλ 

θαηάιιεια θνλδύιηα. 

Γπζηπρώο έλα 
επαξρηαθό λνζνθνκείν 
θαιύπηεη πνιιέο 
πεξηνρέο κε έρνληαο 

θάπνηα άιιε 
ελαιιαθηηθή ιύζε. ε 
εκάο ζηελ Ζιεία 
ππάξρεη θαη ην 

λνζνθνκείν ηεο 
Ακαιηάδαο ην νπνίν 
ππνιεηηνπξγεί. Αλ δε 
κπνξνύκε εκείο ζα 

λνζνθνκείν πνπ 
αληηπξνζσπεύνπκε 
όιν ην λνκό λα 
ιύζνπκε έλα ζέκα ηόηε 

πνπ ζα 
απεπζπλζνύκε? Ζ 
θαηάζηαζε όπσο είπα 
απαηηεί ξηδηθέο 

αιιαγέο. Θα πξέπεη 
ινηπόλ , θαη απηό ζα 
έθαλα, είλαη λα 
θηηάμσ έλα θεληξηθό 

ινγηζκηθό πνπ λα ην 
ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα 
λνζνθνκεία. Να 
κπνξεί ν 

νπνηνζδήπνηε γηαηξόο 
ζε νπνηνδήπνηε 
λνζνθνκείν ηεο ρώξαο 
λα δεη ηηο εμεηάζεηο 

ελόο αζζελνύο ελώ ζα 
πξέπεη λα 
αλαβαζκηζηνύλ όια ηα 
λνζνθνκεία κε ηα  

packs. 

 

ηέηνηεο 

ζέζεηο θαη 
όρη κόλν 
κε θάπνηα 
θξηηήξηα. 

Καη 
ελλνείηαη 
πεξηζζόηε
ξεο 

ελέξγεηεο 
ζηνλ 
εμνπιηζκ
ό ηνλ 

ηερλνινγη
θό ζε 
θάζε 
λνζνθνκε

ίν. 
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ππήξρε 

θεληξηθή 
δηαρείξηζε 
αζζελώλ δε 
γίλεηαη. 

ίγνπξα ζα 
ζηόρεπα ζε 
θαιύηεξε 
δηαρείξηζε ηνπ 

ΔΟΠΤΤ , ν 
νπνίνο 
ιεηηνπξγεί όρη 
ηόζν θαιά . 

ζπλερώο θάζε 
πξσί έρνπκε 
ζέκαηα. Οπόηε 
ζα θνίηαδα 

κήπσο θαη ζε 
απηό 
ρξεηαδόηαλ λα 
δώζσ. Ή λα 

δώζνπλ ζην 
πιεξνθνξηθό 
θνκκάηη γηαηί 
δελ είλαη 

θξαηηθό, λα 
επηβάιινπλ λα 
έρνπλ 
κεγαιύηεξα 

servers, λα 
κπνξνύλ λα 
εμππεξεηήζνπλ 
όιε ηελ 

Διιάδα, γηαηί 
απηνί 
εμππεξεηνύλ 
όιε ηελ 

Διιάδα. Καη 
λα έρνπκε 
θεληξηθή 
δηαρείξηζε 

packs δειαδή 
ζηνλ ηαηξηθό 
θάθειν λα 
κπνξεί λα 

κπαίλεη, λα 
ππάξρεη αλά 
θεληξηθά θαη 
λα πεγαίλνπλ 

νη εηθόλεο, 
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δειαδή αλ 

είκαη εγώ 
αζζελήο ζηελ 
ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ ή 
ζην 

Κσλζηαληηλνπ
νύιεην γηαηί 
έρνπκε 
αιιάμεη όλνκα 

γηα λα 
εκθαληζηώ ζην 
ΚΑΣ λα 
κπνξνύλ λα 

δνπλ ηνλ 
ηαηξηθό κνπ 
θάθειν θαη ην 
ηζηνξηθό κνπ 

όιν. ηελ 
πινπνίεζε 
είλαη πάξα 
πνιύ δύζθνιε 

αιιά είλαη, αο 
πνύκε ηώξα 
όηαλ παο λα 
γξάςεηο πάλσ 

βιέπεηο πόηε 
είλαη θαη ηη 
έρεη γξάςεη 
πάλσ ν 

γηαηξόο, νπόηε 
κε απηό ην 
ηξόπν λα 
εκθαλίδεηαη ην 

ηζηνξηθό όιν. 
Πάληα βέβαηα 
αλ ζπκθσλεί ν 
αζζελήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
Οη πνηθίιεο πηπρέο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε παξνρή κηαο 
γεληθήο απάληεζεο ζην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ε ςεθηαθή κεηακφξθσζε ζην 
ζχλνιφ ηεο είλαη ή ζα είλαη επσθειήο γηα ην ζχζηεκα πγείαο είλαη δχζθνιε , αλ φρη 
αδχλαην λα απαληήζσ. πσο πνιιέο αιιαγέο ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

ππάξρνπλ θαιά θαη θαθά παξαδείγκαηα ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
Αμηνινγψληαο κε θάπνην ηξφπν ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ 
ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο δελ είλαη κφλν εμαηξεηηθά δχζθνιν, αιιά είλαη επίζεο αζαθέο 
σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο ηέηνηαο αμηνιφγεζεο, δεδνκέλεο ηεο 

ππνθείκελεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πγείαο. Γηα λα 
επεμεγήζνπκε απηφ ην ζεκείν, λα θάλνπκε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν 
κεηαζρεκαηηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ εηζαγσγή κφλν δχν ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 
πγείαο. έλα «θαιφ» θαη έλα «θαθφ». Γλσξίδνληαο θάηη γηα ην ζχλνιν ησλ δχν (ν 

ζπλνιηθφο «κεηαζρεκαηηζκφο») είλαη ιηγφηεξν πνιχηηκνο απφ ην λα γλσξίδνπκε πνην 
απφ ηα δχν λα ηνλψζεη θαη λα ηεξκαηίζεη. Ζ κε αλαζηξέςηκε γεληθή ηάζε ηεο 
ςεθηνπνίεζεο θαζηζηά επίζεο αζαθέο ην είδνο ησλ πνιηηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηε γλψζε ζρεηηθά κε ην γεληθφ επίπεδν ηεο «κεηακφξθσζεο». Δδψ, 

ζεσξνχκε φηη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα επηιέγνπλ 
δπλακηθά πνηεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο ζπκβάιινπλ θαιχηεξα ζηνπο γεληθνχο 
ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο κε 
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαηεπζχλεη πξνο ηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα.  
ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ καο σζεί λα ζθεθηνχκε φηη μεθηλάεη κία λέα επνρή 
κε πην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ δηαζέηνληαο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο έλα θαιχηεξν 

ππφβαζξν. ε απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη ην χζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο δηάθνξα 
ζπζηήκαηα φπσο είλαη ην SecondLife ή ην VNEC φπνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο.  Πέξα 
απ΄φια απηά ζα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο αιιά θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 
Σν παξφλ θεθάιαην αλαδεηθλχεη πνιιέο ρξήζεηο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε 
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο πγείαο φπσο :  

  Θα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζσκαηηθή θαη ηε λνεηηθή 

απνθαηάζηαζε θαζψο νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηνπ είδνπο 
δηαλνεηηθή αλαπεξία ζα αλαθαιχςνπλ θαη ζα εμεξεπλήζνπλ , ν νπνίνο ζα 
απέρεη απφ δηάθνξα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνί νη άλζξσπνη 
θαζεκεξηλά αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ίζσο ηνπο έθεξλαλ ζε δχζθνιε ζέζε. 

 Θα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν φπιν ελαληίνλ ηνπ άγρνπο αιιά  θαη 
δηαθφξσλ κεηαηξαπκαηηθψλ επεηζνδίσλ. 

 Βαζηθή θαη ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζα 

απνηειέζεη ην γεγνλφο φηη ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
γηαηξνχο αιιά θαη ρεηξνπξγνχο λα βειηηψζνπλ , λα εμαζθεζνχλ αιιά θαη λα 
εμειίμνπλ κε ηελ βνήζεηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηελ ρεηξνπξγηθή ηνπο 
θαηάξηηζε. 

 
Ζ δηαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ κε ηνλ εηθνληθφ θφζκν ζα ιέγακε φηη ην ηειεπηαίν θαηξφ 
έρεη αξρίζεη λα εθκεδελίδεηαη. Μεγάιεο εηαηξείεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Coca-Cola 
ή ε Nike ρξεζηκνπνηνχλ εηθνληθνχο θφζκνπο κε ζθνπφ ηελ δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ 
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ηνπο. Απφ απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη εηθνληθνί θφζκνη είλαη ρξήζηκνη 
ηφζν σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη εκπνξίνπ αιιά θαη σο κέζν δηαθήκηζεο γηα κηα 
κεγάιε εηαηξεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα δνχκε θπζηθά φηη ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν νη 

γηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ ήδε εξγαιεία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρεηξνπξγηθφ 
θιάδν κε δηάθνξεο πξνζνκνηψζεηο . Αλακθίβνια, κειινληηθά ζα δνχκε αθφκα 
πεξηζζφηεξα φζνλ αθνξά ηε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Θα αλαθαιχςνπκε έλα θφζκν 
δηαθνξεηηθφ κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχκε κε ηηο απίζηεπηεο ηαρχηεηεο, λα θάλνπκε 

πξάγκαηα πνπ θάλνπκε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν φπσο γηα παξάδεηγκα λα 
εθπαηδεπφκαζηε, λα πιεξσλφκαζηε κε θαλνληθφ κηζζφ ή αθφκα λα παίδνπκε έλα 
παηρλίδη κε άηνκα απ φιν ην θφζκν. Ζ  εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ελ νιίγνηο ζα 
απνηειέζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο καο αιιά θπξίσο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο.  

Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα ιέγακε φηη απνηειεί έλα απφ ηα ηεξάζηηα βήκαηα ηεο 
επηζηήκεο θαη ηεο εμέιημήο ηεο εθ ησλ νπνίσλ έρεη βνεζήζεη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα 
πνπ ζην παξειζφλ θαληαδφηαλ αδχλαηνλ λα βξεζεί θάπνηα ιχζε. Ηδηαίηεξα ζην θιάδν 
ηεο πγείαο πξνζέθεξε απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζε ηνκείο ηφζν ςπρνινγηθψλ θαη 

λνεηηθψλ φζν θαη ζσκαηηθψλ αδπλακηψλ. Απηνί νη θιάδνη αληηκεησπίζηεθαλ κε ηε 
πξσηνπνξηαθή κέζνδν ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα 
ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα δίλεη κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή λα 
γίλεη ν θφζκνο καο πην εχθνινο κε ην λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο αιιά 

θαη λα αληηκεησπίζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα ηφζν ηεο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ζην 
ρψξν ηεο πγείαο δίλνληάο ηνπο ειπίδα θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. 
ηνπο ξπζκνχο ηεο ςεθηαθήο επνρήο εληάζζνληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο αλ θαη ε ρψξα 
καο είλαη πξνηειεπηαία ζπγθξηηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Μαδί κε ηνπο άιινπο θιάδνπο , ν ρψξνο ηεο 
πγείαο πξνζπαζεί λα εληαρζεί δπλακηθά θαη κέζα απφ ηε ςεθηαθή πγεία λα παξέρεη 
θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο κεηψλνληαο αξθεηά πξνβιήκαηα ηνπ 
παξειζφληνο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα αλαθαιχςακε φηη ν ρψξνο ηεο πγείαο  αθφκα έρεη 

λα δηαλχζεη αξθεηά κνλνπάηηα γηα λα βξεζεί ζε έλα θαιφ επίπεδν. Ζ έιιεηςε 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε απνπζία ησλ απαξαίηεησλ ςεθηαθψλ κεραλεκάησλ 
αιιά θαη ηεο αδξαλήο πξνζνρή ηεο θπβέξλεζεο κε ην λα εμνπιίζεη ηα δεκφζηα 
λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο γηα λα ππνδερηεί ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, είλαη 

απηά πνπ νδεγνχλ ζηελ επηβξάδπλζή ηνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο. 
Μέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε έρνπκε λα πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 
γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο : 

1) Πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη 

2) Μεγαιχηεξα θνλδχιηα απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. 

3) Δγθαηάζηαζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 
Ο δξφκνο γηα ηελ Ηζάθε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ ζα ιέγακε 

φηη είλαη αθφκα καθξηά. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε θαζψο θαη νη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζα 
δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηε ςεθηνπνίεζε λα εηζέιζεη αη λα θάλεη ην ρψξν ηεο πγείαο 
ζην δεκφζην ηνκέα πην εχρξεζην γηα φινπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
 

                                              ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

                                      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 

                                          

             Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οηθνλνκηθά & Γηνίθεζε ηεο 

Τγείαο» 

 
 

 
 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
Ο ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ  

 
Αμηφηηκνη/εο  
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ γηα ηελ 
άπνςε ζαο σο ππάιιεινη ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν γηα ην ςεθηαθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ. Αθνχ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο, παξαθαιείζηε λα δειψζεηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη 
πεξηζζφηεξν. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη νη απαληήζεηο ζαο απφιπηα 
εκπηζηεπηηθέο. Γελ ζα δεκνζηεπζνχλ, νχηε ζα γλσξίδεη θαλείο ηελ ηαπηφηεηά ζαο. 
Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εληειψο πξναηξεηηθή θαη κπνξείηε λα 

απνρσξήζεηε αλά πάζα ζηηγκή. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαία. αο επραξηζηψ 
ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία! 
 

                                                                                       Ζ θνηηήηξηα 
                                                                                Θενθαλεία Φνπληά  
 

1. Ηλικία  

   □  20-30           □ 31-40    □   40- 50     □  50 θαη άλσ  

 
2. Φύιν 

               □ Α                     □ Θ 

  
3. Δπάγγεικα: 
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4. Ννζειεπηηθό ίδξπκα πνπ εξγάδεζζε : 

 

5. ην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεζζε γίλεηαη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ 

αζζελώλ πνπ λνζειεύνληαη; 

 

                                               □ ΝΑΗ                          □ ΟΥΗ  

 

6.  Έρεηε πξόζβαζε ζηηο εμεηάζεηο ησλ αζζελώλ νη νπνίνη είραλ 

επηζθεθζεί ζην παξειζόλ θάπνην άιιν λνζειεπηηθό ίδξπκα; 

     □ Πνιχ δχζθνια     □ Γχζθνια      □ Μέηξηα         □ Δχθνια                 □ Πνιχ 
εχθνια 
 

7. Ζ πξόζβαζε ζε έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζα ζαο βνεζνπζε ζην :  

 

□ Υξφλν   □ Απνθπγή ιάζνπο  □ Καη ηα δχν   □ Άιιν .........  

 
8. Με ηελ θαηαγξαθή δηαζθαιίδεηαη ην ηαηξηθό απόξξεην; 

                          

                            □ ΝΑΗ                            □ ΟΥΗ 
 

9. Πνία είλαη ε ζρέζε ζαο κε ηνπο Ζ/Τ; 

    
□ Καθή  □Μέηξηα □ Ηθαλνπνηεηηθή □ Καιή  □ Άξηζηε 
 

10. Ζ Ζιεθηξνληθόο Ηαηξηθόο θάθεινο ζα ζαο βνεζνπζε ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ζαο; 

                     □ ΝΑΗ                                                   □ ΟΥΗ                

11. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εηδηθώλ ζην πιεξνθνξηαθό θνκκάηη  ζεσξείηαη 

πσο ε θαζνδήγεζε ηνπ παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηειε-επίβιεςε ζα 

ήηαλ σθέιηκε; 

              □ Καζφινπ     □ Λίγν     □ Μέηξηα        □ Πνιχ               □ Πάξα πνιχ 
12. Θεσξείηαη πσο ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ κνλάδσλ Τγείαο ζα 

ήηαλ ρξήζηκε; 

 

     □ Καζφινπ     □ Λίγν     □ Μέηξηα        □ Πνιχ               □ Πάξα πνιχ  
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13. Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν γηα αλάθηεζε θαη ηελ αληαιιαγή  

πιεξνθνξνξηώλ; 

 
  □ Καζφινπ     □ Λίγν     □ Μέηξηα        □ Πνιχ               □ Πάξα πνιχ  

 

14. Θα είζαζηαλ ζύκθσλνη κε ηελ εθαξκνγή θιηληθνύ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο ζην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεζζε; 

 
     □ Καζφινπ     □ Λίγν     □ Μέηξηα        □ Πνιχ               □ Πάξα πνιχ  

 

 

                                                                   Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΟ                  

ΥΡΟΝΟ Α! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΖΥΟΓΡΑΦΖΔΗ 

 

 

 

1
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ-ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ 

Καιεκέξα ζαο θ. Φαξάθν. Ολνκάδνκαη Θενθαλεία Φνπληά θαη ν ιόγνο ηεο επίζθεςήο 
κνπ ζην λνζνθνκείν ζαο είλαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα ν 

ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία. 

 

1
ε
 Εξώηεζε 

Ε: Εζείο έρεηε εθαξκόζεη ην ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζην λνζνθνκείν ηνπ Αγ. 

άββα? 

1
ε
 Απάληεζε 

Φ: Όηαλ ιέκε ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηη ελλννύκε?  

Δ: Φεθηαθφο νλνκάδεηαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη πιήζνο ειεθηξνληθψλ κέζσλ π.ρ. 
Ζ/Τ, θηλεηά, ή εθαξκνγέο Ζ/Τ, ξνκπνηηθήο θηι. Μεηαζρεκαηηζκφο, νλνκάδεηαη γηαηί 
αλαιακβάλεη λα κεηαηξέςεη κία ππάξρνπζα δηαδηθαζία απφ 
ρεηξσλαθηηθή/ρεηξφγξαθε ζε ςεθηαθή. Δλλννχκε ηελ ειεθηξνληθή ςεθηνπνίζε ησλ 

αζζελψλ, θαηά πφζν νη γηαηξνί κπνξνχλ κέζα απφ ηηο ζπζθεπέο λα δνπλ ηηο εμεηάζεηο 
ησλ αζζελψλ ηνπο αιιά θαη πφζν έρεη έξζεη ε ςεθηνπνίεζε ζε έλα λνζνθνκείν 
δεκφζην ζε αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά πνπ έρεη έξζεη πην γξήγνξα. 

Φ : Καηαξράο γηα λα κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε όηη είκαζηε ζε έλα πιήξεο θάζκα 
ςεθηνπνίεζεοόισλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνπ αζζελείο θαη λα κπνξνύκελα 
πξέπεη λα πνύκε όηη γηα λα επηηεπρζεί έλαο ηέηνηνο ζηόρνοπξέπεη λα έρεηο αξθεηά ιεθηά 

ζην πξνππνινγηζκό. Απηό πνπ ζηελ νπζία ππάξρεη ζ απηό ην λνζνθνκείν θαη πηζηεύσ 
θαη ζε αξθεηά άιια λνζνθνκείαείλαη ςεθηνπνηεκέλεο νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη 
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο ζε θάπνηα δεκόζηα λνζνθνκεία πνπ απηό έρεη σο απνηέιεζκα 
λα δηεπθνιύλεη ην γηαηξό ζην λα δεη γξήγνξα θάηη πνπ ζέιεη γηα έλαλ αζζελή θαη λα κελ 

αλαδεηάηαη από έλα αξρείνέγγξαθν ( ρεηξόγξαθν). Θεσξώ όκσο όηη, δε μέξσ ζε  πνην 
επίπεδν είλαη ηα ηδησηηθά ςεθηνπνηεκέλα, αιιά γηα ην δεκόζην ηνκέα ζεσξώ όηη εκείο 
ζα λνζνθνκείν είκαζηε ζε έλα θαιό επίπεδν  

 

2ε εξώηεζε  

Ε: Πνην πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ ζαο ςεθηνπνηείηαη? Τπάξρνπλ 

αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ιόγσ ησλ γηαηξώλ ή αζζελώλ?? 

2
ε
 απάληεζε 

Όρη όινη νη αζζελείο. 

 

3
ε
 έξσηεζε  
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Πηζηεύεηε όηη ην λνζνθνκείν δηαζέηεη επαξθεί πξνππνινγηζκό κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο?  

3
ε
 απάληεζε 

Όπσο ηόληζα θαη από ηελ αξρή ηεο θνπβέληαο , όρη δελ ππάξρεη. 

 

4ε εξώηεζε  

E :Πσο ζα πεξηγξάθαηε ην ύςνο ηεο θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεηαηγηα ηελ πξόνδν ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

4
ε
 απάληεζε  

Φ: ε ζεσξεηηθό επίπεδν ζεηηθό ζε πξαθηηθό επίπεζν αξλεηηθό. Δειαδή κπνξεί λα 

έρνπλ ηελ δηάζεζε λα πξνρσξήζεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη 

από πνπζελά θαη ην πώο ζα γίλεη απηή ε ρξεκαηνδόηεζε . δειαδή ιέκε ζέισ λα 

αγνξάζσ π.ρ. κία πόξζε. Αλ δελ έρσ όκσο ηα ιεθηά δε κπνξώ λα ηελ αγνξάζσ. 

Άξα ζεσξεηηθά λαη ζεσξώ όηη έρνπκε ηελ δηάζεζε λα γίλνπλ όια ειεθηξνληθά, 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο, έηζη, αιιάδελ είλαη μεθάζαξν πνηνο ζα επηβαξπλζεί ην 

θόζηνο απηήο ηεο δεκηάο. 

Ε : Οπόηε ζεσξείηαη όηη ε θπβέξλεζε δε βνεζάεη όζν πξέπεη έλα λνζνθνκείν 

δεκόζην? 

Φ: Δελ έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα δεη ηελ αλάγθε ηελ κεγάιε αλάγθε απηή ηε 

ζηηγκή ζε έλα κεγάιν δεκόζην λνζνθνκείν θαη λα πεη όηη ην ρξεκαηνδνηώ είηε 

κέζσ ΕΠΑ είηε από άιινπο πόξνπο.  

 

5
ε
 εξώηεζε 

Εζείο έρεηε θάπνην πξόηππν ρώξαο πάλσ ζην πιεξνθνξηθό θνκκάηη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο σο ππεύζπλνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη Πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο 

ζηνλ Αγ. άββα πνπ ζα ζέιαηε λα πηνζεηήζεηε ζην λνζνθνκείν ζαο?  

5
ε
 απάληεζε  

Όρη δε ην έρσ ςάμεη. Από απηά πνπ έρσ αθνύζεη ζεσξώ όηη είλαη ε νπεδία , 

βαζηθάόιεο νη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλεο. Επίζεο ν Καλαδάο 

είλαη αξθεηά πξνρσξεκέλνο θαη ε Γεξκαλία είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε θαη ζα έιεγα 

θαη ε Αγγιία. 

 

6ε έξσηεζε 

Πνηεο είλαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

6
ε
 απάληεζε 

Αλ θαηαιαβαίλσ θαιά ηελ εξώηεζεζε ζρέζε κε ην πσο κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ή κε ην 
πσο απαζρνιείηαη ζα δηεπθόιπλε πνιύ πεξηζζόηεξν αλ βαζηθή πξνππόζεζε ήηαλ λα 
άξρηδεο λα ην εθάξκνδεο. Γηα λα κπεηο ζηε δηαδηθαζία λα ην εθαξκόζεηο πξέπεη λα έρεηο 
από πίζσ ππνδνκε. Πνηα είλαη απηή ε ππνδνκή? Φπζηθά θαη ζε αλζξώπηλν 

δπλακηθό αιιά θαη ζε νηθνλνκηθό budget λα κπνξέζεηο λα πινπνηήζεηο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίεο κε ζθνπό λα έρεηο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα 
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7
ε
 εξώηεζε 

Πσο θαληάδεζηε όηη ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ γηα λα ππνδερηεί 

ηελ θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο κε 24 κήλεο ζε 

έλα δεκόζην λνζνθνκείν? 

7
ε
 απάληεζε 

Δε ην θαληάδνκαη  

Ε: Απηό έρεη λα θάλεη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ κνπ αλαθέξαηε λσξίηεξα?  

Φ : όρη κόλν νη δπζθνιίεο, εγώ ζέισ λα πσ όηη ην θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο θαη 
γεληθά ζην θνκκάηη ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πγεία είηε αθνξά 
δηνηθεηηθννηθνλνκηθό θνκκάηη είηε αθνξά ηαηξνλνζειεπηηθό θνκκάηη έρεη λα θάλεη 
θαζαξά κε ζπκθέξνληα. Οπόηε είλαη , ζεσξώ όηη γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεηην 

πξάγκα ζε απηή ηελ ρώξα ζα πξέπεη αλ κε ηη άιιν λα θύγνπλ ηα ζπκθέξνληα από ηε 
κέζε. Αλ δε θύγνπλ ηα ζπκθέξνληα από ηε κέζε δε ζα πξνρσξήζεη πνηέ.  
 
8

ε
 εξώηεζε   

Εζείο αλ είζαζηαλ ζε κία ζέζε αλώηεξε κέζα ζηε θπβέξλεζε ,πσο ζα ζέιαηε λα 

αληηκεησπίζεαπηό ην πξόβιεκα θαη πσο ζα θαληαδόζαζηαλ ηελ ςεθηνπνίεζεηνπ 

δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ? 

8
ε
 απάληεζε 

Θα έπαηξλα όινπο ηνπο δηαγσληζκνύο πνπ έρνπλ γίλεη  γηα απηή ηελ δηαδηθαζία. 

Όπνπ δε ιεηηνπξγεί ζα έπαηξλα ηα ιεθηά πίζσ. Καη από εθεί θαη πέξα ζα έβιεπα 

πνηνο είλαη απηόο πνπ έρεη εθαξκόζεη απηή ηελ δηαδηθαζία θαη ζα θαηεπζπλόκνπλ 

πξνο ηα εθεί πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη γξήγνξα ε πινπνίεζε αο πνύκε ηνπ έξγνπ 

ζε έλα δεκόζην λνζνθνκείν. 

Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ 

 

 

 

2
ε
 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ- ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 

Καιεκέξα ζαο θ. Πάιια. Ολνκάδνκαη Θενθαλεία Φνπληά θαη ν ιόγνο ηεο επίζθεςήο 
κνπ ζην λνζνθνκείν ζαο είλαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα ν 

ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία. 

1
ε
 Εξώηεζε 

Ε: Εζείο έρεηε εθαξκόζεη ην ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζην λνζνθνκείν ηνπ 

Ιππνθξαηείνπ? 

1
ε
 Απάληεζε 

ε έλα κεγάιν πνζνζηό ην έρνπκε εθαξκόζεη. 

 

2
ε
 εξώηεζε 

Πνηεο είλαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

2
ε
 απάληεζε  

Ση ζεσξνύκε ηη? Δλλνείο ηη κέιεη γελέζζαη ή ην ηη ζα ζέιακε εκείο λα γίλεη?  

Δ: Αο μεθηλήζνπκε κε ην ηη κέιεη γελέζζαη  
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Π : Σν ηη κέιεη γελέζζαη ςεθηνπνίεζε γεληθά πξνρσξάεη ξαγδαία ζηα λνζνθνκεία . 
απηό πνπ ιείπεη γεληθά από ηελ Διιάδα λνκίδσ όηη  είλαη ν ειεθηξνληθόο θάθεινο 
πγείαο ζε επίπεδν ππνπξγείνύ. Γειαδή όιε ε πιεξνθνξία πνπ καδεύεηαη ζηα 

λνζνθνκεία λα θαηαιήγεη θαη λα είλαη επεμεξγάζηκε ζε θεληξηθό επίπεδνθαη όρη ζε 
ηαηξηθνύο θαθέινπο θαηά ηόπνπο ζηα λνζνθνκεία. 

 

3
ε
 εξώηεζε 

Δζείο εδσ ζην Ηππνθξάηεην έρεηε εθαξκόζεη ηνλ ΖΦΤ , κπνξεί δειαδή ν γηαηξόο ζαο λα 
βιέπεη ηηο εμεηάζεηο ελόο αζζελνύο? 

3
ε
 απάληεζε  

Ναη. Να θάλσ κηα δηεπθξίληζε. Απηό ζηα λνζνθνκεία ηα ιέκε Ζιεθηξνληθό Φάθειν 
Αζζελνύο. Όηαλ ιέκε ΖΦΤ ελλννύκε θάηη θεληξηθό. Απηό έρεη λα  θάλεη κε όινπο ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεοθαη δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά αο πνύκε ην Τπ. Τγείαο. Άξα ινηπόλ ζηνλ 
ηαηξηθό θάθειν πγείαο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. ε ηαηξηθό θάθειν ειεθηξνληθό αζζελνύο 
λαη ηνλ έρνπκε εθαξκόζεη θαιό βαζκό , όρη ζε πςειό αιιά ζε θαιό.  

 

4ε εξώηεζε  

Πηζηεύεηε όηη ην λνζνθνκείν δηαζέηεη επαξθεί πξνππνινγηζκό κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο?  

4
ε
 απάληεζε  

Όρη . ζαθέζηαηα όρη. 
 

5
ε
 εξώηεζε  

E :Πσο ζα πεξηγξάθαηε ην ύςνο ηεο θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεηαηγηα ηελ πξόνδν ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

5
ε
 απάληεζε 

Κπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο?Γε λνκίδσ όηη ππάξρεη θάηη ηέηνην.  

Δ : είλαη αλεπαξθή ζεσξείηαη 
Π: Δληειώο. Σνπιάρηζηηλ εγώ δελ έρσ αληηιεθζεί θάηη λα ππάξρεη θακία θπβεξλεηηθή 
ππνζηήξημε. 
Δ : Γειαδή ζεσξείηαη όηη από ηα πξνεγνύκελα 5 ρξόληα σο ζήκεξα δε ζαο έρεη 

βνεζήζεη θαζόινπ ε θπβέξλεζε λα αλαπηπρζείηαη θαη ν πξνππνινγηζκόο...  
Π: ε νηθνλνκηθό επίπεδν? 
Δ : λαη ζε νηθνλνκηθό επίπεδν 
Π : δηόηη είλαη θαη ην ηερληθό επίπεδν, δελ είλαη κόλν ην νηθνλνκηθό. Δληάμεη, θνίηαμε ε 

θπβέξλεζε δε κπνξεί λα βνεζήζεη έλα έλα λνζνθνκείν μερσξηζηά. Σν ίδην ην 
λνζνθνκείν πξέπεη λα πξνβιέςεη, λα πξνδηαγξαςεη θαη λα δεηήζεη ηα αλάινγα 
θνλδύιηα. Δκείο απηό ην θάλνπκε επηκεξηζηηθά δειαδή αλάινγα ηη ζέινπκε μεξσ εγώ 
πνηα εθαξκνγή ζέινπκε λα αλαπηύμνπκε ηώξα θαηεπζύλνπκε ηηο αηηήζεηο καο πξνο απηό 

ην θνκκάηη. Γελ ππάξρεη θάπνηα θεληξηθή πνιηηηθή , κέρξη ηώξα ηνπιάρηζηνλ δελ έρσ 
αληηιεθζεί εγώ πνπ λα ιέεη όηη ηώξα ππάξρεη ηώξα πξόζθαηα έρεη αθνπζηεί λα ιέγεηαη 
θάηη γηα ην ΣΔΠ, γηα ην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. Βέβαηα από ηηο εθεκεξίδεο θαη 
ηηο ηειενξάζεηο. Δκάο δελ έρεη θηάζεη θάηη πξαθηηθά, εδώ είλαη δεκόζην. Αλ δε γίλεη ε 
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απαξαίηε αιιεινγξαθία λα έξζνπλ έγγξαθα, απνθάζεηο θηιπ δε κπνξεί λα θηλεζεί 
θάπνηα δηαδηθαζία. 
 

5
ε
 εξώηεζε 

Ε: Πνην πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ ζαο ςεθηνπνηείηαη? Τπάξρνπλ 

αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ιόγσ ησλ γηαηξώλ ή αζζελώλ??  

5
ε
 απάληεζε  

ην θνκκάηη πνπ γίλεηαη ςεθηνπνηνύληαη ην 100% ησλ αζζελώλ. 

 

6
ε
 εξώηεζε 

Εζείο έρεηε θάπνην πξόηππν ρώξαο πάλσ ζην πιεξνθνξηθό θνκκάηη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο σο ππεύζπλνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο ζην Ιππνθξάηεην 

πνπ ζα ζέιαηε λα πηνζεηήζεηε ζην λνζνθνκείν ζαο?  

6
ε
 απάληεζε  

Δληάμεη , πνιιέο ρώξεο είλαη πξόηππα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ έρσ αζρνιεζεί ηηο 
ηειεπηαηέο δεθαεηίεο ζα έιεγα κε ην ηη γίλεηαη ζηηο άιιεο ρώξεο γηαηί έρνπκε κάζεη όηη 
είκαζηε νπξαγόο , είκαζηε πνιύ πίζσ από ηνπο άιινπο, ιόγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 

θπξίσο νπόηε δε κπνξώ ζίγνπξα λα πσ όηη έρσ κηα ρώξα πξόηππν. Δληάμεη , γηα ην 
ηνκέα ηεο πγείαο γεληθά ππάξρνπλ ρώξεο πξόηππα. Αιιά γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ηεο 
Τγείαο όιεο νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο είλαη πην κπξνζηά από εκάο , όπνπ ζα κπνξνύζαλ 
λα ζεσξεζνύλ πξόηππν. 

Δ: Μία πνπ ζα κπνξνύζαηε λα κνπ πείηε?  
Π: νπεδία, Γαιιία, Αγγιία. Ακεξηθή δε ηε πηάλσ θαλ έηζη. Κνίηα ζην θνκκάηη απηό 
ππάξρεη δηεζλήο αζηηθνπξνηππνίεζε, δε μέξσ αλ είλαη ζσζηή ε ιέμε , ν όξνο κάιινλ. 
Καη επεηδή αζρνιείζαη ίζσο λα ην έρεηο αθνύζεη ην HIMS. Κάπνηα ζηηγκή έγηλε κία 

πξνζπάζεηα λα δνύκε πνπ αλήθνπκε ζηα επίπεδα ηνπ HIMS ζε θάζε θνκκάηη θαη ζε 
πνηα από απηά ηα επίπεδα κπνξνύκε λα αλέβνπκε θάπνηεο θιίκαθεο ιίγν παξαπάλσ , λα 
θαζνξίζνπλ πξώηα ζην ηάδε θνκκάηη ζε πνην επίπεδν είκαζηε γηα λα δνύκε αλ ππάξρεη 
πξννπηηθή ή δπλαηόηεηα λα αλεβάζνπκε επίπεδα. ε θάπνηα θνκκάηηα ηνπ HIMS όρη ζε 

θάπνηα , ζρεδνλ ζε όια είκαζηε πνιύ ρακειά είκαζηε ζην επίπεδν 2 άληε 3 ην πνιύ, κε 
αλώηαηε ην πην πςειό ζεκείν ηεο θιίκαθαο είλαη 7 κόλν ζην θνκκάηη ηνπ packs δειαδή 
ζηα απεηθνληζηηθά δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία απνζήθεπζεο  
απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ είκαζηε ζην 6. Μόλν εθεί  είλαη ε θσηεηλή εμαίξεζε . ζε όια 

ηα άιια είκαζηε πνιύ ρακειά. Καη απηόο είλαη έλαο κπνύζνπιαο πνιύ ζεκαληηθόο  γηαηί 
ν ζηόρνο είλαη ην papers δειαδή λα εμαθαλίζεη εληειώο ηελ ραξηνύξα , ηελ 
γξαθεηνθξαηία, ηα ραξηηά γεληθά από ηε ιεηηνπξγιηα ησλ λνζνθνκείσλ . αιιά απέρνπκε 
πνιύ, θαη απέρνπκε όρη ιόγσ όηη δελ έρνπκε ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο αιιά δελ ππάξρεη 

ην πξσηνγελέο πιηθό . πνην είλαη απηό?Σα θιηληθά πξσηόθνιια θαη νη θσδηθνπνηήζεηο 
νη ζρεηηθέο . κε απιά ιόγηα αλ νη γηαηξνί καο δίλαλε θιηληθά πξσηόθνιια, ζα 
κπνξνύζακε λα θηάζνπκε πάξα πνιύ ςειά. Έρνπκε ηελ ηερληθή ππνδνκή λα θηάζνπκε 
ςειά αιιά καο ιείπεη ε αξρηθή πιεξνθνξία. 

 
7

ε
 εξώηεζε 

Πώο πηζηεύεηε όηη ζα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ ελόο λνζνθνκείνπ γηα λα θέξεη ηελ 
θαηλνηνκία πάλσ ζηελ ειεθηξνληθή πγεία  ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο?+ηειεπηαία 

εξώηεζε 
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7
ε
 απάληεζε  

Δίλαη ηόζα πνιιά πνπ δε μέξσ από πνπ λα πξσηνμεθηλήζσ θαη ηη λα αθήζσ. Απηό πνπ 
είπα πξνεγνπκέλσο, ζα πξνζπαζνύζα λα αλεβάζσ ην λνζνθνκείν ζηε θιίκαθα ηνπ 

HIMS,όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Λακβάλσ ππόςηλ ην νηθνλνκηθό θνκκάηη –νη 
πξνππνινγηζκνί είλαη κε ην ζηαγνλόκεηξν γηα λα αλαπηύμνπκε πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα αθόκα θαη ζε επίπεδν h. Γειαδή λα ζνπ δώζσ λα θαηαιάβεηο έλα απιό 
παξάδεηγκα, δελ έρνπκε ππνινγηζηέο. Τπάξρνπλ εδώ ζην λνζνθνκείν ππνινγηζηέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ από ην 1998. Σνπο θξαηάκε κε ελέζεηο. Γειαδή ε παξέκβαζε ηεο 
παξέκβαζεο έρνπκε αιιάμεη 10 θνξέο. Έρεη μεθηλήζεη έλα αίηεκα ηνπ ηκήκαηόο καο γηα 
πξνκήζεηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 2018 θαη αθόκα δελ έρεη νινθιεξσζεί. Οπόηε ηη λα ζνπ πσ ηη 
ζα έθαλα όηαλ ππάξρεη ηέηνηα νηθνλνκηθή δπζπξαγεία.  

 

8
ε
 εξώηεζε   

Εζείο αλ είζαζηαλ ζε κία ζέζε αλώηεξε κέζα ζηε θπβέξλεζε ,πσο ζα ζέιαηε λα 

αληηκεησπίζεαπηό ην πξόβιεκα θαη πσο ζα θαληαδόζαζηαλ ηελ ςεθηνπνίεζεηνπ 

δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ? 

8
ε
 απάληεζε 

Θα πξνζπαζνύζα λα αλέβεη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ην λνζνθνκείν ζηε θιίκαθα ηνπ  
HIMS. Σώξα απηό πεξηθιίεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, δειαδή έρεη δηνηθεηηθά , 

εξγαζηεξηαθά, ηαηξηθνύο θαθέινπο,ςεθηνπνίεζε εηθόλσλ , εγγξάθσλ. Έρεη πάξα πνιιά 
πξάγκαηα κέζα 
 

 

 

3
ε
 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ- ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 

Καιεκέξα ζαο θα. Τθαληνπνύινπ. Ολνκάδνκαη Θενθαλεία Φνπληά θαη ν ιόγνο ηεο 
επίζθεςήο κνπ ζην λνζνθνκείν ζαο είλαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε 

ζέκα ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία. 

 

1
ε
 Εξώηεζε 

Ε: Εζείο έρεηε εθαξκόζεη ην ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζην λνζνθνκείν ΑΓΙΑ 

ΟΛΓΑ? 

1
ε
 Απάληεζε 

ε πάξα πνιύ κεγάιν  πνζνζηό γηαηί έρνπκε ςεθηαθά όια ηα αξρεία ησλ αζζελώλ. 
Όιεο νη θιηληθέο έρνπλ ην ςεθηαθό ηνπο αξρείν ζε κία βάζε δεδνκέλσλ νπόηε είκαζηε 
θαιά. Γελ έρνπκε ηα packs. Σα  packs είλαη φηαλ δε κπνξνχκε λα δνχκε ηηο εηθφλεο 

απφ ην αθηηλνινγηθφ ή απφ νπνηνδήπνηε εηθφλεο φπσο είλαη ν ςεθηαθφο θαη ππέξερνο 
θηιπ,  δε κπνξνχλ λα ηα δνπλ ζηηο θιηληθέο. Απηά ηα δίλνπλ πάιη ζε ςεθηαθφ CD 
αιιά δε ην βιέπνπλ άκεζα , δειαδή φιεο νη εμεηάζεηο φπσο είλαη ην κηθξνβηνινγηθφ 
κε ην πνπ βγαίλνπλ ηηο βιέπνπλ θαηεπζείαλ νη θιηληθέο ηα ηζηνξηθά ηνπ αζζελνχο.  

 

2ε εξώηεζε  

Ε: Πνην πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ ζαο ςεθηνπνηείηαη? Τπάξρνπλ 

αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ιόγσ ησλ γηαηξώλ ή αζζελώλ??  

2
ε
 απάληεζε 
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Σν 95% ησλ αζζελώλ καο. Σν κόλν πνπ δελ ςεθηνπνηείηαη είλαη ηα επείγνληα 
πεξηζηαηηθά  πνπ κέζα ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα ηειεηώζνπλ θαη απηά γηαηί είλαη κέζα ζηε 
δηαδηθαζία θαηλνύξηνπ εμνπιηζκνύ, θαηλνύξηνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνέθηαζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Οπόηε κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα κέρξη ηηο 
αξρέο ηνπ άιινπ ζα είλαη θαη ηα ΣΔΠ κέζα. 
 

3
ε
 έξσηεζε  

Πηζηεύεηε όηη ην λνζνθνκείν δηαζέηεη επαξθεί πξνππνινγηζκό κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο?  

3
ε
 απάληεζε 

Έρνπκε ππνινγηζηέο ζε θάζε ηκήκα αιιά είλαη πάξα πνιύ παιηνί. Δρσ θάλεη αίηεκα λα 
καο θέξνπλ θαηλνύξηα, δελ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα. Οπόηε ηα κόλα πνπ αιιάδνπκε όηαλ 
θαηαθέξνπκε θαη καο ην εγθξίλνπλ είλαη θάπνηα πνπ ραιάλε. Αιιηώο ζα ςεθηαθά, ελώ 

έρνπκε ηα αξρεία δελ έρνπκε ηόζν ηα κεραλήκαηα ώζηε λα πηάζνπλ ηηο ηαρύηεηεο πνπ 
ζέινπκε ή ηελ απεηθόληζε. Μόλν ν εμνπιηζκόο είλαη παξνρεκέλνο παιηόο. Όκσο ζα 
ηερλννινγία έρνπκε κεγάιν βαζκό, είκαζηε πνιύ θαιά. Γελ έρνπκε αθόκα θεληξηθν 
antivirus  κέρξη ηέινο ηνπ ηξηηκήλνπ κνπ είπαλ όηη ζα ην πάξνπκε. Οπόηε πηζηεύσ όηη 

θάλνπκε θαιά βήκαηα θαη ζα είκαζηε θαιά. α λνζνθνκείν πηζηεύσ είκαζηε από ηα 
λνζνθνκεία πνπ έρνπκε πνιύ θαιά ηα ςεθηαθά καο αξρεία-αλ θαη δελ ππάξρεη θάηη πνπ 
δε ςεθηνπνηείηαη. 
 

4
ε
 εξώηεζε  

E : Πσο ζα πεξηγξάθαηε ην ύςνο ηεο θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεηαηγηα ηελ πξόνδν ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

Τ :  Γελ έρσ θαηαιάβεη θαλ ηη ξσηάο. 

E: ζαο βνεζάεη ε θπβέξλεζε θαη ε θάζε θπβέξλεζε ζην έξγν ζαο κε εηδηθά 

θνλδύιηα. 

Τ : Απηά ηα δηαρεηξίδεηαη ην νηθνλνκηθό ηκήκα . εγώ δελ έρσ ηδέα.εκείο μέξνπκε ηη 
δεηάκε, καο είπαλ επίζεκα πέξπζη όηη δελ θηάλαλε ηα ρξεκαηα γηα antivirus ,μαλά 
θάλακε θέηνο ην αίηεκα καο είπαλ λαη. Πέξπζη καο είραλ πάξεη θάηη ην 19 ή ην 18 ήηαλ 

αξρίζακε ην server. Έλα κεγάιν θόζηνο γύξσ ζηα 30000 αλ ζπκάκαη.νπόηε θαη απηή 
ινγηθά είλαη θαιά. Θα ζέιακε πνιύ πεξηζζόηεξα ελλνείηαη. Θα ζέιακε ηα packs. Σα 
packs ζηνηρίδνπλε γύξσ ζηα 200000. Φαληάδνκαη όηη θάζε λνζνθνκείν ζέιεη packs δε 
ζα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε θάζε λνζνθνκείν 200000 ζην πξνππνινγηζκό επηπιένλ. 

Γηαηί καο είπαλ όηη αλ ηα δεηήζνπκε ηόζα ρξήκαηα δε ζα κπνξνύζακε λα πάξνπκε 
θάξκαθα. Ννζνθνκείν είκαζηε νπόηε έρνπλ πξνηαηξεόηεηα άιιεο αλάγθεο.  
 

5
ε
 εξώηεζε 

Εζείο έρεηε θάπνην πξόηππν ρώξαο πάλσ ζην πιεξνθνξηθό θνκκάηη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο σο ππεύζπλε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο ζηελ Αγ. Όιγα  

πνπ ζα ζέιαηε λα πηνζεηήζεηε ζην λνζνθνκείν ζαο?  

5
ε
 απάληεζε  

Όρη θάηη ζπγθεθξηκέλν.  
Απηό πνπ ζέινπκε λα έρνπκε εκείο είλαη θεληξηθή δηαρείξηζε ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο 
πνπ δελ ην έρνπκε αθόκα θαη απηό δε ην ιερνπκε γηαηί είκαζηε από ηα πξώηα 
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λνζνθνκεία πνπ κπήθε ε Πιεξνθνξηθή. Αλ είκαζηαλ από ηα ηειεπηαία ζα κπαίλακε 
θαηεπζείαλ ζην ζύζηεκα όπσο γίλεηαη. Όηαλ θάηη γίλεηαη ζηγά ζηγά θαη αιιάδεη ν θύθινο 
ζπλέρεηα ζα έπξεπε ήδε λα ην έρεηο πάξεη. Οπόηε πξνζπαζείο λα αιιάμεηο. Απηό ην 

θάλνπκε ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα θαη έρνπκε θάλεη πνιύ κεγάια βήκαηα.  
 

6
ε
 εξώηεζε 

Πσο θαληάδεζηε όηη ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ γηα λα ππνδερηεί 

ηελ θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο κε 24 κήλεο ζε 

έλα δεκόζην λνζνθνκείν? 

Ήδε είκαζηε αξθεηά θαηλνηόκπ λνζνθνκείν δηόηη ε ρεηξνπξγηθή θιηληθή δελ έρεη 
θαζόινπ hardcopy –θπζηθνύο θαθέινπο. Δίλαη κόλν ςεθηαθά. Οη γηαηξνί 

επηζθέπηνληαη ηνπο αζζελείο κε ηα tablets ηνπο. Έρνπλ ηα tablet, θάλνπλ ηε λνζειεία 
δίλνπλ από εθεί είλαη πιήξε ςεθηαθά. Απηό ζα λνζνθνκείν δεκόζην πξέπεη λα είκαζηε 
νη κνλαδηθνί. Γειαδή θάλνπκε όηη κπνξνύκε ζα βήκαηα θαη ην θάλνπκε ππνρξεσηηθά 
ζηε ρεηξνπξγηθή  γηα λα δνύκε πώο ζα δνπιέςεη θαη λα πάεη πεξηζζόηεξν. Φπζηθά 

βξίζθνπκε κεγάιεο αληηζηάζεηο από ηνπο γηαηξνύο, ηεο πην παιηάο ειηθίαο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα δερηνύλ όηη αλ δελ έρνπλ ην ραξηί κπξνζηά κνπ δε κπνξώ λα θάλσ 
δηάγλσζε. Αιιά θαη απηνί όηαλ κε ην θαηξό βιέπνπλ πσο ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα, δελ 
ιέλε όρη , δελ θέξλνπλ αληηξξήζεηο. Οπόηε κέζα ζην ρξόλν επεηζή έρνπκε ζπδεηήζεη ήδε 

κε ηελ δηνίθεζε θαη κε ηελ δηεύζπλζε θπξίσο ηα ζέκαηα πνπ καο θαίλε λα έξζνπλ καο 
έρνπλ πεη όηη ζα ην δνπλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο.ήδε  έρνπκε πάξεη έγθξηζε ζηα 
πεξηζζόηεξα ζε έλα ρξόλν ζα είκαζηε ζε πνιύ θαιύηεξν ςεθηαθό επίπεδν απ όηηείκαζηε 
ηώξα. Σώξα ζε ζέκα θαηλνηνκίαο αλάινγα πσο ζα καο βνιέςεη θαη εκάο λα 

θηλεζνύκε.] 
 

8
ε
 εξώηεζε  

Εζείο αλ είζαζηαλ ζε κία ζέζε αλώηεξε κέζα ζηε θπβέξλεζε ,πσο ζα ζέιαηε λα 

αληηκεησπίζε απηό ην πξόβιεκα θαη πσο ζα θαληαδόζαζηαλ ηελ ςεθηνπνίεζεηνπ 

δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ? 

8
ε
 απάληεζε 

Μεγαιύηεξα θνλδύιηα ζην θνκκάηη ηεο πιεξνθνξηθήο γηαηί είκαζηε ζηε ςεθηαθή επνρή 

, ζέινπκε ηελ ςεθηαθή επνρή αιιά δελ έρνπκε θάπνηα βαζηθά πξαγκαηάθηα λα ην 
πινπνηήζνπκε. Καη ηώξα όζνη έρνπλ έξζεη από κεγάιεο, από ηελ ΤΠΔ πνπ ππαγόκαζηε, 
από ην ππνπξγείνζε δηάθνξεο αηηήζεηο έρνπλ πεη όηη ζέινπλ, όηαλ βιέπνπλ ην ζηάδην 
πνπ είκαζηε ελζνπζηάδνληαη. Αιιά όηαλ δεηάλε πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ε δηνίθεζε ηνπο 

ιέλε όηη δελ ππάξρνπλ. Οπόηε κέλνπκε ζ απηά πνπ καο έρνπλ πεη ή ζαο θόβνπκε θαη 
απηά. Γηαηί αο πνύκε ην packs ην έρνπλ δεηήζεη θαη απηνί. Σν ρσ δεηήζεη ζην Τπνπξγείν 
εγώ ε ίδηα. Οπόηε ηα θνλδύιηα ζα βνεζνύζαλ πνιύ πεξηζζόηεξν ρξήκαηα θαη επίζεο ζα 
βνεζνύζε αλ ππήξρε θεληξηθή δηαρείξηζε αζζελώλ δε γίλεηαη. ίγνπξα ζα ζηόρεπα ζε 

θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ ΔΟΠΤΤ , ν νπνίνο ιεηηνπξγεί όρη ηόζν θαιά . ζπλερώο θάζε 
πξσί έρνπκε ζέκαηα. Οπόηε ζα θνίηαδα κήπσο θαη ζε απηό ρξεηαδόηαλ λα δώο. Ή λα 
δώζνπλ ζην πιεξνθνξηθό θνκκάηη γηαηί δελ είλαη θξαηηθό, λα επηβάιινπλ λα έρνπλ 
κεγαιπηεξα servers, λα κπνξνύ λα εμππεξεηήζνπλ όιε ηελ Διιάδα, γηαηί απηνί 

εμππεξεηνύλ όιε ηελ Διιάδα. Καη λα έρνπκε θεληξηθή δηαρρείξηζε packs δειαδή ζηνλ 
ηαηξηθό θάθειν λα κπνξεί λα κπαίλεη, λα ππάξρεη αλά θεληξηθά θαη λα πεγαίλνπλ νη 
εηθόλεο, δειαδή αλ είκαη εγώ αζζελήο ζηελ ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ ή ζην Κσλζηαληηλνπνύιεην 
γηαηί έρνπκε αιιάμεη όλνκα γηα λα εκθαληζηώ ζην ΚΑΣ λα κπνξνύλ λα δνπλ ηνλ ηαηξηθό 

κνπ θάθειν θαη ην ηζηνξηθό κνπ όιν. ηελ πινπνίεζε είλαη πάξα πνιύ δύζθνιε αιιά 
είλαη, αο πνύκε ηώξα όηαλ παο λα γξάςεηο πάλσ βιέπεηο πόηε είλαη θαη ηη έρεη γξάςεη 
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πάλσ ν γηαηξόο, νπόηε κε απηό ην ηξόπν λα εκθαλίδεηαη ην ηζηνξηθό όιν. Πάληα βέβαηα 
αλ ζπκθσλεί ν αζζελήο. 
 

 

Πνηεο είλαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

ίγνπξα ην γεγνλφο φηη ιφγσ έιιεηςεο θνλδπιίσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο δελ έρνπλ ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ λα κπνξνχλ ειεθηξνληθά λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ην απφξξεην ησλ 
αζζελψλ . φια απηά είλαη αιπζίδα. Καη πξν πάλησλ αθνχ κηιάκε γηα ην ηαηξηθφ 
απφξξεην ζα πξέπεη λα παξέρεηαη  αιιά θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε 

εχθνιεο πξφζβαζεο ζηελ πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο 
ειηθησκέλνπο.  

 
 

 
4

ε
 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ  

Καιεκέξα ζαο θα. Τθαληνπνύινπ. Ολνκάδνκαη Θενθαλεία Φνπληά θαη ν ιόγνο ηεο 
επίζθεςήο κνπ ζην λνζνθνκείν ζαο είλαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε 

ζέκα ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία.  

1
ε
 Εξώηεζε 

Ε: Εζείο έρεηε εθαξκόζεη ην ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζην λνζνθνκείν ηνπ 

Πύξγνπ? 

1
ε
 Απάληεζε 

Ναη. Όρη ζην βαζκό πνπ ζα ζέιακε αιιά ν θάζε αζζελήο καο έρεη ηνλ δηθό ηνπ θάθειν 

ςεθηαθό. Έηζη έρνπκε έλα ςεθηαθό αξρείν κε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ησλ εμεηάζεσλ  

 

2ε εξώηεζε  

Ε: Πνην πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ ζαο ςεθηνπνηείηαη? Τπάξρνπλ 

αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ιόγσ ησλ γηαηξώλ ή αζζελώλ??  

2
ε
 απάληεζε 

Σν 100% ησλ αζζελώλ ςεθηνπνηείηαη. Όινη νη αζζελείο καο ελεκεξώλνληαη όηη ην 
αξρείν πεξλάεη ζηνπο ειεθηξνληθνύο θαθέινπο ελώ δελ έρνπκε βξεη αθόκα θαλέλα 
εκπόδην από ηνπο γηαηξνύο. 

 

3
ε
 έξσηεζε  

Πηζηεύεηε όηη ην λνζνθνκείν δηαζέηεη επαξθεί πξνππνινγηζκό κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο?  

3
ε
 απάληεζε 

Όρη. Καη βέβαηα όρη. ε έλα λνζνθνκείν νη αλάγθεο είλαη πνιιέο. Δίκαζηε αηζηόδνμνη 
θαη πξνζπαζνύκε λα κε θάλνπκε ζπαηάιεο κε ζθνπό λα αθνινπζνύκε ηε ςεθηαθή 
επνρή. Όια ρξεηάδνληαη έλα κέηξν θαη απηό μεθηλάεη από ηελ δηνίθεζε γηα εκέλα όπνπ 
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επηπρώο εδώ είκαζηε πνιύ θαια θαη πξνζπαζνύκε λα ηα βγάινπκε πέξα ζηηο δύζθνιεο 
επνρέο ηεο ρώξαο καο. 

 

4ε εξώηεζε  

E :Πσο ζα πεξηγξάθαηε ην ύςνο ηεο θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεηαηγηα ηελ πξόνδν ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

4
ε
 απάληεζε  

Γε ζα ήζεια λα ζε απνγνεηεύζσ αιιά θαη λα κελ απαληνύζα ζε απηή ηελ εξώηεζε ράξε 

ζα κ έθαλεο (ραρα). Εεηάκε θάηη θαη δήηεκα λα γίλεη κεηά από δύν ρξόληα. ην ηέινο 
μερλάκε ηη είρακε δεηήζεη. Αιιά πηζηεύσ δελ είκαζηε ην κνλαδηθόλνζνθνκείν. πλήζσο 
ηα επαξρηαθά λνζνθνκεία παξαγθσλίδνληαη από ηελ θξαηηθή επίβιεςε θαη απηό είλαη 
ζιηβεξό. Αλάκεζά ηνπο βξίζθεηαη θαη ην δηθό καο Ννζνθνκείν αιιά πξνζπαζνύκε όπσο 

ζ είπα λα έρνπκε κηα θαιή ζπλεξγαζία ε ππεξεζία καο κε ηελ δηνίθεζε θαη απηή κε ηε 
ζεηξά ηεο λα πξνσζεί αηηήκαηά καο  γηα θπβεξλεηηθά θνλδύιηα. Πηζηεύσ όηη δελ έρνπλ 
δεη αθόκα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη έλα δεκόζην λνζνθνκείν θαη απηό είλαη πνπ καο 
πεγαίλεη πίζσ. 

 

5
ε
 εξώηεζε 

Εζείο έρεηε θάπνην πξόηππν ρώξαο πάλσ ζην πιεξνθνξηθό θνκκάηη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο σο ππεύζπλνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο ζην Ννζνθνκείν 

ηνπ Πύξγνπ πνπ ζα ζέιαηε λα πηνζεηήζεηε ζην λνζνθνκείν ζαο?  

5
ε
 απάληεζε  

Αλ ζα κπνξνύζα λα ηα θαηαηάμσ ζα έιεγα πξώηα ηεο Αγγιίαο , κεηά ηεο Οιιαλδίαο θαη 
κεηά ηεο νπεδίαο. 
 

6
ε
 εξώηεζε 

Πσο θαληάδεζηε όηη ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ γηα λα ππνδερηεί 

ηελ θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο κε 24 κήλεο ζε 

έλα δεκόζην λνζνθνκείν? 

6
ε
 απάληεζε 

Θα πξέπεη λα γίλνπλ  αξθεηέο αιιαγέο. Γελ κπνξώ λα πσ θάλνπκε ζηαζεξά βήκαηα 
αιιά πξέπεη λα γίλνπλ αθόκα κεγαιύηεξα γηα λα ζπκβαδίδνπκε κε ηηο ςεθηαθέο 
αιιαγέο. Υξόλν κε ην ρξόλν πξνζπαζνύκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα 
θαηάζηαζε ε νπνία είλαη ε δηαζύλδεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ ελόο αζζελνύο κε ηνλ 

γηαηξό ηνπ. Καη όρη κόλν απηό αιιά πξνζπαζνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην ERS. Γηα λα 
ζε θάλσ λα θαηαιάβεηο ην ERS είλαη ην ζύζηεκα όπνπ κπνξεί λα ζπλδηάζεη ηηο 
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο κε εηθόλεο. Γειαδή ζε θάζε εηθόλα απνζεθεύεηαη θαη ε 
αληίζηνηρε γλσκάηεπζε. Απηό πνπ πξνζπαζνύκε επίζεο λα θηηάμνπκε είλαη ηνλ Ηαηξηθό 

θάθειν αζζελνύο. Ο αζζελήο ζην λνζνθνκείν καο έρεη ειεθηξνληθό θάθειν λνζειείαο 
αιιά δελ έρεη ηαηξηθό θάθειν. Τπάξρνπλ επηπιένλ γηαηξνί  κεγαιύηεξεο ειηθίαο νη 
νπνίνη δε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα ηνπο δείμνπκε. Οπόηε 
ζηνρεύνπκε ζε κία θαιύηεξε εθπαηδεπζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ.  

 
7ε έξσηεζε 
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Πνηεο είλαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο? 

7
ε
 απάληεζε 

Οη πξνθιήζεηο είλαη πνιιέο. Αξρηθά ζεσξώ όηη δελ ππάξρεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 
Καη όηαλ δνύκε ζηε ρώξα ηνπ « βνιέκαηνο» είλαη δύζθνιν λα μεθύγνπκε. Γειαδή ην λα 
εθπαηδεπηνύλ. Δπίζεο όπσο είπα δελ έρνπκε ηα θαηάιιεια ςεθηαθά ζπζηήκαηα γηα λα 
θάλνπκε ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη. 

 

8
ε
 εξώηεζε  

Εζείο αλ είζαζηαλ ζε κία ζέζε αλώηεξε κέζα ζηε θπβέξλεζε ,πσο ζα ζέιαηε λα 

αληηκεησπίζε απηό ην πξόβιεκα θαη πσο ζα θαληαδόζαζηαλ ηελ ςεθηνπνίεζεηνπ 

δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ? 

8
ε
 απάληεζε 

Απηό πνπ ζα έθαλα ήηαλ λα δώζσ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ησλ 
επαξρηώλ κε ηα θαάιιεια θνλδύιηα. Γπζηπρώο έλα επαξρηαθό λνζνθνκείν θαιύπηεη 

πνιιέο πεξηνρέο κε έρνληαο θάπνηα άιιε ελαιιαθηηθή ιύζε. ε εκάο ζηελ Ζιεία 
ππάξρεη θαη ην λνζνθνκείν ηεο Ακαιηάδαο ην νπνίν ππνιεηηηνπξγεη. Αλ δε κπνξνύκε 
εκείο ζα λνζνθνκείν πνπ αληηπξνζσπεύνπκε όιν ην λνκό λα ιύζνπκε έλα ζέκα ηόηε πνπ 
ζα απεπζπλζνπκε? Ζ θαηάζηαζε όπσο είπα απαηηεί ξηδηθέο αιιαγέο. Θα πξέπεη ινηπόλ , 

θαη απηό ζα έθαλα, είλαη λα θηηάμσ έλα θεληξηθό ινγηζκηθό πνπ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ 
όια ηα λνζνθνκεία. Να κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε γηαηξόο ζε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν ηεο 
ρώξαο λα δεη ηηο εμεηάζεηο ελόο αζζελνύο ελώ ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνύλ όια ηα 
λνζνθνκεία κε ηα  packs. 

 

 

 

5
ε
 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ  

Καιεκέξα ζαο θα. Ρηδάθνπ. Ολνκάδνκαη Θενθαλεία Φνπληά θαη ν ιόγνο ηεο επίζθεςήο 
κνπ ζην λνζνθνκείν ζαο είλαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα ν 
ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία. 

 

1
ε
 Εξώηεζε 

Ε: Εζείο έρεηε εθαξκόζεη ην ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζην λνζνθνκείν ηνπ ΚΑΣ?  

1
ε
 Απάληεζε 

Ναη ηνλ έρνπκε εθαξκόζεη ζε έλα πνιύ κεγάιν βαζκό θαη θάλνπκε αξθεηέο ελέξγεηεο 
γηα λα ζπκβαδίζνπλ νη ελέξγεηεο κε ηνλ όγθν ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 

2ε εξώηεζε  

Ε: Πνην πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ ζαο ςεθηνπνηείηαη? Τπάξρνπλ 

αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ιόγσ ησλ γηαηξώλ ή αζζελώλ??  

2
ε
 απάληεζε 

Σν 100 % ησλ αζζελώλ καο. Σν Ννζνθνκείν ΚΑΣ ζεσξείηαη έλα κεγάιν λνζνθνκείν 
θαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία δελ αξθείηαη κόλν ζηε ςεθηνπνίεζε ησλ θαθέισλ ησλ 
αζζελώλ. Φπζηθά ππάξρεη θαη απηό αιιά ράξηο ζηηο δσξεέο πνπ έρνπλ γίλεη έρνπκε πάεη 

έλα βήκα παξαθάησ. Δπίζεο θαη δόμα ησλ Θεώ είρακε κία γελλαηόδσξε δσξεά από ην 
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Κνηλσθειέο ίδξπκαηνπ Ησάλλε Λάηζε. Μηιάκε γηα κηα δσξεά ύςνπο 1.300.000  επξώ 
κε ζθνπό λα θαηαζθεπαζηεί κηα Νέα κνλάδα απμεκέλεο Φξνληίδαο ην νπνίν θπζηθά ζε 
πξηιακβάλεη θαη ην θαηάιιειν ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό. Φπζηθά ζην ηκήκα 

επεηγόλησλ ζα  εθνδηαζηεί κε 2 ςεθηαθά αθηηλνγξαθηθά ζπζηήκαηα , ζην Αθηηλνινγηθό 
κε ςεθηαθό αθηηλνγξαθηθό ζύζηεκα θαη πνιιά άιια όπσο 2 ζπζηήκαηα απηόκαηεο 
εγγξαθήο εθηύπσζεο θαζώο θαη έλα ζύζηεκα πξνηαηξεόηεηαο αζζελώλ κε ςεθηαθέο 
δπλαηόηεηεο.    

 

3
ε
 έξσηεζε  

Πηζηεύεηε όηη ην λνζνθνκείν δηαζέηεη επαξθεί πξνππνινγηζκό κε ζθνπό ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο?  

3
ε
 απάληεζε 

Κνίηαμε λα δεηο. Όπσο ζνπ είπα ιόγσ όηη ην λνζνθνκείν είλαη αξθεηά κεγάιν ππάξρνπλ 

πνιιέο αλάγθεο. Ωζηόζν κε ζσζηή δηαρείξεζε θαιύπηνπκε θάηη πεξηζζόηεξν από ηηο 
βαζηθέο αλάγθεο. 

 

4ε εξώηεζε  

E :Πσο ζα πεξηγξάθαηε ην ύςνο ηεο θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεηαηγηα ηελ πξόνδν ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

4
ε
 απάληεζε  

Πξνζπαζεί λα καο βνεζά όπνπ κπνξεί. ε θάζε αίηεκα πνπ έρνπκε πεξηκέλνπκε κηα 
άκεζε ιύζε ε νπνία σζηόζν θαζπζηεξεί νξηζκέλεο θνξέο. Δηλαη θπζηνινγηθό. Κάησ 

από ηηο θηεξνύγεο ηεο ππάξρνπλ πνιιά λνζνθνκεία θαη εκείο πηζηεύνπκε όηη είκαζηε ζε 
πνιύ θαιύηεξε κνίξα απ όηη άιια λνζνθνκεία. 

 

5
ε
 εξώηεζε 

Εζείο έρεηε θάπνην πξόηππν ρώξαο πάλσ ζην πιεξνθνξηθό θνκκάηη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο σο ππεύζπλνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο ζην Ιππνθξάηεην 

πνπ ζα ζέιαηε λα πηνζεηήζεηε ζην λνζνθνκείν ζαο?  

5
ε
 απάληεζε  

Σελ νπεδία ζα έιεγα. Γελ ην έρσ ςάμεη ηόζν όκσο αιιά γλσξίδνληαο άηνκν πνπ 
δνπιεύεη ζε λνζνθνκείν ηεο νπεδίαο θαη ζπγθξίλνληαο ηηο θαηαζηάζεηο είλαη άιινο 

πιαλήηεο. 

 

6
ε
 εξώηεζε 

Πσο θαληάδεζηε όηη ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ην πεξηβάιινλ γηα λα ππνδερηεί 

ηελ θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο κε 24 κήλεο ζε 

έλα δεκόζην λνζνθνκείν? 

6
ε
 απάληεζε 

Μεγαιύηεξεο επελδύζεηο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηαθά. Θα πξέπεη θάζε λνζνθνκείν λα 
πεηάμεη από πάλσ ηεο ηε ραξηνύξα αιιά θαη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ 90 θαη λα εθνδηαζηεί 
κε ζύγρξνλν ηερλνινγηθό εμνπιηζκό. Οη αιιαγέο είλαη δύζθνιεο αιιά ζα πξέπεη λα 



162 
 

γίλνπλ. Καη επηηέινπο λα πξνζιεθζνύλ άηνκα εθπαηδεπκέλα πάλσ ζηα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα. 
 

7ε έξσηεζε 

Πνηεο είλαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη πάξνρνη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο?  

7
ε
 απάληεζε 

Ζ δπζθνιία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αηόκσλ πνπ δε γλσξίδνπλ από ηελ ηερλνινγία κε ηα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Καη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ πόξσλ γηαηί 
όπσο ζ είπα δελ ππάξρνπλ ζε όια ηα λνζνθνκεία ζύγρξνλνη ππνινγηζηέο.  
 

8
ε
 εξώηεζε  

Εζείο αλ είζαζηαλ ζε κία ζέζε αλώηεξε κέζα ζηε θπβέξλεζε ,πσο ζα ζέιαηε λα 

αληηκεησπίζε απηό ην πξόβιεκα θαη πσο ζα θαληαδόζαζηαλ ηελ ςεθηνπνίεζεηνπ 

δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ? 

8
ε
 απάληεζε 

Πξνζνρή ζηα άηνκα πνπ δηνξίδνληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο θαη όρη κόλν κε θάπνηα θξηηήξηα. 
Καη ελλνείηαη πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο ζηνλ εμνπιηζκό ηνλ ηερλνινγηθό ζε θάζε 
λνζνθνκείν. 
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