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Εισανωνιί
Οι Τομείς της Υγείας -  Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαρτώνται υπερβολικά 
από τα διαθέσιμα δεδομένα (πληροφορίες), και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
«παράγονται» καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων από τα νοσοκομεία, τις 
κλινικές, τα εργαστήρια. Όμως, ακόμα και σήμερα, παρά την τρομακτική εξέλιξη του 
τομέα της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες 
φορές δεν επεξεργάζονται ηλεκτρονικά, αλλά χειροκίνητα (με χειρόγραφα έντυπα ή με 
μικρές εφαρμογές που αυτοματοποιούν απλώς ορισμένες εργασίες).

Ιστορικά, ο τομέας της υγείας αποτελούνταν από ανεξάρτητες και αυτόνομες μονάδες με 
μικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους, ενώ η χρήση 
τεχνολογιών Πληροφορικής αντιμετωπίσθηκε επίσης αυτόνομα και κατά περίπτωση. 
Αντίστοιχες στρατηγικές έχουν ακολουθηθεί και στη Κοινωνική Ασφάλιση.

Στη σημερινή εποχή όμως, η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και 
περισσότερο. Το χάσμα ανάμεσα στην ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από 
πολίτες, ενημερωμένους και απαιτητικούς από τη μία, και η ποιότητα της προσφοράς 
υπηρεσιών υγείας από πλευράς του κράτους και των μονάδων υγείας του από την άλλη, 
ολοένα και μεγαλώνει. Παράλληλα, από πλευράς του κράτους απαιτείται πλέον 
αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών.

Είναι δεδομένη λοιπόν η πολυπλοκότητα του χώρου, η συσσώρευση διαφορετικών 
τεχνολογικών λύσεων, η εξειδίκευση των πληροφοριακών συστημάτων και η 
πολυπλοκότητα της διακινούμενης πληροφορίας.

Στόγος της εργασίας είναι:

• Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων 
στους τομείς Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των δυνατοτήτων 
διαλειτουργικότητας αυτών των συστημάτων με βάση τις διεθνείς πρακτικές.

• Η καταγραφή των προτύπων και πρωτοκόλλων που είναι διαθέσιμα για την 
επίτευξη της απαιτούμενης διαλειτουργικότητας καθώς και των προϋποθέσεων 
συμβατότητας με αυτά.

• Η καταγραφή των υφιστάμενων δράσεων διαλειτουργικότητας (HL7 Hellas, 
πλαίσιο διαλειτουργικότητας που προτείνεται από το ΕΠ της ΚτΠ, κλπ) και πως 
αυτά αλληλοσυμπληρώνονται.

• Την περιγραφή της Αγοράς Πληροφορικής της Υγείας (ή «Ηλεκτρονικής 
Υγείας») στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο υπόλοιπο κόσμο 
γενικότερα, τόσο όσον αφορά τα σημερινά μεγέθη όσο και τις μελλοντικές 
εξελίξεις.

• Την πρόταση πιθανών λύσεων και σεναρίων διαλειτουργικότητας (use cases) 
στους Τομείς Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Την καταγραφή των αναγκαίων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαιτούνται.
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Κεφάλαιο 1

«Η αγορά Ιατρικής Πληροφορικής»

1.1 Γενικά

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις μέρες μας έχει σαν αποτέλεσμα την 
ηλεκτρονική υγεία (e-health), αλλά λίγοι είναι σε θέση να διατυπώσουν έναν σαφή 
ορισμό για αυτόν το νέο όρο. Ο όρος ηλεκτρονική υγεία, κυρίως από το 1999 και μετά, 
χρησιμοποιείται για να περιγράφει οτιδήποτε έχει σχέση με υπολογιστές, επικοινωνίες 
και ιατρική. Πρόκειται για την απόρροια μιας προσπάθειας να επεκταθούν οι αρχές και οι 
«υποσχέσεις» της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο χώρο της υγείας και να τονιστούν οι 
νέες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, οι 
οποίες μπορούν να συνοψιστούν στις:

• Δυνατότητα των πολιτών να αλληλεπιδρούν on-line με τα συστήματά τους (B2C 
= "business to consumedq2er"),

• Βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε οργανισμούς υγείας 
(Β2Β = "business to business"),

• Νέες δυνατότητες για peer-to-peer επικοινωνία των πολιτών (C2C = "consumer to 
consumer").

Αν επιχειρούσαμε έναν ευρύτερο ορισμό του όρου ηλεκτρονική Υγεία, αυτός θα 
μπορούσε να είναι: Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας τομέας της ιατρικής 
πληροφορικής και των τηλεματικών εφαρμογών της, της δημόσιας υγείας και της 
βιομηχανίας, που αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορικής, οι οποίες 
προσφέρονται ή ενισχύονται μέσω του διαδικτύου και των σχετικών με αυτό 
τεχνολογιών. Με την ευρύτερη έννοια ο όρος δεν χαρακτηρίζει μόνο την τεχνολογική 
ανάπτυξη αλλά και έναν τρόπο σκέψης, μια συμπεριφορά και μια δέσμευση για βελτίωση 
της περίθαλψης τοπικά και διεθνώς με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών.
Το όλο θέμα του ορισμού της ηλεκτρονικής υγείας παραμένει γενικότερα αντικείμενο 
συζήτησης, καθώς αφενός υπάρχουν πολυάριθμες και ποικίλης ακρίβειας απόψεις, 
αφετέρου ο τομέας έρευνας και εφαρμογών βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και άρα 
αναπροσαρμογή1.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής υγείας είναι:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης 
είναι μια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας.
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1.2 Το όραμα για την Υγεία
ου

Το όραμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας του 21 αιώνα 
περιλαμβάνει ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη. Σε ένα 
τέτοιο σύστημα η περίθαλψη βασίζεται στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του πολίτη. Ο πολίτης είναι το κέντρο του 
ελέγχου. Η γνώση και οι πληροφορίες είναι ελεύθερες, ενώ οι αποφάσεις που παίρνονται 
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η ιατρική πληροφορία του πολίτη ανήκει σε αυτόν, 
είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου συνεχώς, και ο πολίτης αποφασίζει για τη διάθεση 
ευαίσθητων πληροφοριών που τον αφορούν. Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα της 
πληροφορίας αυτής είναι η διασυνδεσιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς και 
ανταλλαγής δεδομένων εννοιολογικά αναγνωρίσιμων2.
Ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με χρήση 
έξυπνων βιοαισθητήρων που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή δυσχέρεια στον ασθενή 
και ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής επιτρέπουν σε ευαίσθητους από πλευράς 
υγείας πολίτες να έχουν έναν σχεδόν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Οι κρίσιμες ζωτικές 
παράμετροι μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σε απευθείας σύνδεση (online) στους 
γιατρούς ή / και εξειδικευμένους επιστήμονες -  ιατρικούς συμβούλους, ανεξάρτητα από 
τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Έτσι, η κατάσταση της υγείας του ασθενούς 
μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά και οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε πραγματικό 
χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, κρίσιμα ιατρικά περιστατικά. Σύγχρονες 
εργαστηριακές, διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές συσκευές, νέα βιοϋλικά 
που πληρούν την ανάγκη βιοσυμβατότητας και βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες 
προσφέρουν στους πολίτες μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο όρος παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων ατόμων, 
φορέων και διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά στους πολίτες που θέλουν 
εξατομικευμένη φροντίδα, άμεσα, στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Αφορά στους 
γιατρούς που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και να ελέγχουν την υλοποίησή τους για τον 
κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αφορά στους νοσηλευτές που, εκτός από άμεση παροχή 
υπηρεσιών, λειτουργούν και ως συλλέκτες σημαντικών πληροφοριών. Αφορά και στους 
υπεύθυνους για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (νοσοκομείων, νοσηλευτηρίων, 
μέσων επείγουσας μεταφοράς, φαρμακευτικού υλικού, κ.λπ.) και φυσικά και όλες τις 
συνεργαζόμενες εταιρείες: φαρμακευτικές, ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης στελεχών 
υγείας, κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των εμπλεκόμενων μερών δεν είναι παρά η πληροφορία 
που πρέπει να διακινηθεί άμεσα, με ακρίβεια, στο σημείο που είναι απαραίτητη, αφενός 
για να διευκολύνει τη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την 
υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων.
Η δυνατότητα επικοινωνίας από παντού, η ικανότητα επεξεργασίας τεράστιων όγκων 
δεδομένων και η ευελιξία των σύγχρονων τερματικών συσκευών, θα δημιουργήσουν το 
απαραίτητο περιβάλλον για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, χρήσιμων και, σε πολλές 
περιπτώσεις, κρίσιμων εφαρμογών παροχής υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη μείωση 
του κόστους.
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1.3 Προβλήματα και περιορισμοί

1.3.1 Βασικά προβλήματα
Ο

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας τον 21 αιώνα έχει οδηγήσει σε ένα 
σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον πολίτη. Η περίθαλψη βασίζεται 
στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του 
πολίτη. Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων 
προσώπων, φορέων και διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά πολίτες, γιατρούς, 
νοσηλευτές και στελέχη της υγείας, υποδομές, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, μέσα 
επείγουσας μεταφοράς και σχετιζόμενες εταιρείες όπως φαρμακευτικές, εταιρείες 
ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των 
παραπάνω εμπλεκόμενων οντοτήτων είναι η πληροφορία που πρέπει να διακινηθεί άμεσα 
και με ακρίβεια, όπου αυτή είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη συνεργασία 
των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών 
αποφάσεων. Συγχρόνως, ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα παρακολούθησης ζωτικών 
παραμέτρων με χρήση έξυπνων βιοαισθητήρων που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή 
δυσχέρεια στον ασθενή καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής επιτρέπουν σε 
ευαίσθητους, από πλευράς υγείας, πολίτες να έχουν έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Η 
υλοποίηση των παραπάνω, ακολουθώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά 
διατηρώντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα του χώρου της υγείας και της ποιότητας της 
ζωής, δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά και νέα ποοβλύιιατα. Τα προβλήματα αυτά 
αφορούν θέματα νομικής υφής, καχυποψίας και κουλτούρας αλλά και θέματα 
τεχνολογικής φιλοσοφίας και κατεύθυνσης3.

Το πρώτο Βασικό πρόβληιια που τίθεται είναι η δυσκολία της ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ των Πληροφορικών Συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις διάφορες μονάδες 
υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κτλ) και αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια 
προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του 
τομέα της υγείας στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέας της 
υγείας εξαρτάται υπερβολικά από τα διαθέσιμα δεδομένα (πληροφορίες), και αυτός είναι 
λόγος για τον οποίο «παράγονται» καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων από τα 
νοσοκομεία, τις κλινικές και τα εργαστήρια. Όμως, ακόμα και σήμερα, τα δεδομένα αυτά 
τις περισσότερες φορές δεν υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία, αλλά σε 
χειροκίνητη (με χειρόγραφα έντυπα ή με μικρές εφαρμογές που αυτοματοποιούν απλώς 
ορισμένες εργασίες). Η έλλειψη ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων είναι 
εμφανής. Η πραγματικότητα αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε 
άλλους τομείς (π.χ. τραπεζικός τομέας) που επίσης εξαρτώνται πολύ από τη συνεχή 
πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων:

• Την έλλειψη κεφαλαίων στήριξης για την ανάπτυξη νέων συστημάτων στον 
συγκεκριμένο τομέα,

• Την μη υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων διασύνδεσης
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•  Την έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων 
εννοιολογικά αναγνωρίσιμων.

Το δεύτερο ποόΒληιια που αποτελεί όμως βασική συνιστώσα του χώρου της υγείας, 
είναι ότι η εισαγωγή τεχνολογίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελεί 
λύση από μόνη της αν η υλοποίηση των τεχνολογικών αλλαγών δεν συνοδεύεται από 
αλλαγές στη δομή, τις διαδικασίες και τον επανασχεδιασμό των ροών της πληροφορίας. 
Κύριοι παράγοντες του προβλήματος αυτού είναι:

•  Η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και ποσοτικά μετρήσιμων δεικτών 
απόδοσης του συστήματος,

• Η συνεχής επισήμανση τυχόν ιατρικών λαθών.

Τα προαναφερόμενα προβλήματα, από την άλλη μεριά, αποτελούν έναν χώρο γεμάτο 
προκλήσεις για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι 
προκλήσεις αυτές συνοψίζονται:

• Στην πολυπλοκότητα των ιατρικών δεδομένων
• Στη δυσκολία εισαγωγής των δεδομένων (data entry)
• Στα προβλήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
• Στη δυσκολία προσαρμογής όλων των εμπλεκόμενων, φυσικών προσώπων και 

φορέων υγείας, σε νέες τεχνολογίες
• Στην έλλειψη συστήματος ανάκτησης δημοσιευμένης και τεκμηριωμένης 

ιατρικής πληροφορίας και σύγκρισης ιατρικών πρωτοκόλλων.

1.3.2 Οργανωτικοί περιορισμοί

Το Νοσοκομείο αποτελεί έναν πολύπλοκο όσο και ιδιαίτερο οργανισμό, η οργάνωση του 
οποίου θέτει αυξημένες απαιτήσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Νοσοκομειακή 
Διοίκηση αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό πεδίο. Η πολυπλοκότητα αυτή δυσκολεύει 
και την αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών λύσεων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οργανωτικοί περιορισμοί τίθενται επίσης από τις 
συσχετίσεις των διαφόρων λειτουργικών μονάδων, περιλαμβάνοντας και τις φύσεις 
συνεργασίας των διαφορετικών ειδικοτήτων προσωπικού που δραστηριοποιούνται στο 
Νοσοκομείο.

Οι οργανωτικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν επομένως θέματα ωραρίου, αναγκών 
επικοινωνίας, διασποράς ευθύνης και κέντρων λήψης αποφάσεων, δυνατότητα (ή 
αδυναμία) εφαρμογής σχετικών πρωτοβουλιών, αδράνεια ή / και παγιωμένες συνθήκες 
που αντιστέκονται στην αλλαγή και γενικότερα οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με 
λειτουργικές διαδικασίες και το οποίο θέτει όρια που συμπιέζουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

11



Η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων και η απάλειψη των αντίστοιχων περιορισμών μπορεί 
να επιτευχθεί με την ευρεία και ανοικτή ενημέρωση όλων των στελεχών και υπαλλήλων 
και την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τια φάσεις εισαγωγής των νέων συστημάτων.

Αυτό όμως προϋποθέτει ότι σε επίπεδο Διοίκησης θα έχουν γίνει κατανοητές οι 
επιπτώσεις του εγχειρήματος, θα έχουν καταγραφεί οι οργανωτικές αδυναμίες και θα έχει 
επιτευχθεί υψηλό αίσθημα προσήλωσης και δέσμευσης / αφοσίωσης. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι τις περισσότερες φορές μικρές λεπτόιιέρειες είναι υπαίτιες για την 
αποτυχία αξιοποίησης των τεχνολογικών λύσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν ζητήματα διαμόρφωσης χώρων φιλοξενίας εξοπλισμού και δημιουργίας 
υποδομών τεχνολογικών λύσεων. Οι λεπτομέρειες αυτές, που μπορεί να έχουν τη ρίζα 
τους ακόμη και σε ανθρώπινα συναισθήματα, επειδή συχνά δεν είναι ορατές εκ των 
προτέρων, πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, αλλά πάντοτε με προσοχή και 
αποφασιστικότητα.

Οι περιορισμοί αυτής της κατηγορίας είναι αυτοί που απαιτούν πλήρη κινητοποίηση του 
Διοικητή του Νοσοκομείου καθώς αυτός έχει τη δυνατότητα να επιληφθεί επί όλων των 
σχετικών ζητημάτων αλλά και την ευκαιρία και εξουσία να τα επιλύσει, κάτι που δεν 
ισχύει για τις άλλες δύο κατηγορίες περιοριστικών παραγόντων.

1.3.3 Θεσμικοί περιορισμοί
Είναι κατανοητό ότι το Νοσοκομείο δεν αποτελεί αυτόνομη μονάδα αλλά το μέρος ενός 
συνόλου και επομένως είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί με τους περιορισμούς που αυτό 
θέτει (π.χ. ΠεΣΥ, κλπ). Χαρακτηριστικά ζητήματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι 
προσλήψεις προσωπικού (πως να αξιοποιηθεί ένα σύγχρονο σύστημα, εάν δεν υπάρχει 
αντίστοιχο προσωπικό ή για την πρόσληψή του απαιτούνται διαδικασίες χρονοβόρες και 
αναποτελεσματικές), η επιμόρφωση / ενημέρωση, η κατανομή του προϋπολογισμού και 
γενικότερα η χρηματοδότηση, η νομοθεσία καθώς και τα λοιπά ζητήματα ασφαλείας, 
προστασίας του ατομικού απορρήτου και πνευματικών δικαιωμάτων.

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις των 
δυνατοτήτων της τεχνολογίας γενικότερα και ο χώρος της υγείας δεν θα μπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα πηγάζει από την 
τεχνολογία των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement). Τα κέρδη που θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν με την εκλογίκευση και παρακολούθηση των προσφορών 
προμηθευτών και από τις οικονομίες κλίμακας που οι κεντρικές προμήθειες προσφέρουν, 
παραμένουν όνειρο για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, ακριβώς λόγω θεσμικών 
αδυναμιών.

Αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι οι δυσκολότεροι να ξεπεραστούν. Απαιτούν 
υπουργικές η κυβερνητικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες και αρκετές φορές νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Αυτές όχι μόνο είναι χρονοβόρες, αλλά συχνά δεν εκκινούν καν διότι το 
επίπεδο κατανόησης δεν είναι επιθυμητό, δεν υπάρχει κινητήρια δύναμη, διάθεση και 
διαδικασία και υπάρχουν συμφέροντα τα οποία εναντιώνονται στην εξέλιξη με ζηλευτά
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δημιουργικές μεθόδους. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου δεν έχει πολλά όπλα. Μπορεί 
όμως:
α) Να αναγνωρίσει τους θεσμικούς περιορισμούς που θα επηρεάσουν την ομαλή 

ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων του και να τους λάβει υπ’ όψη του κατά το 
σχεδίασμά,

β) Να ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα προβλήματα και να 
απαιτήσει λύσεις,

γ) Να εκκινήσει μαζί με συναδέλφους του που έχουν τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες 
απόψεις και άλλους ενδιαφερομένους την πρωτοβουλία ενημέρωσης και πίεσης για 
τις απαιτούμενες αλλαγές και βελτιώσεις στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.

1.3.4 Επιπρόσθετα προβλήματα

Ένα κοινό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι και σαφείς απαιτήσεις 
από τα πληροφορικά συστήματα. Υπάρχει μόνο επιθυμία για την υλοποίηση ενός θολού 
οράματος για «μηχανογράφηση των πάντων» χωρίς να λαμβάνονται υπόψη:

• Ότι και στις πιο προηγμένες χώρες, με άφθονη χρηματοδότηση, δεν έχουν 
επιτευχθεί ακόμη τέτοια οράματα και αναθεωρούνται διαρκώς,

• Ότι τα όποια επιτεύγματα παρουσιάζονται σε άλλες χώρες είναι αποτέλεσμα 
τεράστιων, πολύχρονων, συστηματικών και μεθοδικών προσπαθειών που έχουν 
γίνει σταδιακά και έχουν βασιστεί σε προϋπάρχουσες λογικές υποδομές και 
διαδικασίες που η Ελλάδα δεν έχει και

• Ότι οι δυνατότητες της χώρας μας να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο όραμα είναι 
μικρές και επομένως επιβάλλεται η μέγιστη δυνατή ορθολογική διαχείριση των 
υλικών και ανθρώπινων πόρων ώστε οι (αναπόφευκτες) απώλειες να 
περιοριστούν στο ελάχιστο.

Η κοινή ορολογία και κωδικοποίηση είναι επίσης ένας μεγάλος πονοκέφαλος (όχι μόνο 
για τα Ελληνικά αλλά και για τα «ξένα» συστήματα). Οι διάφοροι λογαριασμοί αλλά και 
τα αριθμητικά εργαστηριακά αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται και κωδικοποιούνται 
σχετικά εύκολα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την ιατρική ορολογία. Μια ασθένεια 
μπορεί να έχει πολλές παραμέτρους τόσο στη διατύπωση της διάγνωσης όσο και στους 
τρόπους θεραπείας. Μερικές φορές θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν 2 και 3 
διαφορετικοί τρόποι κωδικοποίησης (με βάση πάντα τις διεθνείς ταξινομήσεις που 
υπάρχουν και εξελίσσονται) μόνο και μόνο διότι η συνεννόηση και επικοινωνία π.χ. 
μεταξύ των ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων είναι ασύμβατη.

• Η πολιτική και λοιπή ηγεσία των φορέων δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει 
σωστά τις ανάγκες σε συστήματα πληροφοριών αλλά και τις δυνατότητες των 
πληροφορικών συστημάτων κυρίως εξ αιτίας του ότι η παρούσα γενιά που διοικεί 
έχει στην πλειοψηφία της κενό (gap) τεχνογνωσίας αλλά και φοβίες σχετικά με 
τις νέες τεχνολογίες.

13



• Ο χώρος της υγείας είναι κατακερματισμένος μεταξύ 4 τουλάχιστον υπουργείων 
(Υγείας-Πρόνοιας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Εθνικής Άμυνας) και 
λειτουργεί (πολλές φορές μέσα στους ίδιους χώρους π.χ. πανεπιστημιακές και μη 
κλινικές) με μία ποικιλία θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών οι οποίες είναι 
αμφίβολο αν είναι δυνατό (επιθυμητό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη) να 
έρθουν σε συντονισμό και αρμονία κάτω από ένα κοινό σύστημα διαδικασιών.

• Ο χώρος της κοινωνικής ασφάλισης είναι επίσης κατακερματισμένος σε 
πολυάριθμα ταμεία (που μπορεί να ανήκουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών 
υπουργείων) με πολυάριθμες διαδικασίες και διατάξεις και είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να εφαρμοστούν κοινά πρότυπα.

• Δεν υπάρχει επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και την υλοποίηση μιας τόσο ευρείας κλίμακας οράματος. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
και πρόβλεψη για τη δημιουργία διακριτού κλάδου επαγγελματιών που θα 
στελεχώσουν τα συστήματα πληροφοριών (όπως σε άλλες χώρες).

Αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση επιπρόσθετα προβλήματα είναι:

• Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί φορείς οι οποίοι δεν έχουν κοινά σχέδια δράσης 
και «τεχνολογική ομογενοποίηση». Αυτό οφείλεται τουλάχιστον σε δυο λόγους:

1. Όλοι οι φορείς της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της ίδιας αρχής (οι περισσότεροι ΦΚΑ εποπτεύονται από το 
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΟΠΑΔ από το ΥΠΕΘΟ, 
Οίκος Ναύτου και το ΝΑΤ από το YEN κλπ).

2. Ακόμα και μεταξύ των φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΚΑ δεν 
υπάρχει εναρμονισμός όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται (παρά το γεγονός ότι 
θεσμικά η ΓΓΚΑ αποφασίζει και σχεδιάζει τις νέες ΤΠΕ).

• Στο Δημόσιο υπάρχει δυσκολία αναδιοργάνωσης και επιβολής νέων μεθόδων, 
εργαλείων και συνεπώς ΤΠΕ εξ αιτίας του φόβου των μαζικών αντιδράσεων εκ 
μέρους των υπαλλήλων.

• Συχνά οι διευθυντικές θέσεις καλύπτονται από άτομα μη εξοικειωμένα με τις 
ΤΠΕ.

1.4 Σχετικά με την αγορά Ε - Health

1.4.1 Η Αγορά στον τομέα των πληροφορικών συστημάτων Υγείας
Ιστορικά, ο τομέας της ιατρικής πληροφορικής στην Ελλάδα αποτελούνταν από 
ανεξάρτητες και αυτόνομες μονάδες με μικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών μεταξύ τους, ενώ η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής αντιμετωπίσθηκε 
επίσης αυτόνομα και κατά περίπτωση.
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Στη σημερινή εποχή όμως, η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και 
περισσότερο. Το χάσμα ανάμεσα στη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες 
ενημερωμένους και απαιτητικούς από τη μία, και την ποιότητα της προσφοράς 
υπηρεσιών υγείας από πλευράς του κράτους και των μονάδων υγείας του από την άλλη 
ολοένα και μεγαλώνει. Παράλληλα, από πλευράς του κράτους απαιτείται πλέον 
αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζονται μια σειρά από τάσεις που προδιαγράφουν την 
μελλοντική ζήτηση και το είδος των υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής Υγείας4. 
Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι σε επίπεδο πολίτη-ασθενούς και επαγγελματία της υγείας, η 
πρόσβαση στην πληροφορία καθίσταται απαραίτητη για:

• Την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων (π.χ. σχετικά με τις τροφές, τα 
μεταδιδόμενα νοσήματα) και την προώθηση της υγείας

• Την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία

• Το ενδιαφέρον για τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις
• Την αξιολόγηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία
• Την προσωποποιημένη και συνεχή φροντίδα
• Τη διευκόλυνση της κατ’ οίκον φροντίδας
• Τη βελτίωση της αντίδρασης σε επείγοντα περιστατικά
• Την ενδυνάμωση του ασθενούς και την αύξηση της συμμετοχής του στη λήψη 

αποφάσεων

Σε τεχνικό επίπεδο οι τάσεις είναι:

• Από την διακοπτόμενη στη συνεχή φροντίδα
• Από τις επεμβατικές στις μη επεμβατικές μετρήσεις
• Από τα παθητικά στα «ευφυή» μηχανήματα
• Από τις μεγάλες στις μικρές συσκευές

Ταυτόχρονα, η παλιά απλή σχέση γιατρού -  ασθενή έχει αντικατασταθεί από μια άλλη 
πολυπλοκότερη, όπου ασθενής παρακολουθείται πλέον από μια ομάδα ειδικών υγείας, 
καθένας από τους οποίους είναι εξειδικευμένος σε κάποιον τομέα. Έτσι, γίνεται πλέον 
επιτακτική η ανάγκη για ανταλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα ενός ασθενή, 
από απομακρυσμένα και ανεξάρτητα μέχρι σήμερα σημεία, για πολλούς 
ενδιαφερομένους (ιατρούς, νοσηλευτές, οικονομικές υπηρεσίες κτλ). Οι νέες ανάγκες 
διευρύνονται από την προσπάθεια που γίνεται να προαχθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 
σε υπηρεσίες πρόληψης και σε υπηρεσίες φροντίδας χρόνιων ασθενών. Όλα τα 
παραπάνω συνθέτουν μια νέα εικόνα για την αγορά των συστημάτων ιατρικής 
πληροφορικής και τηλεϊατρικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

15



1.4.2 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η HIST (Κοινωνία της Τεχνολογίας και Πληροφορίας στην Υγεία) είναι μία αγορά που 
αυξάνει γρήγορα σε μέγεθος και σημασία. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 6% της 
συνολικής τρέχουσας IT αγοράς εκτιμώμενη στα 232 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως, και 
το 2% της συνολικής Ευρωπαϊκής Αγοράς Φροντίδας της Υγείας, υπολογιζόμενη στα 
724 δισεκατομμύρια Ευρώ ή σαν αξία αγοράς στα 14 δισεκατομμύρια Ευρώ5.
Μια σημαντική και αναδυόμενη τάση είναι η εφαρμογή των τοπικών δικτύων υγείας. 
Μια υπηρεσία -  κλειδί, για παράδειγμα, είναι η αποστολή μηνύματος μεταξύ 
διαφορετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για video -  διαλέξεις. 
Αυτά τα δίκτυα μπορούν να πυροδοτήσουν εφαρμογές τηλεϊατρικής και τεχνολογίας 
έξυπνων καρτών. Ο πίνακας 1.1 δείχνει πως συνδέονται οι δύο πλευρές της ζήτησης και 
προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά υγείας6

Ζ ή τ η σ η

—

Π ρ ο σ φ ο ρ ά

Νοσοιομεία

Γενική
Υποδομή

και
Υ π η ρ εσ ίες

Βασική Περίβαλυη

Επαγγελματικές
Υπηρεσίες

Δίκτυα Θ εραπεία κατ' ρίκαν 
Υγεία ς _

Επαγγε.·.ματικες
Υπηρεσίες
(Εκπ α ίδευση )

Γιαροχείς Υπηρεσιώ ν Υ γείας

Κοινές
Τεχνολογίες

Ασβενείς

Γαλίτες Γολίτες

Πίνακας 1.1: Ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών υγείας στην ευρωπαϊκή αγορά

Σημαντικό κομμάτι της αγοράς αποτελούν τα Πληροφορικά Συστήματα Νοσοκομείου 
(HIS) με τα διαφορετικά υποσυστήματά τους. Ο πίνακας 1.2 παρουσιάζει τα 
υποσυστήματα HIS που εφαρμόζονται σε 69 νοσοκομεία που έλαβαν μέρος σε μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε σε 8 χώρες της ΕΕ (6 χώρες-στόχοι και 2 χώρες-πιλότοι)7.
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Όσον αφορά την αγορά του HIS, τα διαγράμματα 1.1 και 1.2 δίνουν τα ποσοστά ανά 
τύπο προϊόντος και τις βασικές εταιρείες προμήθειας συστημάτων HIS με το μερίδιό 
τους στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τη μελέτη των Frost & Sullivan του 2000.
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Διάγραμμα 1.1: Συνολική Αγορά HIS - Επί τοις εκατό Ποσοστό Ανά Τύπο Προϊόντος (Ευρώπη, 1999)9
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Διάγραμμα 1.2: Αγορά HIS -Μερίδιο αγοράς εταιρειών βάση εσόδων10

Οι Frost & Sullivan υπολόγιζαν το 2000 ότι το 2004 η αγορά θα έφθανε τα 2,64 
δισεκατομμύρια Ευρώ μετήσια μέση αύξηση της τάξης του 1,1%, όπως φαίνεται και στο 
διάγραμμα 1.3
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Τα ποσοστά των κερδών ανά χώρα της συνολικής αγοράς του HIS στη δεκαετία 1994 -  
2004φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα

Συνολική Αγορά H1S: Ποσοοτο των εσόδων ανά 
κράτος (Ευρώπη), 1994 - 2004
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Διάγραμμα 1.4: Ποσοστά κέρδους της συνολικής αγοράς συστημάτων HIS ανά χώρα της ΕΕ12

Ωστόσο, η αγορά επεκτείνεται και στα συστήματα εργαστηρίου (LIS). Η ευρωπαϊκή 
απαίτηση για συστήματα LIS κατά το έτος 2004 φαίνεται στο διάγραμμα 1.5.
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Διάγραμμα 1.5: Ζήτηση για συστήματα LIS των χωρών της ΕΕ το 200413
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Ενδιαφέροντα στοιχεία για την ηλεκτρονική υγεία μπορούν να συναχθούν και από τις 
εξελίξεις στη Φιλανδία που για διάφορους λόγους (μεγάλη διασπορά πληθυσμού, μεγάλη 
γεωγραφική κατανομή, κλπ) έχει κάνει ορισμένα δυνατά βήματα με σκοπό να προσφέρει 
κατά το δυνατόν ισότιμες υπηρεσίες υγείας σε όλους του Πολίτες της14.

1.4.3 Σε εθνικό επίπεδο

Στη χώρα μας, η έλευση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας -  Πρόνοιας 
(Πε.Σ.Υ.Π) απαιτεί σε οργανωτικό επίπεδο τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
νοσοκομείων αλλά και των Πε.Σ.Υ.Π μεταξύ τους. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) λειτουργούν 
στην Ελλάδα 17 Πε.Σ.Υ.Π στα οποία υπάγονται 132 νοσοκομεία, καθώς επίσης και 190 
κέντρα υγείας και 1.351 περιφερειακά ιατρεία. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Πε.Σ.Υ.Π, 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία του ΕΣΥ δίνονται στον πίνακα 1.3.

Πέρα από τα Πε.Σ.Υ.Π, στην Ελλάδα λειτουργούν επιπλέον 19 δημόσια νοσοκομεία 
εκτός ΕΣΥ (10 στρατιωτικά νοσοκομεία, 2 ΥπΕΠΘ, 2 ΥπΔικ. και 5 ΙΚΑ), περίπου 250 
Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές (με βασικότερα τα Υγεία, Ιασώ, Ιατρικό Κέντρο, 
Ευρωκλινική και EUROMEDICA) με σύνολο κλινών περί τις 15.000, καθώς και 
περισσότερα από 350 διαγνωστικά κέντρα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (π.Βιοϊατρική, 
Διάγνωση, Biocontrol, Ευρωδιάγνωση κ.ά.) και περίπου 20.000 ιδιωτικά ιατρεία και 
εργαστήρια.
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 707.497 1 11 15 123 1 559 2.6

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5Ε2.230 1 ί 17 199 •40 1.4

ΑΤΤΙΚΗ 3.523.Δ07 3 : · ι 11 14.775 4 :

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 607.423 1 ί 25 ί € ι 1.4*1 * £Λ.. -

ΕΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 199.231 1 £ 6 51 515 2 6

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 257.431 6 11 *7
|

1.555
,

* )

ΚΡΗΤΗ 540.05* 1 9 Η 105
—

2554 44

ΣΥΝΟΛΟ 10 ?58 3(Μ 17 132 1Θ0 1 151 35 17/ 3,4

Πίνακας 1.3: Περιφερειακή κατανομή Πε.Σ.Υ.Π, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών 
Ιατρείων και Νοσοκομειακών Κλινών Εθνικού Συστήματος Υγείας15

Σχετικά με τον εξοπλισμό πληροφορικής στα δημόσια νοσοκομεία, η κατανομή ανά 
μονάδα είναι άνιση όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1.6. Η κατανομή των εφαρμογών 
στις υπηρεσίες των Νοσοκομείων είναι κύρια προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση 
διαχειριστικών λειτουργιών με το 27% περίπου των εγκατεστημένων διαχειριστικών 
εφαρμογών να προέρχεται από το ΚΗΥΚΥ (διάγραμμα 1.7).
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□  Δκ>ικΓ|Τι»:ις μονάδες 

■ Ιστρ-ες μονάδες

□  Νίση.'.ευτ*(ες μο.άδι

80,08%

Διάγραμμα 1.6: Κατανομή εξοπλισμού πληροφορικής ανά μονάδα16

Στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
οργάνωσης και στελέχωσης) τμήματα πληροφορικής και οργάνωσης (ΤΠ&Ο) τα οποία 
αποτελούν και τη βασική μονάδα για την προώθηση της εισαγωγής των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εντός του νοσοκομείου. Εξαίρεση αποτελούν 
μικρά νοσοκομεία (κάτω των 100 κλινών) στα περισσότερα εκ των οποίων δεν υφίσταται 
ουσιαστικά οργανωμένο ΤΠ&Ο λόγω έλλειψης στελέχωσης. Επίσης, ο βαθμός 
διείσδυσης των ΤΠΕ στον χώρο των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων 
είναι πολύ χαμηλός.

Ο ρυθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και προσαρμογής της χώρας στις διεθνείς 
εξελίξεις και τάσεις υπήρξε ασυνήθιστα υψηλός για τις διαγνωστικές και σχετικά 
ικανοποιητικός για τις επεμβατικές και τριτοβάθμιες εφαρμογές της βιοϊατρικής 
τεχνολογίας, εξαιρετικά όμως βραδύς για τα πληροφοριακά συστήματα. Μάλιστα, η 
κατά κεφαλήν αναλογία των εγκατεστημένων στη χώρα συστημάτων υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας και ιδιαίτερα της αξονικής τομογραφίας, υπερβαίνει τον μέσο όρο των 
χωρών της ΕΕ, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάληψη επενδυτικών 
πρωτοβουλιών εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά κατά το 1994 αναλογούσαν 
12,5 αξονικοί τομογράφοι και 21,5 μηχανήματα υπερήχων ανά 1.000.000 κατοίκους, ενώ 
στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 5 και 13 αντίστοιχα.

ΝοσηΑεωιτές λλλβς ώ αχορκπτές 
1% Γ  2% (ΚΗΊΚΥ)

■ί_ I__  /  27%
Υ ΐ  I

Γ "
¿¿ιοχορρσ-»ές

ιό\λες>
55%

Διάγραμμα 1.7: Κατανομή των εφαρμογών στις υπηρεσίες των νοσοκομείων17
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Λειτουργικές προδιαγραφές περιβάλλοντος για την διασύνδεση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Μονάδων Υγείας

Ο τομέας της εφαρμογής της Ιατρικής Πληροφορικής στην Ελλάδα είναι ακόμη στην 
αρχή. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι γιατροί στην Ελλάδα μόνο κατά 20% 
χρησιμοποιούν υπολογιστή στο γραφείο τους τη στιγμή που στην Αγγλία το ποσοστό 
αυτό φτάνει στο 95%. Επίσης, σε σχέση με την εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων 
στα Νοσοκομεία τα ποσοστά αυτά είναι επίσης πολύ χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα 
των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.

Μονοδο ι Τμήμα Κεντρικά
Συστήματα

Τυηυατικα
Συστήματα

Τερματικό 
«ιατρικού Τ) 
Τ ρηματικού

Προσω πικοί 
ΥποΑογκττες 

σε Δίκτυο

Μ εμονωμένοι
Προσωτηκο«
Υπ ολογιστές

Ποσοστο ετπ 
του συνολου 

των
συστημάτων

Τμήμα  Π ί.Γ)£θ ϊο ρ ι«ής δ 
0 : γ ό < * « ι ;

5*7 173 4 ί 18 1086

Γ ρ ο μ ιιο π ίδ  Ε ,^ τ ιρ κ λ ν  
Ιο τ ρ ιίυ ν 4 10 155 2 7 38»

Γ£θ ££ ΐο  Κ ίν η π ς " · 10 2 5 2 5 0 13 ι ο ή

Ε τα να ντο  Γ ιρ ισ ιο ^ κ ο Γ» 0 13 1 •· <:*,

Ο α ρ μ Λ ίιβ 18 13 031 4 7 1 1 88»

Γρ ο φ ά ο  Υ λ ιιο ό  7 3 128 2 2 ί  2 £8»

Υγ ΐΙ«¥θ ΐΛ »β  νλΐ«.2 1 31 ξ 1 1^>

Π ρ ·:μ Γ |9 ιι ι ; 0 5 Τ -• V Λ  * τ 2 %

Λ ΐΥ ΐίτ ή ρ ιρ 18* 10 0 8 3 8 3 18 118*)

Νο γ τ Α ιο * ί 118 8 Ο 48*3

Τ ρ ρ φ ο δ βο α η 10 89 8 Μ, 38-»

Β οϊαται ·η  Υ 'Γ η ρ ια α I η 11 4 1%

Π ρρσω ιπχό 5 4 128 2 5 4
■

88»

Μ ι γ γ ο Ε κ π ; ί 7 98 4. * 48»

0 »ο νο μ ι> ο  3 1 41 Π
2

2 %

Τ ο ν  >£ς π η ς ε - ιχ ς 2 34 18 2 %

Λ ο ιπ ό  Διοικητικά Ταήι,ο ίΟ 14 -1 148 111 4 2 98»

Ν β Γ - Α ω τ ιΐ ί · ;  ί . 'ο ν ο δ ι; Γ. 0 3 ο 4 0 .12 8 8

Ιρ τρ ικ ις  Μ ονά$€ς }·Ζ · 13 3 24 103 ί  © ί 188»

Πίνακας 1.4: Εξοπλισμός πληροφορικής των δημόσιων νοσοκομείων ανά μονάδα και τμήμα18

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διείσδυση των ΤΠΕ στην υγεία στη χώρα μας δεν 
είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και μάλιστα περιορίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε 
εφαρμογές διοικητικο-οικονομικές. Επίσης, γίνεται φανερή η πολυπλοκότητα των 
νοσοκομειακών πληροφορικών συστημάτων και ιατρικών εφαρμογών και εύκολα
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κατανοεί κανείς την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της Ολοκλήρωσης και 
Διασύνδεσης των Συστημάτων. Οι κυριότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο των συστημάτων ιατρικής πληροφορικής και τηλεματικής καθώς και τα προϊόντα 
τους καταγράφονται στον Πίνακα 1.5 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πίνακας αυτός, 
παρόλο που δεν είναι εξαντλητικός, δίνει μια αρκετά πιστή εικόνα της ελληνικής αγοράς.
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Πίνακας 1.5: Εταιρείες και προϊόντα ιατρικής πληροφορικής και τηλεματικής στην ελληνική 
αγορά το 2003- Ενδεικτικός κατάλογος19
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Λειτουργικές προδιαγραφές περιβάλλοντος για την διασύνδεση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Μονάδων Υγείας

1.5 Κοινοτικές δράσεις για την ηλεκτρονική υγεία

1.5.1 Β ’ΚΠΣ και προγενέστερες δράσεις

Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής της πληροφορικής στα Ελληνικά νοσοκομεία έγινε με 
τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) Πληροφορικής (περίοδος 1990- 
1992) από τα οποία αντλήθηκαν λίαν σημαντικά ποσά (περίπου 4 δις δραχμές) για τη 
μηχανοργάνωση των νοσοκομείων, δυστυχώς χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ στον τομέα 
της πληροφορικής οι σχετικές παρεμβάσεις ήταν μικρής κλίμακας και περιορίστηκαν στο 
επίπεδο του σχεδιασμού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την εισαγωγή 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στο σύνολο των φορέων της Πρόνοιας, θα 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης και άσκησης ελέγχου από 
τους αρμόδιους φορείς του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και θα βελτιώσει το 
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι δαπάνες για Πληροφορική στην υγεία αφορούν κυρίως στην απορρόφηση των 
σχετικών κονδυλίων από το Β’ Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης ως εξής20:

• 6,5 δις δρχ. στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994 -1999)

• Αναβάθμιση Servers 9 Νοσοκομείων & Προμήθεια εξοπλισμού 
Πληροφορικής 14 Νοσοκομείων

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Κ.Α.Β.
• Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για το Πιλοτικό Νοσοκομείο "Γ. 

Γ εννηματάς"
• Τηλεϊατρική για απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας 

Μελέτες για Αιμοδοσία & για συντονισμό -έλεγχο μεταμοσχεύσεων
• Κωδικοποίηση Νόσων -Διαγνώσεων, Ιατρικών Πράξεων, Αντιδραστηρίων, 

Υγειονομικού Υλικού
• Αντιμετώπιση Προβλήματος 2000 «Millenium Bug» σε 128 Νοσοκομεία

Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. υπάρχουν:

• 3960 πλήθος συστημάτων πληροφορικής (servers, pcs)
•  537 Πακέτα Λογισμικού Συστημάτων (System Software)
• 1124 Πακέτα Λογισμικού Εφαρμογών (Applications Software)
• 35 μονάδες τηλεϊατρικής
• 8500 τύποι εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, περίπου 50000 ιατρικά 

μηχανήματα
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1.5.2 Γ ’ΚΠΣ
Στην Ελλάδα, οι δράσεις πληροφορικής στον τομέα της υγείας ενισχύονται στα πλαίσια 
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» και «Υγεία Πρόνοια».

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» οι 
ακόλουθες δράσεις προβλέφθηκαν για τον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και οι οποίες οριστικοποιήθηκαν μόλις την άνοιξη του 
2002:

Δ ρ ά σ η Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς  γ κ ι  τ η ν  
ΚτΠ  ( ε κ  Ε υ ρ ώ )

1. Α νάπ τυξη  Υπηρεσιώ ν Τ Π Ξ  σ τ ις  δομές Υ γ ε ία ς  - 
Π ρόνοιας

8 1 ,0 0

2 . Υ π η ρ εσ ίες  Τ Π Ξ  για τη λειτουργική  δ ια σύνδεση  του 
σ υ σ τή μ α τ ο ς  υγεία ς  με το α σ φ α λισ -ικό  σύστημα

4 ,0 0

3 . Υπ ο δο μ ές γ ια  την  ανάπτυξη υπηρεσιώ ν Τ Π Ε  στην 
Υγεία  - Π ρόνοιας

9 ,4 0

4 . Υ π η ρ εσ ίες  Τ Π Ε  σ~ις δομές Πρόνοιας 3 ,3 0

5 . Υ π η ρ εσ ίες  Τ Π Ε  στον το μ ές της Ψ υχικής Υ γεία ς 2,00

6. Υ π η ρ εσ ίες  Τ Π Ε  στη  Δημόσια  Υγεία - Υγ ιεινή 3 ,3 0

Σ ύ ν ο λ ο 10  3 ,0 0

Μέτρο 1.1: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία &Πρόνοια21

Δ ρ ά σ η Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς  γ ια  τ η ν  
ΚτΠ ( ε κ  Ε υ ρ ώ )

7 . Υ π η ρ εσ ίες  Τυπ οπ ο ίη σης 3 ,7 5 7

8. Υ π οστήρ ιξη  Υλο π ο ίη σης δράσεω ν 5 ,5 0 0

Σ ύ ν ο λ ο 9 , 2 5 7

Μέτρο 1.2: Κατάρτιση και Θεσμικά μέτρα στην Υγεία & Πρόνοια22
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Λειτουργικές προδιαγραφές περιβάλλοντος για την διασύνδεση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Μονάδων Υγείας

Σήμερα, σε τελική φάση βρίσκονται αρκετά έργα σε επίπεδο Περιφερειακών 
Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ), χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να 
βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος των προβλημάτων 
(διοικητικών, οργανωτικών, κλπ) στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας σχετικά με την 
αποδοχή και την στρατηγική ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στον τομέα αυτό. Από την άνοιξη του 2004 στον παραπάνω σχεδιασμό προστέθηκε και 
το Πιλοτικό έργο ΙΑδΥδ δημιουργώντας νέες προσδοκίες αλλά και προβληματισμούς 
στην αγορά ιατρικής πληροφορικής.

1.5.3 Δράσεις που αφορούν σε κρατική ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στο 
πλαίσιο του μέτρου 1.1 του ΕΠ της ΚτΐΙ

Τον Μάρτιο του 2003 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ της ΚτΠ προκήρυξε την 
πρόσκληση 100 οποία αναφερόταν στην υποβολή προτάσεων σε εφαρμογή του άρθρου 
46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 και του 69/2001 (de minimis) της ΕΕ για τις 
κατηγορίες πράξεων 1 & 3 του Μέτρου 1.1: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» του Γ’ΚΠΣ για πράξεις με ιδιωτική συμμετοχή. Η πρόσκληση έληξε 
άκαρπα τον Οκτώβριο του 2004 και αναμένεται να προκηρυχθεί εκ νέου. Οι δράσεις θα 
πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου 1.1 που αναφέρονται:

• στη σύνδεση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού μονάδων υγείας 
σε υποδομές ιατρικής πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.

• στη διασύνδεση περιφερειακών και τοπικών κέντρων -  μονάδων υγείας 
(συμπεριλαμβάνονται κέντρα σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές 
περιοχές) με ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικά σημεία.

• στην ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής.
• στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
• στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις μονάδες υγείας στη βάση 

συνολικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών
• και στην ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε 

δίκτυα πληροφοριών για τους ασθενείς

η η
Η πρόσκληση αυτή αφορά την 1 και 3 κατηγορία πράξεων του Μέτρου 1.1 με τις 
ακόλουθες ενδεικτικές ομάδες δράσεων -  ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

Κατηγορία 1η. Συστήματα διάθεσης πληροφοριών

• Δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών επιχειρήσεων παροχής πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών περίθαλψης στη βάση μιας 
συνολικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών υγείας για την διασύνδεση με το 
Εθνικό Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας ή / και τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη - ασθενή - 
ασφαλισμένου.

•  Διασύνδεση ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας με αρμόδιους 
δημόσιους φορείς που αφορούν τη δημόσια υγεία, με στόχο τη δημιουργία

27



δικτύου έγκαιρης και έγκυρης γνώσης στη βάση σύγχρονων εργαλείων 
σχεδιασμού και προγραμματισμού υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

• Αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διεργασιών επιχειρήσεων παροχής όλων 
των βαθμιδών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για την βελτίωση του παραγόμενου 
αποτελέσματος (evidence based medicine) και τη διασύνδεσης με δημόσιους 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας -  πρόνοιας καθώς και κοινωνικής ασφάλισης 
ιδίως για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

• Ανάπτυξη δικτύων ενημέρωσης και διασύνδεσης του επιστημονικού -  ιατρικού 
και γενικότερα επαγγελματιών υγείας -  πρόνοιας με μεταφορά, καταγραφή και 
διάθεση τεκμηριωμένης γνώσης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού.

Κατηγορία 3η.Ανάπτυ£η πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τους φορείς πρόνοιας και ψυχικής υγείας για ηλικιωμένους και 
ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Στόχος της πρόσκλησης είναι τόσο ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας για την παροχή 
βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με τη χρήση συστημάτων - εφαρμογών - 
υπηρεσιών ΤΠΕ όσο και η διασύνδεση με μονάδες Υγείας - Πρόνοιας ή άλλους φορείς 
του Δημοσίου. Έμφαση δίνεται σε παρεμβάσεις που στοχεύουν σε επαύξηση των 
αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από συνέργιες ή συνδυασμένες ενέργειες σε εθνικό 
- περιφερειακό - τοπικό επίπεδο.
Οι προτάσεις θα αξιοποιούν συστήματα, διαδικασίες και ΤΠΕ ώστε να :

• συμβάλουν στους στόχους του μέτρου 1.1 με δυνατόν ευρεία κάλυψη πληθυσμού

• επιδιώκουν την ασφαλή διαχείριση ενός ενιαίου ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 
ασθενούς, την υποστήριξη διαφανών προς τον χρήση διαδικασιών εξυπηρέτησης 
όπως ηλεκτρονικά παραπεμπτικά κα., την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας στο δημόσιο σύστημα υγείας -  πολίτη -  επαγγελματία υγείας, την μείωση 
λαθών βάσει συστημάτων στήριξης των κλινικών αποφάσεων, την ομοιογενή 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κτλ.

• υιοθετούν ανοικτά και διεθνώς αναγνωρισμένα -καθιερωμένα πρότυπα και 
πρωτόκολλα δια-λειτουργικότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικής πρόσβασης.
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Κεφάλαιο 2
«Ζητήματα διαλειτοοργικότητας»

2.1 Η  Αιαλειτουργικότητα δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα

Η δημιουργία υποδομής ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο καλύπτει όσο το 
δυνατό ευρύτερο χώρο σε ότι αφορά στις ανάγκες του χώρου της υγείας, απαιτεί την 
αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία τεχνολογιών που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται 
εδώ και αρκετά χρονιά με τις νέες τεχνολογίες. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Για να υιοθετηθούν και να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα και 
ακόμα νέοι τρόποι και μεθοδολογίες δουλειάς και παροχής υπηρεσιών πρέπει να 
αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κώδικες και πρότυπα με τα οποία θα καθορίζεται ο 
τρόπος συνεργασίας και συνύπαρξης του παρελθόντος-παρόντος με το μέλλον. Ένα 
μεγάλο θέμα στο χώρο της υγείας είναι η συλλογή, η συνύπαρξη, η συνεργασία και τέλος 
η παρουσίαση δεδομένων τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικά 
πληροφοριακά συστήματα. Η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ πληροφορικών 
συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με διαφορετικούς κανόνες 
και μεθοδολογίες, απαιτεί την ύπαρξη ενός δικτύου το οποίο με χρήση hardware και 
πολλών ίσως επιπέδων και λειτουργικών μονάδων λογισμικού, καταφέρνει να συνδέσει 
όλα αυτά τα συστήματα. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ονομάζουμε καλά ορισμένες 
μεθόδους και κανόνες που ακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Όταν έχουμε να 
κάνουμε με ένα σύνολο από πρωτόκολλα και επίπεδα στα οποία αυτά 
χρησιμοποιούνται, μιλάμε για Πρότυπα Επικοινωνίας (communication standards). 
Αυτά τα πρότυπα αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι μεταφορές 
πληροφορίας από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο καθώς και σε αυτή κάθ’ αυτή την 
πληροφορία που μπορεί να μεταφέρεται. Τα πρότυπα που αφορούν στα πληροφοριακά 
συστήματα στο χώρο της υγείας μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Πρότυπα επικοινωνίας

• Πρότυπα για την αναπαράσταση των κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις)

• Πρότυπα αναγνώρισης

• Πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και εξασφάλισης ιατρικού απόρρητου

Με χρήση προτύπων για κάθε ιαια από τις παραπάνω κατηγορίες καθώο και με 
υιοθέτηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας απορεί να επιτευγθεί αυτό που ονουάζουιιε 
«διαλειτουοΎΐκότητα» ηετα£ύ των συστηυάτων.
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Χρειάζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ α) των φορέων που «παρέχουν» και β) των 
φορέων που «καταναλώνουν» (δηλ. οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και οι ιδ. 
ασφαλιστικές εταιρείες) στις υπηρεσίες Υγείας για πάρα πολλούς λόγους (οικονομικούς, 
διαχειριστικούς, ιατρικούς, επιδημιολογικούς κλπ.) αλλά κυρίως για να είναι εφικτή 
μελλοντικά η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Η εκκίνηση για τη 
δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας θα πρέπει να γίνει από τα μητρώα 
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικής κάλυψης διότι 
είναι ευχερέστερη η «σύλληψη» των βασικών πληροφοριών στα σημεία όπου γίνονται οι 
οικονομικές συναλλαγές. Δηλαδή, δεν θα γίνεται πληρωμή υπηρεσιών χωρίς την 
παράδοση ενός minimum data set το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για το χτίσιμο του 
σκελετού του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και στη συνέχεια θα προστεθούν στο 
σκελετό αυτό οι πληροφορίες και τα δεδομένα από άλλες εφαρμογές.
Κάποια βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας όταν μιλάμε για 
διαλειτουργικότητα είναι:

• ΠΡΙΝ τα πρότυπα διαλειτουργικότητας θα πρέπει να υπάρξουν κωδικοποιήσεις.

• ΠΡΩΤΑ θα πρέπει να γίνει «αναδιοργάνωση των διαδικασιών» (BPR) και στην 
συνέχεια να υποστηριχτούν οι νέες διαδικασίες από την πληροφορική.

• Απαιτείται ένα ξεκάθαρο όραμα από τη πολιτική ηγεσία η οποία δεν μπορεί να 
κάνει σχεδίασμά με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (< 4 χρόνια)

• To HL7 είναι πρότυπο διακίνησης πληροφοριών αλλά όχι μόνο. Είναι ένα 
πλήρες εννοιολογικό πλαίσιο σε επίπεδο ιατρικής πληροφορίας (στοιχεία 
ιατρικού φακέλου, πλαίσιο σχεδιασμού use cases στην Υγεία, κλπ)

• To HL7 επικρατεί διεθνώς καθώς έχει λύσει προβλήματα στη πράξη, 
ανανεώνεται διαρκώς, είναι σαφώς το πιο πετυχημένο και έχει μια πολύ μεγάλη 
επιστημονική βάση που το επεκτείνει και το υποστηρίζει (χωρισμένη σε τεχνικές 
ομάδες εργασίας και σε εθνικά παραρτήματα σε περίπου 30 χώρες)

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το θέμα της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων δεν είναι μόνον τεχνικό (π.χ. το πρόβλημα των κωδικοποιήσεων) αλλά 
είναι κυρίως θεσμικό (π.χ. η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων -  διότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους ιδιωτικούς 
φορείς να έχουν προδιαγραφές κλπ.). έλλειψη αυστηρού θεσμικού πλαισίου έχει το 
εμφανές σε όλους αποτέλεσμα που βλέπουμε ακόμα και στους χειρόγραφους ιατρικούς 
φακέλους που έχουν φτωχό περιεχόμενο όσο και στα εθνικά στατιστικά στοιχεία τα 
οποία είναι ελάχιστα και αναξιόπιστα.
Είναι βέβαιο ότι τεχνικές λύσεις μπορούν να δοθούν ευκολότερα από το να καθοριστούν 
θεσμικά οι ροές των πληροφοριών και οι δικαιοδοσίες των χρηστών. Οι θεσμικές 
αλλαγές προϋποθέτουν την ύπαρξη πλήρους κατανόησης (από δεκάδες αρμόδιους) τόσο 
των προβλημάτων όσο και των προτεινόμενων λύσεων. Επομένως, επειδή 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων φορέων 
υγείας και κοινωνικής ασφάλισης είναι θέμα πολύπλοκο πρέπει23:
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• Να γίνουν εντοπισμός και καταγραφή α) των θεσμικών και β) των τεχνικών 
προβλημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με έμφαση 
στα μητρώα ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

• Να γίνει σε βάθος μελέτη των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων 
λύσεων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών.

• Να θεσπιστούν διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων των νέων 
συστημάτων πληροφοριών που να εγγυώνται την αξιοπιστία των παραγόμενων 
πληροφοριών

• Να δημιουργηθεί νέος φορέας είτε κάποια άλλη αρχή που να έχει την δύναμη να 
επιβάλλει την εφαρμογή των νέων διαδικασιών στους οργανισμούς Υγείας διότι 
αλλιώς θα έχουμε εξαιρετικά μηχανήματα και λογισμικό αλλά και πάλι το 
περιεχόμενο θα είναι ελλιπές και αναξιόπιστο.

Χρειάζονται:

• Πολιτικές Δεσμεύσεις

• Πλαίσιο πρόσβασης

• Πλαίσιο Δικαιωμάτων

• Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

• Μηχανισμοί Ελέγχου

• Κίνητρα και επιβράβευση όσων χρησιμοποιούν τα παραπάνω

• Τυποποιήσεις διαδικασιών κλπ

• Τυποποίηση αρχείων και εγγράφων

Το πρόβλημα με βάση τα παραπάνω δεν είναι τεχνικό αλλά κυρίως θεσμικό -  
οργανωτικό.

2.2 ΗΔιαλειτουργικότητα των συστημάτων Υγείας στη Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η Τεχνική Επιτροπή 251 (TC 251) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Τυποποίησης (Comittee Europee ne de Normalisation - CEN)24 είναι υπεύθυνη για την 
τυποποίηση μηνυμάτων πληροφορικής στην Υγεία. Στις Η.Π.Α. σχηματίσθηκε από τους 
ενδιαφερομένους φορείς η επιτροπή Health Level 7 (HL7)25 η οποία προτυποποίησε 
μηνύματα σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και χρέωση ασθενών, την επικοινωνία
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μεταξύ νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και τη γενική διαχείριση 
φαρμακευτικών παραγγελιών. Αντιστοίχως με την επιτροπή HL7, η επιτροπή ACR- 
ΝΕΜΑ (American College of Radiology - National Electrical Manufacturera 
Association)26 διαμόρφωσε το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine) που αποτελεί σήμερα ένα διαδεδομένο πρότυπο στη μορφή των εικόνων 
που παράγουν τα ιατρικά μηχανήματα. Προσφάτως γίνεται προσπάθεια με το έργο ΙΗΕ 
(Integrating the Healthcare Enterprise)22 από τους οργανισμούς HIMSS (Healthcare 
Information and Management Systems Society)28 και την RSNA (Radiological Society of 
North America)29 να ολοκληρωθεί σε μία ενιαία αρχιτεκτονική χρήση των μηνυμάτων 
HL7 και του προτύπου DICOM σε ολόκληρη τη δομή.
Το HL7 αποτελεί μια προσέγγιση ολοκλήρωσης των συστημάτων, η οποία είναι 
δοκιμασμένη και επιτυγχάνει την ολοκλήρωση των δεδομένων (data integration). Στην 
πραγματικότητα, ένας μεγάλος αριθμός κατασκευαστών ιατρικών εφαρμογών, ανέπτυξε 
«μηχανές διασύνδεσης» που επιτρέπουν διαφορετικά συστήματα να επικοινωνούν και να 
ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους. Αυτό από μόνο του, όμως, δεν αποτελεί επίτευξη 
διαλειτουργικότητας αφού δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της ενοποίησης της 
πληροφορίας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι αποτελεί μια οικονομική λύση σε σχέση με τις 
υπόλοιπες, είναι ένα σοβαρότατο πλεονέκτημα και εξηγεί τη μεγάλη αποδοχή του στις 
Η.Π.Α.
Τον τελευταίο καιρό, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον για τη χρήση της 
γλώσσας XML (Extensible Markup Language)30, οποία επιτρέπει την ανταλλαγή 
εγγραφών (record) μεταξύ διαφορετικών (ανομοιογενών) συστημάτων. Στην ουσία η 
XML είναι ένας τρόπος περιγραφής της δομής ενός εγγράφου. Έτσι, το κάθε σύστημα 
τοπικά μπορεί να αναπαριστά την πληροφορία με τη δική του δομή, δίνοντας έναν 
Ορισμό Τύπου Εγγράφου (DTD ή XSD). Τεχνικά, είναι εφικτό να ανταλλαγούν 
δεδομένα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων μέσω της χρήσης ειδικών «μετατροπέων» 
(DTD conversión).
Σήμερα, οι κυριότερες εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας είναι η ηλεκτρονική 
κατανομή της ιατρικής πληροφορίας του πολίτη και τα online φαρμακεία. Ο 
ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιμότητα και ακρίβεια ιατρικών ή άλλων πληροφοριών 
με σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Περιέχει πληροφορίες όπως κλινικά 
δεδομένα, νοσηλείες, εγχειρήσεις, γνωματεύσεις, ιατρικές εικόνες, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιατρικό ιστορικό, οι οποίες μπορούν να μελετηθούν, να εμπλουτιστούν και 
να αξιοποιηθούν όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτητο, από εξουσιοδοτημένα άτομα 
(γιατρός, νοσηλευτές, ασθενείς, φαρμακοποιοί). Μία άλλη εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
υγείας είναι τα online φαρμακεία, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στη διεκπεραίωση 
συναλλαγών, αλλά επεκτείνονται στην ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ γιατρών, 
φαρμακοποιών, διοικητικών και παραϊατρικών φορέων, καθώς και χρηστών με στόχο το 
αυξημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.
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Η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών τηλεματικής θα στηριχθεί σε δυο οικογένειες 
διεθνών προτύπων31:

• την οικογένεια προτύπων Η.320 που αφορούν στην τηλεδιάσκεψη και καθορίζει 
την ταυτόχρονη μεταφορά ήχου (G.700), video (Η.261) και δεδομένων (Τ.12) 
παρέχοντας ρυθμούς μετάδοσης από 56kbps μέχρι 1.92Mbps. Η αυτόματη 
διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων τηλεπικοινωνιακών κόμβων με 
χρήση των προτύπων Η.221 και Η.242 επιτρέπει τη δυναμική ανάθεση των 
πόρων σε κανάλια ήχου ή video, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τις δυνατότητες 
πολυμέσων (multimedia) του κάθε κόμβου, αφετέρου δε το διαθέσιμο εύρος 
ζώνης. Προβλέπεται ακόμα εγκατάσταση επιπλέον συνδέσεων στην περίπτωση 
που η επικοινωνία απαιτεί την ανταλλαγή μεγαλύτερου όγκου δεδομένων καθώς 
επίσης και η προσαρμογή των βαθμών συμπίεσης ήχου και video ανάλογα με τον 
διαθέσιμο ρυθμό μετάδοσης. Τέλος, η συμβατότητα με το πρότυπο Η.320 
εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα διάφορα συστήματα 
τηλεδιάσκεψης. Το εν λόγω πρότυπο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με 
ρυθμούς μετάδοσης διαθέσιμους από το τηλεπικοινωνιακό σύστημα ISDN.

• την οικογένεια προτύπων που αφορά στην ένταξη των προϊόντων τηλεματικής 
για τη διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας, με κύριους εκφραστές τα πρότυπα 
HL7 (Health Level Seven) και DICOM (Digital Imaging and Communication in 
Medicine).

Προσφάτως γίνεται προσπάθεια με το έργο ΙΗΕ από τους οργανισμούς ΗΙΜ88 και την 
Ι^Ν Α  να ολοκληρωθεί σε μία ενιαία αρχιτεκτονική χρήση των μηνυμάτων Η ί7 και του 
προτύπου ϋΙΟΟΜ σε ολόκληρη την δομή.

2.3 Διαλειτουργικότητα και κοινωνική ασφάλιση

Αναμφίβολα, και τουλάχιστον όσον αφορά στα θέματα παροχής / κατανάλωσης 
υπηρεσιών υγείας, ο κύριος συνδετικός κρίκος διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
είναι ο «αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης» (επομένως, πηγή αλλά και λύση 
αρκετών προβλημάτων είναι τα μητρώα ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης). Ο αριθμός αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς και, εκτός των άλλων χρήσεων 
(συνταγογράφηση φαρμάκων, λογιστικά συστήματα κλπ), παραπέμπει επίσης α) στο 
φάκελο υγείας του ασφαλισμένου και β) στους μηχανισμούς επιδημιολογικής 
επιτήρησης του πληθυσμού. Δεδομένου δε ότι:

• ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής για την υγεία (σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στο Ν3172/2003) είναι η παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού,
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• τόσο ο φάκελος υγείας όσο και οι μηχανισμοί επιδημιολογικής επιτήρησης του 
πληθυσμού προϋποθέτουν την ύπαρξη επίκαιρων και ενημερωμένων 
πληθυσμιακών καταλόγων και

• οι πλέον ενημερωμένοι πληθυσμιακοί κατάλογοι είναι (ή θα έπρεπε να είναι) τα 
μητρώα ασφαλισμένων των ασφαλιστικών φορέων

συνεπάγεται ότι, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών υγείας αλλά και η 
δημιουργία τόσο του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας όσο και των μηχανισμών 
επιδημιολογικής επιτήρησης του πληθυσμού, εξαρτάται από τη σωστή τήρηση των 
(ηλεκτρονικών) μητρώων ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Είναι 
βέβαιο ότι ο φάκελος υγείας θα γίνει ηλεκτρονικός μετά από αρκετά χρόνια και μετά από 
πολλές προσπάθειες. Μέχρι τότε πρέπει να γίνει σοβαρή μελέτη για τις λύσεις που είναι 
εφικτές διότι το θέμα της διαλειτσυργικότητας των συστημάτων δεν είναι μόνον τεχνικό 
(π.χ. το πρόβλημα των κωδικοποιήσεων). Είναι και θέμα θεσμικό (π.χ. η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων -  διότι δεν 
υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους ιδιωτικούς φορείς να έχουν προδιαγραφές 
κλπ.). Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι τεχνικές λύσεις μπορούν να δοθούν ευκολότερα από το 
να καθοριστούν θεσμικά οι ροές των πληροφοριών και οι δικαιοδοσίες των χρηστών. Οι 
θεσμικές αλλαγές προϋποθέτουν την ύπαρξη πλήρους κατανόησης (από δεκάδες 
αρμόδιους) τόσο των προβλημάτων όσο και των προτεινόμενων λύσεων.

Επομένως, επειδή η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μεταξύ των 
διαφόρων φορέων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης είναι θέμα πολύπλοκο και επειδή 
συμπεριλαμβάνει τόσο τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας όσο και τα συστήματα 
πληροφοριών επιδημιολογικής επιτήρησης του πληθυσμού, πρέπει:

• Να γίνουν ο εντοπισμός και η καταγραφή α) των τεχνικών και β) των θεσμικών 
προβλημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με έμφαση 
στα μητρώα ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

• Να γίνει σε βάθος μελέτη των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων 
λύσεων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών 
(συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας αφενός και των 
μηχανισμών επιδημιολογικής παρακολούθησης του πληθυσμού αφετέρου). 
Ειδικά δε για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας πρέπει να εξεταστεί η λύση της 
σταδιακής δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας με βάση τα μητρώα 
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ο λόγος είναι απλός. Στο 
σημείο όπου γίνεται η υποχρεωτική συναλλαγή (εκκαθάριση λογαριασμού) είναι 
πιο εύκολη η «σύλληψη» των πληροφοριών της υγείας του ασθενούς και η 
«επικόλλησή» τους στο φάκελο υγείας του.

• Να γίνει η εισήγηση των βέλτιστων λύσεων στους φορείς της πολιτείας.
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2.4 Αιαλειτουργικότητα και ιατρικά πληροφοριακά συστήματα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο έντονη η αναγκαιότητα αναβάθμισης της 
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους 
τους. Για το σκοπό αυτό, πέρα από διαδικασίες επιχειρηματικού ανασχεδιασμού 
(business process reengineering) που προφανώς και πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε 
φορέα, σημαντική βοήθεια έρχονται να προσφέρουν και οι τεχνολογίες τηλεματικής 
(τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής) που δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον εργασίας και 
λειτουργίας στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα οφέλη της εισαγωγής των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον ήδη σύνθετο χώρο της Υγείας και 
Πρόνοιας έχουν από καιρό αναγνωριστεί και επισημανθεί από τη Διεθνή βιβλιογραφία. 
Παρόλα αυτά είναι και σήμερα αρκετά συνηθισμένες στα Νοσοκομεία αποσπασματικές 
προσπάθειες μηχανογράφησης ενώ σε πολλές περιπτώσεις υλοποιήσεις έχουν βασιστεί 
σε ετερογενή Πληροφορικά Συστήματα. Για παράδειγμα σε ένα Νοσοκομείο συναντά με 
συστήματα διαφορετικών προμηθευτών που υλοποιούν το Ιατρικό Πληροφοριακό 
Σύστημα (Hospital Information System -  HIS), το Εργαστηριακό Πληροφοριακό 
Σύστημα (Laboratorylnformation System -  LIS) το Διοικητικό Οικονομικό Σύστημα, 
σύστημα οργάνωσης Ακτινοδιανγωστικού τμήματος, κ.λπ. που είναι απαραίτητο να είναι 
σε θέση να ανταλλάσσουν δεδομένα. Στο πλαίσιο είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
επικοινωνίας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ συστημάτων.

2.4.1 Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων ( HIS)
Τα νοσοκομεία αποτελούν ένα μέρος του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας το οποίο 
περιλαμβάνει ακόμα την πρόληψη, τη πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη νοσηλεία στο σπίτι, 
τη κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική έρευνα. Τα νοσοκομεία είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος ο οποίος στηρίζει την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας. Η ταχύτητα που 
απαιτείται σήμερα στη λήψη σωστών αποφάσεων, επιβάλλει τη μηχανογράφηση του 
Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και κατ’ επέκταση και του νοσοκομειακού κλάδου32. 
Η μηχανογράφηση ενός νοσοκομείου είναι μια περίπλοκη διεργασία η οποία απαιτεί τη 
διασύνδεση ανομοιογενών τμημάτων τα οποία ανταλλάσσουν πληροφορίες προς όφελος 
του Πολίτη. Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) ή 
Hospital Information System (HIS) αποτελείται από μία πληθώρα υποσυστημάτων. Τα 
κύρια υποσυστήματα φαίνονται στο Σχήμα 2.133

Η μηχανογράφηση των νοσοκομείων έχει μόνο θετικά στοιχεία να προσφέρει. Η 
εγκατάσταση και λειτουργία ενός HIS προσβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών
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νοσηλείας, στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στην αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών.

Σχήμα 2.1: Ενδεικτική διάταξη υποσυστημάτων ΗΙ8

Προκειμένου να είναι σε θέση η διοίκηση ενός νοσοκομείου να παρακολουθεί με 
πραγματικά στοιχεία τη λειτουργία του απαιτείται η εξαγωγή έγκυρων δεδομένων σε 
μορφή επεξεργασμένης πληροφορίας (αναφορές, εκτυπώσεις καθημερινής εργασίας, 
στατιστικά δεδομένα, δείκτες ποιότητας, δείκτες αποτελεσματικότητας, δείκτες υγείας, 
κ.λπ.). Έτσι η διοίκηση ενός νοσοκομείου στηρίζεται στις πληροφορίες που αντλεί από
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τα συνεργαζόμενα συστήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και συνεπώς όσο 
πληρέστερη είναι η ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής τόσο ευκολότερο είναι το 
έργο της διοίκησης μιας μονάδας υγείας.

Τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα:

• Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ, ή LIS -  Laboratory Information 
System) To Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικών Εξετάσεων (RIS -  
Radiology Information System)

• To Σύστημα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Ιατρικών Εικόνων (PACS -  
Picture Archiving and Communication system)

• Διάφορα συστήματα Τηλεϊατρικής και κατ’ οίκον νοσηλείας βελτιστοποιούν τη 
λειτουργία ενός νοσοκομείου και για αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις 
επόμενες παραγράφους.

2.4.2 Συστήματα διαχείρισης ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων (RIS, 
PACS)

Όπως και τα κλινικά εργαστήρια, οι εξετάσεις που διενεργούνται σε ένα 
ακτινοδιαγνωστικό τμήμα είναι εξίσου σημαντικές για την αποτύπωση της πορείας της 
νόσου ενός ασθενή και αποτελούν ένα από τα βασικά κέντρα παραγωγής σημαντικής 
ιατρικής πληροφορίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το τμήμα αυτό, ανάλογα με το 
μέγεθος και την εξειδίκευση του νοσοκομείου αναλαμβάνει συνήθως τις ακτινολογικές 
εξετάσεις, τα υπερηχογραφήματα κάθε τύπου, τις αξονικές τομογραφίες, τις 
φλουοροαγγειογραφίες, τις μαγνητικές τομογραφίες και άλλες ακόμα πιο εξειδικευμένες 
εξετάσεις (PET, SPECT, κ.λπ.). Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές διαδικασίες των 
απεικονιστικών εργαστηρίων.

• Καταχώρηση στοιχείων ασθενή. Για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται στο 
γραφείο κίνησης, ενώ για τους εξωτερικούς γίνεται είτε στις κεντρικές 
γραμματείες (π.χ. εξωτερικών ιατρείων, επειγόντων περιστατικών) είτε απευθείας 
στις γραμματείες των εργαστηρίων. Σε περίπτωση που υπάρχει HIS, τα στοιχεία 
του ασθενή λαμβάνονται από το υποσύστημα διαχείρισης ασθενή, μέσω 
κατάλληλης διασύνδεσης με το RIS/PACS.

• Παραγγελία εξετάσεων. Γίνεται από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου 
(μέσω κατάλληλου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) παραπεμπτικού προς το αντίστοιχο 
εργαστήριο.

• Προγραμματισμός εξέτασης. Σύμφωνα με τις αιτούμενες εξετάσεις από τα 
τμήματα του Νοσοκομείου, πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των 
εξετάσεων, ο οποίος αφορά τόσο χρονοπρογραμματισμό, όσο και τις κατάλληλες 
οδηγίες για κάθε εξέταση (π.χ. προετοιμασία ασθενή, τυχόν παράγοντες 
επικινδυνότητας εξέτασης , κ.λπ.). Δημιουργείται έτσι η λίστα εργασίας για κάθε 
μηχάνημα.
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• Άφιξη ασθενή -  Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων. Στην περίπτωση όπου 
απαιτείται, ανακτώνται από το αρχείο παλαιότερες εξετάσεις του ασθενή για 
αναφορά.

• Εκτέλεση εξέτασης. Οι απαιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται και 
παράγονται οι απαραίτητες εικόνες. Σε περίπτωση χρήσης films, αυτά 
εκτυπώνονται και επιση μαίνονται (π.χ. αυτοκόλλητα, μαρκαδόρος) ώστε να 
γίνεται η ταυτοποίηση με το αντίστοιχο παραπεμπτικό. Οι εικόνες τοποθετούνται 
στο φάκελο του ασθενή μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία υπάρχουν και 
συλλέγονται στο γραφείο γνωματεύσεων (ή στη γραμματεία). Σε περίπτωση που 
οι εικόνες παράγονται ηλεκτρονικά, η ταυτοποίηση γίνεται συνήθως κατά την 
καταχώρηση των στοιχείων της εξέτασης στο μηχάνημα. Οι εικόνες φυλάσσονται 
στην κονσόλα του μηχανήματος (ή σε συνδεδεμένο workstation) για περαιτέρω 
επεξεργασία.

•  Γνωμάτευση -  Πόρισμα. Ο αρμόδιος ιατρός πραγματοποιεί τη γνωμάτευση των 
εξετάσεων κατόπιν επισκόπησης των εκτυπωμένων films είτε κατόπιν 
επεξεργασίας των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων εικόνων (οπότε και 
εκτυπώνονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας). Στη συνέχεια συντάσσει το 
πόρισμα το οποίο συνοδεύει τις εικόνες στο φάκελο του ασθενή.

• Αποστολή αποτελεσμάτων . Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο τμήμα που 
αιτήθηκε την εξέταση (εσωτερικοί ασθενείς) ή παραδίδονται στον 
ασθενή(εξωτερικοί ασθενείς) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

• Αρχειοθέτηση. Ο φάκελος του ασθενή (ακριβή αντίγραφα εικόνων και 
πορισμάτων) αρχειοθετείται και φυλάσσεται για όσο χρόνο προβλέπεται.

Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται το μοντέλο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
RIS σε συνδυασμό με ένα PACS για την επεξεργασία και αποθήκευση των ιατρικών 
εικόνων με παραγωγικό τρόπο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάπτυξη ενός 
συστήματος RIS/PACS είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και με ιδιαίτερα αυξημένο 
κόστος υλοποίησης. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη όμως είναι συντριπτικά τόσο για τη 
βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης όσο για τη λειτουργία του «ψηφιακού» 
νοσοκομείου.
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Σχήμα 2.2: Πλήρες σύστημα RIS και PACS35

2.4.3 Τηλεϊατρική και λοιπές εφαρμογές

Η πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέπει πλέον την 
ανάπτυξη και άλλων εφαρμογών και διαδικασιών με κύριο στόχο την μείωση της 
κίνησης ενός νοσοκομείου και την αποκλειστική ενασχόληση με τα περιστατικά που 
πραγματικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εκτός νοσοκομείου. Η διαδικασία 
αυτή ονομάζεται «managed care» και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους 
ιστορικού για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα αν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή αλλού, με 
ταυτόχρονο έλεγχο του αναγκαίου κόστους. Είναι γενικά παραδεκτό στην ιατρική ότι η 
διαγνωστική διαδικασία είναι δυναμική και συνεχής, αφορά δε όλα τα στάδια 
ενασχόλησης του γιατρού με τον ασθενή. Με άλλα λόγια ο διαγνωστικός συσχετισμός 
είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχημένη αντιμετώπιση κάθε ασθένειας. 
Είναι επίσης διεθνώς αποδεκτό ότι βέβαιη διάγνωση, που αφορά στο 50% περίπου των 
περιστατικών προκύπτει από το ιατρικό ιστορικό, 25-30% από την κλινική εξέταση και 
τα υπόλοιπα μόνο απαιτούν λεπτομερή διερεύνηση. Αν υπήρχε τρόπος, με τον οποίο ο 
γιατρός να είχε αυτόματα το ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα από την κλινική εξέταση, 
θα μπορούσε με ασφάλεια να έχει αξιόπιστη και τεκμηριωμένη διάγνωση στο 75-80% 
των περιστατικών όπου και αν βρίσκεται ο ασθενής. Σήμερα ο τρόπος αυτός υπάρχει και 
είναι δυνατός με την αξιοποίηση της τεχνολογίας δημιουργώντας εφαρμογές 
τηλεϊατρικής. Οι βασικές εφαρμογές που αφορούν σε ένα νοσοκομειακό ίδρυμα 
χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες:
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• Σε εφαρμογές προ-νοσοκομειακής φροντίδας, όπου το νοσοκομείο σε 
συνεργασία με ένα φορέα άμεσης βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ) έχει τη δυνατότητα να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για την υποδοχή των έκτακτων περιστατικών που 
δρομολογούνται σε αυτό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη αποστολή 
βιοσημάτων, ιατρικών εικόνων , καρδιογραφημάτων κ.λπ. από το ασθενοφόρο 
προς το νοσοκομείο όπου οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών θα αποκτούν 
εγκαίρως γνώση για το περιστατικό και ακόμα καλύτερα θα μπορούν να 
χειρίζονται εξ αποστάσεως τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ασθενοφόρου36.

• Σε εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας (home care), με σκοπό την αποφόρτιση των 
νοσοκομείων από ασκόπως κατειλημμένες κλίνες σε περιπτώσεις χρόνιων 
ασθενειών, μετεγχειρητικής παρακολούθησης, κ.λπ. Επιτυγχάνεται έτσι η 
συνεχιζόμενη περίθαλψη των ασθενών (continuity of care) με τρόπο φιλικό προς 
τους ασθενείς και οικονομικά βιωσιμότερο για το νοσοκομείο. Και εδώ έχουν 
εφαρμογή οι νέες τεχνολογίες τόσο των τηλεπικοινωνιακών μέσων (ασύρματες 
ζεύξεις, broadband networks, κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές ζεύξεις, κ.λπ.), όσο 
και του λοιπού εξοπλισμού (τηλεμετρία, εφαρμογές διαδικτύου, κ.λπ.)

Εκτός των παραπάνω υπάρχουν και μια σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών που δύναται 
να εγκατασταθούν σε ένα νοσοκομείο37. Σε κάθε περίπτωση όλες οι εφαρμογές θα 
πρέπει να διαλειτουργούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα έτσι ώστε να παράγονται 
δεδομένα χρήσιμα τόσο στη διοίκηση όσο και στους ασθενείς και τους επαγγελματίες 
υγείας. Επίσης η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών επιτρέπει τη μείωση των λαθών 
που παρατηρούνται όταν όμοια δεδομένα τηρούνται και εισάγονται χωριστά σε 
διαφορετικά συστήματα. Παράδειγμα τέτοιων δεδομένων είναι τα δημογραφικά στοιχεία 
ενός ασθενή τα οποία πρέπει να εισάγονται μια και μόνο φορά στο γραφείο κίνησης και 
μετά να είναι διαθέσιμα στα υπόλοιπα συστήματα. Συνήθως η απόδοση μοναδικού 
κωδικού ασθενή και μοναδικού κωδικού περιστατικού επιτρέπουν την αρχειοθέτηση των 
περιστατικών ανά ασθενή με μοναδικό τρόπο και την διασύνδεση όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών με αυτούς τους δύο κωδικούς. Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα 
ασθενο-κεντρικό σύστημα, τάση που κυριαρχεί στις διεθνείς πρακτικές38.

2.4.4 Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων (LIS)

Ένα σύστημα LIS έχει ως βασικό στόχο να αυτοματοποιήσει και να μηχανογραφήσει τις 
διαδικασίες ενός νοσοκομειακού εργαστηρίου. Για την κατανόηση της αναγκαιότητας 
ενός Σ^παρακάτω περιγράφονται οι βασικές εργασίες που ιδανικά θα πρέπει να 
εκτελούνται από τα εργαστήρια. Το κύκλωμα των εργαστηριακών εξετάσεων ενός 
νοσοκομείου, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αντιστοίχων εργασιών, 
χωρίζεται στα παρακάτω βήματα39:
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• Παραγγελία εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από το HIS ή με 
έντυπο παραπεμπτικό προς το αρμόδιο εργαστήριο.

• Λήψη δειγμάτων (Αιμοληψία, κ.λπ.) στους κατάλληλους χώρους (εξωτερικά 
ιατρεία, αίθουσες αιμοληψίας, θάλαμοι κλινικών, ειδικές μονάδες θεραπείας, 
χειρουργεία, κ.λπ.) και ταυτόχρονη σήμανση των δειγμάτων με ετικέτες που 
διαθέτουν barcode, το οποίο ταυτοποιεί μοναδικά το δείγμα και τον ασθενή.

• Τα δείγματα (το καθένα σημειωμένο με την ειδική ετικέτα του) έρχονται στο 
σημείο υποδοχής (κεντρική γραμματεία του εργαστηριακού τομέα, ειδική 
γραμματεία εργαστηρίου, κ.λπ.) όπου γίνεται η παραλαβή των δειγμάτων από το 
αρμόδιο εργαστήριο.

• Τα δείγματα αντιστοιχίζονται με τα αντίστοιχα παραπεμπτικά ώστε να γίνει η 
ταυτοποίηση των ασθενών, ενώ παράλληλα χωρίζονται σε λίστες αναλυτών 
(work lists) προκειμένου να προωθηθούν για ανάλυση. Αν οι αναλυτικές 
συσκευές το επιτρέπουν (ανάγνωση barcodes), τότε τα δείγματα τοποθετούνται 
στον αναλυτή, αυτός διαβάζει τον κωδικό barcode του δείγματος και ζητά από το 
σύστημα τη λίστα των προς εκτέλεση εξετάσεων (αμφίδρομη επικοινωνία κατά 
query mode).

• Οι αναλύσεις ενός σημερινού εργαστηρίου γίνονται στο μεγαλύτερο τους μέρος 
από ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αυτόματοι αναλυτές). Σε αυτή τη 
περίπτωση τα δείγματα εισάγονται στους αντίστοιχους αναλυτές προκειμένου να 
επεξεργαστούν. Συχνά το δείγμα (π.χ. Αίμα) χωρίζεται σε παραπάνω από ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα έτσι ώστε περισσότεροι αναλυτές να μπορούν να 
διενεργούν αναλύσεις στο ίδιο δείγμα.

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

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

• Στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα εκτυπώνονται και υπογράφονται αν 
αποστέλλονται γραπτώς ή αποστέλλονται ηλεκτρονικός μέσω του HIS.

• Τα αποτελέσματα καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες (κλινικές, θεράποντες 
ιατροί, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, κ.λπ.) και διαβάζονται είτε σε έντυπη μορφή 
είτε μέσω οθόνης υπολογιστή στις κλινικές, εφόσον υπάρχει ανάλογο 
πληροφοριακό σύστημα.
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Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν αποτυπώνονται στο Σχήμα 2.3.

2.4.5 Εισαγωγή των Πληροφοριακών Συστημάτων Εργαστηρίων (LIS) 
στο κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας «Γ. Γεννηματάς»

Η ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Συστημάτων σε ένα νοσοκομείο επιτυγχάνεται με 
την εισαγωγή ενός αριθμού από εξειδικευμένα και συμβατά πληροφοριακά συστήματα. 
Στο γενικό νοσοκομείο Αθηνών « Γ. Γεννηματάς» είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το 
πληροφοριακό σύστημα της κλινικής. Λίγο μετά τη λειτουργία αυτού του συστήματος 
έγινε σαφής η ανάγκη ενοποίησης του με ένα Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων 
(LIS ). Το LIS έπρεπε να συνεργάζεται με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα και με το 
πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης του νοσοκομείου.

Οι δυσκολίες που συναντήθηκαν κατά την εξέλιξη αυτού του σχεδίου και οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν προκειμένου να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι παρουσιάζονται 
παρακάτω. Η ομάδα διαχείρισης αυτού του έργου κατασκεύασε ένα βασικό σχέδιο για 
την όλη διάρκεια των εργασιών. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου πολλές 
αποφάσεις έπρεπε να αναθεωρηθούν, να αλλάξουν ή να αναβληθούν και πολλές 
διαφωνίες έπρεπε να συζητηθούν οδηγώντας σε αρκετούς συμβιβασμούς.
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Το να θέτεις σε εφαρμογή ένα πληροφοριακό σύστημα (IS) σε ένα εργαστήριο 
ανάλυσης είναι ένα μάλλον εύκολο ζήτημα στις μέρες μας. Ένας τέτοιος ισχυρισμός 
φαίνεται να είναι αρκετά παραπλανητικός όταν αναφερόμαστε στην εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εργαστηρίων σε ένα από τα μεγαλύτερα 
ελληνικά νοσοκομεία όπως στην περίπτωση του Γ. Γεννηματάς, ενός γενικού κρατικού 
νοσοκομείου της Αθήνας. Η ιδέα της ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός τέτοιου 
ολοκληρωμένου συστήματος (LIS) σχεδιάστηκε και προγραμματίστηκε σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία, πρότυπα και εμπειρία. Ορισμένοι παράγοντες υποτιμήθηκαν και 
παραβλέφθηκαν ενώ άλλοι υπερτιμήθηκαν οδηγώντας στην αναπάντεχη παράταση της 
διάρκειας του έργου για πέντε μήνες πάνω από την αρχική εκτίμηση. Το έργο 
χαρακτηρίστηκε επιτυχές από τη στιγμή πού το σύστημα χρησιμοποιείται ευρέως και 
είναι παραγωγικό. Οι εμπειρίες που αποκομίσθηκαν θα χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμοι 
οδηγοί για μελλοντικά και ανάλογα έργα σε άλλα νοσοκομεία με ένα αναμφίβολα πιο 
ποιοτικά επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Παρακάτω παρουσιάζεται εν συντομία η διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου στο 
νοσοκομείο και δίνεται έμφαση στις σημαντικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την 
όλη ενσωμάτωση του συστήματος προκειμένου να παρέχει ένα σύνολο από έγκυρες 
πληροφορίες για ανάλογες περιπτώσεις41.

Η υποδοιηί του νοσοκομείου για ιιηγανοΎράωτιστι

Οι μηχανογραφημένες εφαρμογές εισήχθηκαν στο νοσοκομείο στην αρχή της δεκαετίας 
του 90. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας επένδυσε στην ανάπτυξη ενός 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διοίκηση ενός νοσοκομείου 
γνωστό ως HASH. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΚΗΥΚΥ, έναν κρατικό οργανισμό 
(παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Οι πρώτες εφαρμογές ξεκίνησαν το 1993 . Η διεύθυνση του τμήματος φαρμάκων του 
νοσοκομείου ήταν η πρώτη στην οποία εγκαταστάθηκε η εφαρμογή. Ένα χρόνο 
αργότερα εγκαταστάθηκε στο γραφείο κίνησης ασθενών και στα εξωτερικά ιατρεία. 
Έπειτα εγκαταστάθηκε στο τμήμα οικονομικών. Το 1996 οι εφαρμογές του λογισμικού 
λειτούργησαν αποτελεσματικά και για τα τμήματα αποθήκης και γραφείου προμηθειών. 
Ένα χρόνο αργότερα το λογισμικό εγκαταστάθηκε και στο τμήμα διαιτολογίας. Τέλος το 
1998 η εφαρμογή που εγκαταστάθηκε αφορούσε το λογιστήριο και η οποία ήταν 
συμβατή και με τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Το σύστημα HASH λειτούργησε υπό τη στενή παρακολούθηση των χρηστών. Για αυτό 
το λόγο το πληροφοριακό σύστημα έγινε ευρέως αποδεκτό από τους χρήστες και σε 
χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων κάθε εφαρμογή του έγινε παραγωγική με οφέλη 
τόσο στους ασθενείς όσο και στο νοσοκομείο.

Το φθινόπωρο του 1998 εισάχθηκε στο νοσοκομείο ένα πληροφοριακό σύστημα. Αυτό 
το σύστημα βρίσκεται στην αρχική του φάση έχοντας εισαχθεί σε περισσότερα από τα 
μισά τμήματα της κλινικής. Μέχρι τώρα έχουν ενεργοποιηθεί συγκεκριμένες λειτουργίες
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του πληροφοριακού συστήματος κλινικών όπως η αποστολή φαρμακευτικών συνταγών 
στο φαρμακείο, η τήρηση αρχείου σε συστηματικές παρακολουθήσεις ασθενών, 
εξιτηρίων κ.τ.λ . Η ανάγκη για την εξυπηρέτηση των ασθενών κάνοντας κρατήσεις για 
την πραγματοποίηση των εργαστηριακών τους εξετάσεων καθώς και η λήψη των 
αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά έγιναν εμφανή κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων 
λειτουργίας.

Στόγοι προς επίτευξη

Ανάμεσα στα μετέχοντα εργαστήρια μόνο το εργαστήριο βιοχημείας είχε λίγη πείρα, 
καθώς το σύστημα μηχανογράφησης που προϋπήρχε ήταν μάλλον πρωτόγονο, αυτό το 
σύστημα συνέδεε τους αναλυτές με μεμονωμένους υπολογιστές. Το μικροβιολογικό και 
το αιματολογικό εργαστήριο δεν είχε ποτέ εργαστηριακό σύστημα μηχανογράφησης .

Τρεις στόχοι έπρεπε να επιτευχθούν. Κατ’ αρχήν το σύστημα θα έπρεπε να είναι 
συμβατό με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, ανταλλάσσοντας πληροφορίες με 
τρόπο αποδεκτό από το ίδιο το σύστημα. Κατά δεύτερο λόγο, η λειτουργία του 
συστήματος θα έπρεπε να κερδίσει την εκτίμηση και την αποδοχή του από το προσωπικό 
τόσο στα εργαστήρια όσο και στα τμήματα του νοσοκομείου, με το να στέλνει εντολές, 
να εκτελεί εξετάσεις, να κάνει υπολογισμούς και να λαμβάνει διαγνωστικά 
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το εγκατεστημένο Π.Σ.. Τέλος οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες οι οποίες δημιουργούσαν καθυστερήσεις και λάθη που ικανοποιούσαν την 
τοπική νομοθεσία θα έπρεπε τώρα να αυτοματοποιηθούν.

Φάσεις εφαρμογής

Το έργο προγραμματίστηκε και διακρίθηκε σε μεμονωμένες φάσεις με κοινό στόχο να 
προσφέρουν ένα πλήρως λειτουργικό LIS. Σε κάθε φάση υπήρχε επιτήρηση από μια 
κεντρική επιτροπή η οποία αποτελούνταν από αντιπροσωπεία του προσωπικού των 
εργαστηρίων, του τμήματος μηχανογράφησης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Technology Institute). Το έργο 
προγραμματίσθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις οι οποίες συμπεριλήφθηκαν 
λεπτομερώς στη συμφωνία με τον προμηθευτή του συστήματος.

Φάση 1η : Ανάλυση των εργαστηριακών αναγκών σχετικά με τα LIS 
(διάρκεια 1 μήνας)

Έκτος από την ανάλυση που έγινε από την επιτροπή του έργου, ο προμηθευτής έκανε 
επίσης μια λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τις ανάγκες των εργαστηρίων η οποία 
λειτούργησε ως διορθωτικός επανατροφοδοτικός παράγοντας στον τελικό σχεδίασμά. Η 
τελική αναφορά στο σχέδιο συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

• Μια λεπτομερή ανάλυση για την υπάρχουσα μέθοδο εργασίας που ακολουθείται 
στα εργαστήρια και ένα προτεινόμενο προσαρμοσμένο λογισμικό .
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• Ένα σχέδιο με τις ακριβείς τοποθεσίες των εργαστηρίων όπου οι υπολογιστές και 
τα περιφερειακά θα πρέπει να τοποθετηθούν αντίστοιχα με τις συσκευές 
ανάλυσης και τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

• Ένα σύνολο από καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 
ποικίλες ειδικότητες εργαζομένων των εργαστηρίων σχετικά με τα LIS.

• Την ολική διαδικασία μετακίνησης όσων από τους εργαζομένους των 
εργαστηρίων συνήθιζαν να δουλεύουν με υπολογιστές.

• Μια προτεινόμενη μέθοδος για τη συμβατότητα του συστήματος HIS με το 
HASH.

• Μια προτεινόμενη πολιτική ασφάλειας.
• Μια ανακοίνωση για συμμόρφωση με τις επιστημονικές μεθόδους τα 

πρωτόκολλα και τα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται από κάθε 
ειδικότητα του εργαστηρίου.

Φάση 2η: Εγκατάσταση του Hardware (διάρκεια 1 μήνας)

Τα Hardware, οι κεντρικοί servers, τα workstations, οι εκτυπωτές και τα περιφερειακά 
εγκαταστάθηκαν στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις συνδέοντας το τοπικό δίκτυο με το 
δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Νοσοκομείου. Οι υπολογιστές συνδέθηκαν με τα 
όργανα των εργαστηρίων, τις συσκευές και τον εξοπλισμό αναπτύσσοντας έτσι το 
κατάλληλο περιβάλλον επικοινωνίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν παράγοντες όπως είναι η 
εργονομική εγκατάσταση, ο ανθρώπινος παράγοντας, η ασφάλεια και οι επιστημονικές 
πολιτικές του εργαστηρίου με σεβασμό στην ποιότητα και τις μονάδες μέτρησης.

Φάση 3η: Εγκατάσταση προσαρμοστικότητα και καλός συντονισμός του 
λογισμικού (διάρκεια 2 μήνες)

Το σχεδιασμένο λογισμικό εγκαταστάθηκε και προσαρμόσθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
καλύψει και να εφαρμόσει, χρησιμοποιώντας υπολογιστές και λογισμικό τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται από τα εργαστήρια συμπεριλαμβανομένου και τις μεθόδους 
εργασίας, τα πρωτόκολλα, τα πρότυπα και τις ιδιομορφίες που απαιτούνται. Όλα τα 
δεδομένα από παλαιότερα εγκατεστημένα συστήματα υπολογιστών μεταφέρθηκαν σε 
ένα υπό ανάπτυξη σύστημα διατήρησης και συντήρησης των αρχικών τους εννοιών. 
Επίσης τα εγκατεστημένα LIS συνδέθηκαν με τα υπόλοιπα Πληροφοριακά Συστήματα 
του Νοσοκομείου. Η προσαρμοστικότητα του λογισμικού συμπεριλάμβανε το σχεδίασμά 
μιας φιλικής σχέσης με τους χρήστες απαιτώντας από αυτούς να ανταποκριθούν στο 
επίπεδο ωριμότητας του εργαστηριακού προσωπικού, με σεβασμό στην τεχνολογία και 
τους υπολογιστές και την προσωπική αντίληψη του κάθε εργαζομένου σχετικά με την 
μηχανογράφηση του χώρου εργασίας του. Οι συνήθειες των χρηστών μεταφέρθηκαν στο 
εγκατεστημένο σύστημα το οποίο συμπεριλάμβανε το ιδιόμορφο λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιείται στα εργαστήρια με σκοπό να τους επιτρέψει να προσαρμόσουν την 
δουλειά τους στα δεδομένα του λογισμικού του υπολογιστή. Το σύστημα φορτώθηκε με 
δεδομένα , πειραματικές εντολές του νοσοκομείου και εξετάσεις που μεταφέρθηκαν με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες αποδέχτηκαν την ορθότητα και την πληρότητα τους
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εκπληρώνοντας την επίτευξη του εργαστηριακού έργου σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία.

Φάση 4Ά : Η εκπαίδευση των χρηστών (διάρκεια 3 μήνες)

Το προσωπικό των εργαστηρίων εκπαιδεύτηκε στην χρήση του συστήματος ενώ 
επιτελούσαν τα συνηθισμένα καθήκοντα τους. Η επίσημη αίθουσα εκπαίδευσης ήταν ένα 
μικρό τμήμα από όλη την αίθουσα σεμιναρίων του νοσοκομείου αφού το πρακτικό μέρος 
της εκπαίδευσης έπρεπε να καλυφθεί στα εργαστήρια και συγχρόνως τα εργαστήρια 
έπρεπε να δώσουν αποτελέσματα σύμφωνα με τις νοσοκομειακές απαιτήσεις.

Φάσυ 5η : Δοκιμαστική περίοδος / αποδοχή του συστήματος (διάρκεια 2 
μήνες)

Οι τελευταίοι 2 μήνες του σχεδίου αφιερώθηκαν σε δοκιμές του συστήματος, εκτελώντας 
μικρές αλλαγές, βελτιώσεις και διορθώσεις προβλημάτων όπως επίσης και συνεχή 
εκπαίδευση των εργαζομένων. Ικανοποιώντας τα προσχεδιασμένα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος , η επιτροπή του σχεδίου το αποδέχτηκε και το 
ενέκρινε.

Γνώσεις που αποκοιιίσθπκαν

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, από το σχεδιασμό μέχρι την λειτουργία του 
αποκομίσθηκαν χρήσιμες εμπειρίες οι οποίες βοήθησαν στο να διακριθούν ιδιαίτερα 
σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι ρυθμίζουν και ελέγχουν την αποδοχή των χρηστών και 
την επιτυχία ολόκληρου του έργου. Η εμπειρία που αποκτήθηκε υπό την μορφή αυτή 
μπορεί να έχει μόνο θετικές συνέπειες στην πραγματοποίηση ανάλογων έργων ακόμα και 
χωρίς τον λεπτομερή προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών σχεδιασμών. Τέτοιοι 
παράγοντες μπορούν να δημιουργηθούν και να προσαρμοστούν με σκοπό να 
υπηρετήσουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά με ένα τρόπο που θα μπορούν να 
απορροφηθούν οι ακραίες περιπτώσεις και οι μεταβλητοί παράγοντες κάθε εφαρμογής 
ενός παρόμοιου έργου.

Πρέπει ο ποογραιιιιατισιιός να είναι συγκοατηιιένος

Ένας αισιόδοξος προγραμματισμός μπορεί να μην εμφανίζεται ως μείζων παγίδα στο 
σχεδιασμό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η πλειοψηφία των σχεδίων σπανίως 
ολοκληρώνεται εγκαίρως, ο προσεχτικός σχεδιασμός και η πρόβλεψη των 
απροσδόκητων γεγονότων είναι απαραίτητα. Όλα θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, οι 
καλοκαιρινές διακοπές, τα Χριστούγεννα και οι υπόλοιπες αργίες. Το να προσθέσεις μια 
ή και δυο εβδομάδες στο χρονοδιάγραμμα και να μετριάσεις τα σχετικά κόστη σε μερικά 
σημεία του προγραμματισμού είναι γενικός κανόνας.
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Ο αρχικός προγραμματισμός του έργου σχεδιάστηκε τους τελευταίους 6 μήνες έχοντας 
κατά νου ότι το έργο θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο. Εξαιτίας διαφόρων λόγων 
(διαπραγματεύσεις με τον προμηθευτή, μετακόμισης ενός από τα εργαστήρια κ.α) άρχισε 
το Μάρτιο (δύο μήνες μετά) για αυτό το λόγο συμπεριέλαβε τον Ιούλιο και Αύγουστο 
στον προγραμματισμό του έργου. Συγκεκριμένα , ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για 
τους περισσότερους έλληνες (ο Ιούλιος είναι και αυτός λίγο πολύ μήνας διακοπών). Για 
αυτό το λόγο το έργο δεν προχώρησε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και άρχισε πάλι 
το Σεπτέμβριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η συνολική καθυστέρηση να διαρκέσει πάνω 
από πέντε μήνες.

Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για ποόσλτιιι/τι περισσότερου προσωπικού

Όταν ένα καινούργιο Πληροφοριακό Σύστημα εισάγεται σε ένα οργανισμό ως φυσικό 
επακόλουθο είναι συμπεριληφθεί και η εγκατάσταση νέων υπολογιστών servers, 
πιθανότατα καινούργιο λειτουργικό σύστημα και βάση δεδομένων, δεκάδες προσωπικούς 
υπολογιστές όπως επίσης και αρκετές περιφερειακές συσκευές. Όλος αυτός ο εξοπλισμός 
πρέπει κάπως να υποστηριχθεί και να διατηρηθεί ειδικά μετά την ολοκλήρωση του 
έργου, όταν το προσωπικό του προμηθευτή θα φύγει από κει. Όπως φαίνεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις, το τμήμα μηχανογράφησης διαθέτει λιγότερο προσωπικό απ’ 
ότι θα έπρεπε και συγχρόνως με περισσότερο φόρτο εργασίας, οπότε ως καλύτερη λύση 
φαίνεται να είναι η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Παρ’ όλα τα προβλήματα που πηγάζουν από την έλλειψη προσωπικού τα οποία ήταν 
αναμενόμενα, η τρέχουσα νομοθεσία για τις προσλήψεις προσωπικού σε κρατικά 
νοσοκομεία είναι μάλλον μια χρονοβόρα διαδικασία και σαν αποτέλεσμα αυτού τελικά 
δεν προσλήφθηκε επιπλέον προσωπικό. Το τμήμα μηχανογράφησης είχε επιπλέον φόρτο 
εργασίας προσφέροντας λιγότερες υπηρεσίες τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Αεν πρέπει να αλλαγθει ο τρόπος διεξαγωγήc των διαδικασιών των 
εργαστηρίων

Μηχανογραφώντας τις λειτουργίες των εργαστηρίων δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο 
τους θα πρέπει να αλλάξει. Η εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος σε κάθε 
εργαστήριο βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες προσαρμόζοντας φυσικά μόνο 
μέρη από αυτές ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικό 
τεχνολογικό επίπεδο και περιβάλλον. Τα εισαχθέντα LIS τροποποιήθηκαν σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των εργαστηρίων όσον αφορά την ακρίβεια των μετρήσεων και την 
μέθοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση και την αξιολόγηση τους. Με άλλα λόγια η 
χρήση των LIS προκαλεί τη βελτίωση των ήδη υπάρχων διαδικασιών ώστε να υπάρχει 
επιτυχία και έλεγχος, και η καταγραφή αυτών να γίνεται χωρίς να αλλάζουν τα πρότυπα 
και οι τυποποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα. Το LIS έγινε αποδεκτό από το ιατρικό, 
επιστημονικό και τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό ως το εργαλείο αυτοματοποίησης 
που ήρθε για να αναβαθμίσει την ποιότητα της δουλειάς τους μειώνοντας τον αντίστοιχο 
φόρτο εργασίας κρατώντας την ίδια υποδομή στον τρόπο εργασίας προσαρμόζοντας τον
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με τέτοιο τρόπο ώστε να αφομοιωθεί μέσω της χρήσης του συστήματος. Το LIS 
εξελίσσεται παράλληλα με τα εργαστήρια στα οποία εγκαταστάθηκε ακολουθώντας και 
αυτό την πρόοδο του εργαστηρίου. Σε αρχικό επίπεδο είναι καλό οι χρήστες να μένουν 
ευχαριστημένοι από την απόδοση τους στα καθήκοντα των εργαστηρίων 
χρησιμοποιώντας το LIS. Όταν οι χρήστες θα εξοικειωθούν με το LIS και θα 
αντιληφθούν τα οφέλη που θα τους παρέχει το σύστημα σε αυτό το στάδιο θα το 
επιζητούν παρόλο που η μηχανογράφηση δεν θα έχει και πολύ καιρό που θα έχει 
εμπλακεί στην εργασία τους.

Υπογράφοντας προσεκτικά ένα συαΒόλαιο

Όποτε παρουσιάζεται μια διαφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του νοσοκομείου όλοι 
καταφεύγουν στους όρους της υπογεγραμμένης συμφωνίας. Με συνέπεια αυτό, οι 
λεπτομέρειες της συμφωνίας και η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, δεν πρέπει 
να επιτελεσθεί από δικηγόρους αφού είναι απίθανο να γνωρίζουν συγκεκριμένες πτυχές 
της εφαρμογής και λειτουργίας ενός LIS και γενικότερα ενός υπολογιστικού 
συστήματος. Οι όροι της συμφωνίας με τον προμηθευτή θα πρέπει να ορισθούν με τη 
βοήθεια και την συνεργασία της μηχανογράφησης του προσωπικού των εργαστηρίων 
όπως επίσης και με τη συμβολή του τμήματος προμηθειών.

Επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων που θα συιιαετάσγουν στο έργο

Για να έχεις ένα LIS ευρέως αποδεκτό από τους χρήστες του θα πρέπει να εμπλακούν και 
να φέρουν και οι ίδιοι άποψη, έτσι ώστε να φέρουν και αυτοί ευθύνη για το αποτέλεσμα. 
Από την άλλη μεριά αφού το προσωπικό του τμήματος μηχανογράφησης θα υποστηρίξει 
το σύστημα στη συνέχεια, θα πρέπει να συμμετάσχουν και σε όλες τις φάσεις του 
εγχειρήματος. Αργότερα και τα δύο προαναφερθέντα τμήματα θα πρέπει να 
συνεργασθούν για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου καθοδηγώντας και 
συμβουλεύοντας τον προμηθευτή. Σε αυτή τη φάση δύο αντιπρόσωποι από τα 
εργαστήρια και ένας εργαζόμενος από το τμήμα μηχανογράφησης σχημάτισαν την 
επιτροπή του έργου. Οι προϊστάμενοι και των τριών εργαστηρίων έπαιρναν μέρος σε 
εβδομαδιαίες συσκέψεις μαζί με την επιτροπή του σχεδίου, τη CT1 και τον υπεύθυνο του 
τμήματος μηχανογράφησης. Σε αυτές τις συσκέψεις έγιναν συζητήσεις σχετικά με την 
πρόοδο του έργου όπως επίσης και για τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί.

Χρτισιαοποίηση προτύπων

Κάνοντας μια εκτεταμένη έρευνα στα διαθέσιμα πρότυπα που υπάρχουν στον κόσμο 
σχετικά με το LIS και γενικότερα στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής βρέθηκε ότι 
πολλοί οργανισμοί και επιτροπές καθορισμού προτύπων δουλεύουν με στόχο την 
ανάπτυξη ποικιλόμορφων ονοματολογιών και ορολογιών. Κάποια από αυτά είναι αρκετά 
ώριμα και έχουν ευρεία αποδοχή όπως το HL7 για το οποίο γίνεται αναφορά σε
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παρακάτω κεφάλαιο. To ICD -10 (Διεθνής Κωδικοποίηση Ασθενών) είναι αποδεκτό 
παγκοσμίως , το LOINC είναι επιλεγμένο λεξιλόγιο για εξετάσεις στις Η.Π.Α .

Το 2001 το GMHW κατασκεύασε μια έκδοση του ICD-10 στην ελληνική γλώσσα το 
οποίο και υιοθέτησαν πολλοί από τους προμηθευτές. Σήμερα οι περισσότεροι 
προμηθευτές λογισμικού υποστηρίζουν το HL7 και το LOINC. Όλα αυτά τα πρότυπα 
θεωρούνται απαραίτητο στοιχείο για το LIS, τα αποτελέσματα του έργου αποδεικνύουν 
ότι το LIS πέτυχε στο:

• να είναι αποδεκτό στα εργαστήρια και λειτούργησε παραγωγικά και
• διασυνδέθηκε με το HIS με το HASH.

Το τελευταίο ζήτημα ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ολόκληρου του έργου και 
αυτό επιτεύχθηκε εξαιτίας ενός σημαντικού παράγοντα: Για επικεφαλή των δύο 
σύνθετων συστημάτων, του HIS και του LIS, είχαν τον ίδιο προμηθευτή. Ο ίδιος 
προμηθευτής ήταν υπεύθυνος για τη συμβατότητα και των δύο συστημάτων.

Αυτό που μάθαμε είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα 
υπάρχοντα παλιά πρότυπα παρόλο που αυτό δεν είναι πανάκεια.

Πρέπει να βλέπουμε τον προαηθευτή σαν συνεργάτη

Αφού ο προμηθευτής του LIS επρόκειτο να υποστηρίζει τα εργαστήρια για μια δεκαετία 
π.χ. μέσω του συμβολαίου συντήρησης, τις νέες εκδόσεις του συστήματος, 
συνυπολογίζοντας τις καινούργιες εργαστηριακές μεθοδολογίες κ.τ.λ. είναι καλύτερα να 
δημιουργηθεί ένα διαφορετικό είδος σχέσης που θα μοιάζει πιο πολύ με αυτή του 
συνεργάτη. Αντίστοιχα και ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τις ανάλογες προθέσεις και 
βλέψεις για μελλοντική συνεργασία. Για αυτό το λόγο ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι 
έτοιμος δείχνοντας επαρκή διάθεση για διευθέτηση του κάθε προβλήματος έχοντας κατά 
νου τη μακροχρόνια συνεργασία σχετικά με την υποστήριξη των εργαστηρίων. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να είναι ένας από τους κύριους παράγοντες επιλογής 
προμηθευτή.

Σγεδιάζουαε προσεκτικά τη διαδικασία μεταφοράς

Κάθε αλλαγή στοιχίζει ακριβά, αυτό ισχύει και για τα εργαστήρια. Η μεταφορά 
ολόκληρου του συστήματος συνεπάγεται και αυξημένη δυσκολία και πολυπλοκότητα, 
πιο συγκεκριμένα όταν η αλλαγή περιλαμβάνει και τη μεταφορά από το ένα σύστημα του 
προμηθευτή σε άλλο, το κόστος είναι συχνά υπέρογκο. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η 
ικανοποιητική μεταφορά των δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο διατηρώντας 
παράλληλα τα δεδομένα στην αρχική τους μορφή. Τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη 
και βαρετή αυτή η διαδικασία. Στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, μόνο ένα από τα τρία 
εργαστήρια τύχαινε να έχει τοπικό υπολογιστικό σύστημα.
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Αποφάσεις για τεγνικά θέιιατα

Η σχέση πελάτη / διακομιστή ωστόσο προτιμήθηκε εξαιτίας της φύσης τόσο της ροής 
όσο και του όγκου των δεδομένων. Οι εγκατεστημένοι υπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι 
με τους αναλυτές των εργαστηρίων και τα υπόλοιπα όργανα ανάλυσης με σκοπό να τα 
ελέγχουν και να αυτοματοποιούν ορισμένες εργαστηριακές διαδικασίες. Προβλημάτιζε 
επίσης το γεγονός ότι αργότερα τρία ακόμη εργαστήρια θα προστίθενταν στη διαδικασία 
της ενσωμάτωσης του LIS του νοσοκομείου. Ένας κεντρικός server ο οποίος είχε χρήση 
μόνο σε δεδομένα και εφαρμογές, δούλευε ξεχωριστά από τον κεντρικό server του 
νοσοκομείου ο οποίος μέχρι πρόσφατα υποστήριζε τόσο τη Διοίκηση όσο και το 
Πληροφοριακό Σύστημα της κλινικής. Για λόγους διαλειτουργικότητας και συντήρησης 
και τα τρία συστήματα (Διοίκησης, κλινικής, LIS ) χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο δικτύου 
και σύνδεσης και τον ίδιο προμηθευτή RDBMS. Η μεταφορά των δεδομένων από το ένα 
σύστημα στο άλλο επιτεύχθηκε με την peer to peer επικοινωνία μεταξύ των servers 
βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σε αυτές τη μέθοδο του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Για την ακρίβεια, η ταχύτητα του λειτουργικού των τερματικών είναι 
ουδέτερη και ανεπηρέαστη και αυτό εξαιτίας της φύσης της τρέχουσας εφαρμογής και 
του τρόπου σχεδιασμού της. Κάθε προσωπικώς υπολογιστής πάνω από 100 MHz είναι 
επαρκής από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιατρικό μηχάνημα στα εργαστήρια που να 
μπορεί δώσει αναλυτικά αποτελέσματα κατά το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας μιας 
εντολής ενός συνηθισμένου προσωπικού υπολογιστή πράγμα το οποίο κάνει το σύστημα 
πιο υποφερτό.

Συιιπεράσιιατα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων μπορεί να σχεδιασθούν και να αναπτυχθούν 
ανεξάρτητα από το υπόλοιπο Πληροφοριακό Σύστημα του νοσοκομείου. Η συμβατότητα 
της διασύνδεσης του LIS θα πρέπει να εξυπηρετεί τις προσδοκίες και τις αρχές της 
ενιαίας λειτουργίας διακίνησης πληροφοριών, διευκόλυνσης του χρήστη και αξιοπιστίας.

Για τον σχεδιασμό και την λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίου 
πρέπει να ορίζονται μικροί και αντικειμενικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτυγχάνονται 
ξεχωριστά, να θέτονται όρια χρόνου, να υπάρχουν απαραίτητες πηγές και απαραιτήτως 
ένα καλά οργανωμένο συμβόλαιο. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει ή να αλλοιωθεί η παραγωγική λειτουργία του 
εργαστηρίου ακόμη και για την εγκατάσταση ενός εργαστηριακού υπολογιστικού 
συστήματος, αλλιώς το νοσοκομείο θα πρέπει να σταματήσει την εισαγωγή ασθενών.

Για να επιτευχθεί τόσο η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδίου όσο και η συνεχής παραγωγή 
έργου των εργαστηρίων, οι διαδικασίες που συνήθιζαν να ακολουθούνται από το 
εργαστήριο θα πρέπει να τροποποιηθούν στο ελάχιστο, αν όχι να παραμείνουν οι ίδιες. 
Έκτος αυτού θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ολοκλήρωση του έργου οι κατάλληλοι 
άνθρωποι και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να προσληφθούν καινούργιοι 
τεχνικοί για την κατάλληλη υποστήριξη .
Τα καθήκοντα όλων των εμπλεκομένων μερών του έργου θα πρέπει να τεθούν με 
σαφήνεια σε ένα αμοιβαία υπογεγραμμένο συμβόλαιο από το νοσοκομείο και τον
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προμηθευτή. Η επιλογή των προτύπων και των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να ορισθούν και αυτά με σαφήνεια και να είναι συμβατά με την υπόλοιπη 
κωδικοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Το συμβόλαιο θα πρέπει να περιέχει όλους τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις 
τα οποία θα βοηθήσουν το προσωπικού του εργαστηρίου για την ευκολότερη αποδοχή 
του πληροφοριακού συστήματος.

Ο προμηθευτής που αναλαμβάνει το λογισμικό των εργαστηρίων πρέπει να 
αντιμετωπισθεί ως επιχειρηματικός συνεργάτης. Από τη στιγμή που το εργαστηριακό 
περιβάλλον είναι δυναμικό θα πρέπει συχνά να ζητείται από τον προμηθευτή να κάνει 
τροποποιήσεις στο εγκατεστημένο λογισμικό αλλάζοντας το υπάρχων ή προσθέτοντας 
νέες επιστημονικές ή διοικητικές μεθοδολογίες.

Τέλος δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να προκαθοριστούν τα μελλοντικά 
προβλήματα ώστε να συμπεριληφθούν προκαταβολικά στην συμφωνία οι κατάλληλες 
λύσεις, το συμβόλαιο θα προβλέπει απλά το σκελετό του έργου. Τέλος γράφοντας το 
συμβόλαιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις του θα πρέπει να τα κοιτάξουμε μέσα από 
το πρίσμα της παροχής υπηρεσιών και όχι σαν ένα μονοκόμματο προϊόν.

2.4.6 διασύνδεση Συστημάτων εντός του νοσοκομείου

Όπως έχει γίνει σαφές στις προηγούμενες παραγράφους, η δημιουργία πληροφοριακών 
υποδομών ακόμα και εντός ενός νοσοκομείου, πόσο μάλλον μεταξύ μονάδων υγείας 
είναι μια σύνθετη διαδικασία που δεν μπορεί να καλυφθεί από μία και μόνο εφαρμογή 
λόγο της πολυπλοκότητας του χώρου της υγείας και πρόνοιας. Κατά συνέπεια απαιτείται 
η δημιουργία ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και 
πρακτικές. Παρακάτω περιγράφεται η βέλτιστη τεχνική λύση για τη δημιουργία ενός 
τέτοιου πλαισίου. Στη λύση αυτή, όλα τα συστήματα συνδέονται μέσω ενός 
υποσυστήματος διασύνδεσης HL7 (middleware), με μια κοινή υποδομή επικοινωνίας 
(Common Communication Infrastructure - CCI). Αυτή η υποδομή επικοινωνίας 
φροντίζει όλες οι πληροφορίες που στέλνονται από ένα σύστημα να παραδίδονται στον 
προοριζόμενο παραλήπτη. Όταν αυτό είναι αδύνατο το CCI θα ενημερώνει το σύστημα 
αποστολής για την αποτυχία εκτέλεσης της παράδοσης. To HL7 (Health Level 7) 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως η πιο δόκιμη και πετυχημένη λύση στο πρόβλημα της 
διαλειτουργικότητας στο χώρο της υγείας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και 
παρακάτω42. Στο Σχήμα 2.4 απεικονίζονται οι βασικές ανάγκες διασύνδεσης εντός ενός 
νοσοκομείου.
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Σχήμα 2.4: Βασικές ανάγκες διασυνδεσιμότητας μεταξύ εφαρμογών σε ένα νοσοκομείο43

Ιδεωδώς όλα τα πληροφοριακά συστήματα κατανάλωσης είναι ικανά να λαμβάνουν 
πληροφορίες υπό τη μορφή μηνυμάτων (Application Protocol Data Units -  APDUs). 
Προκειμένου να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά σ’ αυτήν την ιδανική κατάσταση 
χρησιμοποιείται ένα πρόσθετο σύστημα middleware που εκτελεί μια επαναλαμβανόμενη 
σύνδεση με την (τις) βάση (εις) δεδομένων και εξάγει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σε 
τακτά χρονικά διαστήματα (information broadcast system). Είναι έτσι το μόνο σύστημα 
που συνδέεται κατευθείαν με τη βάση δεδομένων που φέρει τις τρέχουσες πληροφορίες. 
Αυτό το σύστημα παράγει τα APDUs με τις πληροφορίες και τα μεταδίδει σε όλα τα 
συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα. Το Σχήμα 2.5 παρουσιάζει την διαφορά μεταξύ 
της απευθείας διασύνδεσης με μια βάση δεδομένων (συνήθως με επιβάρυνση του 
φόρτου εργασίας της βάσης δεδομένων) και μέσω middleware.

Απευθείας σύνδεση Χρήση middleware broadcasting system

Σχήμα 2.5: Χρήση εφαρμογής τύπου middleware44

Η συνέπεια της εισαγωγής ενός middleware broadcasting system είναι ότι το φορτίο 
εργασίας στη βάση δεδομένων παραμένει σταθερό αντί να είναι ανάλογο με τον αριθμό 
των συνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και 
αφορά τα «κληροδοτημένα» (legacy) πληροφοριακά συστήματα τα οποία ήδη 
λειτουργούν στα όριά τους. Παρακάτω το διάγραμμα 2.1 εικονογραφεί την επιβάρυνση 
του συστήματος.
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Διάγραμμα 2.1: Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση της επιβάρυνσης πληροφοριακών
συστημάτων45

Για να επιτευχθεί ευρεία μετάδοση (σε πολλούς αποδέκτες - εφαρμογές) των δεδομένων 
σε πραγματικό χρόνο, το middleware broadcasting system συνδέεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα στην βάση δεδομένων σε βαθμό που του επιτρέπει να επιδεικνύει 
συμπεριφορά πραγματικού χρόνου (real-time). Προφανώς όσο υψηλότερη είναι η 
συχνότητα τόσο επιβαρύνεται η βάση δεδομένων. Εδώ πάλι πρέπει να βρεθεί η χρυσή 
τομή μεταξύ υπερφόρτωσης και συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο. Ο όρος 
«πραγματικός χρόνος» συχνά εννοείται σαν «πολύ γρήγορος σε απόκριση». Εντούτοις η 
σωστή ερμηνεία είναι «αρκετά γρήγορος για να κρατήσει πιστά την σειρά των σχετικών 
συμβάντων του πραγματικού κόσμου που το σύστημα παρακολουθεί». Για παράδειγμα, 
το γεγονός ότι ένας ασθενής έχει εισαχθεί, πρέπει να γίνει γνωστό στον θάλαμο διαμονής 
του πριν φτάσει ο ίδιος εκεί.

Η χρησιμοποίηση HL7 APDUs για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων φέρει 
ορισμένα ξεχωριστά πλεονεκτήματα:

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

• Υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των συστημάτων η οποία επιτρέπει οι πληροφορίες 
να δρομολογούνται, να αποθηκεύονται, να προωθούνται, και να επεξεργάζονται 
ανεξάρτητα από την πραγματική ανταλλαγή.

• Τα πληροφοριακά συστήματα που ανταλλάσσουν πληροφορίες δεν χρειάζεται να 
αποκαλύπτουν την εσωτερική τους δομή το ένα στο άλλο. Αυτή η μορφή της 
«απόκρυψης των πληροφοριών» (information hiding) βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητα σύνδεσης των συστημάτων.

Όταν τα συστήματα παρέχουν μια κοινή διεπαφή (interface) για αποστολή και παραλαβή 
πληροφοριών όχι μόνο μπορούν εύκολα να συνδεθούν αλλά ακόμη κι η 
δρομολόγησητων πληροφοριών γίνεται εφικτή. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για 
την διασύνδεση απομακρυσμένου συστήματος που δεν μπορεί να επικοινωνήσει κατ’ 
ευθείαν.
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Η πιο δόκιμη αντιμετώπιση είναι η χρήση τεχνολογιών ανταλλαγής μηνυμάτων 
(messaging) που είναι ευρέως διαδεδομένες και εύκολο να αναπτυχθούν46. Η βασική ιδέα 
είναι η χρήση μιας αρχιτεκτονικής ανταλλαγής μηνυμάτων από τους διάφορους 
εμπλεκόμενους χρήστες σε μία διαδικασία, και στην αυστηρή τυποποίηση των 
μηνυμάτων. Η αρχιτεκτονική κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων που 
διαλειτουργούν μεταξύ τους (federated information systems) πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την υφιστάμενη κατάσταση εφαρμογών που συχνά είναι ήδη αποδεκτές από τους 
χρήστες. Σε ό,τι αφορά την διατηρησιμότητα υφιστάμενων εφαρμογών πρέπει κανείς να 
λάβει υπόψη ότι:

• Πολλά από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα δεν χρειάζεται να αλλαχτούν 
(καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες και χρησιμοποιούνται από τους χρήστες).

• Κανένα σημαντικό πρόσθετο φορτίο (workload) δεν πρέπει να εισάγεται στα ήδη 
υπάρχοντα συστήματα λόγω της διασύνδεσης τους.

•  Η διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων πρέπει να είναι μια οικονομικώς 
συμφέρουσα ενέργεια.

Έτσι, η αντικατάσταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων μιας μονάδας υγείας 
μπορεί να αποφεύγεται κατά το δυνατόν με τη χρήση του προτύπου HL7 ως μέσο 
ανταλλαγής δεδομένων όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο 
το κόστος αγοράς ενός καινούργιου συστήματος. Τα κρυφά κόστη είναι συνήθως πολύ 
υψηλότερα (εκπαίδευση, μεταφορά δεδομένων, κ,λπ.). Το γεγονός ότι η διεπαφή 
(interface) με ένα πληροφοριακό σύστημα δεν είναι πάντα εύκολη, δεν είναι ικανός 
λόγος για την αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος (deinvestment). Μόνο 
συστήματα βασισμένα σε απαρχαιωμένη ή περιοριστική τεχνολογία, ή με τεχνολογικές 
και λειτουργικές ελλείψεις (γραφικό περιβάλλον, περιορισμένη κάλυψη των 
διαδικασιών, κ,λπ.) πρέπει να απαραίτητα να αντικαθιστώνται.

Είναι λοιπόν προφανές ότι χωρίς την χρήση του προτύπου HL7 υφίσταται η 
αναγκαιότητα κατασκευής και υποστήριξης πολλών διεπαφών διαφορετικού τύπου. 
Πέραν του πλήθους των διεπαφών που πρέπει να κατασκευασθούν και να 
προσαρμοσθούν, η διαχείριση της διαδικασίας γίνεται δύσκολη διότι απαιτείται οι 
συνεργασία ανά δύο των κατασκευαστών των διαφόρων συστημάτων. Με την χρήση 
ενός υποσυστήματος διασύνδεσης μέσω HL7 (middleware) η κατάσταση διαμορφώνεται 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6. Σε αυτήν την περίπτωση υλοποιούνται λιγότερες διεπαφές.
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Σχήμα 2.6: Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση της μείωση των αναγκαίων διεπαφών47

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ο οργανισμός HL7 προσδιόρισε έναν 
μεγάλο αριθμό προτύπων που στοχεύουν στην διευκόλυνση των προμηθευτών και των 
χρηστών στη διασύνδεση των εφαρμογών στην υγειονομική περίθαλψη. Τα πρότυπα 
αυτά εφαρμόζονται στην υγειονομική περίθαλψη διεθνώς. Σκοπός της εξέλιξης του 
προτύπου είναι να εκφρασθούν ρητά οι διαφορετικές ερμηνείες που υφίστανται κατά την 
εφαρμογή των προτύπων, αναμένοντας ως συνέπεια μια περαιτέρω μείωση του κόστους 
της διαλειτουργικότητας. Για τον λόγο αυτό έχει υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά. Ο μηχανισμός συμβατότητας που 
προτείνεται από τον οργανισμό HL7 και συγκεκριμένα την ειδική ομάδα ενδιαφέροντος 
της συμβατότητας (SIG Conformance) είναι τα προφίλ συμμόρφωσης τα 
οποίααναλύονται σε μια τυποποιημένη δήλωση συμμόρφωσης (conformance 
statement). Η εφαρμογή αυτών των προφίλ συμμόρφωσης στην Ελλάδα αποτελεί την 
μοναδική ίσως δυνατότητα εισαγωγής και υλοποίησης του προτύπου HL7 με τρόπο 
οργανωμένο και με προοπτική δημιουργίας της κατάλληλης κουλτούρας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων (Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, Συναρμόδια Υπουργεία, 
Εταιρίες Πληροφορικής, επιστημονική Κοινότητα, κ.λπ.).

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι μία δήλωση του κατασκευαστή λογισμικού ότι το 
λογισμικό του είναι συμβατό με ένα ή περισσότερα προφίλ συμμόρφωσης ή σενάρια 
διασυνδεσιμότητας. Η πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς αφορά στη δημιουργία 
τοπικών ή εθνικών δηλώσεων συμμόρφωσης με σενάρια διασυνδεσιμότητας 
τυποποιημένα από τον φορέα (π.χ. Ένα περιφερειακό σύστημα υγείας, ένα Υπουργείο 
,ένα νοσοκομείο). Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την χρήση των προφίλ 
συμμόρφωσης ουσιαστικά επιλύει το πρόβλημα εφαρμόζοντας με δομημένο τρόπο την 
εξειδίκευση κάθε περίπτωσης. Το προφίλ ενός μηνύματος βασίζεται στο πρότυπο HL7 
και εξειδικεύει το πρότυπο όπου καθορίζει επιλεξιμότητα στην υλοποίηση, εξαλείφοντας 
έτσι τις αμφιλεγόμενες υλοποιήσεις στο συντακτικό του μηνύματος.
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Από την ανάγκη χρησιμοποίησης διαδικασιών συμμόρφωσης στο πρότυπο καθίσταται 
σαφές ότι το πρότυπο HL7 δεν είναι “plug and play” αλλά παρέχει ένα κοινό υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο υλοποιούνται τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας. Επίσης, μια μονάδα 
υγείας δεν πρέπει να αρκείται απλά στην «αναφορά» του προμηθευτή περί 
συμβατότητας αλλά πρέπει να απαιτεί τη προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή του λογισμικού και να εξετάζει με προσοχή την εμπειρία του προμηθευτή 
στην υλοποίηση έργων διασυνδεσιμότητας με συμβατά στο πρότυπο αυτό πληροφοριακά 
συστήματα.

Η χρήση δηλώσεων συμμόρφωσης απλοποιεί το ζήτημα σε τεχνικό επίπεδο, δεν το 
επιλύει όμως σε επίπεδο μορφοποίησης και πολιτικής διαχείρισης δεδομένων. 
Απαραίτητο συστατικό ενός πλαισίου διαλειτουτργικότητας είναι η ανταλλαγή 
δεδομένων με τυποποιημένο τρόπο, δηλαδή η χρήση δεδομένων με κωδικοποιημένη 
μορφή. Οι ελάχιστες αναγκαίες κωδικοποιήσεις είναι αυτές που αφορούν στις ιατρικές 
πράξεις, στις διαγνώσεις, στα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό. Ένα δεύτερο 
απαραίτητο συστατικό είναι και η προτυποποίηση κατά το δυνατό των διαδικασιών και 
των ροών πληροφοριών εντός και μεταξύ μονάδων υγείας. Ένα παράδειγμα δημιουργίας 
παρόμοιας τυποποιημένης διαδικασίας είναι η χρήση κοινών εντύπων υποβολής 
λογαριασμών ασθενών για εκκαθάριση προς τα δημόσια ταμεία, καθώς σήμερα κάθε 
ταμείο απαιτεί δικό του έντυπο υποβολής και δικούς του κανόνες.

Σχετικά με τη βέλτιστη χρήση των προτύπων διασυνδεσιμότητας :

• Τα πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν ως έχουν και να 
μην εισάγονται user defined πεδία και περιγραφές από τους προγραμματιστές και 
τις εταιρίες καθώς μειώνουν τη συμμόρφωση στο πρότυπο.

•  Θα πρέπει να δημιουργηθεί κοινό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο (regional level) για 
την χρήση user defined πεδίων ώστε να καλύπτονται ανάγκες που δεν 
καλύπτονται από το πρότυπο και το πλαίσιο αυτό να θεωρείται υποχρεωτικό για 
τις εφαρμογές.

2.5 Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα νοσοκομείο να 
προσεγγίσει ένα τέτοιο λειτουργικό μοντέλο

Το εγχείρημα της δημιουργίας διαλειτουργικού περιβάλλοντος σε ένα νοσοκομείο δεν 
είναι απλή υπόθεση. Η διαλειτουργικότητα είναι ένα ιδιόμορφο αγαθό και αυτό γιατί 
υπάρχει στη μέση ο « παράγοντας » άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή λύση ένα ΟΠΣ από 
μόνο του. Θα πρέπει οπότε να υπάρξει48:
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Ενηαέοωση
Η αποτελεσματική υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών στα νοσοκομεία προϋποθέτει την 
ενεργό συμμετοχή και εναρμόνιση όλων των εμπλεκόμενων στις νέες διαδικασίες. Οι 
αρχικοί χρήστες των νέων διαδικασιών υποστηριζόμενων από πληροφοριακά συστήματα 
θα δώσουν το πρώτο στίγμα επιτυχούς εναρμόνισης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στην 
καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου.

Συνεπώς, θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις νέες 
πρακτικές, αλλά κυρίως να παρακινηθούν κατάλληλα ώστε να συμμετέχουν ενεργά και 
εποικοδομητικά, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των συνολικών στόχων ικανοποίησης 
των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών (πολίτες / ασθενείς) και αποτελεσματικής 
λειτουργικότητας των επιμέρους μονάδων του νοσοκομείου.

Θα πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν οι διάφορες ομάδες χρηστών, να μελετηθούν οι 
δυνατότητάς τους και να ενταχθεί στον γενικότερο σχεδιασμό, πλάνο για την παρακίνηση 
τους ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και ουσιαστικά στην εφαρμογή των δικτυακών 
υπηρεσιών.

Η διοίκηση θα πρέπει πριν από την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών να λάβει 
υπ’ όψη της κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα, πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή και 
την τεχνολογική λύση. Η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων είναι 
αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη πρωτογενών και δευτερογενών στόχων, που 
κυμαίνονται από την ικανοποίηση των πολιτών / ασθενών έως τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι χρήστες θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνονται για τις επερχόμενες αλλαγές, ώστε να 
υπάρχει κατάλληλος χρόνος για επίλυση αποριών και εξοικείωση τους με την ιδέα της 
νέας πραγματικότητας για να μη νιώθουν ότι απειλούνται.

Καλό θα ήταν επίσης, να επιλεγούν σε συνεργασία με τους διευθύνοντες του κάθε 
τμήματος άτομα με έφεση και ενδιαφέρον, τα οποία αφ ενός θα προσαρμοστούν 
ευκολότερα στο νέο περιβάλλον και αφ ετέρου θα λειτουργήσουν ως υποκινητές για τους 
συναδέλφους τους (το καλό παράδειγμα).

Εκπαίδευση νρηστών
Όλοι οι εργαζόμενοι χρήστες των νέων υπηρεσιών (διοικητικό, νοσηλευτικό, 
επιστημονικό προσωπικό) θα πρέπει να λάβουν εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν τις 
νέες διαδικασίες. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης-κατάρτισής τους οι δυνατότητες των 
νέων εργαλείων και η λειτουργικότητα των συστημάτων θα πρέπει να μεταδοθούν με 
απλά λόγια, ώστε να γίνουν κατανοητά από όλα τα επίπεδα χρηστών.

Η εκπαίδευση των χρηστών θα πρέπει να γίνεται ανά ομάδες, βάσει του βαθμού 
εξοικείωσής τους και των γνώσεων τους.
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Παρακίνηση γούστων
Είναι καλό να δοθούν στους εργαζόμενους «απτά» κίνητρα, τα οποία θα συμβάλλουν 
ακόμα περισσότερο στην ενεργό συμμετοχή τους στην ηλεκτρονικοποίηση των 
διαδικασιών του νοσοκομείου, εφόσον είναι δυνατό. Σε αυτά συγκαταλέγεται και η 
διατήρηση τυχόν εφαρμογών, ήδη ενσωματωμένων στις καθημερινές λειτουργίες της 
εκάστοτε μονάδας υγείας, με τις οποίες οι χρήστες είναι εξοικειωμένου Περαιτέρω 
παρακινητικά κίνητρα θα πρέπει επίσης να δοθούν στους εργαζομένους και να 
περιλαμβάνουν ελάττωση φόρτου εργασίας, βελτίωση συνθηκών εργασίας αλλά και 
οικονομικά οφέλη (π.χ. με τη μορφή εκπαιδευτικής αμοιβής).

Πεοεταίοω εσωτερική οργάνωση
Ανάλογα με την εκάστοτε τεχνική λύση που θα υιοθετήσετε, ενδέχεται να προκόψει η 
ανάγκη αναδιοργάνωσης για να υποστηριχτούν αρτιότερα οι νέες διαδικασίες. Η 
συγκρότηση νέων τμημάτων είναι ένα βήμα για την ταχύτερη εκπλήρωση των στόχων 
ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών της μονάδας σας.

Η εσωτερική αναδιοργάνωση και ο άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός εμπεριέχονται 
βέβαια στο στάδιο του σχεδιασμού. Θα πρέπει, όμως, να εξετάζεται η πλήρωση των 
αρχικών στόχων σε συνάρτηση με το βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Συνετήν ιιέοιιινα
Είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση κατά τα μεταβατικά στάδια υιοθέτησης 
νέων πρακτικών, καθώς και η άμεση επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να 
προκόψουν. Θα πρέπει, λοιπόν, να προβλέψετε την ύπαρξη ειδικής ομάδας (για 
παράδειγμα το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής, εφόσον υπάρχει διακριτή 
μονάδα στο νοσοκομείο) η οποία θα είναι διαθέσιμη, ώστε να διευκολύνει και να 
υποστηρίζει (π.χ. εκπαίδευση στην πράξη) το προσωπικό συνεχώς για ικανό διάστημα 
για να μη δυσχεραίνεται η καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων, αλλά και να 
μην επιβαρύνεται ο εργασιακός φόρτος.

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη από τα ανώτερα κλιμάκια, ώστε να 
πληρούνται όλες οι αρχικές προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στη διευκόλυνση του 
προσωπικού κατά το μεταβατικό στάδιο ολοκλήρωσης των αλλαγών. Η υποστήριξη θα 
πρέπει να είναι συνεχής (όχι μόνο στην αρχή) και να εμπεριέχει τόσο παροχή βοήθειας 
για την επίλυση τεχνικών δυσκολιών όσο και ενθάρρυνση των χρηστών για να 
συμμετάσχουν ενεργά στις νέες διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψη η 
διαφορετικότητα των χρηστών (λόγω μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικού υπόβαθρου και 
προδιάθεσης απέναντι στην αλλαγή).

2.6 Το παράδειγμα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν προκαλέσει 
πραγματική επανάσταση στο χώρο της Υγείας την τελευταία 15-ετία, τόσο στον τρόπο
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άσκησης των υπηρεσιών υγείας, όσο και στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των 
δομών υγείας. Σημείο κλειδί για την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών είναι το θέιια τη€ 
διαλειτουργικότητας. δτιλ. της σγεδιασιιέντκ ικανότητας των διαωόοων ετερογενών 
συστηιιάτων να συνεργάζονται και επικοινωνούν σε επίπεδο λειτουργικότητας, 
δεδοιιένων και πληροφορίας. Μόνο έτσι τα διάφορα συστήματα μπορούν να 
διασυνδεθούν για τη δημιουργία ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Περιβάλλοντος και, 
σε ευρύτερο επίπεδο, Ολοκληρωμένων Δικτύων Υγείας. Βασικό ρόλο στην επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας παίζουν τα πρότυπα (standards) και η συμμόρφωση με αυτά49.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), ήδη από την αρχή λειτουργίας του το 
1993, διαβλέποντας τον καταλυτικό ρόλο της Πληροφορικής, ανάπτυξε το πρώτο στην 
Ελλάδα Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Περιβάλλον αποτελούμενο από 
μια σειρά Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές που λειτουργούσαν 
διασυνδεδεμένα ως ένα σύνολο. Στην πρώτη του μορφή, το τότε Νοσοκομειακό 
Πληροφοριακό Σύστημα ORA*CARE επικοινωνούσε αμφίδρομα on-line με το 
Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα TLIMS. Η επικοινωνία βασίζονταν σε 
proprietary πρωτόκολλο επικοινωνίας, βασισμένο σε στοιχεία του πρωτοκόλλου HL7. 
Παρ’ όλη την πρωτόλεια μορφή της επικοινωνίας αυτής, η απρόσκοπτη λειτουργία των 
συστημάτων για περίπου 8 έτη, απέδειξε τη βιωσιμότητα, αποδοτικότητα και ορθότητα 
της λύσης διαλειτουργικότητας. Από το 2000 λειτουργεί στο ΩΚΚ νέο Πληροφοριακό 
Περιβάλλον που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Νοσοκομειακό Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΝΠΣ) Medico//s της Γερμανικής Siemens και το Εργαστηριακό 
Πληροφοριακό Σύστημα (LIS) MediLab της Ελληνικής CCS. Και τα δύο συστήματα 
είναι HL7-compliant, αφού η συμμόρφωση προς το HL7 είχε τεθεί ως μία από τις 
βασικές απαιτήσεις στις προδιαγραφές των σχετικών διαγωνισμών. Στο ΩΚΚ έχει 
υλοποιηθεί πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία των συστημάτων αυτών, με υλοποίηση του 
πρωτοκόλλου HL7.

Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, το ΝΠΣ στέλνει στο LIS ηλεκτρονικές παραγγελίες 
εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες ταυτοποιούνται και επαληθεύονται με βάση τα 
εργαστηριακά δείγματα (με πλήρη χρήση bar-codes για ταχύτητα και ασφάλεια). Αφού 
εκτελεσθούν οι εξετάσεις αναλόγως του είδους των, είτε αυτόματα από τους 
Εργαστηριακούς Αναλυτές που ελέγχονται από LIS, είτε χειρωνακτικά από τους 
Εργαστηριακούς Ιατρούς (π.χ. καλλιέργειες), τα αποτελέσματα συλλέγονται από το 
LIS,και μετά τη διαδικασία ηλεκτρονικής επικύρωσης και έγκρισης από τον κατάλληλο 
εργαστηριακό ιατρό, αποστέλλονται αυτόματα στο ΝΠΣ για την ενημέρωση του 
Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου του Ασθενούς και τη διάθεσή τους προς επισκόπηση ή 
εκτύπωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ή στο Ιατρικό Αρχείο.

Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά ταχεία, ασφαλής (έως σήμερα στα 12 έτη λειτουργίας 
του ΩΚΚ έχουν εκτελεσθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις, χωρίς να έχουν 
αναφερθεί σφάλματα) και αποδοτική (δεν απαιτείται πρόσθετο προσωπικό για μεταφορά 
αποτελεσμάτων μεταξύ Εργαστηρίων-Ορόφων, και επίσης αποφεύγεται η επικίνδυνη 
πρακτική εκφώνησης αποτελεσμάτων μέσω τηλεφώνου). Έτσι εξασφαλίζεται υψηλής
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ποιότητας εξυπηρέτηση τόσο των χρηστών του συστήματος (ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό), όσο και κατ’ επέκταση, των ασθενών μας.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Περιβάλλον του ΩΚΚ εκτός των δύο βασικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων ΝΠΣ και LIS που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα οποία 
αφορούν τις κύριες εργασίες παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (line-of-business 
applications), περιλαμβάνει ακόμη τα ακόλουθα Πληροφορικά Συστήματα και 
Εφαρμογές τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους (on-line, batch, σε 
επίπεδο Βάσης Δεδομένων, μονόδρομα ή αμφίδρομα, κτλ):

• το Πληροφοριακό Σύστημα ERP «Singular Enterprise»,
• το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης MIS «M-Plus»
• τις εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Ωρομέτρησης 

«MONEY» και «TIMER»,
• τα Ιατρικά Πρωτόκολλα «ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», «ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

CardioPro», « ΑΝ ΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ », «ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ»
• την εφαρμογή Τιμολόγησης Ασθενών «Doc//Billing»,
• τις εφαρμογές διαχείρισης Διαιτολογικού και Φαρμακείου
• το Εσωτερικό Ενδοεπιχειρησιακό Δίκτυο «ΩΚΚ-Intranet»
• το σύστημα on-line σύνδεσης με ηλεκτρονικές ιατρικές βιβλιοθήκες και 

συνδρομητικές υπηρεσίες ιατρικής βιβλιογραφίας.

Το Πληροφοριακό αυτό Περιβάλλον, λειτουργεί υπό την u949 εποπτεία και διαχείριση 
του Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΩΚΚ, εξασφαλίζοντας 
πλήρη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του Κέντρου και διάθεση της πληροφορίας 
στους χρήστες στο χρόνο και τόπο που απαιτείται για την εργασία τους, με τρόπο 
αξιόπιστο, έγκαιρο, συνεπή, ομογενή, ασφαλή, εύχρηστο και δομημένο.

2.7 Κάρτες Υγείας (Health Cards)

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας έρχεται να αντικαταστήσει το ιατρικό βιβλιάριο του 
ασθενούς. Θα λέγαμε ότι αποτελεί την υγειονομική ταυτότητα, ή ακόμα και διαβατήριο 
κάθε πολίτη και ατόμου σχετιζόμενου με την προσφορά ιατρικών 
υπηρεσιών. Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτα (έχει το μέγεθος τηλεκάρτας) δίνει τη 
δυνατότητα της ηλεκτρονικής διακίνησης των ιατρικών εγγράφων (π.χ. εξιτήριο, 
παραπεμπτικό, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ). Η υιοθέτησή σας, σε συνδυασμό με τις 
πρακτικές ενός συστήματος πληροφόρησης υγείας, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη 
παράγραφο, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προστασία των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων των ασθενών και την ασφαλή ελεγχόμενη προσπέλαση των 
ιατρικών εγγράφων50.

Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με δύο βασικά κριτήρια, την 
επεξεργαστική ικανότητα και δυνατότητες εισόδου-εξόδου.
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• Κάρτες μνήμης -  κάρτες αποθήκευσης πληροφοριών (memory cards). Οι κάρτες 
αυτέςπεριέχουν κάποια μνήμη και λογική σε υλικό (hardware logic), η οποία μπορεί 
να θέσει ή να διαγράψει τιμές στη μνήμη. Οι κάρτες μνήμης αναφέρονται 
καταχρηστικά ως έξυπνες κάρτες, καθώς δεν έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των 
δεδομένων

• Έξυπνες κάρτες (smart cards, IC cards, microprocessor cards). Είναι οι «κλασικές» 
έξυπνες κάρτες ή κάρτες με μικροεπεξεργαστή. Ο επεξεργαστής τους, πέρα από την 
αποθήκευση και ασφάλιση πληροφοριών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που 
ορίζονται στις προδιαγραφές του έργου για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν

• Έξυπνες κάρτες πολλαπλών εφαρμογών (multi-application smart cards). Οι έξυπνες 
κάρτες τελευταίας γενιάς έρχονται με ανοικτά λειτουργικά συστήματα και μπορούν 
να εκτελούν περισσότερες από μία εφαρμογές. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο 
χρήστη να «φορτώνει» νέες εφαρμογές, ή να διαγράφει άλλες ανάλογα με τις 
ανάγκες του.

Με βάση το δεύτερο κριτήριο, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες έξυπνων καρτών:

• Έξυπνες κάρτες με επαφές (Contact Cards). Οι κάρτες αυτές επικοινωνούν με 
ηλεκτρικές επαφές και πρέπει να εισαχθούν σε μία συσκευή ανάγνωσης προκειμένου 
να διαβαστούν ή να εισαχθούν πληροφορίες

• Ασύρματες έξυπνες κάρτες (Contactless Cards). Οι κάρτες αυτές έχουν 
ενσωματωμένη εσωτερικά μία μικροσκοπική κεραία και μπορούν να επικοινωνούν 
με μία κεραία λήψης χωρίς τη φυσική τους επαφή με κάποια συσκευή ανάγνωσης 
προκειμένου οι πληροφορίες να ανανεωθούν, να αλλάξουν ή να υποβληθούν σε 
επεξεργασία

• Υβριδικές κάρτες και συνδυασμένες κάρτες (Hybrid και Combination Cards). Οι 
κάρτες αυτές ενσωματώνουν και τους δύο τρόπους μετάδοσης και συνεπώς μπορούν 
να επικοινωνήσουν κατά περίπτωση είτε με ενσύρματο είτε με ασύρματο τρόπο.

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας καταργεί τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε 
χαρτί και συμβάλει τόσο στη διευκόλυνση του πολίτη αλλά και του οργανισμού παροχής 
υπηρεσιών περίθαλψης και ασφάλισης, με την επίσπευση των διαδικασιών ανταλλαγής 
εγγράφων και αποπληρωμής των υπηρεσιών.

Στην υγεία η ηλεκτρονική κάρτα έχει πλείστες εφαρμογές ως μέσο για τον έλεγχο της 
φυσικής πρόσβασης στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης μιας μονάδας υγείας, για τον 
έλεγχο της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία και σα μέσο αναγνώρισης / πιστοποίησης 
χρηστών για την online παραλαβή των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά 
και σα το «κλειδί» που θα επιτρέψει την προσπέλαση / μορφοποίηση των στοιχείων του 
ιατρικού φακέλου ασθενούς. Η ατομική κάρτα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει 
όλα τα τρέχοντα έντυπα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και τα οποία είναι 
απαραίτητα κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Η κάρτα απλοποιεί τις διαδικασίες από την πλευρά του πολίτη / αποδέκτη των 
υπηρεσιών υγείας, ενώ από την πλευρά της μονάδας υγείας υπάρχει εξοικονόμηση

Μ ε βάση το πρώτο κριτήριο, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες έξυπνων καρτών:
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χρόνου και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (επιταχύνονται για παράδειγμα 
οι διαδικασίες παράδοσης των αποτελεσμάτων, αποπληρωμής των υπηρεσιών, κ.ά.). 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επιδράσεις στις αντίστοιχες αυτοματοποιημένες 
λειτουργίες.

Λειτουργία Επίδραση
Ατομικός ηλεκτρονικός 
φάκελος νοσηλείας

• Βελτιστοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας
• Μείωση του κόστους διπλών ενεργειών
• Καλύτερη διαχείριση αρχείου
• Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενούς
• Δυνατότητα στατιστικών μελετών

Αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών έκδοσης 
εισιτηρίων / εξιτηρίων

• Αποτύπωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης του 
πολίτη

• Η διαδικασία έκδοσης, αναθεώρησης, έγκρισης και 
καταχώρησης (φύλαξης) επιταχύνεται / 
διευκολύνεται

• Γίνεται εφικτή η ανίχνευση / διόρθωση λαθών
Ηλεκτρονικές προμήθειες • Έλεγχος αποθήκης, έλεγχος μη συμμορφούμενων 

δειγμάτων
• Μείωση υλικών που αχρηστεύονται (λόγω σύντομου 

χρόνου ζωής)
• Μείωση κόστους προμηθειών

Εφαρμογές τηλεϊατρικής • Εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών
• Ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας
• Απορρόφηση εξειδικευμένου προσωπικού
• Κατάρτιση / επιμόρφωση (τηλεεκπαίδευση)

Ηλεκτρονικές εφαρμογές 
διαχείρισης των ραντεβού

• Μείωση νεκρού χρόνου στο πρόγραμμα διενέργειας 
εξετάσεων

• Καλύτερη διαχείριση πόρων
• Μείωση παραπόνων / δυσαρεστημένων ασθενών

Ηλεκτρονικές εφαρμογές 
αποπληρωμής

• Μείωση λαθών & παραπεμπτικών που 
απορρίπτονται

• Μείωση κόστους προσωπικού
• Καλύτερη επικοινωνία με τα Ταμεία

Ηλεκτρονικές υπογραφές • Ασφάλεια στις συναλλαγές / Προστασία ασθενούς
• Έλεγχος πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες
• Μείωση χρόνου συναλλαγών

Έξυπνες κάρτες • Έλεγχος προσέλευσης προσωπικού
• Έλεγχος φυσικής πρόσβασης σε ελεγχόμενες 

περιοχές
• Ασφαλής διαχείριση ηλεκτρονικού ιατρικού 

φακέλου
Πίνακας 2.1: Αυτοματοποιημένες λειτουργίες και οι αντίστοιχες επιδράσεις51
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2.8 Το Παράδειγμα της Σλοβενίας

Η Σλοβενία είναι πρωτοπόρος χώρα στην εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, με έμφαση σε εφαρμογές που βασίζονται σε «έξυπνες κάρτες». Το 
1992 η Σλοβένικη κυβέρνηση αποφάσισε να αναδιαρθρώσει το εθνικό σύστημα υγείας, 
στα πλαίσια μιας γενικότερης κοινωνικοοικονομικής μεταρρύθμισης52.

Στη Σλοβενία ίσχυε το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας όλου του πληθυσμού 
στο μη-κερδοσκοπικό Ίδρυμα Ασφαλίσεων Υγείας, ενώ ο πληθυσμός δεν μπορούσε να 
έχει συμπληρωματική ασφάλιση για να καλύπτει περαιτέρω έξοδα υγείας ή να διαλέξει 
ιατρούς που δεν άνηκαν στο δημόσιο πρόγραμμα υγείας. Στα πλαίσια της 
μεταρρύθμισης, δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να επιλέγουν τον ιατρό 
τους, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που άρχισε να ανθίζει, αλλά και να επιλέγουν 
συμπληρωματικά πακέτα ασφάλισης είτε μέσω του κρατικού Ιδρύματος Ασφαλίσεων ή 
ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών.

Οι αλλαγές στο σύστημα υγείας, ήτοι ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον 
τομέα της υγείας και προώθηση νέων προγραμμάτων ασφάλισης έδωσαν το έναυσμα για 
τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του τομέα της υγείας. Το πρώτο βήμα ήταν η 
υιοθέτηση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου διασύνδεσης των σημείων παροχής υπηρεσιών 
υγείας με τις τυποποιημένες βάσεις δεδομένων του Ιδρύματος Ασφαλίσεων, με απώτερο 
στόχο την πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία του κάθε ασφαλισμένου από οποιοδήποτε 
σημείο της χώρας.

Το μέσο που επιλέχθηκε για την πλήρωση των στόχων αυτών ήταν οι έξυπνες κάρτες 
υγείας. Οι κάρτες αντικατέστησαν τα έντυπα βιβλιάρια υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το βιβλιάριο υγείας περιείχε γενικές και ιατρικές πληροφορίες για τον κάθε 
ασφαλιζόμενο και έπρεπε να ανανεώνεται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη ή το 
κράτος, για τις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών. Επιπλέον, οι ιατρικές 
πληροφορίες έπρεπε να συμπληρώνονται μετά από κάθε επίσκεψη στον ιατρό. Ωστόσο, η 
διαδικασία ενημέρωσης των βιβλιαρίων με την εισαγωγή των νέων στοιχείων ήταν 
εξαιρετικά χρονοβόρα για όλους τους εμπλεκόμενους (ασθενείς, ιατρούς, εργοδότες) κι 
έτσι τις περισσότερες φορές τα βιβλιάρια περιείχαν αποσπασματικές και ανεπαρκείς 
πληροφορίες, καθυστερώντας ακόμα περισσότερο της διαδικασίες αποπληρωμής των 
ιατρικών υπηρεσιών.

Το Σεπτέμβριο του 1995 το Ίδρυμα Ασφαλίσεων Υγείας της Σλοβενίας έθεσε σε ισχύ το 
πιλοτικό πρόγραμμα «Κάρτα Ασφάλισης», το οποίο και ήταν βασισμένο σε τεχνολογία 
έξυπνων καρτών.

Ήδη από την 1η Οκτωβρίου του 2000 η Σλοβενία εφάρμοσε το πλήρες σύστημα 
προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στα σχεδόν 2 εκατομμύρια πληθυσμού της 
χώρας. Η εν λόγω κάρτα καταργεί τα έντυπα υγείας (ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης) και
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αποτελεί το μοναδικό ηλεκτρονικό μέσο το οποίο και χρειάζεται ο ασθενής προκειμένου 
να επισκεφτεί τον προσωπικό του ιατρό ή/και το νοσοκομείο.

Λειτουργία του Συστήιιατο£

Ο κάθε ασφαλιζόμενος είναι εφοδιασμένος με την έξυπνη κάρτα υγείας, η οποία 
αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας. Η κάρτα περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή και έχει 
μνήμη 161Φ.

Πάνω στην κάθε κάρτα βρίσκονται τυπωμένες οι εξής πληροφορίες:

• Το λογότυπο του Ιδρύματος Ασφαλίσεων
• Ο αριθμός της αρχής που εξέδωσε την κάρτα
• Ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου
• Το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και
• Η ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου.

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, δηλαδή Ούγγροι και 
Ιταλοί, οι πληροφορίες τυπώνονται και στις δύο επίσημες γλώσσες αντίστοιχα. Επίσης, η 
κάρτα έχει τυπωμένο ειδικό ανάγλυφο σημάδι για τους τυφλούς χρήστες.

Στο τσιπ της κάρτας αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες ηλεκτρονικά:

• Στοιχεία του κατόχου της κάρτας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύλο, 
ημερομηνία γέννησης)

• Στοιχεία του φορέα παροχής ασφαλιστικής κάλυψης (αριθμός μητρώου, όνομα 
φορά, διεύθυνση)

• Στοιχεία υποχρεωτικής ασφάλισης (ημερομηνία ανανέωσης, ισχύς της 
ασφάλισης)

• Στοιχεία προαιρετικής ασφάλισης (τύπος ασφάλισης, ισχύς)

• Στοιχεία επιλεγμένων ιατρών (παθολόγος, παιδίατρος, οδοντίατρος,
γυναικολόγος)

• Ιατρικά βοηθήματα που δόθηκαν στα πλαίσια της ασφάλισης

Ουσιαστικά, στην κάρτα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που βρίσκονται επίσης 
αποθηκευμένες στην κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος υγείας της Σλοβενίας. 
Η κάρτα δεν αποτελεί ένα «φορητό» ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, παρά εμπεριέχει μόνο 
επιλεγμένες ιατρικές πληροφορίες, οι οποίες δεν αλλάζουν συχνά και είναι ουσιαστικές 
για την παροχή πρώτων βοηθειών (π.χ. αλλεργίες σε συγκεκριμένα σκευάσματα, 
χορήγηση ινσουλίνης, κτλ). Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας σε ένα κοινό δίκτυο πληροφοριών η κάρτα μπορεί κάλλιστα
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να έχει και το ρόλο κλειδιού μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Για να υλοποιηθεί όμως 
αυτό το στάδιο απαιτείται επιπλέον σχεδιασμός λογισμικού καθώς και επένδυση σε 
υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να συνδυαστεί η εγγραφή ευαίσθητης ιατρικής 
πληροφορίας στην κάρτα με τη διασφάλιση που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές.

Η ενημέρωση της κάρτας γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχο της κάρτας κάθε φορά που 
επισκέπτεται το νοσοκομείο, όπου και υπάρχουν εγκατεστημένοι τοπικοί σταθμοί 
αυτοεξυπηρέτησης πελατών. Στους τοπικούς αυτούς σταθμούς εξακριβώνεται η ισχύς 
της ασφαλιστικής κάλυψης και άρα και της κάρτας ενώ γίνεται και ανανέωση / αυτόματη 
ενημέρωση της πληροφορίας που αποθηκεύεται στην κάρτα ηλεκτρονικά από την 
κεντρική βάση δεδομένων. Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης μέσω τον τοπικών σταθμών 
να αποστείλει αίτημα και να λάβει κατόπιν (εντός τριών εργάσιμων ημερών) τις ειδικές 
συμβάσεις, μέσω των οποίων δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινών διαμονών στο εξωτερικό

Υπάρχουν στη Σλοβενία σήμερα 295 τοπικοί σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης, 
εγκατεστημένοι σε βασικά σημεία στη χώρα, κυρίως στις εγκαταστάσεις δημόσιων 
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωφελών ινστιτούτων. Όλοι οι περιφερειακοί 
σταθμοί συνδέονται με την κεντρική βάση στη Λουμπλιάνα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας γίνεται μόνο με την 
παρουσία εξουσιοδοτημένου επαγγελματία. Ο τελευταίος έχει στα χέρια του την 
επαγγελματική κάρτα υγείας. Στην επαγγελματική κάρτα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει χώρος υπογραφής. Η κάρτα 
περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή και έχει μνήμη 81ςΒ. Η επαγγελματική κάρτα είναι 
διακοσμημένη με το πορτρέτο του Ιπποκράτη, ενώ στο φόντο υπάρχει το κείμενο του 
όρκου του Ιπποκράτη

Στον επεξεργαστή (μικροτσίπ) της κάρτας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά οι εξής 
πληροφορίες:

• Ο μοναδικός αριθμός μητρώου του κάτοχου της κάρτας στο Ίδρυμα Ασφαλίσεων 
Υγείας

• Το ονοματεπώνυμο του χρήστη
• Το επάγγελμα
• Ο κωδικός της χώρας
• Ο κωδικός του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας
• Η ειδικότητα του κατόχου της κάρτας
• Το είδος της πρόσβασης που επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο χρήστη

Η επαγγελματική κάρτα υγείας δίδεται σε ιατρούς, νοσοκόμες, το διοικητικό προσωπικό 
στους χώρους υποδοχής των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε φαρμακοποιούς, 
φυσιοθεραπευτές και λοιπούς εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες της υγείας καθώς και το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό των ασφαλιστικών οργανισμών.
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Η επαγγελματική κάρτα υγείας αποτελεί το κλειδί πρόσβασης στα δεδομένα των καρτών 
υγείας των ασφαλισμένων. Η προσπέλαση των στοιχείων της κάρτας ενός ασφαλισμένου 
γίνεται μόνο με την παρουσία ενός κατόχου επαγγελματικής κάρτας (δηλαδή ενός 
εξουσιοδοτημένου ατόμου) ως εξής: ο εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει τον μοναδικό 
προσωπικό του κωδικό αναγνώρισης (PIN) στο μηχάνημα ανάγνωσης καρτών (card 
reader). Εφόσον αναγνωριστεί ως εξουσιοδοτημένος χρήστης επιτυχώς, μπορεί πλέον να 
«διαβάσει» τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα υγείας του 
ασφαλισμένου και επίσης να εισάγει νέες πληροφορίες

Ο φ έλη

Το σύστημα έξυπνων καρτών υγείας της Σλοβενίας την καθιστά μία πρωτοπόρο χώρα σε 
αυτό τον τομέα. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί σε συνάφεια με την ισχύουσα νομοθεσία 
ενώ είναι εφικτό να ολοκληρωθεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του συστήματος έξυπνων καρτών είναι πολλαπλά:

• Β ελτίω ση τη ς π οιότη τα ς τω ν παρεχόμενω ν υπη ρεσ ιώ ν υγεία ς κα ι απλοποίηση  
τω ν διαδικα σιώ ν

Η χρήση έξυπνων καρτών επιτρέπει την άμεση και έγκυρη διακίνηση της 
πληροφορίας μεταξύ των επαγγελματιών της υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, 
αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη διαγνωστικών εξετάσεων και προλαμβάνεται 
η συνταγογράφηση μη συμβατών φαρμάκων και θεραπευτικών πλάνων. Η 
αποθήκευση και έγκαιρη ενημέρωση της ιατρικής πληροφορίας για τον κάθε 
ασθενή αυξάνει τον όγκο και την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας και έτσι 
ο κάθε ασφαλισμένος / χρήστης της κάρτας απολαμβάνει ποιοτικότερες, 
ασθενοκεντρικές υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα όμως, η ευαίσθητη ιατρική 
πληροφορία και κατ’ επέκταση τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ασφαλισμένου 
προστατεύονται, διότι είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα συγκεντρωμένα ιατρικά δεδομένα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για ιατρικούς ερευνητικούς σκοπούς, συγκριτικές 
μελέτες, στατιστικά ανάλυση και έρευνα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
βελτιωμένων μηχανισμών προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας.

• Β ελτίω ση  τη ς επ ικοινω νίας μ ετα ξύ  τω ν φ ορέω ν π α ροχή ς υπη ρεσ ιώ ν υγεία ς

Η έξυπνη κάρτα συμβάλλει στην ανταλλαγή της πληροφορίας μεταξύ των 
φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας, των ασφαλιστικών οργανισμών, των 
φαρμακείων και των ιατρών ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιορισμών. Ο πολίτης 
μπορεί να λαμβάνει πλέον ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όποιο σημείο της χώρας 
κι αν βρίσκεται χωρίς ανώφελες καθυστερήσεις που οφείλονται σε χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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Βελτιωμένοι μηχανισμοί ασφάλειας και εμπιστευτικότητας

Η κάρτα του κάθε ασθενούς ελέγχεται και ενημερώνεται από τον ίδιο ή με την 
παρουσία εξουσιοδοτημένου χρήστη. Η έξυπνη κάρτα διασφαλίζει την 
ελεγχόμενη διάθεση της πληροφορίας.

• Μ είω ση τη ς γραφειοκρατίας - Β ελτίω ση τη ς λειτουργικ ή ς α ποόοτικότητας τω ν 
α σφ α λισ τικώ ν οργανισμώ ν κα ι τω ν φορέω ν πα ροχή ς υπηρεσιώ ν υγεία ς

Η ηλεκτρονική διάθεση και επεξεργασία της πληροφορίας συμβάλλει δραματικά 
στη μείωση του κόστους διεκπεραίωσης αιτημάτων και συνεπώς, οι εσωτερικές 
διαδικασίες του εκάστοτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας γίνονται πιο 
αποτελεσματικές. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων συμβάλλει στη μείωση του 
χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών διεργασιών, ενώ και 
ταυτόχρονα μειώνεται το ενδεχόμενο λαθών από τη χειρόγραφη εισαγωγή 
στοιχείων. Ως εκ τούτου, μειώνεται το κόστος προσωπικού και επιτυγχάνεται 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων στα πλαίσια του κάθε 
φορέα.
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Κεφάλαιο 3

«Ιατρικές κωδικοποιήσεις»

3.1 Γενικά

Οι μονάδες υγείας δημιουργούν σε καθημερινή βάση τεράστιες ποσότητες δεδομένων 
διαφορετικού είδους (διοικητικά, οικονομικά, ιατρικά δεδομένα, κ.λπ.) και φύσης 
(έντυπα, ιατρικοί φάκελοι, ιατρικές εικόνες, βιοσήματα, κ,λπ). Δυστυχώς, ακόμα και 
σήμερα και παρά τις προσπάθειες πολλών ετών και την αλματώδη εξέλιξη των 
τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες φορές 
δεν τηρούνται ηλεκτρονικά μένοντας ουσιαστικά ανεκμετάλλευτα τόσο από τους 
επαγγελματίες υγείας όσο και από τις διοικήσεις των μονάδων υγείας. Μέρος του 
προβλήματος είναι και η έλλειψη χρήσης κωδικοποιήσεων, προτύπων και πρωτοκόλλων 
για τη τήρηση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή των δεδομένων που δημιουργούνται. 
Η χρήση κωδικοποιήσεων επιτρέπει τη συστηματική, τυποποιημένη και αξιοποιήσιμη 
καταγραφή πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη και τήρηση ιατρικού ιστορικού 
ασθενών, την υποβοήθηση της διάγνωσης και την αναβάθμιση της υγειονομικής 
περίθαλψης. Επίσης επιτρέπει την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων και τη τήρηση 
ουσιαστικών στατιστικών στοιχείων για εθνικές και διεθνείς συγκρίσεις. Η τήρηση 
κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση των 
μονάδων υγείας να έχουν σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση και να την αξιοποιούν για 
λειτουργικούς και στρατηγικούς σκοπούς. Με βάση τα παραπάνω και ακολουθώντας τις 
διεθνείς πρακτικές είναι αναγκαίο άμεσα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
ευρεία χρήση διεθνώς αποδεκτών κωδικοποιήσεων και προτύπων (π.χ. ICD 10, 
LOINC,HL7, DICOM, SNOMED, κ.λπ.) και στην Ελλάδα.

Μια κωδικοποίηση είναι ο ορισμός ενός κωδικού σε μια οντότητα. Υπάρχουν 
πολλών ειδών κωδικοποιήσεις, στη σημειολογία όμως κυριαρχούν δύο είδη: οι 
ταξινομήσεις (classifications) οι οποίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την απονομή 
κωδικών σε οντότητες έτσι ώστε η οντότητα αυτή να ορίζεται κατά το δυνατόν αμφι- 
μονοσήμαντα, και οι ονοματολογίες (nomenclatures) οι οποίες είναι ταξινομημένες 
συλλογές συνδεδεμένων όρων. Παράδειγμα ταξινόμησης είναι το International 
Classification of Diseases (ICD)53 της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας ενώ ονοματολογία 
είναι η κωδικοποίηση SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary 
Medicine)54. Άλλες έννοιες κωδικοποίησης είναι οι θησαυροί λέξεων (thesaurus), οι 
ταξινομίες (taxonomies) και οι επίσημες ορολογίες (formal terminologies). Στον πίνακα
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3.1 αναφέρονται ορισμένες από τις υφιστάμενες κωδικοποιήσεις στην Υγεία -  Πρόνοια. 
Ιστορικά η αρχαιότερη κωδικοποίηση στην Υγεία δημιουργήθηκε για ιατροδικαστικούς 
σκοπούς στην Αγγλία και είναι η «London Bills of Mortality» από το 1662. Επίσης, η 
κωδικοποίηση κατά ICD ξεκίνησε το 1901 στην έκδοση 1 ενώ σήμερα βρίσκεται σε 
χρήση η έκδοση 10 η οποία οριστικοποιήθηκε το 1992. Αντίστοιχα η SNOMED 
ξεκίνησε το 1928 (SNOMED RT) και εμπλουτίζεται μέχρι και σήμερα περιλαμβάνοντας 
περισσότερους από 361.800 ιατρικούς όρους, 975.000 περιγραφές και 1.470.000 
σημειολογικές διασυνδέσεις στην έκδοση SNOMED CT (2004).

Ε θ ν ικ ή  Σ ύ ν ο λ α  - Μ ητρώ ο Δ ιο ικ η τ ικ ό -Ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  Κ ω δ ικ ο π ο ιή σ ε ις

M aste r P a t ie n t  In d e x
Α ρ ιθμός Μ ητρώ ου Κοινω νικής Α σφ άλισης 
(Δ Μ Κ Α )
Βα σ ικές  Ο ν τό τη τες  - Β ιβλ ιοθήκες 
Ια τρ ικ ό ς  Φ ά κ ελο ς : O p e n E H R /  H L7-R IM

Δ ιπλογραφ ικό (Π Δ  1 4 6 /2 0 0 3 ) 
D R G s
NCDP (e -c la im in g )
Μητρώα Υλικώ ν / Π ρομηθευτώ ν

Π ρό τυπ α  Α ν τ α λ λ α γ ή ς  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν

Ι α τ ρ ι κ έ ς  Κ ω δ ικ ο π ο ιή σ ε ις Η 17 (v e rs io n  2 .x  / V e rs io n  3 ) 
H L7  / CDA (πρότυπα εγγρ ά φ ω ν) 
D ICO M  3 .0  (Ια τ ρ ικ ές  Ε ικό ν ες )IC O  10 -  W HO 

SN O M ED  -C A P  
IC  PC 2- W O N CA

Λ ο ιπ ές  Κ ω δ ικ ο π ο ιή σ ε ις

Ι α τ ρ ι κ έ ς  Π ρ ά ξ ε ις A TC /D D D  ή NCD (Φ ά ρ μ α κα )
GM DN -  Ια τρ ο τεχνο λο γ ικό  Εξοπ λισ μ ό ς

IC D -1 0 -P C S  /  C P T  -  ΚΓιΑ
C C I -  Καναδάς 
CCAM  -  Γαλλία  
HC P C S , C P T , O P C S -4  -  H .5.

Έ ρ ε υ ν α
A rden  S yn ta x  (H L 7 ) , O W L, G ELLO  
(H L 7 ) , S e m a n tic  W eb , G L IF , XML 
Top ic  M aps

Πίνακας 3.1: Βασικές κωδικοποιήσεις στην Υγεία55

Πέραν ορισμένων φορέων όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health 
Organization - WHO), ο οργανισμός Health Level Seven (HL7) και η World 
Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations of Family 
Physicians and General Practitioners (WONCA), κωδικοποιήσεις έχουν δημιουργήσει σε 
Εθνικό επίπεδο οι αρμόδιοι φορείς τυποποίησης των χωρών βασισμένοι είτε στις διεθνείς 
κωδικοποιήσεις (localization) είτε έχουν δημιουργήσει νέα κωδικοποίηση εξαρχής. Σε 
γενικές γραμμές οι κωδικοποιήσεις στην Υγεία -  Πρόνοια μπορούν να χωριστούν στις 
λογικές ενότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 3.1. Οι κωδικοποιήσεις που αναφέρονται 
στον Πίνακα 3.1 αποτελούν βέλτιστες πρακτικές κρατών και οργανισμών και δεν 
αντιπροσωπεύουν το σύνολο των υφιστάμενων κωδικοποιήσεων.

Τα πρότυπα που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας μπορούν 
να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Πρότυπα επικοινωνίας
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• Πρότυπα για την αναπαράσταση των κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις)
• Πρότυπα αναγνώρισης
• Πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και εξασφάλισης ιατρικού απόρρητου.

Στην συνέχεια περιγράφονται τα κυριότερα από αυτά για κάθε κατηγορία και στο τέλος 
του κεφαλαίου επιχειρείται να γίνει μια εκτίμηση σε ότι αφορά τα βήματα που πρέπει να 
γίνουν για την επιλογή των κατάλληλων προτύπων-κωδικοποιήσεων που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στη χώρα μας.

3,2 Πρότυπα για την Επικοινωνία μεταξύ συστημάτων

Τα πρότυπα αυτής της περιοχής, αν και βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης , είναι 
σε γενικές γραμμές αρκετά πιο ώριμα σε σύγκριση με τα πρότυπα των άλλων περιοχών. 
Αναπτύσσονται από επιτροπές οι οποίες ανήκουν συνήθως σε οργανισμούς 
προτυποποίησης και γίνονται αποδεκτά σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες και τους 
κατασκευαστές- πωλητές. Σε αυτά μπορούμε να συμπεριλάβουμε56:

ΕΡΙ - ΕΡΙΡΑΟΎ

To EDI είναι ένα πρότυπο για την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ διαφορετικών 
εφαρμογών οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά μηχανήματα. Πολλοί τομείς, και 
ανάμεσά τους και αυτός της υγείας, επιλέγουν το EDI ως ένα γρήγορο, φτηνό και 
ασφαλή τρόπο για να ανταλλάσσουν οποιουδήποτε τόπου συχνά χρησιμοποιούμένα 
έγγραφα, αποθηκεύοντάς τα σε «ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια». To EDI 
διαφοροποιείται σημαντικά από την ανταλλαγή αρχείων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω αποθηκευτικών μέσων κοινής χρήσης. Η βασική διαφορά έγκειται 
στο γεγονός ότι στο EDI η εφαρμογή αποστολέας και η εφαρμογή παραλήπτης πρέπει 
πρώτα να συμφωνήσουν στην μορφή την οποία θα έχει το έγγραφο που πρόκειται να 
μεταδοθεί. Με τη χρήση του EDI δεν χρειάζεται να έχουν και τα δύο συστήματα τον ίδιο 
τρόπο επεξεργασίας εγγράφων. Αυτό που χρειάζεται είναι να συμφωνήσουν σε τι μορφή 
θέλει το κάθε σύστημα να παίρνει το έγγραφο και το λογισμικό του EDI αναλαμβάνει να 
μετατρέπει κάθε φορά το αρχείο στη συμφωνημένη μορφή. Αυτό το χαρακτηριστικό 
κάνει το EDI ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο και το 
κόστος για την ανταλλαγή εγγράφων.

Αν και υπάρχουν διάφορες μορφές του EDI, δύο κυρίως είναι αυτές που έχουν 
κυριαρχήσει: το Χ12 και το EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport). Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα σύνολο από διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα και οδηγίες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δομημένων 
δεδομένων και ιδιαίτερα αυτών τα οποία έχουν να κάνουν με εμπορεύσιμα αγαθά και 
υπηρεσίες ανάμεσα σε ανεξάρτητα μηχανογραφημένα συστήματα.
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Τα πρότυπα Χ12 και EDIFACT μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ιεραρχική δομή. Απλά 
στοιχεία δεδομένων στην βάση της ιεραρχίας, συνδυάζονται για να σχηματίσουν πιο 
σύνθετες δομές δεδομένων. Τα στοιχεία δεδομένων ομαδοποιούνται σε λειτουργικά 
συσχετιζόμενες μονάδες οι οποίες ονομάζονται τμήματα δεδομένων (για παράδειγμα μια 
τοποθεσία). Τα τμήματα δεδομένων ομαδοποιούνται κι αυτά με τη σειρά τους σε ομάδες 
δοσοληψίας (για παράδειγμα έγγραφο ή παραγγελία ή τιμολόγιο). Ομοίως, τα σύνολα 
δοσοληψιών ομαδοποιούνται σε λειτουργικές ομάδες (για παράδειγμα, διαφορετικές 
κλινικές πληροφορίες από ένα νοσοκομείο σε κάποιο άλλο μπορούν να συμπεριληφθούν 
μέσα σε τέτοιες ομάδες). Τέλος αυτές οι ομάδες «τυλίγονται» από μία επικεφαλίδα (η 
οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη, την 
ημερομηνία και την ώρα, το πρότυπο και την έκδοσή του καθώς και τα δικαιώματα 
πρόσβασης στις πληροφορίες και τέλος έναν μοναδικό αριθμό ελέγχου με τον οποίο 
μπορεί να ανιχνεύεται η ανταλλαγή) και μια ουρά (η οποία μετράει τον αριθμό των 
λειτουργικών ομάδων και δηλώνει το τέλος της ανταλλαγής).

IEEE MEDIX

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, Inc.-IEEE) αναπτύσσει το standard για την ανταλλαγή ιατρικών 
δεδομένων (Medical Data Interchange Standard-MEDIX), το οποίο είναι ένα πρότυπο 
για την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε νοσοκομειακά συστήματα πληροφορικής. 
Βασίζεται στα πρότυπα του οργανισμού ISO και των επτά επιπέδων του μοντέλου OSI. 
Πρόκειται για ένα πρότυπο που αφορά στο συγχρονισμό Βάσεων Δεδομένων. Το 
πρότυπο MEDIX προχωρά πιο πέρα από το HL7 και περιλαμβάνει όλα τα θέματα που 
έχουν να κάνουν με τη σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων όπως είναι το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, η παγκόσμια διευθυνσιοδότηση, η ανταλλαγή αρχείων και η πρόσβαση σε 
αυτά, καθώς και άλλα πιο τεχνικά θέματα5'. Παρόλο που και οι δύο επιτροπές υπάρχουν 
για ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, το HL7 έχει καταφέρει να δημοσιεύσει υλοποιήσιμες 
προδιαγραφές σε αντίθεση με το MEDIX το οποίο ακόμα ασχολείται με το θεωρητικό 
του υπόβαθρο. Υπάρχουν πλάνα να ενωθούν τα δύο πρότυπα σε ένα, με το HL7 να 
αποτελεί υποσύνολο του MEDIX. To HL7 και το MEDIX αποτελούν το ευρύτερο 
φαινόμενο της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI Electronic Data 
Interchange). Είτε χρησιμοποιείται για να συνδέσει διάφορα συστήματα μιας εταιρείας 
είτε συστήματα διαφορετικών εταιρειών, το EDI εξασφαλίζει ότι η αρχιτεκτονική των 
υπολογιστών ακολουθεί πιστά την αρχιτεκτονική της επιχείρησης. To EDI 
χρησιμοποιείται ευρύτατα στον τραπεζικό τομέα. Οι προοπτικές του για τον τομέα της 
υγείας είναι πραγματικά τεράστιες.

Digital Imaging and Communication (DICOM)

To πρότυπο DICOM58 αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό κολέγιο Ραδιολογίας 
(American College of Radiology) και την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Ηλεκτρονικών

74



Λειτουργικές προδιαγραφές περιβάλλοντος για την διασύνδεση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Μονάδων Υγείας

συσκευών (National Electronic Manufacturers’ Association ACR-NEMA). Καθορίζει τη 
μορφή των μηνυμάτων και τα πρότυπα της επικοινωνίας σε ότι αφορά εικόνες 
ραδιολογίας. To DICOM υποστηρίζεται από τα περισσότερα Συστήματα Αρχειοθέτησης 
και Επικοινωνίας Ιατρικών Εικόνων (PACS - Picture Archiving and Communications 
Systems) και έχει αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες λειτουργικές μονάδες που έχουν 
να κάνουν με την ιατρική εικόνα59.

Το πρότυπο DICOM αναπτύχθηκε με σκοπό να παρέχει μια κοινή μορφή ανταλλαγής 
δεδομένων. Στηρίζεται στη βιομηχανία των υπολογιστών και τα πρότυπα των δικτυακών 
συνδέσεων και απευθύνεται περισσότερο στην επικοινωνία και ανταλλαγή ψηφιακών 
εικόνων μεταξύ διαγνωστικών συσκευών πέρα από Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία 
(CT και MR) περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπέρηχους, Πυρηνική Ιατρική και καθώς 
και Ψηφιοποιημένα Φιλμ και δείγματα (captures) από βίντεο.

Το πρότυπο DICOM 3.0 εξελίχθηκε από τις εκδόσεις 1.0 (1985) και 2.0 (1988) και 
χρησιμοποιείται σαν οδηγός για τον τρόπο χειρισμού και ανταλλαγής ιατρικής εικόνας. 
Η δομή του ορίζει μια χαλαρή ιεραρχική βάση από υποχρεωτικές μονάδες και πολλές 
προαιρετικές μονάδες. Στην κάθε μονάδα υπάρχει μια λίστα από πολλά στοιχεία τα οποία 
μπορούν (ή δεν μπορούν) να συμπεριλαμβάνονται. Το πρότυπο DICOM ορίζει ποια 
στοιχεία είναι υποχρεωτικά σε κάθε μονάδα και ποια είναι προαιρετικά. Κάθε στοιχείο 
έχει το δικό του κωδικό ταυτοποίησης σε ότι αφορά την ομάδα του (Group ID number) 
και το στοιχείο αυτό καθ’ αυτό (element ID number) τα οποία συνήθως είναι 
τετραψήφιοι δεκαεξαδικοί αριθμοί. Αυτό που αποκαλούμε μονάδα δεν είναι κάτι 
συνεχόμενο στο επίπεδο της υλοποίησης. Είναι ένα σύνολο από στοιχεία τα οποία δεν 
αποτελούν κάποια συγκεκριμένη ακολουθία. Τα αρχεία DICOM είναι γενικά 
αποθηκευμένα με τα στοιχεία ταξινομημένα με βάση τον αριθμό ομάδας και τον 
αριθμόστοιχείων που έχουν και όχι με βάση τη μονάδα στην οποία ανήκουν. Σημαντικό 
να αναφερθεί είναι πως ο τρόπος δόμησης και κατασκευής των αρχείων DICOM 
επιτρέπει σε έναν εξυπηρετητή αρχείων να αποθηκεύει και να αναζητά εικόνες χωρίς να 
γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούνται τα δεδομένα της εικόνας.

National Council for Prescription Drag Programs (NCPDP)

To Εθνικό Συμβούλιο για την Συνταγογράφηση Φαρμάκων στις ΗΠΑ (NCPDP) έχει 
αναπτύξει πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με χρεώσεις 
φαρμάκων καθώς και την καταλληλότητα αυτών, ανάμεσα σε φαρμακεία και 
ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτά χρησιμοποιούνται από το 1985 και σήμερα εξυπηρετούν 
περισσότερο από το 90% των φαρμακείων στις ΗΠΑ60. Η ίδια ομάδα εργάζεται πάνω σε 
πρότυπα που έχουν να κάνουν με τις αντενδείξεις των φαρμάκων καθώς και με εξέταση 
της χρήσης που γίνεται στα φάρμακα.
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H ealth  Level 7 (H L7)

To Health Level Seven (HL7) [HL Seven 1990] αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο 
(Επίπεδο Εφαρμογής) του προτύπου για τις διασυνδέσεις ανοικτών συστημάτων (OSI) 
του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης (ISO)61. Το 1991 το Ηί7έγινε μέλος του 
ANSI και το 1992 έγινε μέλος του ANSI Healthcare Informatics Standards Planning 
Panel (HISPP). Στις 8 Φεβρουάριου του 1996, το HL7 Version 2.2 εγκρίθηκε από το 
ANSI σαν το επίσημο εθνικό πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα, το πρότυπο 
αυτό βρίσκεται στην έκδοση 2.562.

Η ιστορία των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων έχει δείξει ότι για να 
δημιουργηθεί ένα κοινό interface ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές (ουσιαστικά σε 
εφαρμογές διαφορετικών κατασκευαστών-προμηθευτών) πρέπει να δημιουργηθούν 
πολλές διεπαφές (interfaces) προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των προτύπων 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται. Από τεχνική σκοπιά το HL7 είναι απλά ένα 
πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με το χώρο της υγείας. 
Χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων κυρίως ενδο-νοσοκομειακά. Τα δεδομένα 
αυτά μπορεί να είναι κλινικές παρατηρήσεις και κλινικά δεδομένα, αποτελέσματα 
εξετάσεων, παραγγελίες για εξετάσεις, εγγραφές που σχετίζονται με μεταφορές ασθενών 
σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με 
χρεώσεις και λογαριασμούς.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι συμμετοχές στο HL7 έχουν τριπλασιαστεί σε παραπάνω από 
1400 νοσοκομεία, βιομηχανίες προϊόντων για την υγεία, και έχει υιοθετηθεί σχεδόν από 
όλους τους μεγάλους συμβούλους και πωλητές του χώρου. To HL7 υποστηρίζεται από 
τους περισσότερους πωλητές συστημάτων και την πλειοψηφία των μεγάλων 
νοσοκομείων στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιείται επίσης στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη 
Γερμανία, την Ολλανδία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Μεγάλη 
Βρετανία.

HL7 Transactions

Το τρέχων πρότυπο ορίζει τις δοσοληψίες (transactions) για την μετάδοση δεδομένων 
που σχετίζονται με την καταχώρηση, την υποδοχή, την αποδέσμευση και τις μεταφορές, 
την ασφάλεια, τις χρεώσεις, τις παραγγελίες-εντολές εργαστηριακών εξετάσεων και τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα, τις παρατηρήσεις γιατρών και νοσοκόμων, τις εντολές για 
δίαιτα, εντολές για φάρμακα, προμήθειες κλπ. Σήμερα, το HL7 βρίσκεται στη φάση όπου 
αναπτύσσονται οι δοσοληψίες για ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν να κάνουν με 
προγραμματισμό συναντήσεων, λίστες προβλημάτων, άδειες ασθενών, βιοσήματα κλπ.
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3.2.1 Αίγα λόγια για το πρότυπο HL 7

Τεχνολογικό θέμα αιχμής θεωρείται σήμερα, σε πολλές χώρες, με ισχυρή επίδραση στην 
καθημερινή κλινική πρακτική, σε όλες τις ειδικότητες, η εφαρμογή του προτύπου HL7 
στην διασύνδεση του ψηφιακού τεχνολογικού εξοπλισμού και των πληροφορικών 
συστημάτων, στα Νοσοκομεία και τις Μονάδες Υγείας. Όπως και στις μονάδες 
διοίκησης, διαχείρισης και management, στις υπηρεσίες υγείας κάθε χώρας.

Το πρότυπο HL7 ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τον κλινικό γιατρό, και η HL7-Hellas σαν 
ειδικός οργανισμός, εθνικό παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού HL7 έλαβε 
πρόσφατα την πρωτοβουλία, της ενημέρωσης του έλληνα γιατρού με μια σειρά τρόπους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ήδη σήμερα, το 90% των Νοσοκομείων έχει 
υιοθετήσει το πρότυπο HL7 και το εφαρμόζουν πλήρως στην καθημερινή τους πρακτική. 
Στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα, μόνο το Ωνάσειο ΚΧ Κέντρο υιοθέτησε και εφαρμόζει 
το πρότυπο, και όχι τυχαία. Η ασάφεια και η πολυπλοκότητα με την οποία εισήχθη η νέα 
ιατρική τεχνολογία και η πληροφορική, σε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία, δημόσια και 
ιδιωτικά, αποτέλεσε ανασχετικό παράγοντα για την λειτουργική διασύνδεση του 
υφιστάμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε κάθε μονάδα. Το Ωνάσειο ΚΧ Κέντρο, 
λόγω της διοικητικής του αυτοτέλειας, αναγνώρισε σύντομα την αξία του προτύπου, και 
το υιοθέτησε πλήρως. Εξαιρετικά σοβαρές διοικητικές και ιατρικές αντιστάσεις, 
δημιούργησαν απαγορευτικό πλαίσιο ενημέρωσης του ιατρικού κόσμου, για την κλινική 
χρησιμότητα του προτύπου, πλαίσιο ιδιαίτερα βλαπτικό για τον έλληνα κλινικό και 
εργαστηριακό γιατρό, και την αξιοποίηση της κλινικής του εμπειρίας σε συνθήκες 
τεχνολογικής υποστήριξης.

Ο Διεθνής Οργανισμός HL7 υφίσταται παγκόσμια, και αναπτύσσει το πρότυπο ήδη από 
το 1987. 17 χρόνια μετά, και αφού πολλές χώρες το έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει ήδη, 
πρωτοεισάγεται στην Ελλάδα, ενισχύεται η διάδοση του από την ΓΓΈΤ, οι επιστήμονες 
πληροφορικής εκπαιδεύονται κατάλληλα, και οι κλινικοί ενημερώνονται, ώστε να 
καλυφθεί το ευρύ χάσμα που μας χωρίζει από τις ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες.

Χωρίς να χρησιμοποιηθούν ειδικοί τεχνικοί όροι, το πρότυπο μπορεί να οριστεί σαν ένα 
εργαλείο, με ειδική εγγραφή, σε κάθε σύστημα, που επιτρέπει σε διαφορετικά 
συστήματα, ή ιατρικά μηχανήματα, να επικοινωνούν ακώλυτα μεταξύ τους, και να 
διαβιβάζουν τα δεδομένα που περιέχουν το ένα στο άλλο. Με τη χρήση του προτύπου, 
για παράδειγμα, ο βιοχημικός αναλυτής, σε εργαστήριο νοσοκομείου, μπορεί να δέχεται 
απευθείας εντολές εξετάσεων, από τα κλινικά τμήματα, και να επιστρέφει τις απαντήσεις 
των εξετάσεων, που διενεργεί, στα τμήματα που τις παρήγγειλαν, με αυτόματο τρόπο. Το 
πρότυπο HL7 είναι λοιπόν ένας κώδικας επικοινωνίας, κοινά αποδεκτός, από όλους τους 
κατασκευαστές. Στο βαθμό που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει, υποβοηθάει 
δραστικά τον κλινικό γιατρό, καθόσον τον απαλλάσσει από τον φόρτο της 
«χειρωνακτικής» διαχείρισης τεράστιου όγκου ιατρικής πληροφορίας, που απορροφά

77



σημαντικό χρόνο και απομακρύνει ουσιαστικά τον κλινικό γιατρό από την βαθύτερη 
διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση του ασθενή.

Το πρότυπο Η ί7  δεν αφορά αποκλειστικά, την διαβίβαση πληροφορίας, μεταξύ 
εργαστηρίου και κλινικής. Έχει δομηθεί έτσι, ώστε να εμπεριέχει, εκτός από κλινικά και 
εργαστηριακά δεδομένα, και κάθε άλλη υπαρκτή πληροφορία σε κάθε νοσηλευτικό 
ίδρυμα και σε κάθε υγειονομικό σύστημα. Ασφαλιστικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, 
προμήθειες και διαχείριση υλικού, φάρμακα και εργαλεία, αναλώσιμος και πάγιος 
εξοπλισμός, εμπεριέχονται στον ίδιο κώδικα, του προτύπου ΗΤ7. Αρκεί, τα συστήματα 
να διασυνθεθούν, και το κάθε τμήμα μπορεί να έχει τα στοιχεία που του είναι 
απαραίτητα, ώστε να διεκπεραιώνεται αυτόματα και το υπόλοιπο, πλην του κλινικού 
έργου. Αποφεύγεται έτσι εντελώς η γραφειοκρατία, εφόσον μία και μοναδική εγγραφή, 
για κάθε ασθενή, μπορεί να διανέμεται εύκολα και κατάλληλα, σε κάθε τμήμα, κλινικό, 
εργαστηριακό ή διοικητικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος.

Για το λόγο αυτό, το πρότυπο Η ί7 επικρατεί, εφόσον διατηρεί ένα συντριπτικό 
πλεονέκτημα. Αντιμετωπίζει ένα νοσοκομείο ή ένα ευρύτερο σύστημα, σαν ενιαία 
λειτουργική οντότητα, όπως πράγματι είναι. Παρακάτω θα παρουσιαστούν κυρίως 
ορισμένα χαρακτηριστικά του προτύπου, με σοβαρή επίδραση, στην καθημερινή κλινική 
πρακτική63.

3.2.2 Πώς εγκαθίσταται και πως λειτουργεί το πρότυπο ΗΙ, 7

Το πρότυπο Η17 μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στα ήδη υπάρχοντα 
πληροφορικά συστήματα, και στον ήδη υπάρχοντα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν 
απαιτεί καμία αλλαγή, διασυνδέει τα συστήματα και τα μηχανήματα κάθε 
κατασκευαστή, και για το λόγο αυτό είναι άμεσα και γενικά εφαρμόσιμο και στην 
Ελλάδα. Ό,τι είναι ήδη εγκατεστημένο σε ένα νοσοκομείο ή μια μονάδα υγείας, από 
πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού, κάθε είδους, με την χρήση του προτύπου 
ΗΙ,λσυνδέεται και με ολόκληρο τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Εξάλλου, και όταν εισήχθη σε 
χρήση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κίνητρο ανάπτυξης του ήταν τα πολλά και 
διαφορετικά συστήματα που είχαν ήδη εγκατασταθεί. Και βέβαια η διασύνδεση τους δεν 
ήταν ποτέ εφικτό να γίνει, χρησιμοποιώντας ένα και μόνο προμηθευτή ιατρικής 
τεχνολογίας. Το πρότυπο ΗΕ7 αποτέλεσε και αποτελεί μια απόλυτη αναγκαιότητα στον 
σύγχρονο κόσμο της τεχνολογικής ιατρικής, στον οποίον ραγδαία και επώδυνα 
εισέρχεται και η Ελλάδα. Ο συνολικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στη χώρα είναι 
ήδη τεράστιος και σε περίσσεια, και αναπτύσσεται και άλλο. Παρά ταύτα δεν λειτουργεί 
ενιαία, με τεράστιες απώλειες ιατρικής και διαχειριστικής πληροφορίας, πληροφορίας 
που σε άλλες χώρες θεωρείται ήδη σαν κοινωνικός πλούτος.

Πρακτικά στην επιτυχή ή όχι διαλειτουργικότητα των πληροφορικών συστημάτων υγείας 
και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κρίνεται η ίδια η ιατρική επιστήμη, σε πολλές 
χώρες. Εξ’ ού και η σημασία του προτύπου στην επιστημονική ανάπτυξη ή στον

78



Λειτουργικές προδιαγραφές περιβάλλοντος για την διασύνδεση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Μονάδων Υγείας

επιστημονικό αφανισμό στις επιστήμες υγείας σε κάθε χώρα. Η εξασφαλισμένη τεράστια 
υπολογιστική και τεχνολογική ισχύς στις μονάδες και τις υπηρεσίες υγείας, χωρίς να 
διασυνδεθεί σε ενιαία λειτουργικά σύνολα, με ένα και μόνο πρότυπο καταλήγει αντί στη 
δημιουργία κοινωνικού και επιστημονικού πλούτου, στην δημιουργία κοινωνικού και 
οικονομικού φόρτου, ιδιαίτερα επικίνδυνου για το άμεσο μέλλον, σε κάθε χώρα. Αντί 
λοιπόν του κοινωνικού φόρτου, που προκαλεί η ιατρική τεχνολογία, εναλλακτική λύση 
ουσίας αποτελεί η λειτουργική διασύνδεση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που ήδη 
υπάρχει σε λειτουργία, ή υπάρχει άχρηστος σε όλες ανεξαίρετα τις αποθήκες των 
νοσοκομείων, και των ασφαλιστικών οργανισμών στη χώρα.

3.2.3 Κλινική πρακτική και το πρότυπο Η ί7

Η εγκατάσταση του προτύπου Η ί7 στα νοσοκομεία και τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, είναι έργο που αφορά τις αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφορικής. Αφού 
προηγουμένως εκπαιδευτούν κατάλληλα στις διασυνδέσεις με χρήση του προτύπου. Ο 
κλινικός και ο εργαστηριακός γιατρός δεν χρειάζεται να υπεισέλθει καθόλου σε τεχνικά 
θέματα ή τεχνικές λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, και κατά την διαδικασία της 
εγκατάστασης, αλλά και κατά την τελική χρήση, ο ρόλος του κλινικού είναι και 
απαραίτητος και πολύτιμος. Κάθε τμήμα ήδη έχει το δικό του επίπεδο ανάπτυξης, την 
δική του ιδιαιτερότητα, τις δικές του κρίσιμες κλινικές και εργαστηριακές πληροφορίες, 
που δεν έχουν γενικό χαρακτήρα. Διαφορετική πληροφορία, από άλλα συστήματα, θα 
χρειαστεί να διακινεί ένα χειρουργικό τμήμα, από ένα παθολογικό ή ένα οφθαλμιατρικό 
ή κυτταρολογικό. Η καθοδήγηση των τεχνικών, που σταδιακά θα εγκαθιστούν σε κάθε 
μονάδα, τις ομαλές επαφές μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων και υπολογιστών, 
από τους κλινικούς μπορεί να εξασφαλίσει την μέγιστη απόδοση στη διασύνδεση και 
αυτός είναι ο λόγος που ο κλινικός γιατρός δεν πρέπει να αποποιείται την ενημέρωση του 
ειδικά στην παρούσα φάση της επέκτασης της διαλειτουργικότητας. Ο κλινικός είναι 
αυτός, που και μετά την πρώτη εγκατάσταση, και υπό τις οδηγίες του που θα κρίνει αν 
υπηρετείται σωστά η κλινική δουλειά του τμήματος, θα προβεί σε διορθωτικές 
παρατηρήσεις, θα ανεβάσει την απαιτητικότητα από το αντίστοιχο τμήμα πληροφορικής 
και θα ολοκληρώσει την κλινική χρησιμότητα της διαλειτουργικότητας.

Αυτονόητο είναι πως ο κλινικός θα επωφεληθεί και όλα τα πλεονεκτήματα της 
διαλειτουργικότητας που θα επιτύχει στο τμήμα του. Θεωρητικά, και πρακτικά, με την 
χρήση του προτύπου Η ί7  κάθε κλινικό τμήμα μπορεί αμφίδρομα και ομαλά να συνδεθεί 
με οποιοδήποτε τμήμα ή μηχάνημα του νοσοκομείου. Και για κάθε χρήση. Αν ο κλινικός 
εκμεταλλευθεί όλη την δυναμικότητα του προτύπου, θα έχει και το αντίστοιχο όφελος 
στην παρακολούθηση, την διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών του. Το εργαστήριο 
θα παίρνει τις εντολές αυτόματα, και θα δίνει τις απαντήσεις αυτόματα, εντάσσοντας τες 
και στον φάκελο του ασθενή. Η χρέωση τους θα γίνεται απευθείας στο οικονομικό 
τμήμα, χωρίς να απασχολείται γι αυτό ο κλινικός ή η νοσηλεύτρια. Το αναλώσιμο υλικό 
στο χειρουργείο θα ανανεώνεται αυτόματα, αν ο υπεύθυνος χειρουργός ή 
αναισθησιολόγος ζητήσει και προβλέψει κάτι τέτοιο, ενώ η φαρμακευτική συνταγή θα 
εκτελείται αυτόματα από το φαρμακείο, αν το κλινικό τμήμα το ζητήσει.
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Είναι φανερό πως σε κλινικό περιβάλλον με διαλειτουργικότητα η ίδια η κλινική 
προσέγγιση μπορεί να βαθύνει, όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο κλινικός γιατρός είναι 
αμέσως προσβάσιμα, εφόσον απώλεια ιατρικής πληροφορίας δεν υπάρχει, ο κλινικός 
απαλλάσσεται από τον όγκο και τον χρόνο της χειροκίνητης αναζήτησης και μελέτης των 
στοιχείων και επικεντρώνει την προσοχή του στο ίδιο το κλινικό πρόβλημα του ασθενή. 
Είναι αναμφίβολο πως η κλινική πρακτική αποκτά μεγαλύτερη σημασία και περισσότερη 
ουσία, χωρίς ουσιαστικά επιπλέον κόστος για κανένα νοσοκομείο ή ιατρείο. Χωρίς 
επιπρόσθετο ιατρικό ή κλινικό έργο. Αυτό που αλλάζει το πρότυπο και η χρήση του, στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα και στα ιατρεία, είναι η ευκολότερη πρόσβαση, σε κάθε 
απαραίτητο στοιχείο, από τον φάκελο του ασθενή, και την θεραπεία του, τις 
εργαστηριακές του εξετάσεις, και τις παλιότερες νοσηλείες του, τον απεικονιστικό 
έλεγχο κλπ. Με απλό και λειτουργικό τρόπο, και όχι τον θεωρούμενο σαν παγιωμένο και 
στατικό, κοινό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.

3.2.4 Η απομακρυσμένη διασύνδεση και το HL 7

Η χρήση του πρότυπου HL7 δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια μιας και μόνης μονάδας, 
και σε αυτό έγκειται και η κεφαλαιώδης σημασία του για τα υγειονομικά συστήματα. Με 
το HL7 γίνεται και η διασύνδεση ομοειδών νοσοκομείων, μονάδων πρώτου, δεύτερου 
και τρίτου βαθμού, ιατρείων και ασφαλιστικών οργανισμών, μονάδων του κέντρου και 
τις περιφέρειας κοκ. Αρκεί να υπάρξει η πρόβλεψη για την απόλυτη ασφάλεια της 
ιατρικής πληροφορίας και των ιατρικών δεδομένων που διακινούνται μεταξύ τους. Με 
την χρήση δε και της ειδικής γλώσσας προγραμματισμού ( XML ) προσπελάσιμα στην 
διαλειτουργικότητα γίνονται και το Internet και το Web. Αυτό κάνει εφικτή την 
εισαγωγή χρήσιμης ή κρίσιμης ιατρικής πληροφορίας και γνώσης στα τοπικά συστήματα 
των μονάδων υγείας και των κλινικών τμημάτων, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή 
πολύπλοκες εγκαταστάσεις και προδιαγραφές. Η κλινική χρησιμότητα της καλής 
ιατρικής πληροφόρησης είναι παραπάνω από εμφανής. Ταυτόχρονα, με την δυνατότητα 
άμεσης διασύνδεσης με το Web, υπηρετούνται ολοκληρωμένα και άλλες σύγχρονες 
εφαρμογές της κλινικής ιατρικής, όπως είναι οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής στο σύνολο τους 
και σε κάθε τους εκδοχή, οι υπηρεσίες e-health, που έχουν ήδη επικρατήσει στις 
προηγμένες πληροφορικά χώρες, η διασύνδεση των συγχρόνων βιολογικών ακροδεκτών, 
( Bio-sensors ) με τις νοσηλευτικές μονάδες κλπ. Πρόκειται για σύγχρονες εφαρμογές, 
που αφορούν σε κάθε κλινικό γιατρό και κυρίως αφορούν σε εκατομμύρια ασθενών, σε 
κάθε χώρα. Το απαγορευτικό κόστος του παρελθόντος, στην χρήση νέων τεχνολογιών 
στην υγεία, έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται ραγδαία, με συνέπεια η προσέγγιση του 
κλινικού γιατρού στα νέα τεχνολογικά συστήματα να είναι απλούστερη σαν διαδικασία. 
Και σαν κόστος. Το τεχνικό πρόβλημα, της διαλειτουργικότητας, μεταξύ των 
τεχνολογικών συστημάτων υγείας, φαίνεται να λύνεται ικανοποιητικά με το πρότυπο 
HL7, και αυτό δίνει νέα ώθηση στην τροποποίηση και την βελτίωση της κλινικής 
ιατρικής. Πολλές φορές με εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε λίγο μόνο χρονικό 
διάστημα64.
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3.2.5 Η ελληνική καθυστέρηση στο πρότυπο HL7

Είναι αναμφίβολο πως στην Ελλάδα υπάρχει τουλάχιστον 15ετής καθυστέρηση σε ότι 
αφορά στην μελέτη και την ανάπτυξη του προτύπου HL7, την υιοθέτηση και 
εγκατάσταση των διαδοχικών του εκδόσεων, από το 1987μέχρι και σήμερα, και η 
κλινική ιατρική έχει ήδη σημαντικότατες απώλειες, σε επιστημονική ανάπτυξη και 
επιστημονικό κύρος, συγκριτικά με τις χώρες, στις οποίες έγινε αντιληπτή η σημασία του 
προτύπου και το εγκατέστησαν ήδη στο σύστημα των υγειονομικών τους μονάδων και 
των ασφαλιστικών τους οργανισμών. Το πόσο ο έλληνας κλινικός γιατρός συνέβαλλε, με 
την αρνητική και απορριπτική του στάση έναντι της νέας τεχνολογίας, στην 
καθυστέρηση αυτή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί επακριβώς. Πάντως είναι προφανές πως η 
ελλιπής ενημέρωση του ιατρικού κόσμου για την λύση προβλημάτων 
διαλειτουργικότητας, ο περιορισμός της ενημέρωσης αυτής μόνο σε μικρούς κύκλους 
ειδικευμένων πληροφορικών επιστημόνων δεν βαρύνει τον κλινικό γιατρό. Η HL7 Hellas 
πάντως δημιουργεί ομάδα από κλινικούς, με στόχο την ενημέρωση, η ΓΓΕΤ ενίσχυσε 
χρηματοδοτικά το Έργο «Υγείας Πρότυπον», που αναφέρεται στο σύνολο των 
προτυποποιήσεων στις ιατρικές τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε και ο έλληνας κλινικός 
γιατρός να μη στερείται την απολύτως βασική και απαραίτητη ενημέρωση. Και να 
συμβάλλει με την σειρά του στην βελτίωση της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Που 
τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για πολλούς λόγους. Η καθυστέρηση μπορεί να ξεπεραστεί, 
εφόσον μεγάλος όγκος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, είναι ήδη εγκατεστημένος στο 
ελληνικό υγειονομικό και ασφαλιστικό πλέγμα, με μόνη βασική έλλειψη, την ειδική 
εκπαίδευση ώστε να τεθεί σε ολοκληρωμένη λειτουργία, καθώς και την αναλυτική 
ενημέρωση των κλινικών και εργαστηριακών γιατρών, που θα καλούνται να μετέχουν 
της εγκατάστασης, και να χρησιμοποιούν τα ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα. 
Το χρονικό αυτό χάσμα, από τις ανεπτυγμένες χώρες, στα ιατροτεχνολογικά πρότυπα, 
μπορεί να καλυφθεί συντομότερα, αν η διαδικασία ενημέρωσης συνεχιστεί κανονικά. Οι 
νέες τεχνολογίες στην ιατρική έχουν σοβαρά μειονεκτήματα, μόνο όταν δεν κατανοείται 
επακριβώς η κλινική τους σημασία, και η σχέση τους με το καθημερινό κλινικό έργο65.

3.2.6 Δράσεις του Ελληνικού Οργανισμού HL7 Hellas

Ο οργανισμός HL7 σχηματίστηκε το 1987 στις Η.Π.Α. με σκοπό την ανάπτυξη 
προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και την αυτοματοποιημένη 
ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων στην 
Υγεία, Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση .

Η αποστολή του οργανισμού HL7 είναι η δημιουργία αξιόπιστων προτύπων ανταλλαγής, 
διαχείρισης και ολοκλήρωσης δεδομένων που αφορούν την ιατρική φροντίδα του 
ασθενή, και την διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. 
Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη δημιουργία ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, 
πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων, προκειμένου να καταστεί
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εφικτή η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, Πρόνοια και 
Κοινωνική Ασφάλιση και η ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη υποστήριξης των τοπικών ομάδων που 
δραστηριοποιούνται στην προώθηση των προτύπων, ο οργανισμός HL7 στηρίζει τις 
προσπάθειες αυτές με την δημιουργία τοπικών παρατημάτων (HL7 affiliates). Μέχρι 
σήμερα έχουν ήδη ιδρυθεί 27 τέτοια παραρτήματα (Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική, Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Ινδία, 
Ιαπωνία, Αργεντινή, Κίνα, Κορέα, Τσεχία, Λιθουανία, Ελβετία, Βραζιλία, Κροατία, 
Μεξικό, Ιταλία, Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Μεξικό, Πολώνια, Ισπανία, Ταϊβάν και 
Ελλάδα). Τα τοπικά παραρτήματα είναι ανεξάρτητοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
διεθνούς χαρακτήρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη, υποστήριξη, αποδοχή και χρήση των 
προτύπων HL7 σε παγκόσμια κλίμακα, την μεταφορά αυτών στην αντίστοιχη γλώσσα 
του παραρτήματος και κυρίως την προώθηση βιώσιμων λύσεων διαλειτουργικότητας και 
χρήσης κωδικοποιημένων και προτυποποιημένων ιατρικών δεδομένων.

To HL7 Hellas Ιδρύθηκε και λειτουργεί πλέον και στην Ελλάδα από το 2003 το 
παράρτημα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) του διεθνούς οργανισμού Health Seven Inc. 
(HL7) με την επωνυμία «HL7 Helias».0 ιδρυτικός πυρήνας περιλαμβάνει δεκαπέντε 
(15) διακεκριμένα ονόματα φορέων τόσο από τον Πανεπιστημιακό όσο και από τον 
χώρο των εταιριών Ιατρικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας και mo συγκεκριμένα από:

1. Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
2. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του «Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας»
3. Το «Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πατρών
4. Το «Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»
5. Το Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας, «Τμήμα Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών»
6. Την εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
7. Την εταιρία «Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και 

Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και διακριτικό τίτλο «INA Α.Ε.»
8. Την εταιρεία «APOLLO Α.Ε.»
9. Την εταιρία «CCS Α.Ε.»
10. Την εταιρεία «DATAMED Α.Ε.»
11. Την εταιρία «EXODUS Α.Ε.»
12. Την εταιρία «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
13. Την εταιρία «SAP HELLAS Α.Ε.»
14. Την εταιρία «Tower Software Technologies»
15. Την εταιρία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Έκτοτε έχουν γίνει μέλη επιπλέον φορείς και φυσικά πρόσωπα έχοντας 
υπερδιπλασιάσει τον αρχικό πυρήνα του φορέα.

To HL7 Hellas έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία δύο ομάδων εργασίας ειδικού 
ενδιαφέροντος (special interest groups -  SIG) οι οποίες έχουν ως αντικείμενο:
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• SIG-HIM (Healthcare Information Management) με αντικείμενο την 
αξιοποίηση των προτύπων του HL7 στην Ελλάδα για τη δημιουργία του 
απαραίτητου πληροφοριακού περιβάλλοντος σχετικά με τη φροντίδα υγείας, τον 
ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, και την ιατρική ορολογία.

Στόχος της ομάδας είναι να προτείνει και να τυποποιήσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες (π,χ. διαδικασίες επίσκεψης σε εξωτερικό ιατρείο, διαδικασίες 
εισαγωγής και εξόδου από νοσοκομείο, παραγγελία και λήψη εργαστηριακών 
εξετάσεων, κλπ) καθώς και το πληροφοριακό περιεχόμενο (π.χ βασικά δεδομένα 
ασθενή, κατάλογοι υπηρεσιών, κλπ) για την αξιοποίηση του HL7 στον Ελληνικό 
χώρο. Επιδίωξη της ομάδας είναι η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφορίας 
κατά τη δημιουργία, διαχείριση και εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών 
πράξεων, έχοντας σαφή προσανατολισμό την βελτίωση της ποιότητας των 
ιατρικών υπηρεσιών και την καταγραφή τους στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας 
κάνοντας χρήση κωδικοποιήσεων και διευκολύνοντας την ιατρική έρευνα.

• SIG-TIG (Technical Implementation Guidelines) με αντικείμενο την τεχνική 
προσαρμογή των προτύπων του HL7 (εκδόσεις 2.x και 3) στις απαιτήσεις του 
ελληνικού χώρου καθώς και την ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες 
διαμόρφωσης του προτύπου σε διεθνές επίπεδο.

Z to yo c  της ομάδας είναι, η ανάλυση των προτύπων του HL7 και η προσαρμογή 
τους στις ανάγκες του ελληνικού συστήματος υγείας αποτυπώνοντας σημεία και 
προτάσεις προς τον οργανισμό HL7 ώστε οι τρέχουσες εκδόσεις των προτύπων 
να συμπεριλαμβάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την βέλτιστη 
αξιοποίηση τους στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από την αρχιτεκτονική κλινικών 
εγγράφων (CDA rl,r2) και άλλα σχετικά πρότυπα του HL7, η ομάδα ειδικού 
ενδιαφέροντος θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 
ολοκλήρωση ετερογενών συστημάτων πληροφορικής με βάση τα πρότυπα του 
HL7. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Εθνικών οδηγών υλοποίησης ώστε να 
τεθούν οι βάσεις για την μείωση των λαθών και την αποτελεσματικότερη παροχή 
υπηρεσιών υγείας, ενώ ταυτόχρονα να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των 
εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής στην 
Ελλάδα.

Επίσης, το HL7 Hellas εναρμονιζόμενο με τις διεθνείς δράσεις του οργανισμού να 
δημιουργήσει μια ανοικτή στο κοινό Βάσης Δεδομένων όπου οι εταιρείες και οι φορείς 
υγείας θα καταθέτουν δηλώσεις συμμόρφωσης (Conformance Statements) αναφορικά με 
συμβατότητα προϊόντων στο πρότυπο HL7 στη πρώτη περίπτωση και ζητούμενη 
συμβατότητα σε συγκεκριμένα σενάρια ανταλλαγής δεδομένων στη δεύτερη.

3,3 Πρότυπα κλινικών δεδομένων

Για την παρουσίαση των κλινικών δεδομένων έχουν δημιουργηθεί πολλά πρότυπα ειδικά 
για να εκφράσουν με συστηματικό τρόπο διαγνώσεις και διαδικασίες. Σήμερα υπάρχουν
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παραπάνω από 150 γνωστά συστήματα κωδικοποίησης αλλά αυτά με την ευρύτερη 
αποδοχή είναι:

Αιεθνικ ΚαττίΎΟΡίοποίτιστι Ασθενειών - International Classification of Diseases 
ÜCD]

H ICD κωδικοποίηση είναι ήδη στην 9η έκδοση (ICD-9): Αυτοί οι κωδικοί συντηρούνται 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και είναι αποδεκτοί παγκοσμίως. Στις 
Η.Π.Α. το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής για την Υγεία (National Centre for Health 
Statistics-NCHS) και το Κέντρο Οικονομικής Διαχείρισης των Οργανισμών Υγείας 
(Healthcare Financing Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει την 
ανάπτυξη κάποιων αλλαγών για τους κωδικούς του ICD-9 και έχουν έτσι δημιουργήσει 
το ICD-9-CM. Η WHO έχει αναπτύξει το ICD-10 και HCFA έχει δημιουργήσει μια 
εθελοντική ομάδα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του συστήματος κωδικοποίησης 
διαδικασιών (Procedure Coding System Κ3Ο-10-Ρϋϊ).Παρόλα αυτά το HCFA προβλέπει 
πως το ICD-10 δεν θα είναι διαθέσιμο για χρήση στις ΗΠΑ για μερικά χρόνια ακόμα. 
Γεγονός είναι πως στις ΗΠΑ οι ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν τη χρήση του ICD-9- 
CM για να δώσουν τις όποιες αποζημιώσεις, αλλά σε ότι αφορά την αξία των κωδικών 
αυτών σε ότι έχει να κάνει με το κλινικό μέρος, αυτή θεωρείται πολύ περιορισμένη λόγω 
της έλλειψης κλινικής σαφήνειας. Επιπλέον η διαδικασία επιλογής και εισαγωγής του 
κωδικού της κατάλληλης ασθένειας είναι αρκετά δύσκολο να γίνει από άτομα που δεν 
έχουν ιατρικές γνώσεις6 .

Παρατήρηση: Το αμιγές ICD-10 είναι ταξινόμηση που ταιριάζει περισσότερο σε 
στατιστικολόγους και όχι τόσο σε ιατρούς. To ICD-10 θα πρέπει να συσχετιστεί με το 
ICPC για χρήση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ)

International Classification in Primary Care - ICPC-2

Δημιουργήθηκε από την WICC της WONCA σε συνεργασία με τον ΠΟΥ για την ΠΦΥ. 
Μεταφράστηκε σε 35 γλώσσες και είναι σε χρήση σε 47 χώρες. Η τρέχουσα έκδοση του 
ICPC-2 χρονολογείται από το 1998. Διαθέτει θησαυρό και αντιστοίχηση στο ICD-10 και 
αποτελείται από τριψήφιους κωδικούς (1 γράμμα, 2 νούμερα). Οι βασικές αρχές αυτής 
της κωδικοποίησης περιγράφουν ένα Πλαίσιο επεξήγησης της αλληλεπίδρασης ασθενή -  
ιατρού στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τόσο σε ένα περιστατικό όσο και σε μια 
σειρά περιστατικών, γίνεται παρακολούθηση της άποψης του ασθενή για την υγεία του 
ενώ γίνεται δυνατή η πλήρης απεικόνιση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου κατά 
τη διαδικασία θεραπείας68.

Παρατήρηση :Το πρότυπο ICPC-2 αφορά στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κωδικοποιεί 
επιτυχώς το 90% των επισκέψεων στην ΠΦΥ, ενώ κωδικοποιεί και κοινωνικού 
χαρακτήρα προβλήματα.
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Read Codes

Οι Read Codes αναπτύχθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και είναι ουσιαστικά μια εκτενής 
λίστα όρων που χρησιμοποιούνται στο χώρο της υγείας. Ο στόχος είναι να 
χρησιμοποιηθεί από όλους όσους ασχολούνται με την υγεία και θέλουν να περιγράψουν 
την θεραπευτική αγωγή και την περίθαλψη των ασθενών τους. Έχει γίνει ιδιαίτερη 
προσπάθεια ώστε με τη χρήση των Read Codes να μπορεί κανείς να περιγράψει όσο το 
δυνατόν περισσότερων ειδών πληροφορία έχει να κάνει με την κατάσταση κάποιου 
ασθενή, σχεδόν σε φυσική γλώσσα, αλλά με κωδικοποιημένο τρόπο ώστε να μπορεί να 
καταχωρηθεί και να αναζητηθεί από ένα σύστημα πληροφορικής. Καλύπτουν λοιπόν 
θέματα όπως επαγγέλματα, σημάδια και συμπτώματα, εξετάσεις, διαγνώσεις, 
θεραπευτικές αγωγές και θεραπείες, φάρμακα και με τις εφαρμογές τους και αρκετές 
ακόμα περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να κάνει δυνατή την αποθήκευση σε έναν υπολογιστή 
σχεδόν οποιουδήποτε σχετικού με την υγεία κειμένου, από την συνοπτική περιγραφή 
κάποιου επεισοδίου μέχρι έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, εάν αυτό είναι 
επιθυμητό.

Ο κάθε όρος έχει ένα μοναδικό κωδικό ο οποίος βρίσκεται αποθηκευμένος στον 
υπολογιστή. Έτσι επιτρέπεται η αποθήκευση, η αναζήτηση και η ανάλυση των 
δεδομένων. Όταν η πληροφορία επιστρέφεται στην οθόνη, ο γιατρός βλέπει μπροστά 
του, όχι τον κωδικό αλλά τον οικείο ιατρικό όρο που περιγράφει την κατάσταση. Οι Read 
Codes θα μπορούσαν ίσως να κάνουν τον Ιατρικό Φάκελο εύκολα επανακτήσιμο. Είναι 
γεγονός ότι οι κωδικοί μπορούν να κάνουν τα αρχεία των ασθενών εύκολα αναζητήσιμα 
και ανακτήσιμα. Η δομημένη μορφή του ιατρικού φακέλου στον υπολογιστή μπορεί να 
προσπελαστεί και να χρησιμοποιηθεί για να λύσει πολλά προβλήματα που έχουν να 
κάνουν με την περίθαλψη του ασθενή. Οι Read Codes έχουν εγκριθεί από το συνέδριο 
του Royal Medical Colleges. TO 1998 το Joint Computer Group του RCGP και η 
General Medical Services Committee του BMA πρότεινε να χρησιμοποιηθούν οι Read 
Codes σαν το πρότυπο στα πληροφορικά συστήματα των κλινικών.

Οι πρόσφατες έρευνες στην Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι το 87% των γραφείων των 
οικογενειακών γιατρών είναι μηχανογραφημένα. Από αυτά, περισσότερα από 
60%χρησιμοποιούν Read Codes και είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το ποσοστό να φτάσει 
το90% τα επόμενα 2-3 χρόνια. Το κέντρο για την κωδικοποίηση και την 
κατηγοριοποίηση^εηίτε for Coding and Classification NHS) του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αναλάβει να αναπτύξει τους Read Codes ώστε να 
χρησιμοποιηθούν από όλους τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας. Η ανάπτυξη 
καθοδηγείται από μέλη του Royal Colleges and Associations, συμπεριλαμβανομένων και 
νοσοκόμων και άλλων επαγγελμάτων που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας.

Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine tSNOMED)

Veterinary Medicine (SNOMED) συντηρείται από το College of American Pathologists 
(CAP) και είναι ευρέως αποδεκτή για την περιγραφή αποτελεσμάτων 
παθολογοανατομικών (ιστολογικών) εξετάσεων. Έχει πολύ-αξονική δομή 
κωδικοποίησης(έντεκα πεδία) η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με την
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κωδικοποίηση ICD και έχει σημαντική αξία όσον αφορά το κλινικό κομμάτι. To CAP 
έχει αρχίσει να εναρμονίζει το SNOMED με τα πρότυπα HL7 και ACR-NEMA. Το 
SNOMED αποτελεί ένα από τους πρώτους υποψήφιους για να γίνει το πρότυπο για τον 
ιατρικό φάκελο βασισμένο σε υπολογιστή.

Παρατήρηση: SNOMED και Read Codes είναι κωδικοποιήσεις (όχι ταξινομήσεις) και 
δεν είναι καθόλου χρήσιμες για δημιουργία στατιστικών. Η κωδικοποίηση SNOMED 
έχει πάνω από 65000 όρους και θεωρείται δύσχρηστη για άμεση χρήση από άνθρωπο, 
έχει αξία δε μόνο σε αυτοματοποιημένα συστήματα κωδικοποίησης ιατρικών κειμένων.

Diagnosis Related Group (DRG)

Ένα DRG είναι η κατηγοριοποίηση μιας επίσκεψης σε κάποιο νοσοκομείο από την 
άποψη του ποιο ήταν το πρόβλημα και πως αντιμετωπίστηκε σε κάποιον ασθενή. Η 
κατηγοριοποίηση DRG (μια από τις περίπου 500) προσδιορίζεται από ένα πρόγραμμα 
ομαδοποίησης (grouper) το οποίο βασίζεται σε διαγνώσεις και διαδικασίες 
κωδικοποιημένες με το ICD-9-CM καθώς και σε στοιχεία του ασθενή όπως ηλικία, φύλο, 
διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και άλλους παράγοντες. Συνήθως το DRG 
προσδιορίζει το ποσό που θα κοστίσει μια επίσκεψη (με την ευρεία έννοια) ανεξάρτητα 
από τις χρεώσεις που έχουν προκόψει. Οι κωδικοί DRG έχουν αξία κυρίως για να 
διευκολύνουν τέτοιου είδους οικονομικές αναλύσεις και όχι για κλινικές έρευνες ή 
θεραπευτική αγωγή στους ασθενείς, καθώς δεν έχουν την απαραίτητη κλινική σαφήνεια.

Παρατήρηση: Η χρήση των DRG’s έχει σαν προαπαιτούμενο την ύπαρξη ενημερωμένων 
στατιστικών στοιχείων στα νοσοκομεία τουλάχιστον μιας πενταετίας πράγμα που δεν 
ισχύει στην Ελλάδα, καθιστώντας την υιοθέτηση των DRG’s πράγμα ανέφικτο για την 
ώρα.

Η κωδικοποίηση κατά ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)

Δημιουργήθηκε το 1969 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ανανεώνεται κάθε 
εξάμηνο. Είναι η επικρατέστερη διεθνής κωδικοποίηση που αφορά στα φάρμακα και τις 
δραστικές ουσίες και χρησιμοποιείται πλέον και από τον ΕΟΦ. Είναι πολύ πρακτική για 
το ιατρό καθώς επιτρέπει την επιλογή συγγενών φαρμάκων.

Η κωδικοποίηση LOINC

Αφορά στην κωδικοποίηση των εξετάσεων. Δεν θεωρείται ιδιαιτέρως πρακτική καθώς 
έχει πάρα πολλούς όρους και για κάθε εξέταση μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί 
οι οποίοι διαφοροποιούνται αναλόγως με την μέθοδο που πραγματοποιείται η εξέταση.
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3.4 Πρότυπα Αναγνώρισης

Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν την ανάγκη για ύπαρξη κάποιων μοναδικών κωδικών 
(αναγνωριστικά-προσδιοριστές) που να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο κάθε ασθενή, 
πάροχο υπηρεσίας, οργανισμό ή προϊόν. Πρέπει παρόλα αυτά να σημειωθεί πως δεν 
υπάρχει μέχρι σήμερα κάποια καθολική αποδοχή και ικανοποίηση από αυτά τα 
συστήματα .

Παρατήρηση: Τα πρότυπα αναγνώρισης είναι ένα σημείο όπου θα πρέπει να δοθεί 
μεγάλη προσοχή στη χώρα μας καθώς πάσχουμε από έλλειψη αλλά και συντήρηση 
τέτοιων προτύπων, πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην 
υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπων επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα.

Αναγνωριστικά Ασθενών

Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security Number-SSN) θεωρείται σαν ένας 
αριθμός ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά κάθε ασθενή στις ΗΠΑ. Εντούτοις, οι κριτικές 
επιμένουν ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοιος απλά και μόνο γιατί ο καθένας δεν 
έχει έναν SSN η ακόμα χειρότερα μπορεί να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό SSN 
διάφοροι πολίτες ή τέλος λόγω της ευρείας χρήσης που έχει αυτός ο αριθμός υπάρχουν 
μεγάλοι κίνδυνοι σε ότι έχει να κάνει με το ιατρικό απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτά τα 
ζητήματα έχουν ήδη τονιστεί από την επιτροπή Ε31.12 του ASTM (American Society for 
Testing and Materials) η οποία δημιούργησε το «Guide for the properties of a Universal 
Healthcare Identifier (UHID)». To ινστιτούτο CPRI (Computer-Based Patient Record 
Institute) έχει μια ομάδα η οποία έχει επίσης ερευνήσει αυτά τα ζητήματα και ετοιμάζει 
μια εκτεταμένη και περιεκτική δημοσίευση.

Αναγνωριστικά Παοογέων

Το Κέντρο Οικονομικής Διαχείρισης των Οργανισμών Υγείας (Health Care Financing 
Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο 
προσδιοριστή, γνωστό με το όνομα «Universal Physician Identifier Number-UPIN». 
OUPIN δίνεται μόνο σε γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν με ηλικιωμένους ασθενείς. Για να 
ξεπεράσει αυτόν τον περιορισμό, το HCFA αναπτύσσει το Εθνικό Αρχείο Παροχέων 
«National Provider File-NPF».
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Αναγνωριστικά Τόπου Πεοίθαλιι/τκ

Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα αναγνωριστικά - προσδιοριστές τόπων 
περίθαλψης. Το ένα είναι το «Health Industry Number-HIN», το οποίο προέκυψε από το 
«Health Industry Business Communications Council-HIBCC». To HIN είναι ένα 
αναγνωριστικό για οικογενειακούς γιατρούς και φαρμακεία λιανικής. To HCFA έχει 
επίσης ορίσει έναν παροχέα αναγνωριστικών για χρήση από όσους ασχολούνται με 
ηλικιωμένους ασθενείς (Medicare).

Προσδιοριστές Προϊόντων και Ετικετών Προιιηθειών

Σε αυτή την περιοχή χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις προσδιοριστές.

• Ο «Labeller Identification Code-LIC» ο οποίος χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίσει τον κατασκευαστή ή τον διανομέα και παρέχεται από το HIBCC.

• Ο LIC χρησιμοποιείται με ή χωρίς bar codes για προϊόντα και προμήθειες που 
διανέμονται μέσα σε κάποιο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας.

• Ο κωδικός «Universal Product Code-UPC» συντηρείται από το Uniform Code 
Council και χρησιμοποιείται για ετικέτες προϊόντων τα οποία πωλούνται σε τιμές 
λιανικής.

Πρότυπα ιατροτεγνολογικών προϊόντων

Με τη διαπίστωση ότι η ολοκλήρωση της Εσωτερικής Ευρωπαϊκής Αγοράς μπορεί να 
προκόψει μόνο μέσα από μια εναρμονισμένη νομοθεσία, που να καταργεί νομικά και 
οικονομικά εμπόδια στην διακίνηση των προϊόντων, το 1986 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
προχώρησε στην υιοθέτηση της “Νέας Προσέγγισης”. Στη βάση αυτής, η κοινοτική 
νομοθεσία προώθησε την αρχή της εναρμόνισης των βασικών απαιτήσεων και των 
κανονισμών τυποποίησης, που θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα, προκειμένου να 
φέρουν την σήμανση CE και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 
Στη βάση αυτής της προσέγγισης, μία από τις προτεραιότητες, στο γενικό πλαίσιο 
ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς, ήταν και η δημιουργία μίας πλήρους νομοθεσίας 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκοπός της οποίας είναι επίσης η προστασία της 
υγείας και η ασφάλεια ασθενών και χρηστών.

Ο όρος «ιατροτεχνολογικό προϊόν» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και 
περιλαμβάνει ιατροτεχνολογικά μηχανήματα υψηλού κόστους, εμφυτεύσιμα, 
αντιδραστήρια για διάγνωση in vitro, μέχρι και προϊόντα μίας χρήσης. Τρεις κοινοτικές 
οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της εναρμονισμένης αυτής νομοθεσίας και αφορούν 
στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 
και στα In Vitro Διαγνωστικά. Οι οδηγίες αυτές ρυθμίζουν την τοποθέτηση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά των 15 χωρών κρατών μέλη (και από το2004
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25), αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, που αποτελεί μια αγορά 370 
εκατομμυρίων πολιτών.

3.5 Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων

Η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου σε οργανισμούς υγείας 
δημιούργησαν την ανάγκη για ανάπτυξη προτύπων και μεθόδων, που θα εξασφαλίζουν 
το ιατρικό απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων .Οι παρακάτω δραστηριότητες 
αφορούν σχετικά θέματα :Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Μεγάλη Βρετανία έχει θέσει 
τις κατευθυντήριες γραμμές, που εξασφαλίζουν την προστασία των ηλεκτρονικών 
πληροφοριών από παραβιάσεις, αλλοιώσεις και απώλειες. Υπάρχουν συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις -  νομικά κατοχυρωμένες -  που διαφυλάσσουν την πληροφορία που είναι 
αποθηκευμένη σε υπολογιστές του NHS , όπως το Data Protection και το Act Computer 
Misuse Act. Σχετικά υπάρχουν διαθέσιμες δημοσιεύσεις. To ASTM μέσω των 
υποεπιτροπών του δραστηριοποιείται σε ανάλογα ζητήματα ως εξής70:

• Η υποεπιτροπή Ε31.12 του ASTM για τον ιατρικό φάκελο Ασθενή έχει αναπτύξει 
το «Guidelines for minimal Data Security Measures for the Protection of 
Computer-Based Patient Records»

• Η υποεπιτροπή E31.17 του ASTM εργάζεται πάνω σε πρότυπα για την πρόσβαση 
και το απόρρητο των Ιατρικών Φακέλων .

•  Η υποεπιτροπή Ε31.20 του ASTM έχει αναπτύξει τις προδιαγραφές που πρέπει να 
έχουν τα πρότυπα για τον έλεγχο της πρόσβασης στην ιατρική πληροφορία.

3.6 Η  σημασία των κωδικοποιήσεων στα Πληροφοριακά 
Συστήματα

Η χρήση κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα στη Υγεία δίνει τη δυνατότητα 
για συστηματική, τυποποιημένη και αξιοποιήσιμη καταγραφή πληροφοριών που 
επιτρέπει την ορθολογική ανάπτυξη και τήρηση ιατρικού ιστορικού, την υποστήριξη της 
διάγνωσης και τη γενικότερη αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης. Επιτρέπει 
επίσης στον ερευνητή και στατιστικολόγο να προβεί σε ενδελεχείς αναλύσεις και 
συγκρίσεις δεδομένων με στόχο τη τήρηση ουσιαστικών και πραγματικών στατιστικών 
δεδομένων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία ενός Κράτους71.

Επίσης η χρήση κωδικοποιήσεων επιτρέπει στο διοικητικό προσωπικό και τη διοίκηση 
των μονάδων υγείας να πετύχουν τον βέλτιστο επιμερισμό του κόστους ανά ιατρική
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πράξη για παράδειγμα, ενώ επιτρέπει τον σωστό προγραμματισμό των προμηθειών και 
την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι 
στρατηγικοί στόχοι. Σε επίπεδο Πολιτικής Ηγεσίας, οι κωδικοποιήσεις επιτρέπουν την 
ορθή τεκμηρίωση και λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την Εθνική Πολιτική Υγείας 
και Πρόνοιας αλλά και δημιουργούν τις συνθήκες για την εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και οδηγίες.

Επιπλέον σε κλινικό επίπεδο η χρήση δομημένων κωδικοποιήσεων επιτρέπει την 
ενίσχυση της ποιότητας διαγνώσεων, τη μείωση του χρόνου αναμονής του Πολίτη κατά 
τη παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, την εργασιακή ικανοποίηση του 
εμπλεκόμενου προσωπικού λόγω του συστηματοποιημένου τρόπου εργασίας, την 
ενίσχυση της ιατρικής έρευνας (διεθνή και εθνική) και τη δραστική μείωση ιατρικών 
σφαλμάτων. Στη πράξη οι κωδικοποιήσεις διευκολύνουν στην αναζήτηση πληροφοριών 
και στη διάδοση της ιατρικής γνώσης, ενώ είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός 
επιτυχούς πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.
Όσον αφορά την αποφυγή ιατρικών λαθών και δυσμενών περιστατικών χορήγησης 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο (HMSO, 2000), στις 
Η.Π.Α. (Kohn, Corrigan, and Donaldson, 2000), Αυστραλία (QAHCS, 1995), Καναδά, 
Δανία, Ιταλία, Ολλανδία Σουηδία και Νέα Ζηλανδία αναφέρουν ότι υπάρχουν υψηλά 
ποσοστά δυσμενών φαρμακευτικών περιστατικών που έχουν οδηγήσει σε βλάβες της 
υγείας των ασθενών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά, εκτιμάται ότι το 10% των 
εσωτερικών ασθενών έχουν εμπλακεί σε παρόμοια περιστατικά με μεγάλες ή μικρότερες 
επιπτώσεις στην υγεία τους, το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε πάνω από 3 
δισεκατομμύρια λίρες μόνο για τις επιπλέον μέρες νοσηλείας. Στις ίδιες μελέτες 
αναφέρεται ότι οι λανθασμένες χορηγήσεις φαρμάκων είναι υπεύθυνες για το ένα 
τέταρτο των ιατρικών λαθών που έχουν ως αποτέλεσμα την απειλή της υγείας των 
ασθενών.

Κατά συνέπεια έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
κατά τη φάση της συνταγογράφησης φαρμάκων, όπως για παράδειγμα συστήματα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescribing), ηλεκτρονικής παραγγελίας (computer 
based patient order entry), χρήση εφαρμογών γραμμωτού κώδικα και άλλων, έχουν 
σημαντικά μειώσει τον αριθμό των λαθών.

Στην Ιταλία αντίστοιχα κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χάνουν τη ζωή τους 14.000 ασθενείς 
από ιατρικά λάθη. Στις Η.Π.Α. πεθαίνουν κάθε χρόνο περισσότεροι άνθρωποι (από 
44.000 μέχρι και 98.000 ανάλογα με τις δημοσιευμένες μελέτες) από ιατρικά λάθη παρά 
από τροχαία, από καρκίνο του μαστού, από το AIDS, κ.λπ. Όλες οι μελέτες δίνουν 
έμφαση στο γεγονός ότι πολλά ιατρικά λάθη αλλά και θάνατοι θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν αν μπορούσαν να συλλέγονται αξιόπιστα ιατρικά δεδομένα για αυτά, ώστε 
να αποκαλύπτονται τα αίτια. Τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα με την έλλειψη χρήσης 
κωδικοποιημένων στοιχείων όπως φαίνεται και από τα δύο παραδείγματα που 
αναφέρονται στην συνέχεια:

• Το 1992 στο νοσοκομείο LDS Hospital του Salt Lake City των Η.Π.Α. η χρήση 
συστήματος καταγραφής δυσμενών περιστατικών σχετικά με τη χορήγηση
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φαρμάκων απέτρεψε 569 περιστατικά, απέφυγε 1,1 επιπλέον ημέρες νοσηλείας, 
και εξοικονόμησε πάνω από $1.000.000 δολάρια στο νοσοκομείο.

• Το φάρμακο Seldane (κάποιας μορφής αντισταμινικό) στις Η.Π.Α. του οποίου η 
χρήση εγκρίθηκε το 1985, εμφάνισε τα πρώτα σημεία αλληλεπίδρασης με τη 
δραστική ουσία ερυθρομυκήνη (μοιραίες καρδιακές αρρυθμίες) το 1992 γεγονός 
το οποίο συνεχίστηκε μέχρι το 1998 μέχρις ότου αποσύρθηκε. Είναι εμφανές ότι 
η έλλειψη στοιχείων και δεδομένων καθυστέρησε την απόσυρση του φαρμάκου 
κατά 6 χρόνια.

Η χρήση κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία και Πρόνοια δίνει 
τη δυνατότητα σε αυτά να δια-λειτουργούν αποτελεσματικά, να ανταλλάσσουν 
δεδομένα, και να δημιουργήσουν στο μέλλον τον ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Υγείας του Πολίτη, συνδυάζοντας τα αναγκαία και χρήσιμα δεδομένα από όλα τα 
περιστατικάφαΟεηΙ encounters) επαφής ενός ασθενή με το εκάστοτε σύστημα υγείας. Η 
δημιουργία ενός παρόμοιου φακέλου δεν είναι εφικτός χωρίς τη χρήση κωδικοποιήσεων 
οι οποίες είναι κατανοητές και αξιοποιήσιμες από όλους του εξουσιοδοτημένους από τον 
Πολίτη -κάτοχο αναγνώστες του φακέλου αυτού. Οι κωδικοποιήσεις δηλαδή 
δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τη επίτευξη της σημασιολογικής 
διαλειτουργικότητας (semantic interoperability). Το ζήτημα αυτό δεν είναι νέο, αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Florence Nightingale έλεγε το 1893 .

«Στη προσπάθεια μου να προσεγγίσω την αλήθεια, αναζήτησα παντού πληροφορίες 
αλλά μετά βίας κατάφερα σε μια περίπτωση να βρω ιατρικά αρχεία νοσοκομείου 
που να επιτρέπουν την σύγκριση δεδομένων»

Είναι προφανές ότι η χρήση κωδικοποιήσεων στον τομέα υγείας αποτελεί ένα 
απαραίτητο εργαλείο και μέσο για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και την εισαγωγή και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Η 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί ένα σημαντικό τομέα στον οποίο 
αντιμετωπίζονται προβλήματα υγείας, συχνά εκφραζόμενο με διαφορετική εικόνα και 
συμπτωματολογία από ότι τα αντίστοιχα στο νοσοκομειακό τομέα. Η ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί ενιαίες κωδικοποιήσεις και 
αντιστοίχηση όρων και πρακτικών μεταξύ πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής φροντίδας.

3.7 Ασφάλεια και προστασία

Το πρόβλημα της ασφάλειας των πληροφοριών και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ενώ είναι 
πρώτιστης προτεραιότητας στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, όσον αφορά ένα 
ιατρικό πληροφορικό σύστημα, ο ασθενής πρέπει να είναι βέβαιος ότι οι προσωπικές του 
πληροφορίες που δόθηκαν κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο ή συγκεντρώθηκαν κατά 
την παραμονή του σε αυτό θα επεξεργάζονται με τρόπο που αποκλείει τυχόν λάθη
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αφενός, και αφετέρου θα διατίθενται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες οι οποίοι θα τα 
«χρησιμοποιούν» με νόμιμο τρόπο.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των πληροφοριών (Information 
Security) είναι συνεπώς μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή και 
αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η εμπιστευτικότητα, η πιστοποίηση και 
η ακεραιότητα είναι μεταξύ άλλων βασικές αρχές ασφάλειας.

3.7.1 Εμπιστευτικότητα

Η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά στην προστασία των δεδομένων (στοιχεία 
ασθενούς, περιεχόμενο ιατρικών εγγράφων, κτλ) ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση ή γνωστοποίηση τους. Ως εκ τούτου, μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες (άτομα 
ή κατηγορίες προσωπικού) μπορούν να προσπελάσουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η 
εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και αποστολή των 
στοιχείων, όπως στην περίπτωση του ιατρικού φακέλου, διασφαλίζει την ελεγχόμενη 
προσπέλαση στην πληροφορία όπως επίσης περιορισμένη διάθεσή της μόνο σε 
εξειδικευμένους χρήστες. Οι μηχανισμοί ελέγχου περιλαμβάνουν, για παράδειγμα τη 
χρήση κωδικών για την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση προεπιλεγμένων χρηστών.

3.7.2 Πιστοποίηση και εξουσιοδότηση

Η παστοποίηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναγνώρισης και επιβεβαίωσης της 
ταυτότητας ενός ατόμου ή την επιβεβαίωση της πηγής αποστολής των πληροφοριών. Η 
παστοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί είτε με τη χρήση κωδικών (password), με τη χρήση 
ενός ηλεκτρονικού μέσου (όπως η χρήση μιας έξυπνης κάρτας), ή ακόμα και μέσω 
βιομετρικών μεθόδων ταυτοποίησης προσώπων (για παράδειγμα αναγνώριση των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, της φωνής, της ίριδας του ματιού, κτλ).

3.7.3 Ακεραιότητα

Ακεραιότητα είναι η προστασία των δεδομένων ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη 
τροποποίηση ή αντικατάσταση τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από μηχανισμούς 
κρυπτογραφίας όπως είναι οι ψηφιακές υπογραφές.

3.7.4 Μη άρνηση αποδοχής

Η μη άρνηση αποδοχής συνδυάζει τις υπηρεσίες της πιστοποίησης και της ακεραιότητας 
που παρέχονται σε μια τρίτη οντότητα. Έτσι, αφενός, ο αποστολέας δεδομένων δεν 
μπορεί να αρνηθεί την δημιουργία και αποστολή του μηνύματος και αφετέρου, ο 
παραλήπτης δεν μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή ενός μηνύματος.
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3.7.5 Διαθεσιμότητα

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες / προσπελάσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Κατά την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου περιστατικού για παράδειγμα, το περιεχόμενο του 
ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στον ιατρό που 
χειρίζεται το περιστατικό. Διαφορετικά πληροφορίες μείζονος σημασίας, ανάλογα με 
την περίπτωση, ενδέχεται να αγνοηθούν και να προκληθούν ιατρικά λάθη.

3.7.6 Κρυπτογράφηση -  ψηφιακές υπογραφές

Η αποστολή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. ιατρικά έγγραφα, αιτήσεις δαπανών, 
κτλ) συμβάλλει στην άμεση διάθεση των δεδομένων, ανεξαρτήτως όγκου ή γεωγραφικών 
αποστάσεων. Η ασφαλής και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων (ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων) είναι ουσιαστική, ειδικά για τον τομέα της υγείας. Όλες οι ανωτέρω 
αναφερθέντες αρχές ασφάλειας, ήτοι, εμπιστευτικότητα, πιστοποίηση, ακεραιτότητα, 
διαθεσιμότητα, υλοποιούνται αποτελεσματικά μέσω της επιστήμης της κρυπτογράφησης. 
Μία βασική εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι και η ψηφιακή υπογραφή. Η ψηφιακή 
υπογραφή βοηθά τον παραλήπτη να πιστοποιήσει την αφετηρία ενός μηνύματος, ότι τα 
περιεχόμενα δεν έχουν τροποποιηθεί, και ότι ο αποστολέας δεν θα αρνηθεί την αποστολή 
του μηνύματος. Ο αποστολέας από την πλευρά του διασφαλίζει τη μη-άρνηση 
παραλαβής του μηνύματος από τον παραλήπτη.

Ένα ασφαλές σύστημα ψηφιακών υπογραφών αποτελείται από δύο μέρη:

• Στον αποστολέα υλοποιείται η μέθοδος υπογραφής ενός κειμένου με «ορθό» 
τρόπο

• Στον παραλήπτη υλοποιείται η μέθοδος επαλήθευσης αν η ψηφιακή υπογραφή 
παράχθηκε από αυτόν που πραγματικά αντιπροσωπεύει.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα τέλη του 1999, ψηφίστηκε η Κοινοτική Οδηγία 99/93/ΕΚ 
για τα θέματα που ρυθμίζουν τις ψηφιακές Υπογραφές, ενώ από τα μέσα του 2001 
βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των ρυθμίσεων που προβλέπονται από το 
Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Υπογραφές σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.7.7 Υποδομή δημοσίου κλειδιού

Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού είναι ένας συνδυασμός λογισμικού, τεχνολογιών 
κρυπτογραφίας και υπηρεσιών που επιβεβαιώνουν και πιστοποιούν την εγκυρότητα της 
κάθε οντότητας που εμπλέκεται σε μια συναλλαγή και παράλληλα προστατεύουν την 
ασφάλεια της συναλλαγής. Με την υποδομή αυτή εξασφαλίζεται π.χ. το απόρρητο και η 
γνησιότητα των εγγράφων και των μηνυμάτων που διακινούνται σε ένα δίκτυο υγείας 
καθώς και η ταυτότητα των εμπλεκομένων μερών.
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Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού περιλαμβάνει ζεύγη κλειδιών (δημόσια και 
προσωπικά). Αυτό που κρυπτογραφείται με το ένα κλειδί, αποκρυπτογραφείται με το 
άλλο. Έτσι, αφού το δημόσιο κλειδί γίνεται ευρέως διαθέσιμο, οι υπόλοιποι χρήστες 
μπορούν να κρυπτογραφούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτό και να 
είναι σίγουροι ότι μόνο ο κάτοχος του προσωπικού κλειδιού μπορεί να διαβάσει αυτά τα 
μηνύματα. Αντίστροφα, ο κάτοχος του προσωπικού κλειδιού μπορεί να κρυπτογραφήσει 
κάτι με το προσωπικό του κλειδί και οποιοσδήποτε τρίτος να το αποκρυπτογραφήσει 
μόνο με το δημόσιο κλειδί του πρώτου, οπότε μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως η 
ψηφιακή υπογραφή του.

Ο οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με ασφάλεια και κάτω από αυστηρές προδιαγραφές 
με σκοπό τη δημιουργία και διανομή πιστοποιητικών ονομάζεται Αρχή Πιστοποίησης 
(Certification Authority - CA). Η υποδομή δημόσιου κλειδιού βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη των χρηστών του δικτύου προς την αρχή πιστοποίησης.

Στα ιατρικά δίκτυα πληροφοριών η ασφάλεια στην επικοινωνία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μέσω μιας υποδομής δημόσιου κλειδιού, οδηγεί στον εμπλουτισμό / 
βελτίωση των γενικότερων παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, σε τοπικό επίπεδο, όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα.
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Κεφάλαιο 4

«Πιλοτικό πρόγραμμα για δημιουργία ΟΠΣ για το
ΙΚΑ»

4.1 Σκοπός του έργου

Το Ίδρυμα έχει ξεκινήσει εντατική προσπάθεια εισαγωγής της πληροφορικής σε όλες τις 
επιμέρους λειτουργίες του. Ο βασικός στόχος του ΙΚΑ που επιδιώκεται να επιτευχθεί 
μέσω της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος είναι η 
αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και 
πιο συγκεκριμένα73:

• Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών
• Βελτίωση της διαχείρισης των πόρων του Ιδρύματος
• Μεγιστοποίηση Εσόδων
• Ελαχιστοποίηση Εξόδων
• Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ιδρύματος
• Μείωση της κρατικής επιχορήγησης
• Ενίσχυση του αποκεντρωμένου χαρακτήρα Διοίκησης του Ιδρύματος και του 

κοινωνικού του ρόλου
• Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Μείωση της γραφειοκρατίας
• Βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσομένων και της ταχύτητας 

εξυπηρέτησής τους
• Ελαχιστοποίηση λαθών
• Μείωση κόστους
• Βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης
• Βελτίωση παραγωγικότητας / αποδοτικότητας προσωπικού
• Αναβάθμιση εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος
• Εξασφάλιση αποτελεσματικότητας στην διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών
• Διαχείριση και αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού
• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής
• Μεταφορά και αξιοποίηση τεχνογνωσίας από άλλους Ευρωπαϊκούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς.
• Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων κοινοτικών πόρων.
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4.2 Συνολική αρχιτεκτονική του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος

Το μοντέλο της Τεχνικής Αρχιτεκτονικής του ΟΠΣΙΚΑ, όπως αρχικά έχει παρουσιαστεί 
στο Master Plan, βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης των λειτουργιών και των 
δεδομένων. Όσον αφορά τις λειτουργίες, οι περισσότερες εκτελούνται σε επίπεδο 
Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα:

• Οι τρέχουσες λειτουργίες κάθε Συστήματος του ΟΠΣ (π.χ. εγγραφή εργοδοτών και 
ασφαλισμένων, πληρωμή παροχών κλπ.), με τις οποίες το ΙΚΑ καλύπτει τις 
καθημερινές συναλλαγές του, εκτελούνται στα Τοπικά και Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα ως on-line διαδικασίες.

• Ορισμένες λειτουργίες σημαντικού υπολογιστικού φορτίου (π.χ. οι λειτουργίες 
εισαγωγής δεδομένων), οι οποίες απαιτούν σημαντική υπολογιστική δυνατότητα, 
εκτελούνται στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ως on-line ή batch διαδικασίες.

• Διαδικασίες batch (π.χ. μεγάλες εκτυπώσεις) εκτελούνται στα Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα.

Στις Κεντρικές Υπηρεσίες εκτελούνται κυρίως batch διαδικασίες αλλά και ορισμένες on
line διαδικασίες που αφορούν κυρίως κεντρικά μητρώα (π.χ. ασφαλισμένων) ή 
λειτουργίες που δεν περιορίζονται στα πλαίσια ενός Περιφερειακού Υποκ/ματος. Για το 
λόγο αυτό, είναι δυνατή η επικοινωνία κάθε Τοπικού ή Περιφερειακού Υποκ/ματος με 
τις Κεντρικές Υπηρεσίες για την εκτέλεση απομακρυσμένων (remote) συναλλαγών.

Οι Βάσεις Δεδομένων τηρούνται τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες όσο και στα 
Περιφερειακά Υποκαταστήματα. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες τηρούν τα master files των 
δεδομένων και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα τηρούν όλα 
τα στοιχεία που αφορούν την περιφέρεια.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο ανωτέρω περιορισμός, προβλέπεται μία διαδικασία 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Περιφερειακών Υποκαταστημάτων και Κεντρικών 
Υπηρεσιών ως εξής: Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα μεταδίδουν στις Κεντρικές 
Υπηρεσίες τις ημερήσιες ενημερώσεις (updates) των Περιφερειακών Βάσεων Δεδομένων 
προκειμένου να ενημερωθούν τα Master Files. Παράλληλα, οι Κεντρικές Υπηρεσίες 
μεταδίδουν στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ενημερώσεις (updates), οι οποίες είτε 
προήλθαν από διαφορετικά Περιφερειακά Υποκαταστήματα, είτε συνέβησαν για πρώτη 
φορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες (π.χ. Εισπράξεις Ασφαλιστικών Εισφορών μέσω 
κεντρικών τραπεζικών λογαριασμών). Έτσι, η αρχή των αντιγράφων αποκαθίσταται σε 
ημερήσια βάση. Ειδικά για το Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, δεδομένου ότι οι 
Κεντρικές Υπηρεσίες τηρούν συγκεντρωτικά δεδομένα, οι ημερήσιες ενημερώσεις των 
master files γίνονται με συγκεντρωτική πληροφορία.
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Όσον αφορά τη φυσική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ, τα Πληροφοριακά συστήματα και 
ο αντίστοιχος εξοπλισμός εγκαθίστανται σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Στις Κεντρικές Υπηρεσίες εγκαθίστανται οι κεντρικοί servers, όπου βρίσκονται οι Βάσεις 
Δεδομένων (master files). Οι χρήστες των Κεντρικών Υπηρεσιών (clients) είναι 
οργανωμένοι σε Τοπικά Δίκτυα (LAN), τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους.

Στα Περιφερειακά Υποκ/ματα εγκαθίστανται οι Περιφερειακοί servers, όπου τηρούνται 
οι Περιφερειακές Βάσεις Δεδομένων. Οι χρήστες είναι οργανωμένοι σε Τοπικά Δίκτυα 
τα οποία διασυνδέονται, με κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, με τις Κεντρικές 
Υπηρεσίες.

Στα Τοπικά Υποκ/ματα οι χρήστες είναι οργανωμένοι σε Τοπικά Δίκτυα τα οποία 
διασυνδέονται, με κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, με τα Περιφερειακά 
Υποκ/ματα.

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει την συνολική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ.

Σχήμα 4.1: Συνολική Αρχιτεκτονική ΟΠΣ ΙΚΑ74

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απευθείας επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών 
επιπέδων γίνεται μόνον από κάθε επίπεδο προς τα ανώτερα επίπεδα, δεν επιτρέπεται 
δηλαδή .οριζόντια επικοινωνία.. Έτσι, τα Τοπικά Υποκαταστήματα επικοινωνούν μόνο 
με το Περιφερειακό Υποκατάστημα στο οποίο υπάγονται (και μέσω αυτού με τις 
Κεντρικές Υπηρεσίες), ενώ κάθε Περιφερειακό επικοινωνεί μόνο με τις Κεντρικές 
Υπηρεσίες.
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4.3 Λειτουργική αρχιτεκτονική του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος

Η Λειτουργική Αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ προσδιορίζει τα τέσσερα βασικά 
Πληροφοριακά Συστήματα που αποτελούν τον κορμό του και είναι τα εξής:

• Σύστημα ασφαλιστικών εισφορών
• Σύστημα παροχών
• Σύστημα υγείας
• Σύστημα οικονομικής διαχείρισης

Κάθε ένα από τα συστήματα αυτά οργανώνεται σε εφαρμογές και λειτουργικές 
διαδικασίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μέσω κοινών Πληροφοριακών Οντοτήτων για την 
εκτέλεση των λειτουργιών του ΙΚΑ.

Το σχήμα που ακολουθεί (context diagram) συνοψίζει τη Λειτουργική Αρχιτεκτονική 
του ΟΠΣ ΙΚΑ, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και παρουσιαστεί στα σχετικά 
κεφάλαια του παρόντος.

Σχήμα 4.2: Συνοπτικό Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (Context Diagram)75
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4.4 Γενικές απαιτήσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι μελέτες θα πρέπει κατ’ελάχιστο να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Μελέτη αναλυτικών λειτουργικών προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστύηατος:

• Κατάλογος απαιτήσεων χρηστών
• Γενική αρχιτεκτονική ΟΠΣ-ΙΚΑ
• Καθορισμός και εκλογίκευση της ροής πληροφορίας του συστήματος
• Αναλυτικός προσδιορισμός των κοινών οντοτήτων των τεσσάρων (4) 

συστημάτων
• Αναλυτικός προσδιορισμός των λειτουργιών του συστήματος και των 

διασυνδέσεων μεταξύ των λειτουργιών
• Αναλυτικός προσδιορισμός των οντοτήτων του συστήματος και των σχέσεων 

μεταξύ τους (entity relationship diagram)
• Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ οντοτήτων και λειτουργιών
• Προσδιορισμός εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επιμέρους βασικές λειτουργίες
• Προσδιορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε σχέση με τους οργανωτικούς ρόλους
• Προσδιορισμός μη λειτουργικών προδιαγραφών (performance requirements, 

security requirements κλπ.)

2. Μελέτη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήματος:

• Τεχνική αρχιτεκτονική ΟΠΣ-ΙΚΑ
• Φυσικό μοντέλο δεδομένων. Προσδιορισμός εναλλακτικών προσεγγίσεων δομής 

βάσεων δεδομένων
• Σχεδιασμός διαδικασιών (processes)
• Σχεδιασμός εντύπων
• Καθορισμός user interface
• Σχεδιασμός οθονών και επιλογών (menus)
• Σχεδιασμός αναφορών (reports)

3. Μελέτη Μετάπτωσης:

• Προετοιμασία της μετάπτωσης που θα περιλαμβάνει:
• απαιτούμενες δραστηριότητες προετοιμασίας της μετάβασης (προετοιμασία 

εντύπων, διαδικασιών, δεδομένων, κλπ.)
• περιεχόμενο δεδομένων, χρήση από άλλα πληροφοριακά συστήματα & 

διαδικασίες συντήρησης,
• εναλλακτικά σενάρια συλλογής και προετοιμασίας δεδομένων - επιλογή με βάση 

τεχνικοοικονομικά κριτήρια,
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• οδηγίες απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών απογραφής 
και τακτοποίησης των δεδομένων,

• χρονικός προγραμματισμός προετοιμασίας της μετάβασης,
• κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.
• Μετάπτωση που θα περιλαμβάνει:
• περιγραφή του απαιτούμενου λογισμικού της μετάπτωσης,
• αναλυτικές δραστηριότητες μετάπτωσης,
• χρονικός προγραμματισμός μετάπτωσης,
• κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.
• Παράλληλη λειτουργία, όπου θα πρέπει να διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:
• παράλληλη λειτουργία με Υποκαταστήματα που ανήκουν στο ΟΠΣ-ΙΚΑ,
• παράλληλη λειτουργία με Υποκαταστήματα που είναι εκτός ΟΠΣ-ΙΚΑ αλλά 

διαθέτουν μηχανογράφηση,
• παράλληλη λειτουργία με Υποκαταστήματα που είναι εκτός ΟΠΣ-ΙΚΑ και δεν 

διαθέτουν μηχανογράφηση.

4.5 Ειδικές απαιτήσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιπροσθέτως των παραπάνω γενικών απαιτήσεων, κατά την εκπόνηση των αναλυτικών 
μελετών θα πρέπει να καλυφθούν με πλήρη τεκμηρίωση και εναλλακτικές λύσεις και οι 
ειδικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.

Σύστηιια Ασφαλιστικών Εισφορών:

Προκειμένου το σύστημα Ασφαλιστικών Εισφορών να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με 
το βέλτιστο τρόπο, θα πρέπει να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν αναλυτικά τα 
ακόλουθα ειδικά σημεία:

• Κωδικοποίηση αριθμού μητρώου εργοδότη: ο αριθμός μητρώου εργοδότη 
σήμερα αποδίδεται ανά Υποκατάστημα. Θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα 
ενιαίας (για όλη τη χώρα) και με διαφορετική ομαδοποίηση, κωδικοποίησης των 
εργοδοτών. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εθνικά και ευρωπαϊκά 
πρότυπα κωδικοποίησης.

• Εφοδιασμός εργοδοτών με κάρτα: να μελετηθεί το είδος της κάρτας με πλήρη 
οικονομοτεχνική μελέτη.

• Σχεδιασμός Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ): ο έλεγχος των 
στοιχείων των ΑΠΔ αποτελεί κρίσιμη ενέργεια, δεδομένου ότι τυχόν λάθη του 
Εργοδότη, τα οποία δεν εντοπίζονται αμέσως, θα έχουν σοβαρές συνέπειες στην 
ασφαλιστική ενημερότητα του Εργοδότη ή την ασφαλιστική ενημέρωση των 
Ασφαλισμένων. Για το λόγο αυτό θέματα όπως ο σχεδιασμός του εντύπου και ο 
τρόπος συμπλήρωσής του πρέπει να μελετηθούν σε βάθος, έτσι ώστε να
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εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων που δηλώνονται στις ΑΠΔ και να 
ελαχιστοποιείται το ποσοστό απορρίψεών τους από το σύστημα.

• Οικοδομοτεχνικά έργα: θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά κατά πόσον 
λειτουργίες του συστήματος απαιτούν διαφοροποίηση ειδικά για τα 
οικοδομοτεχνικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρεται η απαίτηση ελέγχου εφικτότητας 
της υποβολής ΑΠΔ, για τα οικοδομοτεχνικά έργα, ανά τρίμηνο.

• Σύνθεση λογαριασμού εργοδότη/οφειλέτη: στην παραγωγή του λογαριασμού 
εργοδότη και/ ή οφειλέτη θα πρέπει να είναι δυνατός ο δυναμικός καθορισμός 
του χρονικού εύρους που θα καλύπτεται (π.χ. μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο, χρόνος, 
κλπ.), καθώς και η επιλογή μεταξύ αναλυτικής ή συγκεντρωτικής κατάστασης. 
Επίσης θα πρέπει η εικόνα του λογαριασμού εργοδότη και /ή οφειλέτη να 
συντίθεται σε αποδεκτούς χρόνους.

• Φυσικός έλεγχος εργοδότη: προσδιορισμός του τρόπου αξιοποίησης των 
τηρούμενων πληροφοριών για τη διεξαγωγή του φυσικού ελέγχου.

• Κωδικοποίηση του κλάδου ασφάλισης: διερεύνηση της δυνατότητας 
αντικατάστασης των κωδικών κλάδου ασφάλισης με ομαδοποιημένους 
ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως εφαρμόζονται σήμερα στο ΙΚΑ, από 
αναλυτικούς κωδικούς ασφαλιστικού κινδύνου ώστε να καταχωρείται για κάθε 
ασφαλισμένο σε ποιους ασφαλιστικούς κινδύνους ασφαλίζεται. Η αναλυτική 
αυτή κωδικοποίηση εξυπηρετεί το διαχωρισμό των εσόδων από ασφαλιστικές 
εισφορές ανά ασφαλιστικό κίνδυνο και επομένως και ανά οργανισμό στον οποίο 
αντιστοιχούν τα έσοδα.

• Διορθωτικές Ενέργειες: θα πρέπει να προσδιορισθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον 
οποίο θα αντιμετωπίζονται διορθωτικές επεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν 
οντότητες του ιδίου ή διαφορετικών συστημάτων.

• Υπολογισμός αναμενόμενων εισφορών: Προσδιορισμός του βέλτιστου 
αλγορίθμου για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

• Κωδικοποίηση προϋποθέσεων με βάση τη νομολογία: κωδικοποίηση των 
προϋποθέσεων με βάση τη νομολογία που καθορίζει τον τρόπο ρύθμισης των 
οφειλών, τον υπολογισμό προστίμων, το είδος των αναγκαστικών μέτρων κατά 
των οφειλετών και το χρόνο λήψης αυτών για την είσπραξη της οφειλής.

Σύστυιια Παρονών:

Προκειμένου το σύστημα Παροχών να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με το βέλτιστο 
τρόπο, θα πρέπει να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν αναλυτικά τα ακόλουθα ειδικά 
σημεία:
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• Κωδικοποίηση αριθμού μητρώου ασφαλισμένου: ο τωρινός αριθμός μητρώου 
είναι επταψήφιος και κάθε Υποκατάστημα χρησιμοποιεί ένα δεδομένο εύρος 
σειριακών αριθμών για τους ασφαλισμένους που εγγράφει. Αυτό το σύστημα 
αρίθμησης αγγίζει πλέον τα όριά του και χρειάζεται επανασχεδιασμό. Θα πρέπει 
να μελετηθεί η κωδικοποίηση του Α.Μ. τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσα 
ασφαλισμένων. Στη μελατή κωδικοποίησης του αριθμού μηρώου θα πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη η χρήση του ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων), ο οποίος είναι ένας ενιαίος αριθμός για τους ασφαλισμένους όλων 
των Ασφαλιστικών Οργανισμών της χώρας με συγκεκριμένη κωδικοποίηση που 
περιέχει στοιχεία του ασφαλισμένου (π.χ., ημερομηνία γέννησης, φύλο, κλπ.). 
Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του 
ΑΜΚΑ μέσω διασύνδεσης με το σχετικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να μελετηθεί ο τρόπος και το κόστος σύνδεσης της 
υπάρχουσας πληροφορίας (ασφαλιστικής κλπ.) με την προτεινόμενη 
κωδικοποίηση.

• Εφοδιασμός Ασφαλισμένων με κάρτα: να μελετηθεί το είδος της κάρτας, η 
χρονική μετεξέλιξή της (smart card) και τα στοιχεία τα οποία θα περιέχει, με 
πλήρη Οικονομοτεχνική μελέτη. Επίσης να εξετασθεί ο τύπος του βιβλιαρίου 
υγείας.

• Διαγραφή ασφαλισμένων από το μητρώο: μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ 
διαγραφή από το μητρώο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, με αποτέλεσμα 
ναυπάρχσυν εγγραφές που είναι ανενεργές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
θάνατος ενός ασφαλισμένου δε συνεπάγεται αυτόματα τη διαγραφή του, καθώς 
ενδέχεται να υπάρχουν δικαιούχοι παροχών /συντάξεων από το ΙΚΑ που 
θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα από τον ασφαλισμένο που πέθανε.

•  Ενημέρωση οντότητας Κύριας Ασφάλισης: θα πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά 
ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ θα συγκεντρώνονται από τις 
διάφορες οντότητες που τα καταγράφουν αναλυτικά (ΑΠΔ, Εκθέσεις Ελέγχου 
και άλλες πηγές) στην οντότητα Κύριας Ασφάλισης. Η συγκέντρωση αυτή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο ανά μισθολογική περίοδο του συνόλου των 
ημερών ασφάλισης από όλες τις σχετικές πηγές σε σχέση με τις ημερολογιακές 
ημέρες του μήνα.

• Διορθωτικές Ενέργειες: θα πρέπει να προσδιοριστεί αναλυτικά ο τρόπος με τον 
οποίο θα αντιμετωπίζονται διορθωτικές επεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν 
οντότητες του ιδίου ή διαφορετικών συστημάτων.

• Κωδικοποίηση προϋποθέσεων με βάση την ισχύουσα νομολογία: θα πρέπει 
να κωδικοποιηθούν οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τη χορήγηση παροχών ανά 
είδος παροχής και την απονομή συντάξεων ανά είδος σύνταξης. Οι λειτουργίες 
χορήγησης παροχών και απονομής σύνταξης απαιτούν τη .γνώση, όλων των 
προϋποθέσεων που καθορίζουν τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον 
υπολογισμό του ποσού, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε νομικές
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διατάξεις. Θα πρέπει να αναφερθεί όη για την απονομή σύνταξης 
χρησιμοποιούνται περίπου 150 διατάξεις, οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με το 
είδος της σύνταξης αλλά και με την κατηγορία που ανήκει ο ασφαλισμένος (π.χ., 
κοινός σφαλισμένος, προσωπικό ΝΠΔΔ), το έτος συνταξιοδότησης, κλπ.

• Προσωπικό ΝΠΔΔ: θα πρέπει να μελετηθεί η υποστήριξη της απονομής 
συντάξεων για το προσωπικό ΝΠΔΔ, καθώς και της απονομής του εφάπαξ στο 
προσωπικό του ΙΚΑ και να προσαρμοστούν αντίστοιχα οι σχετικές λειτουργίες 
του συστήματος Παροχών.

• Διαχείριση ενστάσεων, προσφυγών και εφέσεων: αναλυτική μελέτη της 
διαχείρισης ενστάσεων, προσφυγών και εφέσεων κατά των αποφάσεων 
χορήγησης παροχών και συνταξιοδότησης και υποστήριξη των επιμέρους 
λειτουργιών που απαιτούνται.

• Σύνθεση λογαριασμού ασφαλισμένου: στην παραγωγή του λογαριασμού 
ασφαλισμένου (ιστορικό απασχόλησης) θα πρέπει να είναι δυνατός ο δυναμικός 
καθορισμός του χρονικού εύρους που θα καλύπτεται (π.χ. μήνα, τρίμηνο, 
εξάμηνο, χρόνος, κλπ.), καθώς και η επιλογή μεταξύ αναλυτικής ή 
συγκεντρωτικής κατάστασης. Επίσης θα πρέπει η εικόνα του λογαριασμού 
ασφαλισμένου να συντίθεται σε αποδεκτούς χρόνους.

• Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων με Ασφαλιστικούς Φορείς άλλων χωρών, 
μέσω ΕϋΙ (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων): με τα έντυπα αυτά θα 
ανταλλάσσει το ΙΚΑ πληροφορίες για τους διακινούμενους ασφαλισμένους 
(ασφαλισμένους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακινούνται από χώρα σε 
χώρα). Σήμερα η ανταλλαγή αυτών των εντύπων γίνεται με χειρόγραφες 
διαδικασίες. Θα πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά ο τρόπος ενσωμάτωσης και 
συνεργασίας των σχετικών διαδικασιών με το Σύστημα Παροχών και τα 
υπόλοιπα συστήματα του ΟΠΣ, να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της 
τεχνικής αρχιτεκτονικής και να μελετηθούν όλα τα θέματα σχετικά με τη 
διασύνδεση του συστήματος ΕϋΙ με τα συστήματα των άλλων Ευρωπαϊκών 
χωρών και τους υπόλοιπους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. 
Το ΙΚΑ συμμετέχει στο, υπό ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας και 
ανταλλαγής δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης και θα παράσχει το σχετικό 
τεκμηριωτικό υλικό (μελέτες, παραδοτέα, κλπ.).

• Παρακολούθηση πολιτών της Ε.Ε οι οποίοι κατέχουν έντυπο δικαίωμα για 
λήψη παροχών: θα πρέπει να μελετηθούν τρόποι παρακολούθησης για τους 
πολίτες της Ε.Ε οι οποίοι κατέχουν έντυπο δικαίωμα για λήψη παροχών από το 
ΙΚΑ.

• Λειτουργίες Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων: θα πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά 
ο τρόπος διασύνδεσης των λειτουργιών της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων με τις 
λειτουργίες του συστήματος Παροχών και του συστήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης.
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Σύστηιια Υγείας:

Προκειμένου το σύστημα Υγείας να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με το βέλτιστο τρόπο, 
θα πρέπει να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν αναλυτικά τα ακόλουθα ειδικά σημεία:

• Κωδικοποίηση ιατρικών δεδομένων (π.χ. νόσοι, υπηρεσίες, φάρμακα κλπ.): Να 
ληφθούν υπόψη οι Διεθνείς Κωδικοποιήσεις και οι κωδικοποιήσεις οι οποίες 
επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας.

•  Εισαγωγή δεδομένων προμηθευτών υγείας και συνταγογράφων: η εισαγωγή 
των δεδομένων και ο έλεγχος ανά κατηγορία προμηθευτή θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται στο κάτωθι χρονικό διάστημα:

Φαρμακεία: σε 18 ημέρες
Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα: σε 28 ημέρες
Νοσοκομεία ΕΣΥ & Ιδιωτικές Κλινικές: σε 30 ημέρες

Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς θα πρέπει να προσδιοριστεί ο ταχύτερος τρόπος 
εισαγωγής των δεδομένων (ιδιαίτερα των στοιχείων των συνταγών), να μελετηθούν οι 
απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό και να δοθεί έμφαση στην οργάνωση 
της παραγωγής.

4.6 Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του συστήματος 
οικονομικής διαχείρησης

Η βάση για την ανάπτυξη του συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης ΙΚΑ είναι η μελέτη 
των αναλυτικών προδιαγραφών που έγινε τον Οκτώβριο 1993. Η μελέτη αυτή έχει γίνει 
αποδεκτή σε όλα τα σημεία της από τα στελέχη του ΙΚΑ και για τον λόγο αυτό 
παραμένει ως κύριο μέρος των Προδιαγραφών του συστήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης. Παρόλα αυτά, όπως είναι φυσικό, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, 
καθώς και η αναλυτικότερη μελέτη των συστημάτων Ασφαλιστικών Εισφορών, 
Παροχών και Υγείας έφεραν ορισμένες αλλαγές στην μελέτη που προαναφέρθηκε. Οι 
αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν την φιλοσοφία ανάπτυξης του συστήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται αποσπασματικά παρακάτω.

Επι πλέον στα πλαίσια των αλλαγών του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
ενσωματώθηκε η Μισθοδοσία του Προσωπικού του ΙΚΑ, αφού θεωρήθηκε ως 
αναπόσπαστο κομμάτι για μια ολοκληρωμένη και ομαλή λειτουργία του συστήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης.

Στόχος του νέου Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης είναι σε γενικές γραμμές η 
βελτίωση, τόσο από τεχνικής όσο και από λειτουργικής άποψης, της υφιστάμενης 
κατάστασης.
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• Αυτοματοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών
• Ανάπτυξη εφαρμογών
• Ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών
• Ταχύτερη και ασφαλέστερη εισαγωγή δεδομένων.
• Αμεση παροχή πληροφορίας σε όλους τους ενδιαφερομένους χρήστες μέσω 

οθονών ή εκτυπωμένων αναφορών.

Οι λειτουργικές βελτιώσεις αφορούν στα εξής:

• Τυποποίηση και οργάνωση των ροών πληροφορίας
• Επιτάχυνση των χρη ματοροών
• Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης (διαθεσιμότητα έγκαιρης και 

αξιόπιστης πληροφορίας)
• Δυνατότητα προβλέψεων

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη τόσο των τεχνικών όσο και των λειτουργικών 
βελτιώσεων είναι η εξασφάλιση της συμβατότητας και της ολοκλήρωσης του 
Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 
ΙΚΑ.

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη των παραπάνω τεχνικών και λειτουργικών 
βελτιώσεων είναι:

• Βελτίωση της ταχύτητας, αποδοτικότητας και ακρίβειας της καταχώρισης 
των συναλλαγών. Πράγμα που έχει ως συνέπεια την επιτάχυνση της παραγωγής 
οικονομικών καταστάσεων και διαχειριστικών αναφορών.

• Βελτίωση της διαχείρισης της συνολικής κατάστασης ρευστότητας του ΙΚΑ:
Προσδιορισμός της κατάστασης ρευστότητας των ταμείων των 
Υποκαταστημάτων και τραπεζικών λογαριασμών του ΙΚΑ με αποδοτικό και 
γρήγορο τρόπο. Καθιέρωση αξιόπιστου προγραμματισμού ταμειακών ροών.

• Βελτίωση της ταχύτητας και αξιοπιστίας της εισροής των εσόδων: Άμεση 
ενημέρωση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Περιορισμός της ύπαρξης 
ανενεργών κεφαλαίων.

• Χρήση της λογιστικής ως εργαλείο διαχείρισης, το οποίο παρέχει έγκαιρη 
και αξιόπιστη πληροφορία σχετικά με τη συνολική οικονομική κατάσταση 
του ΙΚΑ: Παρακολούθηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ΙΚΑ, των 
υπολοίπων ταμείου και τραπεζών, των παγίων στοιχείων, της αποθήκης, των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, κλπ. Καθιέρωση ουσιαστικών ελέγχων.

Οι τεχνικές βελτιώσεις κατά κύριο λόγο αφορούν στα εξής:
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• Βελτίωση της δυνατότητας της Διοίκησης του ΙΚΑ, να λαμβάνει γρήγορες 
διορθωτικές ενέργειες, καθώς και βελτιστοποιημένες αποφάσεις για την 
διάθεση των πόρων και τον σχεδίασμά της πολιτικής του ΙΚΑ.

4.7 Πιλοτικό σύστημα ΟΠΣ -  ΙΚΑ

Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι να δοκιμασθούν σε πραγματικές συνθήκες όλες οι 
λειτουργίες του ΟΠΣ, τόσο από πλευράς ικανοποίησης των απαιτήσεων που έχουν τεθεί, 
όσο και από πλευράς απόδοσής τους. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται και η βαθμιαία 
εξοικείωση, τόσο των εργαζομένων στο ΙΚΑ, όσο και των συναλλασσόμενων με αυτό, 
με τις νέες διαδικασίες.

Ευνόητο είναι ότι το Πιλοτικό Έργο δεν αναιρεί, ούτε υποκαθιστά τη φάση δοκιμαστικής 
λειτουργίας του κάθε συστήματος, που πρέπει να έχει προηγηθεί κανονικά και 
περιλαμβάνει τον έλεγχο ικανοποίησης των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών που 
έχουν τεθεί από τη φάση του σχεδιασμού. Το Πιλοτικό Εργο τοποθετείται σε ανώτερο 
επίπεδο δοκιμαστικής λειτουργίας, αφού καλύπτει τη συνολική σύνθεση του ΟΠΣ, τον 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα του (integration), τη συνεργασία των συστημάτων και 
υποσυστημάτων μεταξύ τους (interoperability), περιλαμβάνοντας και πολλά άλλα 
στοιχεία, πέραν των καθαρά τεχνικών. Οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 
εκτελεστεί θα επιτρέψουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων που είχαν αρχικά τεθεί, την απόδοση και εγκυρότητα των νέων 
διαδικασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους 
συναλλασσόμενους με το ΙΚΑ και τις νέες συνθήκες εργασίας του προσωπικού του.

4.7.1 Επιλογή πιλοτικών υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α

Η ακόλουθη επιλογή, η οποία ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 
απαιτήσεις του ΙΚΑ, έχει γίνει. Σύμφωνα με αυτήν, το πιλοτικό περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση και λειτουργία όλων των Συστημάτων του ΟΠΣ στις εξής περιοχές:

• το Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας και όλα τα Τοπικά Υποκαταστήματα 
και Παραρτήματά του.

• το Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά και τα Τοπικά Υποκαταστήματά της 
πόλεως Πειραιά καιτης Σαλαμίνας (δηλαδή δεν περιλαμβάνονται τα 
Υποκαταστήματά των νήσων που ανήκουν στο Περιφερειακό Πειραιά).

• το Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας και όλα τα Τοπικά Υποκαταστήματά 
του.

Επίσης, στο πιλοτικό εντάσσονται όσοι από τους εργοδότες (όλης της χώρας) υπάγονται 
σήμερα στο Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων (ΣΜΜ).
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Ευνόητο είναι ότι για τη διασύνδεση των διαφόρων συστημάτων που θα εγκατασταθούν 
στις ανωτέρω Μονάδες του ΙΚΑ, απαιτείται και η εγκατάσταση των συστημάτων των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

4.7.2 Γενική αρχιτεκτονική πιλοτικού

Η Τεχνική Αρχιτεκτονική του πιλοτικού ακολουθεί πλήρως το συνολικό μοντέλο του 
ΟΠΣ. Περιλαμβάνει τα τρία επίπεδα λειτουργίας: Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό, 
όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.3: Συνολική Αρχιτεκτονική πιλοτικού ΟΠΣ ΙΚΑ76

Σημειώνεται εδώ η βασική αρχή - περιορισμός της συνολικής αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ 
ΙΚΑ που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται .οριζόντια επικοινωνία, μεταξύ οργανωτικών 
επιπέδων. Έτσι, τα Τοπικά Υποκαταστήματα επικοινωνούν μόνο με το Περιφερειακό 
Υποκατάστημα στο οποίο υπάγονται, ενώ κάθε Περιφερειακό επικοινωνεί μόνο με τις 
Κεντρικές Υπηρεσίες (και, φυσικά, τα Τοπικά Υποκαταστήματα που εξαρτώνται από 
αυτό). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η βασική περιγραφή των συστημάτων και η 
αρχιτεκτονική σε κάθε ένα από τα τρία επίπεδα λειτουργίας, το σχέδιο εγκατάστασης του 
εξοπλισμού και οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις του.
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4.8 Αρχιτεκτονική οργανωτικών μονάδων

4.8.1 Κεντρικές υπηρεσίες

Η υπολογιστική υποδομή του ΙΚΑ στις κεντρικές υπηρεσίες εκτελεί εργασίες και στα 
τέσσερα πληροφοριακά συστήματα, με έμφαση στην επεξεργασία batch και μικρότερο 
φορτίο online συναλλαγών. Ο εξοπλισμός των Κεντρικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:

• LAN Κεντρικού Site το οποίο περιλαμβάνει:
• . Κεντρικό ServerDataBase
• Server Ανάπτυξης
• Υποσύστημα εκτυπώσεων υψηλής ταχύτητας
• Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (routers, modems, κλπ.) για τη διασύνδεση 

με τα LAN των Κεντρικών Υπηρεσιών και τα Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα

• LANs των sites των Κεντρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

• LAN Servers)
• Σταθμούς Εργασίας
• Εκτυπωτές

• Το Λογισμικό των Συστημάτων περιλαμβάνει:

• Λειτουργικό Σύστημα UNIX 
.  RDBMS
• Transaction processing monitor
• Λογισμικό διαχείρισης δικτύου
• Λογισμικό clients

•  Εξοπλισμό, λογισμικό και τηλεπικοινωνιακή υποδομή για την 
υποστήριξησυστήματος Χ.400 (Message Transfer Agent και Message Store), 
X.500(Directory services), EDI και X.25. Στο Σχήμα που ακολουθεί (ραίνεται η 
αρχιτεκτονική του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού.
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις απαιτήσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών σε:

• Ταυτόχρονους χρήστες
• Συναλλαγές (transactions)
• Batch I/O
• Εκτυπώσεις
• Αποθηκευτική ικανότητα

Κεντρικές Υπηρεσίες

Ταυτόχρονοι
χρήστες

Λογικά 
Transactions 

ανά Λεπτό

Batch I/O ανά 
λεπτό

Σελίδες Εκτύπωσης 
ανά μήνα

Αποθήκευση (GB)

200 200 10.000 3.000.000 100

Πίνακας 4.1: Ποσοτικά Στοιχεία Κεντρικών Υπηρεσιών78
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4.8.2 Περιφερειακά υποκαταστήματα

Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα εκτελούν εργασίες και για τα τέσσερα 
πληροφοριακά συστήματα. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:

• Επεξεργασία δοσοληψιών από λειτουργικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται 
τοπικά.

• Μαζική εισαγωγή δεδομένων που απορρέει από την απαίτηση εισαγωγής στα 
διάφορα πληροφοριακά συστήματα.

• Επεξεργασία batch που εκτελείται σε ημερήσια βάση προκειμένου να 
ενημερώνονται οι κεντρικοί Master Files και να λαμβάνουν τα Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα ενημερωμένα αντίγραφα.

Ο εξοπλισμός των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων περιλαμβάνει:

• Περιφερειακό Server

• Κεντρικούς Εκτυπωτές

• LAN αποτελούμενα από:

• LAN Server(s)
• Σταθμούς Εργασίας
• Εκτυπωτές

• Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για τη διασύνδεση με τα Τοπικά Υποκαταστήματα 
και τις Κεντρικές Υπηρεσίες (router, modems, κλπ.)

• Το Λογισμικό των Συστημάτων περιλαμβάνει:

• Λειτουργικό Σύστημα UNIX
• RDBMS
• Transaction processing monitor
• Λογισμικό clients
• Ειδικά για το Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, θα 

περιλαμβάνεται εξοπλισμός και λογισμικό για την υποστήριξη 
συστήματος Χ.400 (User Agent) και EDI.

Σε όσα από τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα περιλαμβάνουν ,μεγάλο αριθμό θέσεων 
εργασίας, η δικτύωση των LAN θα υλοποιηθεί σε περισσότερα του ενός LAN Segments, 
τα οποία θα διασυνδέονται με κατάλληλο εξοπλισμό (hubs, repeaters, κλπ.) που θα 
περιλαμβάνεται στην προσφορά.
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Σχήμα 4.5: Αρχιτεκτονική Περιφερειακών Υποκαταστημάτων79

Περιφερειακά Υποκαταστήματα

Υποκ/μα Ταυτόχρονοι
Χρήστες

Λογικά 
Transactions 

ανά Λεπτό

Αποθήκευση
(GB)

Αθήνας 1000 600 50

Πειραιά 200 120 20

¡Ελευσίνας 50 30 10

Πίνακας 4.2: Ποσοτικά Στοιχεία Περιφερειακών Υποκαταστημάτων80

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός on-line χρηστών του Περιφερειακού Υπο
καταστήματος περιλαμβάνει και τους χρήστες των Τοπικών Υποκαταστημάτων που 
ανήκουν στο Περιφερειακό. Από το σύνολο των χρηστών, τα 2/3 πραγματοποιούν 
εργασίες on-line εισαγωγής στοιχείων (data entry) ενώ το υπόλοιπο 1/3 τις υπόλοιπες 
εργασίες.
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4.8.3 Τοπικά υποκαταστήματα και παραρτήματα

Τα Τοπικά Υποκαταστήματα εκτελούν μόνο διαδικασίες on line με απομακρυσμένη 
πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων. Συνεπώς, τα 
Τοπικά Υποκαταστήματα δεν έχουν απαιτήσεις επεξεργασίας batch ούτε τοπικής 
αποθήκευσης.Ο εξοπλισμός των Τοπικών Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων 
περιλαμβάνει:

• LAN αποτελούμενα από:

• LAN Server(s)
• Σταθμούς Εργασίας
• Εκτυπωτές

• Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για τη διασύνδεση με τα Περιφερειακά 
Υποκαταστήματα (router, modems, κλπ.)

• Λογισμικό clients

Σε όσα από τα Τοπικά Υποκαταστήματα περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό θέσεων 
εργασίας, η δικτύωση των LAN θα υλοποιηθεί σε περισσότερα του ενός LANsegments, 
τα οποία θα διασυνδέονται με κατάλληλο εξοπλισμό (hubs, repeaters, κλπ.)που θα 
περιλαμβάνεται στην προσφορά. Ειδικά για τα Τοπικά Υποκαταστήματα, οι απαιτήσεις 
του Οικονομικού Συστήματος για τοπική αποθήκευση των τοπικών ταμειακών 
δοσοληψιών θα καλυφθούν από τους LAN servers.

Σχήμα 4.6: Αρχιτεκτονική Τοπικών Υποκαταστημάτων81
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Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απαιτήσεις των Τοπικών 
Υποκαταστημάτων σε:

• On-line χρήστες
• Συναλλαγές (transactions)

Τοπικά Υποκαταστΐ]|ΐακ^

Τύποι Υ/των Αριθμός Υ/των Ταυτόχρονοι Χρήστες Λογικά 
Transactions 

ανά Λεπτό

Τύπος 1 2 30 5

Τύπος 2 28 20 5

Τύπος 3 - Παραρτ. - 47 5 2
Ταμεία - Νοσοκομεία

Πίνακας 4.3: Ποσοτικά Στοιχεία Τοπικών Υποκαταστημάτων82

4.9 Λογισμικό συστημάτων

• Το Λειτουργικό Σύστημα όλων των servers θα είναι UNIX. Το προσφερόμενο 
σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει (με τα κατάλληλα licenses) όλους τους χρήστες 
σε κάθε site, όπως αναφέρονται στο σχέδιο εγκατάστασης, και να περιέχει όλα τα 
απαραίτητα τμήματα (components) προκειμένου να υποστηρίζει πλήρως το 
λογισμικό εφαρμογών σε περιβάλλον client-server.

• Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS), που θα εγκατασταθεί σε 
όλους τους servers, θα είναι ORACLE ή ισοδύναμο. Οι προσφορές θα πρέπει να 
περιέχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του προσφερόμενου RDBMS, μαζί με όλα τα 
απαραίτητα licenses και components για την υποστήριξη όλων των χρηστών του 
πιλοτικού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία και 
licenses για την υποστήριξη χρηστών ανάπτυξης (developmentusers).

• Η διαχείριση των συναλλαγών του ΟΓΊΣ θα γίνεται είτε με το σύστημα Transaction 
Processing Monitor (TP Monitor). TUXEDO ή ισοδύναμο, ή με component του 
προσφερόμενου RDBMS, ανάλογα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
συστημάτων του ΟΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα απαιτούμενα components θα πρέπει 
να εγκατασταθούν σε όλους τους servers και σε κάθε σταθμό εργασίας.

• Όλοι οι τύποι servers, θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατοί μεταξύ τους από άποψη 
αρχιτεκτονικής (full binarycompatibility), Λειτουργικού Συστήματος, RDBMS και 
κάθε άλλου λογισμικού συστημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενιαίο και 
ολοκληρωμένο περιβάλλον λειτουργίας του πιλοτικού.
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Αναωορέο Κεφαλαίου

73 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Μελέτη περίιττωσης: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΙΚΑ, 
Αθήνα 2000

74 το ίδιο, σελ 13

75 το ίδιο, σελ 15

76 το ίδιο, σελ 17

77 το ίδιο, σελ 21

78 το ίδιο, σελ 21

79 το ίδιο, σελ 23

80 το ίδιο, σελ 23

81 το ίδιο, σελ 24

82 το ίδιο, σελ 25
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Κεφάλαιο 5

«Πιλοτικό πρόγραμμα για ανάπτυξη περιβάλλοντος
διαλειτουργικότητας»

5.1 Στόχοι του Έργου
Στις 5/8/2004 η ανώνυμη εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας» διακύρηξε ανοιχτό 
διαγωνισμό με προορισμό τον φορέα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του διαγωνισμού καθώς αυτό θα 
μας βοηθήσει να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού επιδιώχθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος 
διαλειτουργικότητας στη δημόσια διοίκηση με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του 
κράτους και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η 
ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών αποβλέπει στην εξοικείωση των μηχανισμών της 
δημόσιας διοίκησης με την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σαν αποτέλεσμα η Δημόσια Διοίκηση θα κατανοήσει τις 
προϋποθέσεις υλοποίησης τέτοιων έργων και θα προετοιμαστεί αρτιότερα για την 
ανάπτυξη έργων μεγαλύτερης κλίμακας83.

Το συγκεκριμένο έργο πληροφορικής σχεδιάσθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους 
στόχους της πρωτοβουλίας e-Europe (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισσαβόνας) που δεσμεύει 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα του χώρου της Δημόσιας Διοίκησης 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κύριους στρατηγικούς στόχους της ΓΓΚΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελούν 
μεταξύ άλλων :

• η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας με τη χρήση νέων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

• η απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης συνταγών φαρμάκων, νοσηλίων, 
πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων κλπ

• η καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους συμβεβλημένους φορείς, 
μέσω της διασύνδεσης των ασφαλιστικών φορέων με αυτούς
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Το έργο «Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας: (α) Διασύνδεσης ΦΚΑ με 
ΦΠΥΥ για τον έλεγχο δαπανών υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΦΚΑ με 
Τράπεζες» αποτελεί έργο πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύει στην 
αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υλοποίηση περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας 
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσα στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος θα 
μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στοχεύει κατ’ αρχήν στη διασύνδεση των ΦΚΑ με τους ΦΠΥΥ, ώστε να βελτιωθεί η 
ταχύτητα ολοκλήρωσης και η ποιότητα ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών υγείας 
και στην βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των ΦΚΑ με τις Τράπεζες, 
μέσα από ένα κρίσιμο πυρήνα υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής.

Επιμέρους στόχους του έργου αποτελούν:

• Η απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης συνταγών, νοσηλίων, πράξεων

• Η εξάλειψη των λαθών που προκύπτουν από την ανεπαρκή διακίνηση της 
πληροφορίας μεταξύ των ΦΚΑ και των ΦΠΥΥ

• Η επιτάχυνση του χρόνου ανταπόκρισης των ΦΚΑ όσον αφορά στην εξόφληση 
των οφειλών τους προς τους ΦΠΥΥ που συμμετέχουν στο έργο.

• Ο έλεγχος και περιορισμός της αυξημένης και ανεξέλεγκτης κατανάλωσης 
υπηρεσιών υγείας, μέσω της πληροφοριακής υποστήριξης και του 
εκσυγχρονισμού των διαδικασιών που αφορούν στην επεξεργασία, στον έλεγχο 
και στην εκκαθάριση των δαπανών Υγείας (νοσηλίων, συνταγών, 
εργαστηριακών εξετάσεων και σχετικών δικαιολογητικών).

•  Η καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

• Η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη της ΓΓΚΑ και των 
ΦΚΑ.

• Η συσσώρευση εμπειρίας και τεχνογνωσίας καθόλη τη διάρκεια του πιλοτικού 
έργου και η ανάδειξή της, ώστε αυτή να τροφοδοτήσει τον ολοκληρωμένο 
σχεδίασμά και την υλοποίηση της επέκτασης του περιβάλλοντος 
διαλειτουργικότητας ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών υγείας στο σύνολο 
των ΦΚΑ και των ΦΠΥΥ.

5.2 Λίγα λόγια για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

Η ΚτΠ Α.Ε. συστάθηκε στο πλαίσιο του νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση 
και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 24, ΦΕΚ 
251/Α/00), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10071
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Απόφασης των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
324/27-3-01) και του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Οι σκοποί της είναι:
• Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

• Η ανάληψη ως τελικού δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων ή μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών στήριξης τεχνικής βοήθειας, που 
χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ΚτΠ (ΕΠ ΚτΠ).

• Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και 
επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης που 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα οι καταστατικές αρμοδιότητες της ΚτΠ Α.Ε. είναι οι εξής :

• Υποστηρίζει με εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες την προετοιμασία των 
επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων δράσης καθώς και των δομών οργάνωσης 
της διαχείρισης των έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
τελικών δικαιούχων.

• Καταρτίζει τα τεύχη προκήρυξης των έργων σε συνεργασία με τους τελικούς 
δικαιούχους.

• Αναλαμβάνει τη διοίκηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, τη 
διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατάρτιση 
συμβάσεων και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων και 
τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

• Υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους στην παραγωγική λειτουργία των 
έργων, καθώς και στην οργάνωση της συνεχούς ανάπτυξης και συντήρησής 
τους.

• Προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) για την 
αξιολόγηση της πορείας των έργων, τον έλεγχο και την ποιότητα των 
παραδοτέων και των παρεχομένων υπηρεσιών και εξοπλισμού από τις 
αναδόχους εταιρείες.

• Οργανώνει και συμμετέχει σε τεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, 
εκθέσεις κ.ά. για την ανάπτυξη και διάδοση των εφαρμογών της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών.

• Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους χρήστες των συστημάτων για τη 
δημιουργία θετικού κλίματος αποδοχής των έργων.
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5.3 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου

Για την υλοποίηση του Έργου της εμπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς:

• Φορέας γρτηιατοδότησης: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

• Φορέας υλοποίησης: ΚτΠ Α.Ε.

• Φορέας λειτουργίας: Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ)

•  Φορέας διανείοησης του ΕΠ ΚτΠ Α.Ε: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του ΕΠ ΚτΠ

Στο πλαίσιο του Αντικειμένου του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
• ΟιΦΚΑ

• ΟΓΑ
• ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
• ΟΑΠ-ΔΕΗ

• Οι ΦΠΥΥ
• Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"
• Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ)
• Τα Εργαστήρια -  Διαγνωστικά Κέντρα του Νομού Αττικής:

-  Καρδιολογική Έρευνα Ε.Π.Ε.
-  Ιατρόπολις Α.Ε.
-  Σύγχρονες Ιατρικές εργαστηριακές Εφαρμογές Ε.Π.Ε.
-  Παπανδρέου Ιατρικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε.
-  ΕυΚΟΜΕϋΙΟΑ Α.Ε.

5.4 Αντικείμενο έργου

Το έργο που διακύρηξε η ΚτΠ ΑΕ αφορά στην ανάπτυξη περιβάλλοντος 
διαλειτουργικότητας και συγκεκριμένα:

• Διασύνδεσης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) με Φορείς Παροχής 
Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΦΠΥΥ) για τον έλεγχο δαπανών υγείας και

• Ανάπτυξης ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΦΚΑ με Τράπεζες.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην πληροφοριακή υποστήριξη, μέσω τεχνολογιών 
Διαδικτύου:
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• της καταχώρησης στοιχείων δαπανών υγείας σε ένα ενιαίο λειτουργικό 
περιβάλλον που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων

• της επικοινωνίας μεταξύ των ΦΠΥΥ και των ΦΚΑ και των διαδικασιών 
ανταλλαγής των στοιχείων των δαπανών υγείας προς έλεγχο και εκκαθάριση 
(Πίνακας 5.1)

• των διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης που πραγματοποιούνται εσωτερικά 
στον κάθε ΦΚΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς.

• της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων 
φορέων μέχρι την οριστική έγκριση του τελικού ποσού της αποπληρωμής

• της αποπληρωμής (προκαταβολή και εκκαθάριση) των ΦΠΥΥ, μέσω της 
υπηρεσίας ΔΙΑΣρεγ σε Τραπεζικό λογαριασμό.

• της διοικητικής πληροφόρησης της ΓΓΚΑ για τη χάραξη πολιτικής και των ΦΚΑ 
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας.

• της αξιοποίησης των μητρώων (ΑΜΚΑ) και κωδικοποιήσεων (φαρμάκων, 
ιατρικών πράξεων κλπ) που θα είναι διαθέσιμα και συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του έργου.

Δαπάνες υγείας και πληροφοριακές ροές που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 
έργου

Είδος δαπάνης υγείας Απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ Φορέων

Νοσήλεια

Π.Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς» ** Τ.Ε.Β.Ε.

Π.Γ.Ν.Α «Γεννηματάς» «* Ο.Γ.Α.

Π.Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς» «* 0 .Α.Π. -  Δ.Ε.Η.

Νοσοκομειακά Φάρμακα

Π.Γ.Ν.Α «Γεννηματάς» ** Τ.Ε.Β.Ε. 

Π.Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς» «* Ο.Γ.Α.

Π.Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς» ** Ο.Α.Π. -  Δ.Ε.Η.

Παρακλινικές Εξετάσεις
5 Διαγνωστικά Κέντρα ♦* Τ.Ε.Β.Ε.

5 Διαγνωστικά Κέντρα «* Ο.Α.Π. -  Δ.Ε.Η.

Συνταγές Φαρμάκων
ΦΣΑ« Τ.Ε.Β.Ε.

ΦΣΑ«* Ο.Α.Π. -  Δ.Ε.Η.

Πίνακας 5.1: Δαπάνες υγείας και οι αντίστοιχες πληροφοριακές ροές84
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Όπως προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση, κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους 
φορείς βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης, όσον αφορά την πληροφοριακή 
υποστήριξη των λειτουργιών του, γεγονός το οποίο περιπλέκει το έργο της ανάπτυξης 
συστήματος διαλειτουργικότητας.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη 
λειτουργία πληροφοριακού συστήματος. Αναλυτικότερα στο αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνονται:

• η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

• η ανάπτυξη εφαρμογών.

• η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδείξει η ΓΤΚΑ.

• η εγκατάσταση των εφαρμογών

• η εκπαίδευση των χρηστών και

• η υποστήριξη κατά την περίοδο πιλοτικής και παραγωγική λειτουργίας

5.5 Αρχιτεκτονική του έργου

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο των συστημάτων και 
υποσυστημάτων του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο είναι:

• Αρχιτεκτονική και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν:
• Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους συστημάτων 

και υποσυστημάτων του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος
• Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα
• Δυνατότητα (επιλεκτικής) επεκτασιμότητας των συστημάτων και 

υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους
• Δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με 

τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. ΓΤ αυτό το λόγο οι εφαρμογές 
θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν 
κατ'ελάχιστον τα ακόλουθα:
■ Πλήρη και τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) 

τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση-διασύνδεση με τρίτες 
εφαρμογές -  όπου αυτό είναι σχετικό. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης-διασύνδεσης με 
εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή 
λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών.

■ Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει 
διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ)
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• Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 
διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού

• Αρχιτεκτονική n-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 
μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 
εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα αλλά και την 
συντήρηση του

• Λειτουργία των επιμέρους συστημάτων, υποσυστημάτων και λύσεων που θα 
αποτελόσουν διακριτά τμήματα της κεντρικής υποδομής, υποχρεωτικά σε ένα 
ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο 
εργασίας» με στόχο την:

• Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών 
(user interfaces) μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο 
εργασίας τους

• Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις 
διεπαφές χρηστών με τα συστήματα και υποσυστήματα

• Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου για το 
σύνολο των εφαρμογών που θα καλύψουν τις ανάγκες 
διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

• Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για 
την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας 
εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος 
και τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Θα πρέπει να 
διασφαλίζονται:

• Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών σύμφωνο με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα

• Τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα 
τρίτων

• Πρωτόκολλα επικοινωνίας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
• Μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα

• Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται καθώς και ακεραιότητα και 
ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν

• Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης 
(system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος 
(operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals)

• Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης 
δεδομένων και των εφαρμογών

• Σχεδιασμός σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εμπλεκόμενων 
φορέων. Από το θεσμικό πλαίσιο θα καθοριστούν τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι 
υποχρεωτικές λειτουργίες που πρέπει να διενεργούνται από τις εφαρμογές.
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Όπως φαίνεται και από το ενδεικτικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής 5.1, οι εμπλεκόμενοι 
στο έργο φορείς διασυνδέονται μεταξύ τους και με τη ΓΓΚΑ μέσω μίας ενδιάμεσης 
οντότητας, η οποία θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδείξει η ΓΓΚΑ.

Η διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων θα γίνεται δια μέσω ADSL συνδέσεων που θα 
εγκατασταθούν στους ΦΠΥΥ και μόνιμης Internet διασύνδεσης που θα εγκατασταθεί 
στην κεντρική υποδομή. Λόγω της φύσης των δεδομένων που θα διακινούνται μεταξύ 
των φορέων θα πρέπει τα δεδομένα να είναι κρυπτογραφημένα, ενώ παράλληλα να 
απαιτείται πιστοποίηση κάθε φορά που ο χρήστης των ΦΠΥΥ επιχειρεί να κάνει login 
στο σύστημα. Η προσπέλαση του λογισμικού εφαρμογών και της κεντρικής βάσης 
δεδομένων από τους ΦΚΑ και τους ΦΠΥΥ θα γίνεται με τη χρήση εργαλείου πλοήγησης 
στο διαδίκτυο (web browser).

Στο σύστημα οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των ΦΠΥΥ, θα έχουν τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων που αφορούν στις δαπάνες υγείας καθώς και 
πρόσβασης σε επιμέρους λειτουργίες σχετικές με την άντληση πληροφοριών αναφορικά 
με την εξέλιξη της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των 
ΦΚΑ θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία που θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά 
και θα μπορούν να διενεργούν ελέγχους που αφορούν την επιλεξιμότητα των δαπανών. 
Σημειώνεται ότι κάθε Φορέας θα έχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στα στοιχεία που τον 
αφορούν, δεδομένης και της ανάγκης προστασίας του ιατρικού απορρήτου.

Λαμβάνσντας υπόψη τις υφιστάμενες εφαρμογές των ΦΠΥΥ και των ΦΚΑ καθώς και τις 
δυνατότητες διασυνδεσιμότητας αυτών, κρίνεται απαραίτητη εφαρμογή που θα αξιοποιεί 
την πληροφορία που παράγεται από τα υφιστάμενα συστήματα, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Η πληροφορία αυτή θα εξάγεται από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. 
αρχεία ASCII,.txt, κ.λπ) στη γραμμογράφηση που θα υποδείξει ο ανάδοχος, ώστε να 
είναι εκμεταλλεύσιμη από το σύστημα. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα 
μετατροπής της πληροφορίας σε κατάλληλη γραμμογράφηση, ώστε να να είναι δυνατή η 
εισαγωγή της σε υφιστάμενες εφαρμογές των ΦΚΑ ή των ΦΠΥΥ όταν αυτό είναι 
επιθυμητό από τους φορείς και εφόσον είναι εφικτό.

Μέσω των εφαρμογών, οι εμπλεκόμενοι ΦΚΑ και ΦΠΥΥ θα έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν upload / download τα δεδομένα (μέρος ή το σύνολο αυτών) με τη χρήση 
κατάλληλων τεχνολογιών αποστολής / λήψης των αρχείων προς και από το κεντρικό 
σύστημα.

Επιπρόσθετα, η υποδομή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
παροχής διοικητικής πληροφορίας, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των διοικήσεων των 
εμπλεκόμενων φορέων. Η παροχή διοικητικής πληροφορίας θα γίνεται με τη χρήση 
προκαθορισμένων αναφορών όχι μόνο για τους ΦΚΑ, αλλά και για την ΓΓΚΑ, ενώ η 
ίδια δυνατότητα θα παρέχεται και στους ΦΠΥΥ.
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Σύστημα Αποθήκευσης 
Δεδομένων

Διάγραμμα 5.1: Ενδεικτικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής του έργου85

5.6 Εφαρμογές Λ ογισμικού Πληροφοριακού Συστήματος

Η ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας που διέπει την επεξεργασία, τον έλεγχο, 
την εκκαθάριση και την απόδοση των δαπανών υγείας των εμπλεκόμενων φορέων, 
προϋποθέτει την ανάπτυξη των ακόλουθων εφαρμογών:

• Εφαρμογή Εισαγωγής Δεδομένων
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• Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Στοιχείων

• Εφαρμογή Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

• Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πληρωμών

• Εφαρμογή Διοικητικής Πληροφόρησης
Οι εφαρμογές αυτές, απευθύνονται σε διαφορετικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να 
διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Χρήστες ΓΓΚΑ
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της ΓΤΚΑ θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή 
Διοικητικής Πληροφόρησης μέσω web browser.

Χρήστες ΦΠΥΥ Ειδικότερα:

• Χρήστες του ΦΣΑ

• Χρήστες των Διαγνωστικών Κέντρων

• Χρήστες του Π.Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (κυρίως αποτελούν χρήστες του 
Γραφείου Νοσηλίων του νοσοκομείου)

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των ΦΠΥΥ, θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές 
Εισαγωγής Δεδομένων, Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων και Διοικητικής 
Πληροφόρησης μέσω web browser.

Χοάστεα των ΦΚΑ Ειδικότερα:

• Χρήστες διοικητικού προφίλ

• Χρήστες οικονομικών υπηρεσιών

• Χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εφαρμογών που περιγράφονται στη συνέχεια θα πρέπει 
να διασφαλίζουν σε κάθε τους λειτουργία το ιατρικό απόρρητο, δεδομένου των 
ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων τα οποία διαχειρίζονται.

Γ ενικές λειτουργικές απαιτήσεις των εΦαριιονών:

•  Ο εφαρμογές θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ανεπτυγμένες σε 
παραθυρικό περιβάλλον και να υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων.

• Οι εφαρμογές θα πρέπει να αναπτυχθούν βάση ενιαίων διαδικασιών των ΦΚΑ, με 
μικρές αποκλίσεις-ιδιαιτερότητες για κάθε ΦΚΑ, όπως αυτές προκύπτουν από τις 
διαδικασίες ελέγχου, εκκαθάρισης και αποπληρωμής των δαπανών υγείας.

•  Οι εφαρμογές θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες, στη βάση διαβαθμίσεων ασφαλείας.
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• Δυνατότητα τήρησης αναλυτικής καταγραφής όσων λειτουργιών κριθούν 
απαραίτητες που εκτελεί κάθε χρήστης στο σύστημα (auditing).

5.6.1 Εφαρμογή Εισαγωγής Λ εδομένων
Η εφαρμογής Εισαγωγής Δεδομένων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες καταχώρησης 
όλων των φορέων που εμπλέκονται στο έργο.

Κατά την καταχώρηση των δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιούνται λογικοί έλεγχοι 
πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που καταχωρούνται προκειμένου να 
αποφευχθούν πιθανά λάθη. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή καταχώρησης θα συνδέεται με 
τα μητρώα -ασφαλισμένων, φαρμάκων, ιατρικών πράξεων κτλ. Η εφαρμογή θα 
χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Αττικής, του ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και των 5 Διαγνωστικών Κέντρων που 
συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο.
Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται αφορούν κατά κύριο λόγο στις:

• δαπάνες νοσηλείας των νοσοκομείων

• δαπάνες ιατρικών εξετάσεων διαγνωστικών κέντρων

• δαπάνες συνταγών

• δαπάνες φαρμάκων των νοσοκομείων

Βασικές λειτουργικές απαιτήσεις των εραοηογών:
• Καταχώρηση δαπανών υγείας, όπου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 

υποβάλλονται για έλεγχο και εκκαθάριση στους ΦΚΑ. Ως ενδεικτικά, 
αναφέρονται τα ακόλουθα:

Δ α π ά νες Ν οσ η λίω ν κα ι Ν οσοκομειακώ ν Φ αρμάκω ν
• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
• Στοιχεία Ασθενούς

• Τύπος ασφάλισης (άμεσα, έμμεσα ασφαλισμένος)

• Στοιχεία Νοσηλείας (Ημερομηνία Εισόδου, Ημερομηνία Εξόδου, Εισιτήριο 
Νοσηλείας)

• Ημέρες Νοσηλείας ανά Κλινική
• Πάθηση
• Δαπάνες Νοσηλείας

• Ημερήσιο Νοσήλειο
• Συνολικό Ενοποιημένο Νοσήλιο

• Στοιχεία συνταγών νοσοκομειακών φαρμάκων (Ιατρός ασφαλισμένου, 
ημερομηνία συνταγής και εκτέλεσης, καταχώρηση αναλυτικά των 
φαρμάκων που αναφέρονται στην συνταγή με την αιτούμενη ποσότητα ανά 
φάρμακο)

• Δαπάνες Εξωτερικών Ασθενών
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• Χρήση Υλικών / Εκτέλεση Ιατρικών Πράξεων

• Βεβαιώσεις
• Παραστατικά που έχουν κοπεί για τον ασθενή (κωδικός παραστατικού, 

περιγραφή, σειρά παραστατικού, ημερομηνία κοπής, ποσό, συμμετοχή 
ασθενή, συμμετοχή ταμείου κλπ.)

Δ α π ά νες Σ υντα γώ ν Φ αρμάκω ν
• Αριθμός μητρώου φαρμακοποιού
• Αριθμό Συνταγών που εκτελέστηκαν από κάθε Φαρμακείο, για λογαριασμό 

ασφαλισμένων κάθε ΦΚΑ και μελών τους
• Συνολική αξία συνταγών ανά φαρμακείο

• Συνολική συμμετοχή ανά φαρμακείο
• Συνολικά αιτούμενο ποσό ανά φαρμακείο

Δ α π ά νες Π αρακλινικώ ν Ε ξετάσεω ν
• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
• Στοιχεία Ασθενούς
• Τύπος ασφάλισης (άμεσα, έμμεσα ασφαλισμένος)

• Ονοματεπώνυμο Θεράποντα Ιατρού

• Ονοματολογία ιατρικής πράξης
• Ημερομηνία Εκτέλεσης της Ιατρικής πράξης
• Αριθμός Παραπεμπτικού της Ιατρικής Πράξης

• Κόστος Εξέτασης
• Ποσοστό Συμμετοχής
• Αιτούμενο από τον Οργανισμό Ποσό

• Δυνατότητα πραγματοποίησης λογικών και διασταυρωτικών ελέγχων, οι οποίοι 
συνίσταται σε έλεγχο της ορθότητας, πληρότητας και συνέπειας δεδομένων 
καταχώρησης

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η χρήση μνημονικών ή κωδικών με αντίστοιχη 
συνοπτική λεκτική περιγραφή ώστε να ελαχιστοποιεί την εισαγωγή δεδομένων και να 
διευκολύνει την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία τους. Ειδικότερα, προκειμένου 
να απλοποιηθεί και να υποστηριχθεί η διαδικασία του ολοκληρωμένου ελέγχου, στη 
συνέχεια, από τους ΦΚΑ, θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εφαρμογή καταχώρησης η 
δυνατότητα διενέργειας λογικών ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων 
που καταχωρήθηκαν, έτσι ώστε εάν υπάρχει λάθος στην καταχώρηση να δίνεται η 
δυνατότητα στο χρήστη να διορθώσει τα στοιχεία πριν καταχωρηθούν στη Βάση 
Δεδομένων. Ως παραδείγματα λογικών ελέγχων ενδεικτικά αναφέρονται:

• Συμπλήρωση όλων των «υποχρεωτικών» πεδίων.
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• Χρήση των κατάλληλων αλφαριθμητικών, ανάλογα με το πεδίο

• Ονοματολογία ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων με βάση το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο

• Ορθή εισαγωγή του αριθμού μητρώου ασφαλισμένου

• Ορθή τιμολόγηση με βάση τις μεταξύ των ΦΚΑ και ΦΠΥΥ συμβάσεις και 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

• Δυνατότητα διασύνδεσης με υφιστάμενα μητρώα και κωδικοποιήσεις των 
εμπλεκόμενων Φορέων, για την πραγματοποίηση του ελέγχου ορθότητας και 
πληρότητας των εισαχθέντων δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται;

• Μητρώα Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και προστατευόμενων μελών των 
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΠ -  ΔΕΗ

• Μητρώο Φαρμακείων Αττικής, που διατηρεί ο ΦΣΑ

• Μητρώο φαρμάκων, όπως αυτό προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις
• Ονοματολογία και τιμολογήσεις ιατρικών πράξεων με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία

• Κωδικοποίηση χρεώσιμων υλικών Νοσοκομείου

• Κωδικοποιήσεις ιατρικών πράξεων, με βάση τις οποίες λειτουργούν τα 
διαχειριστικά συστήματα ασφαλισμένων που διαθέτουν τα πέντε (5) 
Διαγνωστικά Κέντρα που συμμετέχουν στο έργο.

• Δυνατότητα τροποποίησης των καταχωρημένων στοιχείων κατόπιν απορρίψεων 
ή/και περικοπών επί των εκκαθαρίσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή/και το 
ΦΚΑ.

• Δυνατότητα πρόσβασης από το χρήστη σε Help file.(π.χ. κατάλογο 
δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αποστολή των δαπανών υγείας 
στους ΦΚΑ)

5.6.2 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο λογισμικό εφαρμογών των ΦΠΥΥ και των ΦΚΑ θα 
πρέπει να αναπτυχθεί εφαρμογή ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με στόχο την 
παροχή στους Φορείς της δυνατότητας αξιοποίησης της πληροφορίας (π.χ. αρχεία ASCII, 
txt, κ.λπ) η οποία παράγεται από το υφιστάμενα συστήματα. Η εφαρμογή θα παρέχει 
μηχανισμούς αυτοματοποιημένης μετατροπής της παραγόμενης πληροφορίας από τις 
υφιστάμενες εφαρμογές των φορέων, σε αρχεία συγκεκριμένης δομής και τύπου (π.χ. 
xml) που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Κεντρικό Σύστημα. Επίσης, θα 
υποστηρίζει και τη διαδικασία εξαγωγής δεδομένων από το κεντρικό σύστημα και της 
μετατροπής της σε συγκεκριμένη δομή και τύπο ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τα 
υφιστάμενα συστήματα των φορέων. Το κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για την
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ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων στο 
έργο φορέων και του κεντρικού συστήματος θα μπορούσε επιθυμητά να βασίζεται στο 
πρωτόκολλο HL7, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η εφαρμογή θα δίνει στους εμπλεκόμενους ΦΚΑ και ΦΠΥΥ τη δυνατότητα να κάνουν 
upload / download τα δεδομένα (μέρος ή το σύνολο αυτών) με τη χρήση κατάλληλων 
τεχνολογιών αποστολής / λήψης προς και από το κεντρικό σύστημα, αξιοποιώντας την 
τεχνολογική υποδομή που θα έχει αναπτυχθεί.

Η ανάπτυξη δυνατότητας λήψης στοιχείων από το Κεντρικό Σύστημα, συμβάλει στην 
επίτευξη της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των υφιστάμενων εφαρμογών των ΦΚΑ και 
των ΦΠΥΥ και της παραγόμενης από αυτούς ηλεκτρονικής πληροφορίας, καθώς θα 
έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας, ελέγχου και εκκαθάρισης των στοιχείων εσωτερικά 
με την αξιοποίηση εφαρμογών που ήδη θα έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση όπου οι φορείς αξιοποιούν παράλληλα άλλες εφαρμογές για τον έλεγχο / 
εκκαθάριση των δαπανών υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Κεντρική Υποδομή θα 
διατηρεί πάντα ενημερωμένη και ολοκληρωμένη πληροφορία..

Επιπρόσθετα, η Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Στοιχείων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει οθόνη παρακολούθησης, με τη χρήση της οποίας ο ΦΠΥΥ, θα έχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας επεξεργασίας, ελέγχου και εκκαθάρισης (π.χ 
tasks list) των στοιχείων των δαπανών υγείας τα οποία και έχει καταχωρήσει.

Βασικές λειτουργικές απαιτήσεις των εωαοιιοΎών
• Υποστήριξη της αρχειοθέτησης των δεδομένων σε μαγνητικά, οπτικά και 

οπτικομαγνητικά μέσα αποθήκευσης καθώς και της απρόσκοπτης προσπέλασής 
τους.

• Δυνατότητα στους εμπλεκόμενους ΦΚΑ και ΦΠΥΥ να κάνουν upload / 
download τα δεδομένα (μέρος ή το σύνολο αυτών) με τη χρήση κατάλληλων 
τεχνολογιών αποστολής / λήψης των αρχείων προς και από το κεντρικό σύστημα

• Δυνατότητα κανονικοποίησης των στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες των 
εμπλεκόμενων ΦΚΑ, όπως αυτές θα αναδειχθούν από τη μελέτη εφαρμογής.

• Δυνατότητα παρακολούθησης, από τους ΦΠΥΥ της προόδου ελέγχου και 
εκκαθάρισης δαπανών υγείας.

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ΦΠΥΥ από τους ΦΚΑ για την 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την εντολή πληρωμής τους.

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείων κωδικοποιήσεων και απαραίτητων μητρώων 
για την αποτελεσματική ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας.

• Δυνατότητα τροποποίησης των αρχείων κωδικοποιήσεων και μητρώων 
προκειμένου για την επικαιροποίηση τους. Καταγραφή μεταβολών των μητρώων.

• Δυνατότητα πρόσβασης από το χρήστη σε Help ίί1β.(π.χ. κωδικοποιήσεις)
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5.6.3 Εφαρμογή Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών Υγείας

Στόχο της εφαρμογής αποτελεί η υποστήριξη της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης 
των δαπανών υγείας που εκτελούν οι ΦΚΑ. Η εφαρμογή θα αντλεί στοιχεία που έχουν 
εισαχθεί στο Κεντρικό Σύστημα με τη χρήση των εφαρμογών Εισαγωγής Δεδομένων 
ή/και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Στοιχείων, ώστε ο κάθε χρήστης των ΦΚΑ να έχει 
πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία του. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι ο χρήστης του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ θα έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που 
αφορούν στο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, του ΟΓΑ στα αντίστοιχα δεδομένα του ΟΓΑ κτλ. Με τον 
τρόπο αυτό, κάθε εμπλεκόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει μόνο σε 
δεδομένα που τον ενδιαφέρουν και με βάση αυτά, να πραγματοποιεί τον έλεγχο και την 
εκκαθάριση των δαπανών υγείας.

Το λειτουργικό τμήμα της εφαρμογής θα παρέχει τη δυνατότητα αντιπαραβολής και 
ελέγχου των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί. Τα στοιχεία, θα πρέπει να μπορούν να 
εκτυπωθούν με τη μορφή συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η εφαρμογή που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, θα πραγματοποιεί 
ελέγχους οι οποίοι αφορούν:

• τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου / προστατευόμενου μέλους του.

• την ονοματολογία του φαρμάκου και την επιλεξιμότητα του, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

• την ονοματολογία ιατρικής πράξης / υγειονομικού υλικού που χρησιμοποίησε ο 
χρήστης.

• τις τιμές που καταχωρούνται, είτε αυτές αφορούν σε υγειονομικό υλικό είτε σε 
ιατρικές πράξεις είτε σε Νοσοκομειακά Φάρμακα, με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία.

• τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ή των προστατευόμενων αυτών μελών.
Η εφαρμογή θα πρέπει να ενσωματώνει τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαφοροποιήσει κατόπιν διενέργειας προληπτικού ελέγχου. 
Τέλος, η εφαρμογή θα πρέπει παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εντολής πληρωμής.

Βασικές λειτουργικές απαιτήσει των εφαρμογών
• Δυνατότητα ελέγχου των ημερών νοσηλείας, όσον αφορά στην κοστολόγησή 

τους ανάλογα με την πάθηση και το πακέτο (στην περίπτωση των επεμβάσεων),

• Δυνατότητα ελέγχου των παρακλινικών εξετάσεων, τόσο ως προς την 
κοστολόγησή τους -Π.Δ. 157/91- όσο και ως προς την εξαίρεσή τους από το 
κλειστό νοσήλιο.

• Δυνατότητα ελέγχου των χρεώσιμων υλικών, τόσο ως προς την κοστολόγησή 
τους όσο και ως προς την εξαίρεσή τους από το κλειστό νοσήλιο.

130



Λειτουργικές προδιαγραφές περιβάλλοντος για την διασύνδεση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Μονάδων Υγείας

• Δυνατότητα ελέγχου ορθότητας αναγραφόμενων τιμών όπως αυτές προκύπτουν 
από τις αναγραφόμενες τιμές των Δελτίων Τιμών.

• Δυνατότητα ελέγχου των εξιτηρίων ώστε να διαπιστωθεί αν οι δαπάνες υγείας 
είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις αλλά και το πλαίσιο συνεργασίας ΦΚΑ 
με το Νοσοκομείο.

• Δυνατότητα ελέγχου των εξωτερικών ασθενών σε σχέση με τις παρακλινικές 
εξετάσεις και τις ειδικές θεραπείες,

• Δυνατότητα ελέγχου αθροισμάτων.

• Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του ποσού προκαταβολής και του τελικού 
ποσού εκκαθάρισης, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

• Δυνατότητα εισαγωγής των απορρίψεων / περικοπών του προληπτικού ελέγχου.

• Δυνατότητα ελέγχου ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένου, ανάλογα με την 
κατηγορία ιατρικής πράξης και τα φάρμακα που χορηγούνται.

• Δυνατότητα εκτύπωσης εντολών πληρωμών τόσο προκαταβολών όσο και 
οριστικής εκκαθάρισης δαπανών

• Δυνατότητα πρόσβασης από το χρήστη σε Help file.

5.6.4 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα ικανοποιεί ενδεικτικά της κάτωθι λειτουργικές απαιτήσεις:
• Δυνατότητα επιλογής της τράπεζας, με την οποία επιθυμούν να συναλλάσσονται 

τόσο οι ΦΠΥΥ όσο και οι ΦΚΑ.

• Δυνατότητα παραγωγής και αποστολής αρχείων πληρωμών (με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία της πληρωμής), συμβατών με αυτά που αναγνωρίζει το 
ΔΙΑΣρεγ (Διατραπεζικό Σύστημα), έτσι ώστε αυτό με τη σειρά του να προβεί 
στις πληρωμές των αντίστοιχων ΦΠΥΥ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω 
δυνατότητα αφορά τόσο τη διαδικασία προκαταβολής, όσο και τη διαδικασία της 
αποπληρωμής των ΦΠΥΥ.

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων ολοκληρωμένων ή απορριφθέντων 
πληρωμών που αποστέλλει το ΔΙΑΣρβγ, π.χ. μέσω αρχείου απορρίψεων, έτσι 
ώστε η συγκεκριμένη εφαρμογή να διαθέτει πάντα επικαιροποιημένη πληροφορία 
ολοκληρωμένων ή απορριφθέντων πληρωμών και να ενημερώνει με τη σειρά της 
τα αντίστοιχα πεδία της Εφαρμογής Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών Υγείας 
για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης/απόρριψης της συγκεκριμένης πληρωμής 
(τόσο για τη διαδικασία προκαταβολής, όσο και για τη διαδικασία της 
αποπληρωμής). Η ενημέρωση προς την Εφαρμογή Ελέγχου & Εκκαθάρισης 
Δαπανών Υγείας αφορά τουλάχιστον το ποσό πληρωμής, τον ΦΚΑ που έκανε την 
πληρωμή, τον ΦΠΥΥ στον οποίο έγινε η πληρωμή, την χρονική περίοδο 
εκκαθάρισης που αφορά και το εάν η πληρωμή αφορά προκαταβολή ή 
αποπληρωμή.

131



• Δυνατότητα ενημέρωσης/ειδοποίησης, σε συνεργασία με την Εφαρμογή 
Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων, των ΦΠΥΥ για την 
ολοκλήρωση/απόρριψη της συγκεκριμένης πληρωμής.

• Δυνατότητα, σε συνεργασία με την Εφαρμογή Διοικητικής Πληροφόρησης, 
παραγωγής προκαθορισμένων αναφορών σχετικών με τις πληρωμές (ανά ΦΚΑ 
και ανά ΦΠΥΥ).

Bggtrec λειτουργικές απαιτήσει των εφαρμογών
• Δυνατότητα παραγωγής και αποστολής αρχείων πληρωμών (με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία της πληρωμής) συμβατών με αυτά που αναγνωρίζει το 
AIAZpay έτσι ώστε αυτό με τη σειρά του να προβεί στις πληρωμές των 
αντίστοιχων ΦΠΥΥ.

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων ολοκληρωμένων ή απορριφθέντων 
πληρωμών που αποστέλλει το AIAEpay, π.χ. μέσω αρχείου απορρίψεων, έτσι 
ώστε η συγκεκριμένη εφαρμογή να διαθέτει πάντα επικαιροποιημένη πληροφορία 
ολοκληρωμένων ή απορριφθέντων πληρωμών

• Δυνατότητα ενημέρωσης της Εφαρμογής Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 
Υγείας για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης/απόρριψης της συγκεκριμένης 
πληρωμής (τόσο για τη διαδικασία προκαταβολής, όσο και για τη διαδικασία της 
αποπληρωμής).

• Δυνατότητα ενημέρωσης/ειδοποίησης, σε συνεργασία με την Εφαρμογή 
Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων, των ΦΠΥΥ για την 
ολοκλήρωση/απόρριψη της συγκεκριμένης πληρωμής.

• Δυνατότητα σε συνεργασία με την Εφαρμογή Διοικητικής Πληροφόρησης 
παραγωγής προκαθορισμένων αναφορών σχετικών με τις πληρωμές (ανά ΦΚΑ 
και ανά ΦΠΥΥ).

• Δυνατότητα πρόσβασης από το χρήστη σε Help file.

5.6.5 Εφαρμογή Λ ιοικητικής Πληροφόρησης

Η εφαρμογή Διοικητικής Πληροφόρησης θα παράγει προκαθορισμένες αναφορές που θα 
καθοριστούν κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής. Από την εφαρμογή θα ωφελούνται 
οι ΦΚΑ, κάθε ένας εκ των οποίων θα μπορεί να λαμβάνει τη Διοικητική Πληροφορία 
(αναφορές) που τον αφορά καθώς και η ΓΓΚΑ, η οποία θα έχει τη δυνατότητα άντλησης 
Διοικητικής Πληροφορίας (αναφορές) για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι προκαθορισμένες αυτές αναφορές θα παρέχουν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία 
οικονομικού και ιατρικού ενδιαφέροντος όπως ενδεικτικά:

• Συνταγογραφημένα φάρμακα ανά ιατρό

• Κατανάλωση φαρμάκων ανά ασθενή

• Κατανάλωση φαρμάκων ανά ηλικία

• Εξετάσεις ανά είδος, ανά ασφαλισμένο κτλ
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Θα πρέπει να παρέχονται διάφορες μορφές αναφορών, ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις, όπως καταστάσεις κειμένου, αναφορές σε γραφήματα, γραφικές πίτες, κοκ.

Βασικές λειτουργικές απαιτήσει των εωαριιοΎών
• Δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικής πληροφορίας με τη μορφή 

προδιαγεγραμμένων αναφορών.

• Δυνατότητα εκτυπώσεων συνοπτικών και αναλυτικών αναφορών κατά 
αντικείμενο σε συνδυασμό με την αυτόματη δημιουργία γραφικών απεικονίσεων 
των αποτελεσμάτων.

• Δυνατότητα επιλογής του τύπου της αναφοράς (report) που θα λαμβάνεται σε 
κάθε περίπτωση, για εξυπηρέτηση εξειδικευμένων απαιτήσεων πληροφόρησης 
(π.χ. των Διευθύνσεων).

• Δυνατότητα επιλογής από προκαθορισμένα κριτήρια για τον υπολογισμό 
στατιστικών στοιχείων (π.χ. στατιστικά ανά έτος, ανά εξάμηνο, βάσει 
συγκεκριμένης κατηγορίας δεδομένων, δυνατοί συνδυασμοί των παραπάνω κλπ.).

•  Δυνατότητα μορφοποίησης των αναφορών (χρήση templates ορισμένων από το 
χρήστη, χρήση χρωμάτων για εμφάνιση εξαιρέσεων).

• Δυνατότητα πρόσβασης από το χρήστη σε Help file.

5.6.6 Φιλικότητα Περιβάλλοντος Χρήστη

Η φιλικότητα στο χρήστη είναι σημαντική καθώς το σύστημα θα είναι προσπελάσιμο 
από χρήστες οι οποίοι είναι πιθανόν να μην έχουν σημαντική εμπειρία στη χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων και καθορίζει την αποδοχή του νέου συστήματος από τους 
χρήστες.

Για τη φιλικότητα προς το χρήστη, είναι απαραίτητα τα εξής:
• Διατύπωση όλων των καταλόγων (menus), οθονών και αναφορών στην Ελληνική 

γλώσσα.

• Ύπαρξη ενός κοινού συστήματος καταλόγων (menu system) για όλους τους 
χρήστες, που περιλαμβάνει όλες διαδικασίες.

• Δυνατότητες πλοήγησης (navigation) μεταξύ λειτουργιών με εύκολο τρόπο

• Διευκόλυνση στην εισαγωγή δεδομένων (π.χ. on line μηνύματα βοηθείας, default 
values όπου κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοσθεί, κλπ)

Ιδιαίτερα σημαντικά σημεία για την αξιολόγηση της φιλικότητας του συστήματος είναι 
τα εξής:

• Η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τους χρήστες να είναι η ελάχιστη δυνατή 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευχρηστία και εργονομία για τους χρήστες, η ταχύτητα 
στη χρήση των εφαρμογών και η περιορισμένη πιθανότητα λάθους.
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• Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών μέσα από το νέο σύστημα θα πρέπει να 
πλησιάζει όσο γίνεται περισσότερο στον τρόπο που έχουν συνηθίσει οι χρήστες 
να δουλεύουν.

• Τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας κάθε χρήστη να είναι 
τα ελάχιστα δυνατά.

• Οι εφαρμογές να είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες στις ανάγκες κάθε 
κατηγορίας χρηστών με αποτέλεσμα ο κάθε χρήστης να βρίσκεται σε ένα 
περιβάλλον εργασίας απόλυτα σχετικό με τις διαδικασίες που τον αφορούν και να 
επιτευχθεί η μέγιστη αποδοχή του συστήματος από όλους τους χρήστες.

5.7 Εκπαίδευση

Ο βαθμός επιτυχίας του έργου συναρτάται άμεσα από τον βαθμό ένταξης των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στην καθημερινή διαδικασία και πρακτική εξάσκηση των 
στελεχών των τμημάτων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου 
αναμένεται -σε συνδυασμό με τις διοικητικές ρυθμίσεις που θα ληφθούν- να συμβάλλουν 
ουσιαστικά τόσο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τη χρήση των 
εφαρμογών και υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, όσο και στη μεταβίβαση στα στελέχη 
των εμπλεκόμενων φορέων της αναγκαίας «κουλτούρας», των πλεονεκτημάτων του νέου 
πληροφοριακού συστήματος και των υπηρεσιών που αναπτύσσονται στην εποχή της 
κοινωνίας της πληροφορίας.

Εκπαίδευση στη Χρήση του Λογισμικού και στις νέες διαδικασίες

Η λειτουργία του έργου πρόκειται να στηριχθεί στη δημιουργία ανθρώπινου δικτύου, το 
οποίο θα περιλαμβάνει στελέχη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που εντάσσονται 
σε αυτό. Ο ρόλος των στελεχών αυτών, οι οποίοι θα είναι και οι υπεύθυνοι (key users) 
για την ομαλή και απρόσκοπτη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, θα προδιαγράφει 
αναλυτικά στη μελέτη εφαρμογής της παρούσας διακήρυξης.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο του έργου 
ανέρχεται αρχικά στα 40 άτομα, ενώ ο ελάχιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανέρχεται 
στις εκατό (100) ώρες συνολικά για όλους τους χρήστες, όπου ο αριθμός ωρών 
κατάρτισης ανά άτομο διαφέρει με τις αρμοδιότητες και τις κατηγορίες των χρηστών. Το 
πλάνο εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των 
τμημάτων έργου και των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά.

Τα προγράμματα της βασικής εκπαίδευσης -που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του έργου 
και τα οποία αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου αφορούν σε ενέργειες βασικής κατάρτισης 
που θα διενεργηθούν με μεθόδους face to face διδασκαλίας σε περιβάλλον εργαστηρίου 
και σε τμήματα που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των οκτώ (8) συμμετεχόντων. Η
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κατάρτιση αυτή ενδείκνυται να υλοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς χώρους της ΓΤΚΑ ή των 
ΦΚΑ.

Οι ενέργειες βασικής εκπαίδευσης ενδεικτικά αφορούν:
• Κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων στη 

χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας 
και τις ανάγκες της θέσης εργασίας του κάθε εργαζομένου που θα εκπαιδευτεί.

• Κατάρτιση και εκπαίδευση στις νέες διαδικασίες και πρακτικές ελέγχου και 
εκκαθάρισης δαπανών υγείας, στις νέες κωδικοποιήσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές 
συναλλαγές κλπ, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω πρακτικές 
ενσωματώνονται στις διαδικασίες των φορέων και ανάλογα με την ωριμότητα 
των χρηστών.

• Καθορισμό των στόχων (γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές) που αφορούν τις 
υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του τμήματος έργου,

• Καθορισμό των προγραμμάτων βασικής κατάρτισης που θα προβλεφθούν στο 
πλαίσιο του τμήματος έργου, σε συσχέτιση με το γνωστικό υπόβαθρο των 
συμμετεχόντων,

• Σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης 
στο συγκεκριμένο τμήμα έργου,

• Καθορισμό των προδιαγραφών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διενέργεια των προγραμμάτων κατάρτισης,

•  Καθορισμό της διαδικασίας και του αντικειμένου πιστοποίησης των στελεχών 
που θα καταρτιστούν,

• Σχεδίασμά και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα.

• Διενέργεια των προγραμμάτων βασικής κατάρτισης

Κατ’ ελάχιστον το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιέχει:
•  Διαχειριστές Κεντρικής Υποδομής Εξυπηρέτησης και Αποθήκευσης

• Χρήστες ΦΚΑ

• Χρήστες ΓΓΚΑ

• Χρήστες ΦΠΥΥ

Είναι επιθυμητό το εκπαιδευτικό υλικό να μπορεί να αποθηκευτεί και να ταξινομηθεί 
ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από τα στελέχη των 
εμπλεκόμενων φορέων του έργου. Τις εκπαιδευτικές ενότητες θα παρακολουθήσουν 
επιλεγμένα στελέχη, αναλόγως του ρόλου που θα αναλάβουν κατά την «παραγωγική 
λειτουργία».
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5.8 Πλεονεκτήματα έργου

Κύρια πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την υλοποίηση του παρόντος πιλοτικού έργου 
αποτελούν τα κάτωθι:

• Εντατικοποίηση των ουσιαστικών ελέγχων από τους ΦΚΑ, δεδομένης της 
πληροφοριακής υποστήριξης της διαδικασίας ελέγχου της πληρότητας και 
ορθότητας των στοιχείων δαπανών υγείας.

• Μείωση των λαθών που προκύπτουν από την ανεπαρκή διακίνηση της 
πληροφορίας στο εσωτερικό των εμπλεκόμενων στο έργο Φορέων.

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την εκκαθάριση των δαπανών υγείας, 
λόγω μείωσης του χρόνου ελέγχου και ύπαρξης της πληροφορίας σε ηλεκτρονική 
μορφή.

• Μείωση του χρονικής ανταπόκρισης των ΦΚΑ όσον αφορά στις οφειλές τους 
προς το ΓΝ Γεννηματάς, το Φαρμακευτικό Σύλλογο και τα 5 Εργαστήρια -  
Διαγνωστικά Κέντρα.

• Ψηφιοποίηση και κανονικοποίηση της πληροφορίας που αφορά στα στοιχεία 
ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών υγείας που πρέπει να αποδοθούν σε κάθε 
ΦΠΥΥ.

• Καταχώρηση των στοιχείων δαπανών υγείας στην πηγή παραγωγής τους.
• Αξιοποίηση δυνατότητας παραγωγής στατιστικών και λοιπών αναφορών, 

ιατρικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, τόσο από τη Διοίκηση των ΦΚΑ όσο 
και από τη ΓΓΚΑ.

• Ομογενοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στη επεξεργασία, έλεγχο και 
εκκαθάριση των δαπανών υγείας.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Τ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο 
προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων 
είκοσι χιλιάδων Ευρώ, € 1.220.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.033.898,31 - 
ΦΠΑ:€ 186.101,69).
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Αναωοοέ£ Κεφαλαίου

83 Κοινωνία της Πληροφορίας, Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο: Ανάπτυξη περιβάλλοντος 
διαλειτουργικάτητας: (α) Διασύνδεσης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών 
υπηρεσιών για τον έλεγχο δαπανών υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης με Τράπεζες, Αθήνα 2004

Μτο  ίδιο, σελ 26

85 το ίδιο, σελ 32
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Συιιπεοάσιιατα

Τα πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία και Πρόνοια με την αξιοποίηση εύχρηστων 
και κοινώς αποδεκτών κωδικοποιήσεων θα επιτρέψουν την άμεση υλοποίηση του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας για κάθε Πολίτη, τα οφέλη του οποίου είναι προφανή 
τόσο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον Πολίτη, όσο και για το 
βιοτικό επίπεδο αυτού συνολικά. Το μέλλον είναι μπροστά μας σε ένα περιβάλλον 
ηλεκτρονικής υγείας όπου ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του κάθε Πολίτη θα είναι 
ιδιοκτησία του, όπου τα ιατρικά λάθη θα είναι λιγότερα και όπου ο επαγγελματίας υγείας 
θα μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του.

Για την δημιουργία διαλειτουργικού περιβάλλοντος στον τομέα της υγείας και της 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να υπάρξει:

• Ανάπτυξη πλαισίου διαλειτουργικότητας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελία 
ιατρικών πράξεων και φαρμάκων, επικοινωνία πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας με 
νοσοκομεία, εκκαθαρίσεις λογαριασμών ασθενών με ασφαλιστικούς φορείς)

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων τόσο ανθρώπινων όσο και σε 
εγκατεστημένη βάση συστημάτων τα οποία είναι σε θέση να διαλειτουργήσουν 
τεχνικά και οργανωτικά.

•  Ενεργή συμμετοχή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στις διεθνείς προσπάθειες 
τυποποίησης (HL7, ISO/CEN, κλπ). Ήδη το HL7 Hellas κινείται σε αυτή τη 
κατεύθυνση με προτάσεις στη διεθνή κοινότητα στοχεύοντας στην ενσωμάτωση 
στα διεθνή πρότυπα των Ελληνικών εξειδικεύσεων όπου υπάρχουν.

• Συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση των τελικών χρηστών.

• Σχεδιασμός σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και των 
λοιπών συναρμόδιων φορέων ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενες δράσεις σε 
Εθνικό επίπεδο.

• Αμεση εμπλοκή των τελικών χρηστών στις διαδικασίες σχεδιασμού (διοικητικό 
προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό).

Επίσης:

• Οι εταιρίες πληροφορικής αλλά και η Αγορά ιατρικής πληροφορικής γενικά να 
συμμορφώνονται στα πρότυπα και να μην εισάγουν δικές τους ερμηνείες κατά 
βούληση. Στο πλαίσιο αυτό οι προδιαγραφές που αφορούν τη διαλειτουργικότητα 
πρέπει να είναι σαφείς και αυστηρές.

• Το πρότυπο HL7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη επίλυση των ζητημάτων 
διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα.
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