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Σýã÷ñïíåò õðçñåóßåò υποστήριξης της κλινικής πράξης

 

Οé õðçñåóßåò του τομέα, αναμένεται óôáäéáêÜ νá õðïóôçñßîïõí, ìå ôçí ÷ñÞóç ôùí 

åðéêïéíùíéáêþí êáíáëéþí êáé ôçò äéáäéêôýùóçò (inter-networking), ôçí ïëïêëÞñùóç 

áíïìïéïãåíþí êëéíéêþí óõóôçìÜôùí και äåäïìÝíùí ðëçñïöïñßáò ìå äéÜöáíï ôñüðï, 

áíåîÜñôçôá áðü ôçí öõóéêÞ ôïðïèåóßá ôïõò êáé ôçí ëåéôïõñãéêÞ õðüóôáóç τους. 

Αναμένεται επίσης να õðïóôçñßîïõí ãíùóôéêÝò áðáéôÞóåéò ôïõ éáôñéêïý, íïóçëåõôéêïý 

êáé åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý ãéá óõììåôï÷Þ óå óõíåñãáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 

óõíå÷éæüìåíçò åêðáßäåõóçò êáé ðñüóâáóç óå ðçãÝò ðëçñïöïñéþí êáé ãíþóçò. Όμως 

παρά ôéò åõïßùíåò ðñïïðôéêÝò, ïé  åöáñìïãές ðïõ Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß äéåèíþò ìÝ÷ñé και 

σήμερα, åíþ åßíáé ðïëëÝò êáé ðïéêßëåò äåí Ý÷ïõí ðÜñåé áêüìá ôç ìïñöÞ ôùí ðñáãìáôéêþí 

õðçñåóéþí. 

ΒáóéêÞ áéôßá αποτελεί η απουσία ενός êïéíού ðëáισίου äñÜóçò, ó÷åäßáóçò êáé áíÜðôõîçò 

ôÝôïéùí õðçñåóéþí ìå άμεσο áðïôÝëåóìá ïé ðñïóåããßóåéò íá êñßíïíôáé συνήθως ùò 

áðïóðáóìáôéêÝò êáé íá ðáñáìÝíïõí óå πιλοτικό åðßðåäï. 

Ïé êïéíÝò äéåñãáóßåò στον τομέα áíáìÝíåôáé íá ïäçãÞóïõí óýíôïìá óå äéåèíåßò 

ðñïäéáãñáöÝò êáé ðëáßóéá προτυποποίησης. Ç ýðáñîç êïéíÜ áðïäåêôþí ðñοτύπων 

êáé ðñïäéáãñáöþí áíáìÝíåôáé åðßóçò íá åðéôá÷ýíåé óå ìåãÜëï âáèìü ôçí ïõóéáóôéêÞ 

óýíèåóç ôùí åñåõíçôéêþí ðñïóðáèåéþí όσον αφορά óôçí σχεδίαση ôων υπηρεσίων και 

óôçí åðßëõóç του ìåãÜëïõ áñéèìïý ðñïâëçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé με την εγκαθίδρυση 

τους σε πραγματικά κλινικά περιβάλλοντα.

Óôçí ÅëëÜäá, ïé õðçñåóßåò ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής, êáèþò äéáöáßíåôáé 

ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, ìðïñïýí íá âñïõí ðñüóöïñï Ýäáöïò åîáéôßáò êõñßùò ôùí 

ãåùãñáöéêþí êáé äçìïãñáöéêþí éäéïìïñöéþí. 

Με γνώμονα τις σύγχρονες προοπτικές στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν ζητήματα που 

σχετίζονται με τις κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των υπηρεσιών και θα παρουσιαστούν 

αναλυτικά τα αναμενόμενα οφέλη. 

Η ιατρική πληροφορική και η τηλεϊατρική είναι ένας σύγχρονος τομέας υποστήριξης  

της êëéíéêÞς éáôñéêÞς ο ïðïßος  óõíäõÜæåé ìå ðïëëáðëáóéáóôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôçí 

éáôñéêÞ ãíþóç, ðïõ Ý÷åé áðïêôçèåß êáôÜ ôçí ðÜñïäï ôùí ÷ñüíùí, ôçí ôå÷íïëïãßá 

ôçò ðëçñïöïñßáò (Information Technology) êáé ôá äßêôõá, ìå áðþôåñï óôü÷ï ôçí 

âåëôéóôïðïßçóç ôùí äéáãíùóôéêþí äéáäéêáóéþí, ôùí ìåèüäùí êáé êáô’ åðÝêôáóç 

ôçò ßäéáò éáôñéêÞò.
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Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής εξετάζονται μαζί μιάς και ο 

διαχωρισμός τους είναι πολύ δύσκολος όσον αφορά στις σχεδιαστικές απαιτήσεις, 

στις συνθήκες ανάπτυξης και στους στόχους τους. 

ÂáóéêÝò êáôåõèýíóåéò ãéá ôï ó÷åäéáóìü õðçñåóéþí

Åßíáé êïéíÜ ðáñáäåêôü üôé, ïé ôå÷íïëïãßåò ôçò ðëçñïöïñßáò õéïèåôïýíôáé ðëÝïí óå üëïõò 

ôïõς èåìáôéêïýò ôïìåßò ôçò êáèçìåñéíÞò ðñáêôéêÞò.33 

Στον τομέα της ιατρικής ï êýñéïò óôü÷ïò ôùí óýã÷ñïíùí åñåõíçôéêþí ðñïóðáèåéþí 

της ιατρικής πληροφορικής και της τηλείατρικής åßíáé ç âåëôéóôïðïßçóç ôùí υπηρεσιών, 

þóôå íá åðéôõã÷Üíåôáé ç êáëýôåñç ÷ñÞóç ôçò κλινικής ðëçñïöïñßáò και των πόρων.34

Ïé õðçñåóßåò της αυτές ðáñïõóéÜæïíôáé óÞìåñá ùò êáéíïôïìßá ç ïðïßá ìðïñåß åýêïëá 

íá åéóá÷èåß êáé íá ãßíåé áðïäåêôÞ áðü üëïõò üóïõò äýíáôáé íá õðïóôçñßîïõí éáôñéêÝò 

êëéíéêÝò äéáäéêáóßåò. Ç åìðåéñßá ðïõ Ý÷åé óõóóùñåõôåß ìÝ÷ñé óÞìåñá, ôüóï óôçí ÅëëÜäá 

üóï êáé óôï åîùôåñéêü, áñêåß ãéá íá ðåßóåé êÜèå ðáñáôçñçôÞ ãéá ôçí áíáãêáéüôçôÜ 

ôïõò, áíáãíùñßæïíôáò üìùò ðáñÜëëçëá üôé ç åéóáãùãÞ ôïõò óôá óýã÷ñïíá êëéíéêÜ 

ðåñéâÜëëïíôá óå ìåãÜëç êëßìáêá, åßíáé Ýíá ðåñßðëïêï êáé äõó÷åñÝò Ýñãï. 

ΒáóéêÞ äéáðßóôùóç áðïôåëåß üôé ïé ðåñéóóüôåñåò ðñïóðÜèåéåò åóôéÜæïõí μόνο óôçí 

âåëôéóôïðïßçóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ëïãéóìéêïý ÷ùñßò íá ðñïóìåôñïýíôáé ïé åéäéêÝò 

áðáéôÞóåéò ôçò åêÜóôïôå èåìáôéêÞò υποðåñéï÷Þò.35

Έíá ôõðéêü ðëáßóéï õðçñåóéþí ðïõ áðáéôåßôáé íá υποστηρίζονται από ένα κλινικό ðëÝãìá  

ðåñéëáìâÜíåé: 

õðçñåóßåò äéÜóêåøçò,

õðçñåóßåò áðïóôïëÞò, ëÞøçò êáé äéá÷åßñéóçò των êëéíéêþí äåäïìÝíùí 

ðëçñïöïñßáò,

•

•
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Η óôáäéáêÜ áõîáíüìåíç áðáßôçóç ãéá τη βελτίωση ôïõ âéïôéêïý åðéðÝäïõ, ï 

ìåãÜëïò áñéèìüò åðéóêåðôþí óôá íïóïêïìåßá, ç äéáóêïñðéóìÝíç ãíþóç êáé ç 

õøçëç ðïëõðëïêüôçôá ôùí êëéíéêþí ðñïâëçìÜôùí, ðáñÝ÷ïõí óõíå÷Þ ðßåóç ãéá ôçí 

ãåíéêåõìÝíç áíÜðôõîç ôων υπηρεσιών υποστήριξης.
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õðçñåóßåò ðñüóâáóçς óå äéáóêïñðéóìÝíåò ðçãÝò ðëçñïöïñéþí êáé âÜóåéò 

äåäïìÝíùí, 

και õðçñåóßåò õðïóôÞñéîçò óõíåñãáôéêþí äñÜóåùí.

Η ó÷åäßáóç υπηρεσιών ãéá ôçí õðïóôÞñéîç μιας συγκεκριμένης êëéíéêÞò διαδικασίας 

ðñÝðåé íá ãßíåôáé πάντοτε ìå ãíþìïíá ôéò áðáéôÞóåéò, ôá åéäéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñÝðåé 

íá åðéëõèïýí καθώς και τις υπάρχουσες υποδομές. 

Ìå ãíþìïíá ôïí ðñïóáíáôïëéóìü αυτό, ç åêÜóôïôå ðñïóÝããéóç áíÜðôõîçò μιας 

õðçñåóίας  ðñÝðåé íá óôçñßæåôáé óå äýï âáóéêÝò êáôåõèýíóåéò, ôçí èåùñçôéêÞ êáé ôçí 

ó÷åäéáóôéêÞ:

Ç èåùñçô éêÞ êáôåýèõíóç ó÷åôßæåôáé ìå ôçí ìåèïäïëïãéêÞ áíÜëõóç 

ôùí áðáéôÞóåùí ôçò êëéíéêÞò διαδικασίας. Èåìåëéþäåò æÞôçìá σε αυτήν την 

κατεύθυνση áðïôåëåß ç áíÜëõóç óõìâÜíôùí óτη óõãêåêñéìÝíη “ðåñéï÷ή” 

êáèþò êáé ç áíÜëõóç ôùí παραγόντων åðéôõ÷ßáò ή áðïôõ÷ßáò ôùí éáôñéêþí 

ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí ðïõ πιθανά είχαν áíáðôõ÷èåß πιο πριν.

Ç ó÷åä éáóô éêÞ êáôåýèõíóç, ó÷åôßæåôáé αμιγώς ìå ôïí ó÷åäéáóìü êáé 

ôçí áíÜðôõîç μιας υπηρεσίας έτσι ώστε το τελικό προιόν να υποστηρίζει 

áõîçìÝíï ñõèìü áðüäïóçò.

•

•

•

•
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Επιδιωκόμενοι στόχοι

ÌÝ÷ñé óÞìåñá, οι õðçñåóßåò με βάση τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των δικτύων 

õðïóôÞñéæáí  ôçí ìåôÜäïóç δεδομένων êáé ôçí åäñáßùóç διάσκεψης ìåôáîý äýï 

κόμβων.   

Με την βοήθεια ôùí óýã÷ñïíùí τεχνολογιών (π.χ. γλώσσες προγραμματισμού, 

ðñùôόκολλα, äίκτυα κ.α) ìðïñïýí ðëÝïí íá õðïóôçñé÷èïýí σύνθετες õðçñåóßåò (π.χ. 

ìåôáöïñÜ åíäïóêïðéêþí âßíôåï óå ðñáãìáôéêïýò ÷ñüíïõò, συνεργατικές διαδικασίες 

ê.á.), ìå ðåñéïñéóìïýò ðïõ ó÷åôßæïíôáé μόνο ìå ôéò ôá÷ýôçôåò ìåôáöïñÜò êáé ôçí 

áêåñáéüôçôá ôùí äåäïìÝíùí. 

Το êñßóéìο åñώôçìá ðïõ ôßèåôáé, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ìáò üëá áõôÜ ðïõ áíáöÝñèçêáí 

óôá ðñïçãïýìåíá êåöÜëáéá, σχετίζεται με το ðùò ìðïñïýìå íá ó÷åäéÜóïõìå ìéá 

ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò õðçñåóßá που θα είναι αποδεκτή από τους κλινικούς ιατρούς. Ìéá 

ðïëý êáëÞ μελέτη ãýñù áðü áõôÜ ôá æçôÞìáôá åßíáé áõôÞ ôïõ Doolittle.52

ΚáôÜ ôï ó÷åäéáóìü ìιαò õðçñåóßáò õðïóôήριξης ìιας êëéíéêÞς äéáäéêáóßáς, ôï ðñþôï 

âÞìá åßíáé íá êáèïñéóôïýí åðáêñéâþò ïé óôü÷ïé ãéá ôïõò ïðïßïõò ç õðçñåóßá ðñüêåéôáé 

íá áíáðôõ÷èåß. 

Αρχικά ðñÝðåé íá áðáíôçèåß ôé ðñüêåéôáé õðïóôçñιχθεί και αν η “õðü õéïèÝôçóç” óýã÷ñïíç 

õðçñåóßá åßíáé ðñÜãìáôé ï êáëýôåñïò ôñüðïò åðßôåõîçò ôùí áπαιτήσεων. Óõíåðþò, 

είναι απαραίτητο íá ãßíåé ìια åðéóôáìÝíç áíÜëõóç Ýôóé þóôå íá êáèïñéóôïýí ôá åéäéêÜ 

÷áñáêôçñéóôéêÜ του περιβάλλοντος. 

Γενικότερα μια υπηρεσία πρέπει:

Íá õðïóôçñßæåé ôçν αιτούμενη ðïéüôçôá όσον αφορά στη äéáãíùóôéêÞ êáé 
èåñáðåõôéêÞ äéáäéêáóßáò.

Íá åðåêôåßíåé êáé íá äéåõêïëýíåé ôçí ðñüóâáóç óôá êëéíéêÜ äåäïìÝíá.

Íá ìåéþíåé ôá êüóôç.

Íá õðïóôçñßæåé äõíáìéêÜ ôçí óõíåñãáóßá êáé ôçí ïëïêëÞñùóç.

Êáé ôåëéêÜ, íá õðïóôçñßæåé ôçí óõíå÷éæüìåíç åêðáßäåõóç. 

Óôéò åðüìåíåò ðáñáãñÜöïõò áíáëýïíôáé εκτενέστερα οι παράμετροι ðïõ ðñÝðåé íá 

ëáìâÜíïíôáé óïâáñÜ õðüøç êáôÜ ôï ó÷åäéáóìü ìéáò τέτοιας õðçñåóßáò. 

•

•

•

•

•
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