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Πρόλογος 

Η ενασχόληση μου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον 
προγραμματισμό ξεκίνησε σαν μια ευχάριστη ασχολία στον ελεύθερο 
χρόνο μου. Ξεκινώντας την ειδικότητα της γενικής ιατρικής 
ανακάλυψα ότι η παρακολούθηση χρόνιων ασθενών και η εργασία ως 
οικογενειακός ιατρός που πρέπει να έχει μια συνέχεια στην φροντίδα 
για τον ασθενή ήταν ανέφικτα χωρίς φάκελο ασθενή ή καλύτερα 
ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Ο ηλεκτρονικός φάκελος για μένα ήταν 
πάντα ένα εργαλείο εξίσου απαραίτητο με το στηθοσκόπιο ή τον 
καρδιογράφο. Τα λογισμικά που είχα γνωρίσει μέχρι τότε δεν 
κάλυπταν τις απαιτήσεις που έχει κανείς από ένα εργαλείο που δεν 
πρέπει να γίνει αυτοσκοπός: να είναι γρήγορο στη χρήση, επαρκές και 
αποτελεσματικό. Είχα μάθει να μην βλέπω τους υπολογιστές απλά 
σαν ένα ηλεκτρονικό χαρτί αλλά σαν ένα μαγικό κουτί που μπορούσε 
να μετασχηματίσει κάθε πληροφορία. Έτσι, η χρήση πεδίων κειμένων 
και η απουσία κωδικοποιημένης ιατρικής πληροφορίας ήταν κάτι που 
με αποθάρρυνε. Παρακολουθώντας μια εκπαιδευτική ομιλία με ξένο 
προσκεκλημένο ομιλητή που είχε διοργανώσει η Κλινική Κοινωνικής 
και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακάλυψα 
ότι η αγωνία μου ήταν βάσιμη και υπήρχε εμπειρία από ανάλογες 
προσπάθειες στο εξωτερικό. Αυτά που άρχισα να διαβάζω με αφορμή 
αυτά που άκουσα με έβαλαν σε πειρασμό να κατασκευάσω ένα 
λογισμικό που θα ήταν κατάλληλο για την πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας και τον γενικό ιατρό. Έτσι ξεκίνησε αυτή η διατριβή, ένα 
ταξίδι σε δρόμους που δεν ήταν πάντα γνωστοί και προβλέψιμοι. 
Δύσκολο και χρονοβόρο σε ένα τομέα που απαιτούσε εξειδικευμένες 
γνώσεις προγραμματισμού για την δημιουργία του λογισμικού και 
δεξιότητες στην οργάνωση, στην διοίκηση και στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά που μάλλον ξεπερνούσαν τις δυνατότητες μου.  
Η διδακτορική αυτή διατριβή δεν θα μπορούσε να έχει 
πραγματοποιηθεί χωρίς την εμπιστοσύνη και την βοήθεια των 
καθηγητών που αποτελούν την τριμελή μου επιτροπή και ιδιαίτερα 
του επιβλέποντα καθηγητή κ. Χρήστου Λιονή. Θα ήθελα επίσης να 
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ευχαριστήσω για την βοήθεια και ενεργή συμμετοχή τους, τον 
καθηγητή κ. Henk Lamberts και την Inge Okkes στην ανάπτύξη και 
εφαρμογή του νέου λογισμικού, στην εκπαίδευση και στη χρήση των 
κωδικοποιήσεων. Επίσης, τους συναδέλφους γενικούς ιατρούς κα. 
Θεοδώρα Ζαχαριάδου και κ. Γεωργίο Σαμούτη για το τμήμα που 
αφορά την συμμετοχή της Κύπρου και τον κ. Μανόλη Τσαφαντάκη 
και τον κ. Σπύρο Κλίνη για την βοήθεια τους στις πιλοτικές δοκιμές 
του λογισμικού στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων.  
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Περίληψη 

Τίτλος: Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού κατάλληλου για χρήση 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 
Εισαγωγή: Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο για την συνέχεια στη παροχή φροντίδας στην πρωτοβάθμια. 
Στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες στο παρελθόν 
χωρίς όμως να γίνει γενίκευση κάποιου λογισμικού.  
 
Σκοπός: Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εφαρμογή ενός λογισμικού 
βασισμένο σε αποδεκτές κωδικοποιήσεις κατάλληλου για χρήση στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
 
Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση των υπαρχόντων λογισμικών ΗΦΑ για 
την ΠΦΥ, στο Medline, στο Internet και σε συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια και επιλέχθηκε ένα εξ αυτών ως πρότυπο. 
Καταγράφηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις γενικών ιατρών με την 
χρήση ερωτηματολογίου Ένα νέο λογισμικό αναπτύχθηκε στο οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν οι ταξινομήσεις ICD10, ATC και η ICPC-2, η 
οποία μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Το νέο λογισμικό 
εγκαταστάθηκε και έγινε εφαρμογή του σε μονάδες ΠΦΥ σε Ελλάδα 
και Κύπρο. Η αξιολόγησή του έγινε με καταγραφή της διαδικασίας, 
συνεντεύξεις με τους χρήστες και συμπλήρωση ερωτηματολόγιων. 
 
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν δώδεκα λογισμικά και επιλέχθηκε το 
λογισμικό Transhis ως πρότυπο. Το νέο λογισμικό που 
δημιουργήθηκε καλύπτει τις λειτουργίες που πρέπει να διαθέτει ένα 
λογισμικό ηλεκτρονικού φακέλου και επιπλέον διαθέτει  ταχύτατη 
εισαγωγή βασικής πληροφορίας με κωδικούς ICPC-2, φόρμες 
οριζόμενες από τον χρήστη, ιατρική πληροφορία για φαρμακευτικά 
σκευάσματα, εκτυπώσεις και εισαγωγή εικόνων από σαρωτή ή 
φωτογραφική μηχανή. Κατά την εφαρμογή του καταγράφηκαν αρχικά 
δυσκολίες που σταδιακά επιλύθηκαν. Η χρησιμοποίηση του 
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λογισμικού ήταν αποδεκτή σε όλο το διάστημα της μελέτης. 
Καταγράφηκαν οργανωτικά προβλήματα και συμπεριφορές όπως η 
τεκμηριωμένη από την βιβλιογραφία «resistance to computerization». 
Το λογισμικό αξιολογήθηκε συνολικά θετικά από τους χρήστες, ενώ ο 
βαθμός ικανοποίησής τους αυξήθηκε με την αύξηση του χρόνου 
χρήσης του.  
 
Συμπεράσματα: Το νέο λογισμικό αποτελεί ένα εργαλείο για την 
ΠΦΥ στην Ελλάδα. Η ευρύτερη εφαρμογή του αναμένεται να δώσει 
χρήσιμα αποτελέσματα. 
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Abstract 

Title: Development and evaluation of an appropriate Electronic 
Patient Records System for Primary Health Care 
 
Introduction: The electronic patient records system (EPR) is a 
significant tool for the continuity of care in the primary care setting. 
Several attempts have been made in Greece to establish an EPR for 
primary health care (PHC), but none of them managed to be widely 
accepted.  
 
Aim: The design, the development and the evaluation of an EPR 
system based on appropriate classifications and optimized for use in 
the PHC. 
 
Methods: A systematic review was performed in medical literature 
and the Internet for existing EPR systems in the PHC, to select one as 
prototype. The perceptions among Greek general practitioners about 
classifications and EPR systems and the patterns of use of existing 
EPR systems were analyzed. A new EPR system was developed based 
on Episode of Care and the classifications ICD10, ATC and ICPC-2. 
The new EPR system was installed and evaluated in PHC settings in 
Greece and Cyprus. The evaluation was based on information 
collected during the implementation process, interviews with the users 
and the use of questionnaires. 
 
Results: Twelve EPR systems were found and an EPR system named 
Transhis was selected as prototype. The new EPR system we 
developed was based on minimal data set, optimized for speed, for 
documenting each consultation through ICPC-2 codes. The functions 
that were added included: custom forms created by the user, medical 
information for user assistance, prints through print generator, import 
images facility from scanner or camera. Problems identified during the 
implementation were corrected. The use of the new EPR system was 
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accepted by the users, but organizing problems and attitudes identified 
in the literature as «resistance to computerization» were recorded. The 
new EPR system’s evaluation by the users was positive and their 
satisfaction was increased as its use increased in time. 
 
Conclusion: The new EPR system is a tool for the PHC in Greece. A 
wider adoption of this EPR system will provide useful results. 
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1. Εισαγωγή 
 
1.1 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: ορισμός-περιεχόμενο 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί την βάση της 
πυραμίδας ενός συστήματος υγείας. Είναι η πρώτη και η πιο συχνή 
επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας μιας χώρας. Ορίστηκε το 
1978 από την διακήρυξη της Άλμα Άτα ως «η βασική φροντίδα 
υγείας βασισμένη σε πρακτικές, επιστημονικά και κοινωνικά 
αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογία, που παρέχονται ελεύθερα σε 
άτομα και οικογένειες στην κοινότητα, μέσα από την συμμετοχή τους 
και σε ένα κόστος αποδεκτό για την κοινότητα και τη χώρα που 
ταυτόχρονα επιτρέπει την συνεχή ανάπτυξη της». Καλείται να 
ανταποκριθεί στα προβλήματα υγείας του πληθυσμού στην πρώτη 
εμφάνιση τους, στη διεκπεραίωση αυτών που χρήζουν 
δευτεροβάθμιας φροντίδας, στην πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων 
και νόσων, στην ιατρική παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων και 
στην κοινωνική επανένταξη του ασθενή μετά την ίαση, οργανώνοντας 
και εφαρμόζοντας δραστηριότητες αγωγής υγείας1,2. Περιλαμβάνει 
ένα ευρύ φάσμα από καταστάσεις και δεν περιορίζεται σε ένα 
οργανικό σύστημα, φύλο ή ηλικία. Αντιμετωπίζει οξέα και χρόνια 
προβλήματα υγείας, ασθένειες και σύνδρομα, από θέματα κοινωνικής-
ψυχικής υγείας έως τραυματισμούς, ενώ περιλαμβάνει και 
δραστηριότητες πρόληψης νοσημάτων και προαγωγής της υγείας. Η 
διάγνωση και η θεραπεία αυτών των καταστάσεων δεν είναι ούτε 
εύκολη, ούτε ελάσσονος σημασίας και απαιτούν ειδικούς 
χειρισμούς1,2. Είναι αναμφισβήτητα κρίσιμη και απαραίτητη η σωστή 
οργάνωση και λειτουργία της για την συνολική απόδοση του 
εκάστοτε συστήματος υγείας3. 
 

1.1.1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα, υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(ΠΦΥ) εγκαθιδρύθηκαν νομοθετικά το 19834 με την δημιουργία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Σήμερα, στην ελληνική 



 

 13

επικράτεια υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων υγείας και 
μονάδων ΠΦΥ και τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται αστικά 
κέντρα υγείας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Η βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές τις τελευταίες δεκαετίες 
στην Ελλάδα οδήγησε σε μια διαρκώς αυξανόμενη χρησιμοποίηση 
και συνεπώς ζήτηση των υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη στάσιμη 
την προσφορά πόρων για την λειτουργία της ΠΦΥ. Η αξιολόγηση και 
ο βέλτιστος στρατηγικός σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας στην 
ΠΦΥ συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και 
απαιτεί υποδομή κατάλληλη για έρευνα5,6. 
 
1.1.2 Ηλεκτρονικός υπολογιστής και ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενή  

Η αλματώδης ανάπτυξη της πληροφορικής τις τελευταίες 
δεκαετίες και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στην καθ’ 
ημέρα πράξη με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς, τους καθιστά όλο 
και περισσότερο αποδεκτούς, εύχρηστους και οικονομικά ανεκτούς 
και για τον χώρο της υγείας. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος 
(ΗΦΑ) του ασθενή, μπορεί να αποτελέσει μέσο για καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών υγείας σήμερα καθώς και μέσο βελτίωσης τους στο 
μέλλον1,7. Η χρήση του προτρέπεται και από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, για την επίτευξη υγείας για τον καθένα μέχρι το 
έτος 2010 (παράγραφοι 88-90)8 και η Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει 
την ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου για την παρακολούθηση 
συγκεκριμένων δεικτών υγείας. Επίσης, παρά τις ελλείψεις σε 
μηχανοργάνωση στο ΕΣΥ, υπάρχουν εξαγγελίες για την 
μηχανοργάνωση της συνταγογράφησης των φαρμάκων και την 
υλοποίηση της ηλεκτρονικής αναγραφής και παραγγελίας φαρμάκων. 
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1.2 Έννοιες και Ορισμοί 

1.2.1 «Επεισόδιο νόσου» και «Επεισόδιο φροντίδας» 

Στην ΠΦΥ τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται δύο όροι 
για να περιγράψουν την πορεία ενός νοσήματος και την χρήση 
υπηρεσιών υγείας: «επεισόδιο νόσου» (“episode of disease”) και 
«επεισόδιο φροντίδας» (“episode of care”). Το «επεισόδιο νόσου» 
αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας ή νόσημα, σε έναν 
ασθενή από την έναρξη του, πριν αναζητηθούν υπηρεσίες υγείας και 
για όσο υφίσταται, και μπορεί να διαρκεί χρονικά από λίγες ώρες έως 
και χρόνια, ανεξάρτητα από τις ιατρικές επισκέψεις και πράξεις που 
θα απαιτηθούν9. 

Το «επεισόδιο νόσου» είναι ανεξάρτητο από τις προσωπικές 
πεποιθήσεις του ασθενή για την αρρώστια και τις διαθέσιμες ή 
απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας, όσο κι αν η φυσική του πορεία 
μπορεί να μεταβληθεί από αυτές. Το «επεισόδιο φροντίδας» είναι 
υποσύνολο του «επεισοδίου νόσου» και αναφέρεται σε ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας ή νόσημα, σε έναν ασθενή, από το 
πρώτο αίτημα για χρήση υπηρεσιών υγείας μέχρι την θεραπεία του, ή 
για όσο διάστημα οι υπηρεσίες υγείας έχουν επίδραση στην φυσική 
του πορεία, ανεξάρτητα από τον χρόνο που παρέχονται, το είδος ή τον 
τόπο. Ένα «επεισόδιο φροντίδας» μπορεί να ολοκληρωθεί με την 
θεραπεία, πχ σε λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού, να 
θεραπεύεται κλινικώς  προσωρινά με πιθανότητα επανεμφάνισης στο 
μέλλον, όπως πχ σε μια οσφυαλγία, ή να λήγει με τον θάνατο του 
ασθενή σε μια ανίατη ασθένεια, όπως πχ ο Σακχαρώδης Διαβήτης. 
Αποτελεί το δομικό λίθο της καθ’ ημέρας πράξης στην ΠΦΥ, προάγει 
την ασθενοκεντρική θεώρηση στη συνέχεια της υγειονομικής 
φροντίδας, διαφέρει από τα χρονικά περιθώρια που τίθενται από τους 
ασφαλιστικούς ή άλλους φορείς (ιατρικούς και ερευνητικούς) και 
προσφέρει σημαντικές πληροφορίες τόσο στην κλινική προσπέλαση, 
όσο και σε επιδημιολογικές μελέτες5,9,10. Η αναγνώριση νέων 
νοσολογικών καταστάσεων, απόρροια της παρακολούθησης των ήδη 
διαγνωσμένων νόσων, επιτυγχάνεται με το μοντέλο αυτό1,9. 
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1.3 Κωδικοποιήσεις  και ταξινομήσεις στα πληροφοριακά 

συστήματα 

Η αξιοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού 
φακέλου ασθενή μεγιστοποιείται όταν τα δεδομένα εισάγονται με 
τυποποιημένη και διακριτή μορφή και το λογισμικό μπορεί να 
επεξεργαστεί την πληροφορία ώστε να μπορεί να εξάγει 
αποτελέσματα αναζητήσεων με την μορφή που ζητούνται, είτε μπορεί 
να πραγματοποιήσει λειτουργίες που υποβοηθούν το χρήστη στην 
διάγνωση και στην θεραπεία των νοσημάτων11. Απαιτείται συνεπώς 
μια κωδικοποίηση της πληροφορίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 
αποδεκτή από τους υγειονομικούς που θα χρησιμοποιήσουν το 
πληροφοριακό σύστημα, αλλά και κατάλληλη στην επεξεργασία από 
το λογισμικό του ηλεκτρονικού φακέλου για την περεταίρω μελέτη 
για στατιστικά δεδομένα και δείκτες υγείας. Με αρχικό στόχο την 
στατιστική επεξεργασία της ιατρικής πληροφορίας και την εξαγωγή 
δεικτών δημιουργήθηκαν οι κωδικοποιήσεις και οι ταξινομήσεις 
νοσημάτων και αιτιών θανάτου. Οι κωδικοποιήσεις αυτές 
αντιστοιχούν ένα κωδικό σε μια οντότητα πχ σύμπτωμα, νόσο, αιτία 
θανάτου, φαρμακευτική ουσία, κλπ και δημιουργούν μια κοινή 
γλώσσα μεταξύ των ερευνητών. Η αποδοχή μιας κωδικοποίησης από 
όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες παγκοσμίως και η χρήση του 
ίδιου κωδικού με την αντίστοιχη μετάφραση στην τοπική γλώσσα της 
«ετικέτας» του κάθε κωδικού έχει θετικά επακόλουθα στην επέκταση 
της χρήσης της και στο κλινικό χώρο της ιατρικής, καθώς δημιουργεί 
μια κοινή γλώσσα μεταξύ των υγειονομικών ανεξαρτήτως γλώσσας ή 
περιοχής. Ο ορισμός κριτηρίων εισόδου και αποκλεισμού για την 
χρήση κάθε κωδικού με κλινικά κριτήρια οδηγεί στην δημιουργία των 
ταξινομήσεων, όπου η οργάνωση και η επιλογή των κωδικών σε μια 
ταξινόμηση γίνεται με βάση κάποιο συγκεκριμένο και προ-ορισμένο 
στόχο για την χρήση αυτής της ταξινόμησης12. 
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1.3.1 Παγκόσμια Ταξινόμηση Νοσημάτων και Αιτιών Θανάτου 

Προσπάθειες για την δημιουργία ταξινομήσεων έχουν γίνει 
αρκετές από τον προηγούμενο αιώνα και συγκεκριμένα αναφέρεται η 
πρώτη παγκόσμια ταξινόμηση των νοσημάτων και των αιτιών 
θανάτου (International Classification of Diseases - ICD) το 185313. 
Σήμερα βρισκόμαστε στην δέκατη αναθεώρηση της, γνωστή ως ICD-
10, ενώ χρησιμοποιείται ακόμη και η ICD-9 τροποποιημένη14,15. 
Παράλληλα, μεγάλη διάδοση έχουν και άλλες κωδικοποιήσεις όπως η 
ICPC, η SNOMED, η Read Codes και άλλες λιγότερο διαδεδομένες 
όπως οι Veska (Switzerland), TNM (Austria), NANDA (Iceland), 
CMBS και ATC (Australia),  PSK (Denmark), κ.α. Ο λόγος ύπαρξης 
αυτών των κωδικοποιήσεων είναι κυρίως η εξειδίκευση τους σε ένα 
τομέα υπηρεσιών υγείας, π.χ. η ΠΦΥ, ή το υπάρχον σύστημα-
οργάνωση μιας χώρας15. Αξίζει στο σημείο αυτό να κάνουμε μια 
αναφορά στις τρεις πιο γνωστές κωδικοποιήσεις: την ICD, την 
SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary 
Medicine), την Read Codes και την ICPC. 

Η ICD στην πρώτη της έκδοση ξεκίνησε το 1853, στα πλαίσια 
του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου στατιστικής, στις Βρυξέλλες και ο 
λόγος δημιουργίας της ήταν η στατιστική μελέτη της ιατρικής 
πληροφορίας και η εξαγωγή δεικτών κυρίως για τις αιτίες θανάτου13. 
Τα αδύνατα της σημεία συμπεριλάμβαναν μεταξύ άλλων και την 
αδυναμία να εμπεριέχουν στην κωδικοποίηση τον διαχωρισμό 
νοσημάτων με διαφορετική κλινική σημασία και πρόγνωση.1 Έκτοτε, 
οι επόμενες εκδόσεις, δημοσιεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, περιλαμβάνουν όλο περισσότερους και πιο λεπτομερείς 
κωδικούς και σήμερα έχει φτάσει στην δέκατη έκδοση όπου, πλην 
των νοσημάτων και των αιτιών θανάτου περιέχει συμπτώματα και 
παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Εξακολουθεί όμως να 
παραμένει μια ταξινόμηση για στατιστικές μελέτες και συχνά στον 
ίδιο κωδικό συνυπάρχουν περισσότερες από μια κλινικές οντότητες. 
Η πιο γνωστή της έκδοση που έτυχε ευρείας χρήσης  ήταν η ένατη και 
συγκεκριμένα η τροποποιημένη ICD9 (ICD9-CM Clinical 
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Modification) 14 από τις ΗΠΑ το 1977. Η ICD9-CM αποτέλεσε την 
μέθοδο κωδικοποίησης παντού στις ΗΠΑ και τον Καναδά, λόγω του 
ότι χρησιμοποιήθηκε από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τη λειτουργία 
του ασφαλιστικού συστήματος16. Η ICD9-CM περιέχει επιπλέον 
κωδικούς για κλινικές οντότητες και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η 
ευρύτητα με την οποία χρησιμοποιήθηκε και το οικονομικό κόστος 
μετάβασης στην επόμενη έκδοση την διατηρεί σε χρήση, αν και έχει 
αρχίσει να αντικαθίσταται από την δέκατη έκδοση που εμπεριέχει 
προσθήκες κωδικών για κλινικές οντότητες (ICD10-CM). Η δέκατη 
έκδοση (International Statistical Classification of Diseases, Reason for 
Death and Factors Influencing Health – ICD10) δημοσιεύτηκε το 
1992 και καλύπτει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το φάσμα των 
συμπτωμάτων και νοσολογικών καταστάσεων που συναντά ο κλινικός 
ιατρός17. Περιέχει κωδικούς με τρία ψηφία (ένα λατινικό γράμμα του 
αλφαβήτου και δύο αριθμητικά ψηφία) και κάθε κωδικός μπορεί να 
έχει υποδιαιρέσεις με ένα πρόσθετο αριθμητικό ψηφίο. 

 

1.3.2 Systematized Nomenclature of Medicine και Read Codes 

Η Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) 
δημιουργήθηκε το 1928 στις ΗΠΑ από την ένωση των 
παθολογοανατόμων18-20. Σκοπός της ήταν η αντιστοίχηση ενός 
κωδικού σε κάθε ιατρικό όρο που μπορεί να βρεθεί σε ιατρικό κείμενο 
και η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων για την 
αυτοματοποιημένη αντιστοίχηση κωδικών SNOMED σε κάθε γραπτό 
ιατρικό πόρισμα με βάση το κείμενο που περιέχει, ώστε να 
διευκολύνεται η επεξεργασία τους και η ανάλυση τους σε δεύτερο 
χρόνο. Έτσι, κάθε γραπτή έκφραση μιας ιατρικής οντότητας ελάμβανε 
ένα κωδικό και μπορούσε ένα σύμπτωμα ή ένα νόσημα να έχει 
περισσότερους από ένα κωδικούς εάν υπήρχαν περισσότερες από μια 
γραπτές εκφράσεις για αυτό. Η διάδοση της SNOMED ήταν σχετικά 
μικρή και μόνο από παθολογοανατόμους παρά την ηλικία της και 
παρά την πολύ καλή κάλυψη σε κωδικούς για κάθε νόσο που έχει σε 
σχέση με τις άλλες κωδικοποιήσεις και ταξινομήσεις (>65.000 
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κωδικούς)21. Αντίστοιχα, στην Μεγάλη Βρετανία, δημιουργήθηκε από 
ένα γενικό ιατρό η κωδικοποίηση Read Codes, για κλινική χρήση που 
καλύπτει ιατρικές εκφράσεις συμπτωμάτων και νοσημάτων στην 
ΠΦΥ. Το βρετανικό NHS αναγνωρίζει την ανάγκη για μια 
κωδικοποίηση στην ΠΦΥ και χρησιμοποιεί την επόμενη έκδοση, την 
Read Codes έκδοση 2, σε ιατρεία ΠΦΥ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 
χρήση της όμως δεν επεκτάθηκε15 παρά σε περιορισμένες περιπτώσεις 
σε άλλες χώρες. Η επόμενη έκδοση της Read Codes (έκδοση 3) 
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση του βρετανικού συστήματος 
υγείας και καλύπτει και τις νοσοκομειακές ειδικότητες22. Τελικά, το 
2001 η κωδικοποίηση Read Codes συνενώθηκε με την κωδικοποίηση 
SNOMED, δημιουργήθηκε η κωδικοποίηση SNOMED CT (Clinical 
Terms) και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη από τον οργανισμό 
International Health Terminology Standards Development 
Organization (IHTSDO®). Είναι πολυαξονική κωδικοποίηση και 
περιλαμβάνει πάνω από 400.000 όρους και 1.200.000 διασυνδέσεις 
μεταξύ αυτών των όρων (Ιανουάριος 2009). Σκοπός της SNOMED 
CT είναι η πλήρης κωδικοποίηση όλων των ιατρικών όρων που 
χρησιμοποιούνται και η διασύνδεση μεταξύ τους. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι τόσο το ICD όσο και SNOMED αφορούν όλο το φάσμα της 
ιατρικής, με κωδικοποίηση λεπτομερή σε σχετικά μεγάλο βαθμό, σε 
αντίθεση με το Read Codes που έχει φτιαχτεί από γενικό ιατρό για 
χρήση από γενικούς ιατρούς13,16,18-20,22. 
 

1.3.3 Παγκόσμια Ταξινόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  

Η Παγκόσμια Ταξινόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
(International Classification of Primary Care – ICPC) είναι το πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης και κωδικοποίησης 
νόσων και συμπτωμάτων μετά το ICD, κατασκευασμένο ειδικά για 
χρήση στην ΠΦΥ15,23. Ο παγκόσμιος οργανισμός των γενικών ιατρών 
(World Organization of National Colleges, Academies, and Academic 
Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)) 
δημιούργησε μια επιτροπή ταξινομήσεων (WICC) το 1972, στα 
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πλαίσια του πέμπτου παγκόσμιου συνεδρίου γενικής ιατρικής. 
Μεταξύ άλλων η επιτροπή, συνέταξε το 1975, μια ταξινόμηση, την 
International Classification of Health Problems in Primary Care 
(ICHPPC), πρόγονο του ICPC24. Η ταξινόμηση αυτή ήταν ουσιαστικά 
ένας κατάλογος με τις πιο συχνές διαγνώσεις στην γενική ιατρική, 
στηριζόμενη στην όγδοη έκδοση του ICD. Η δεύτερη έκδοση του 
ICHPPC δημοσιεύτηκε το 1983, ενώ δύο ακόμη ταξινομήσεις για τα 
αίτια αναζήτησης των υπηρεσιών υγείας και την πορεία της υγείας 
των ασθενών προστέθηκαν25-27. Η συνένωση τους έδωσε το ICPC που 
δημοσιεύτηκε το 1987, και δοκιμάστηκε εκτεταμένα στην κλινική 
πράξη στην γενική ιατρική28-33. Σήμερα, βρίσκεται στην δεύτερη 
έκδοση, η οποία δημοσιεύτηκε το 199834. Σημεία κλειδιά για την 
αποδοχή του αποτέλεσαν, η μετάφραση της πρώτης έκδοσης σε 19 
γλώσσες μεταξύ των οποίων και η ελληνική30,35, η πολύ καλή 
αντιστοίχηση του με το ICD-10, και το σημαντικότερο, η δυνατότητα 
παρακολούθησης του ασθενή ανά επίσκεψη και στο διάστημα μεταξύ 
επισκέψεων, παρέχοντας την δυνατότητα παρακολούθησης και 
επιβεβαίωσης της διάγνωσης από τα αρχικά ασαφή συμπτώματα23,29-

30. Αποτέλεσε ακόμη πρότυπο για την δημιουργία κωδικοποίησης για 
τα συμπτώματα που σχετίζονται με την λήψη φαρμάκων36. Ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τις άλλες κωδικοποιήσεις-
ταξινομήσεις είναι ότι η επιλογή των κωδικών και των συμπτωμάτων-
νοσημάτων που κωδικοποιούν, έγινε με βάση επιδημιολογικές 
μελέτες και συμπεριελήφθησαν συμπτώματα και νοσήματα με 
επιπολασμό μεγαλύτερο της μονάδας ανά 1000 επισκέψεις30. Σήμερα 
χρησιμοποιείται στην Ολλανδία, Νορβηγία, Καναδά, Σουηδία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Πορτογαλία15,30, και διερευνάται η 
προσαρμογή του και στις συνθήκες που επικρατούν στις ΗΠΑ. Η 
χρήση του, ως εργαλείο για επιδημιολογικές έρευνες είναι 
σημαντική28. 
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1.4 Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 

1.4.1 Η σημασία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος στην ΠΦΥ 
απαιτεί την προσαρμογή του στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες37-38. 
Η εμπειρία που υπάρχει από την χρήση του ICHPPC-2 και του ICD-9, 
δείχνει ότι χρειάζεται μια συνεχής βελτίωση του υπάρχοντος 
συστήματος και επέκταση του σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
τομείς39-42. Η σημασία να μελετηθούν περισσότερο στην Ελλάδα οι 
συνθήκες που απαιτούνται για την αποδοχή και επιτυχή ένταξη ενός 
υπολογιστικού συστήματος στην καθ’ ημέρα πράξη στην ΠΦΥ, είναι 
μεγάλη εάν θέλουμε να έχουμε θετικά και μόνιμα αποτελέσματα.37-38 
Ένα τέτοιο υπολογιστικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για 
την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και τη μεσοπρόθεσμη μείωση 
του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας43, προτυποποίηση 
της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας στον χώρο της ΠΦΥ, 
παρακολούθηση των δεικτών υγείας με αποτέλεσμα την δυνατότητα 
αναγνώρισης «clinical alerts», της εξαγωγής συμπερασμάτων και της 
διαμόρφωσης  προτάσεων για την τροποποίηση της λειτουργίας του 
συστήματος υγείας προς τον πλέον βέλτιστο τρόπο38,39,42. Η 
δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων που θα συλλεχθούν με 
αντίστοιχα δεδομένα από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, 
μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση προβλημάτων και τελικώς στη 
χρήση δοκιμασμένων μεθόδων με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας και 
επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάση των 
τελευταίων αποφάσεων. Τέλος, η χρήση κωδικοποίησης με το 
πρότυπο του «επεισοδίου φροντίδας» επιτρέπει την καλύτερη 
κατανόηση της εμφάνισης και φυσικής πορείας των χρόνιων νόσων 
και περισσότερες δυνατότητες για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία1.  
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1.4.2 Ιδιαίτερες απαιτήσεις το λογισμικού ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενή για την ΠΦΥ σε σχέση με λογισμικά που 

χρησιμοποιούνται σε άλλες μονάδες υγείας 

Συχνά τίθεται το ερώτημα εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
το ίδιο λογισμικό ΗΦΑ σε κάθε μονάδα υγείας 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ΠΦΥ. Η παροχή 
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και από εξωτερικά ιατρεία 
νοσοκομείων επιτείνει αυτό το ερώτημα.  Η δημιουργία ενός 
λογισμικού ειδικά για τις ανάγκες της μονάδας που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί διευκολύνει και επιταχύνει την χρήση του από αυτούς 
που το χρησιμοποιούν, πχ η ύπαρξη πεδίων και φορμών σε ένα 
λογισμικό που δεν έχει νόημα να συμπληρωθούν επιβαρύνει την 
χρήση του38. Στην ΠΦΥ ο ιατρός αντιμετωπίζει τον ασθενή σε όλο το 
νοσολογικό φάσμα και όχι εστιασμένα σε ένα όργανο ή σύστημα του 
οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοποιήσεις και ταξινομήσεις 
που θα χρησιμοποιηθούν  πρέπει να καλύπτουν τα νοσήματα που 
εμφανίζονται στην ΠΦΥ χωρίς να γίνεται δύσχρηστο το λογισμικό. 
Για παράδειγμα, ένα καρδιολογικό ιατρείο ή μια κλινική μπορεί να 
περιοριστεί σε ένα λογισμικό που περιέχει μόνο το κεφάλαιο του ICD 
για τα καρδιολογικά νοσήματα, στην ΠΦΥ όμως απαιτούνται 
νοσήματα για κάθε όργανο και σύστημα. Ταυτόχρονα, κάποια 
νοσήματα απαντώνται συχνότερα στο γενικό πληθυσμό, ενώ κάποια 
άλλα είναι εξαιρετικά σπάνια9.  
Εάν και τα παραπάνω αρκούν για να δικαιολογήσουν την ανάγκη για 
ιδιαίτερο λογισμικό ΗΦΑ στην ΠΦΥ, η φύση και ο τρόπος άσκησης 
της ιατρικής στην ΠΦΥ επιβάλουν ένα διαφορετικό λογισμικό. Στην 
ΠΦΥ συχνά ένα νόσημα εμφανίζεται στα αρχικά πρώιμα στάδια με 
μια μη ειδική συμπτωματολογία και κλινική εικόνα που δεν επιτρέπει 
τον σαφή ορισμό μιας διάγνωσης με την μορφή της νόσου. Επίσης, 
στην ΠΦΥ μπορεί να απουσιάζουν οι εξειδικευμένες διαγνωστικές 
και απεικονιστικές εξετάσεις ή το νόσημα να βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο («παράθυρο») που δεν είναι δυνατή η εργαστηριακή και 
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απεικονιστική ανάδειξη του. Ο ιατρός της ΠΦΥ διαθέτει μία ειδική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων προσδιοριζόμενη από τις έννοιες του 
επιπολασμού και της επίπτωσης των ασθενειών στην κοινότητα, πολύ 
διαφορετική από εκείνη των νοσοκομείων, για να αναγνωρίσει και να 
καταγράψει στο λογισμικό του ΗΦΑ σημεία και συμπτώματα σε 
αρχικό στάδιο που θα οδηγήσουν στην τελική διάγνωση σε δεύτερο 
χρόνο. Για παράδειγμα, το σύμπτωμα του βήχα σε έναν ασθενή την 
πρώτη μέρα δύναται να αποτελέσει την αρχή ενός επεισοδίου 
πνευμονίας όπου τα τυπικά κλινικά ευρήματα, τα εργαστηριακά 
ευρήματα και η απεικονιστική επιβεβαίωση μπορεί να ακολουθήσουν 
μετά από 1-2 ημέρες. Το λογισμικό ΗΦΑ πρέπει να μπορεί να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες και την παροχή φροντίδα υγείας 
που βασίζεται στο επεισόδιο φροντίδας 9,28,30. 

 

1.4.3 Εμπειρίες από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 

στην ελληνική ΠΦΥ 

Στην Ελλάδα στα πλαίσια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του 
Lund της Σουηδίας χρησιμοποιήθηκε το 1990 η κωδικοποιήση 
ICHPPC-2 σε υπολογιστικό σύστημα καταγραφής και μελέτης 
επισκέψεων στα κέντρα υγείας Σπηλίου και Ανωγείων (Egino-Doit)39-

42. Τα αποτελέσματα από αυτές τις καταγραφές βοήθησαν να γίνουν 
οι πρώτες μελέτες στην Ελλάδα στον τομέα της ΠΦΥ και να 
μελετηθούν οι δείκτες υγείας στην ύπαιθρο41,42. Οι παραπάνω μελέτες 
έγιναν σε συνεργασία με κέντρα υγείας στην Σουηδία με την 
μεσολάβηση της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν ο 
σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ψυχικές νόσοι 
και διαταραχές, οι ηπατίτιδες, τα αίτια θνησιμότητας, κ.α.39,42 
Συνέχεια αποτέλεσε το 1997 ο «Fakelos» ο οποίος δημιουργήθηκε σε 
συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ανωγείων (συνεργασία Ν. 
Αντωνάκη)44 και αποτέλεσε την βάση για το περιεχόμενο του 
πληροφοριακού συστήματος που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτου 
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Ιατρικής Πληροφορικής του ΙΤΕ το 2000 με την συνεργασία της 
Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής. Αποτέλεσε τμήμα 
ενός ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος υγείας που λειτούργησε 
σε δίκτυο και συνέδεσε μεταξύ άλλων και τα κέντρα υγείας με τα 
νοσοκομεία της Κρήτης45. Η κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η ICD-9 και το όλο σύστημα απευθυνόταν σε όλες τις 
ειδικότητες ιατρών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχουν γίνει προσπάθειες 
χρησιμοποίησης υπολογιστικών συστημάτων με αυθαίρετες 
ταξινομήσεις ή με την χρήση του ICD-9, ICPC-1 δίχως να τύχουν 
ευρείας εφαρμογής44,46-47. Η έλλειψη οργάνωσης και προσωπικού 
καθώς και η αντίσταση των επαγγελματιών υγείας στην εισαγωγή 
υπολογιστικών συστημάτων απουσία νομικού πλαισίου δυσχεραίνουν 
την χρησιμοποίηση και συνέχεια τους48. Κατά την έρευνα στην 
βιβλιογραφία δε βρίσκεται επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη των 
συνθηκών και δυσκολιών που απαντώνται κατά τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή υπολογιστικού συστήματος στην ΠΦΥ, αν και 
αρχίζουν να γίνονται τα πρώτα βήματα σε άλλους τομείς της υγείας49-

51. 
 

1.4.4 Περιβάλλον επικοινωνίας  με το χρήστη 

Συχνά επιχειρήματα για την άρνηση των χρηστών να 
χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό ΗΦΑ είναι ο επιπλέον χρόνος που 
απαιτεί η χρήση του και η δυσκολία που έχουν να μάθουν πως 
πραγματοποιούνται κάποιες διαδικασίες πχ η εισαγωγή ενός νέου 
ασθενή ή η αναζήτηση των στοιχείων ενός ασθενή48. Ένας από τους 
σχεδιαστικούς προβληματισμούς σε ένα λογισμικό είναι το 
περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη (interface)38. Αυτό 
απαρτίζεται από δύο συστατικά: τα μέσα εισαγωγής δεδομένων που 
συνήθως είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και τα μέσα 
παρουσίασης δεδομένων που συνήθως είναι η οθόνη του Η/Υ και 
κάποιος εκτυπωτής. Η ευχρηστία, η αποδοχή και η 
αποτελεσματικότητα ενός λογισμικού εξαρτώνται από αυτά38. Η 
χρησιμοποίηση του πληκτρολογίου για την εισαγωγή των δεδομένων 
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προσφέρει ταχύτητα όταν πρόκειται για την συγγραφή κάποιου 
κειμένου, απαιτεί όμως εκπαίδευση του χρήστη. Η χρησιμοποίηση 
συνδυασμού πλήκτρων για την χρησιμοποίηση του λογισμικού (πχ 
την επιλογή από ένα μενού ή την αναζήτηση μιας λειτουργίας) 
απαιτεί εκπαίδευση και απομνημόνευση αυτών των συνδυασμών και 
είναι «εχθρική» για ένα καινούργιο χρήστη, προσφέρει όμως 
ταχύτερη χρήση του λογισμικού και ταχύτερα παραγόμενο έργο. Η 
χρησιμοποίηση του ποντικιού καθιστά εφικτή την χρήση ενός 
λογισμικού από ένα νέο χρήστη με ελάχιστη εκπαίδευση, απαιτεί 
όμως περισσότερο χρόνο σε μόνιμη βάση για την επιτέλεση των 
λειτουργιών της εφαρμογής. Η παρουσίαση της πληροφορίας στην 
οθόνη του Η/Υ αποτελεί σημείο που επηρεάζει την λειτουργικότητα 
και την αποδοχή του λογισμικού. Η ύπαρξη πληροφορίας ή 
γενικότερα κειμένου με ένα σχετικά μικρό μέγεθος χαρακτήρων 
μπορεί να είναι αποδεκτό από νεαρούς σε ηλικία χρήστες αλλά μη 
αποδεκτό από μεγαλύτερους σε ηλικία λόγω οφθαλμολογικών 
προβλημάτων. Επίσης, η προηγούμενη εμπειρία από χρήση 
λογισμικών επηρεάζει την απαιτούμενη εκπαίδευση για ένα νέο 
λογισμικό. Η μέθοδος εκπαίδευσης στο λογισμικό και η συνεχιζόμενη 
υποστήριξη στην λειτουργία του επηρεάζει μακροπρόθεσμα την 
αποδοχή του και την χρήση του37. Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα 
Υγείας στην προσπάθεια του για εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
φακέλου ασθενή θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η υποστήριξη του 
χρήστη είναι τα πιο σημαντικά σημεία για την επιτυχία της εισαγωγής 
ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. 
 

1.4.5 Διαπιστώσεις 

Από την πρώτη αυτή επισκόπηση και ανάλυση της κατάστασης 
στην Ελλάδα προκύπτει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του ρόλου της ΠΦΥ και την 
ύπαρξη της συνέχειας στην παροχή φροντίδας. Τα στοιχεία όπως που 
απαρτίζουν ένα κατάλληλο λογισμικό ΗΦΑ για την ΠΦΥ και οι 
διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να έχει εφαρμογή και αποδοχή 
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δεν είναι ακόμη σαφώς τεκμηριωμένες. Η Ελλάδα δεν καθορίσει 
ποιες κωδικοποιήσεις θα χρησιμοποιηθούν, τι περιεχόμενο και τι 
στόχους θα έχει ένα λογισμικό ΗΦΑ που θα χρησιμοποιηθεί στην 
ΠΦΥ.  
 

 

1.5 Η αναγκαιότητα της μελέτης 

 Η απουσία σε μεγάλο βαθμό χρήσης ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενή στην ΠΦΥ στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλα κράτη και η 
προηγούμενη εμπειρία από άλλα πληροφοριακά συστήματα που δεν 
έτυχαν καθολικής αποδοχής υπογράμμισαν την αναγκαιότητα για την 
πραγματοποίηση αυτής της μελέτης. Η μελέτη έρχεται να απαντήσει 
τα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση στην ΠΦΥ στην Ελλάδα 
αναφορικά με την χρήση ΗΦΑ και πως αποτυπώνεται στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία; 

2. Ποιες κωδικοποιήσεις συμπτωμάτων και νοσημάτων είναι 
κατάλληλες για την ΠΦΥ στην Ελλάδα; 

3. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα λογισμικό ΗΦΑ για την 
ΠΦΥ στην Ελλάδα, τι διαδικασία απαιτείται για την εφαρμογή 
του, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την λειτουργία του και πως 
μπορούμε να το αξιολογήσουμε; 
 

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν 
συνεργασίες της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής 
και με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Τμήμα Γεν. Ιατρικής), την 
επιτροπή ταξινομήσεων (WICC) της Παγκόσμιας Ένωσης των 
Γενικών Ιατρών  (WONCA), της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής 
Ιατρικής, της διοίκησης της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης και του 
Υπουργείου Υγείας της Κύπρου στα πλαίσια ερευνητικών 
προγραμμάτων του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής 
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1.5.1 Σκοπός και στόχος της μελέτης 

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε ο σχεδιασμός, η 
κατασκευή κα εφαρμογή ενός λογισμικού κατάλληλου για χρήση 
στην ΠΦΥ. Οι επιμέρους στόχοι ήταν:  
α) Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού μέσω ανάλυσης της 
υπάρχουσας κατάστασης στην ΠΦΥ και μελέτης της υφιστάμενης 
βιβλιογραφίας σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 
στην ΠΦΥ και των πλέον διαδεδομένων κωδικοποιήσεων, 
β) Η ανάπτυξη/κατασκευή ενός κατάλληλου για την Ελλάδα 
πληροφοριακού συστήματος και τέλος,  
γ) Η πιλοτική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος συτού σε 
μονάδες ΠΦΥ και η αξιολόγηση του. 
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2. Μεθοδολογία 
  
 

2.1 Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιέλαβε: 
α) την συστηματική αναζήτηση στην βιβλιογραφία και στο Διαδίκτυο 
υφιστάμενων λογισμικών ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή την οποία 
ακολούθησε η επιλογή των κατάλληλων κωδικοποιήσεων. 
β) την καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων των γενικών 
ιατρών. 
 

2.1.1 Συστηματική αναζητηση της βιβλιογραφίας και του 

Διαδικτύου για λογισμικά ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή  

Αρχικά έγινε αναζήτηση στην ιατρική βιβλιογραφία και στον 
Παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) του Διαδικτύου (Internet) των 
υπαρχόντων λογισμικών ΗΦΑ με στόχο να βρεθούν λογισμικά που θα 
μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ΠΦΥ στην Ελλάδα. 
Περιελήφθησαν δημοσιεύσεις στην αγγλική και στην ελληνική 
γλώσσα που αφορούσαν κατασκευή ή/και εφαρμογή λογισμικού ΗΦΑ 
στην ΠΦΥ από τις ακόλουθες πηγές: α) Medline για τα έτη 1967 έως 
και 2000 όπου ξεκίνησε η κατασκευή του λογισμικού, β) η ιατρική 
βάση Iatrotek (http://www.mednet.gr/iatrotek/index.html) για τα έτη 
1982 έως και 2000, και γ) web σελίδες στο Διαδίκτυο για λογισμικά 
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή που κατασκευάσθηκαν ή/και 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα οποία βρέθηκαν με την μηχανή 
αναζήτησης Google (http://www.google.com/) το Δεκέμβριο του 
2000. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση 
ήταν συνδυασμοί των λέξεων: electronic, patient, records, system, 
Greece, database, software, “general practice”, “primary care”. Εκτός 
των παραπάνω, περιλήφθηκε και βιβλιογραφία που προτάθηκε από 
πανεπιστημιακά ιδρύματα με τα οποία η Κλινική Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής είχε συνεργασία για άλλα θέματα. Τα άρθρα 
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που επιλέχθηκαν αφορούσαν κατασκευή, εφαρμογή, ή/και 
αξιολόγηση χρήσης λογισμικού ΗΦΑ μόνο στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας. Παράλληλα έγινε αναζήτηση στην βιβλιογραφία για 
την εύρεση δημοσιεύσεων που αφορούσαν δυνατότητες, εφαρμογές 
και κριτήρια αξιολόγησης λογισμικών που είτε είχαν χρησιμοποιηθεί 
σε πιλοτικές κλινικές εφαρμογές πχ λογισμικά για υπενθυμίσεις, είτε 
αφορούσαν μεθοδολογία εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων σε 
μονάδες υγείας. 

 

2.1.2 Καταγραφή απόψεων και  πρακτικών των γενικών ιατρών 

Η εισαγωγή της μηχανοργάνωσης στον τομέα του φακέλου 
ασθενή απαιτεί την ύπαρξη κάποιων θέλγητρων για την χρήση του 
ΗΦΑ που θα οδηγήσουν το προσωπικό να υποστηρίξει μιας τέτοιας 
κλίμακας αλλαγή. Για την καταγραφή των απόψεων και των 
αντιλήψεων των γενικών ιατρών που υπηρετούν στην ΠΦΥ σε σχέση 
με τον ΗΦΑ και την χρήση κωδικοποιήσεων στην ΠΦΥ, 
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 14 ερωτήματα τύπου 
πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και πεδία ελεύθερου κειμένου 
(Παράρτημα 1). Οι ερωτήσεις αφορούσαν δυνατότητα πρόσβασης σε 
Η/Υ στο ιατρείο, εμπειρία από την χρήση Η/Υ και είδος χρήσης, 
έκθεση σε λογισμικό ΗΦΑ, απόψεις σχετικά με την εφαρμογή και 
χρήση λογισμικού ΗΦΑ και εκτιμώμενες ανάγκες εκπαίδευσης. Το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε συμμετέχοντες 
γενικούς ιατρούς και ειδικευόμενους γενικής ιατρικής (ν=97) σε δύο 
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2001: α) ένα σεμινάριο που 
διοργανώθηκε για την εκπαίδευση στη χρήση της ταξινόμησης ICPC-
2 το  Δεκέμβριο και β) ένα ετήσιο παγκρήτιο συνέδριο γενικών 
ιατρών που πραγματοποιήθηκε στο Βάμο της Κρήτης. Την 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολουθούσε σύντομη 
συνέντευξη για την καταγραφή των απόψεων σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και πιθανά προβλήματα στην 
εφαρμογή λογισμικού ΗΦΑ στο ιατρείο που εργάζονταν καθώς οι 
γνώσεις/εμπειρίες σε θέματα που αφορούν τις κωδικοποιήσεις. 
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Συγκεκριμένα κατά την συνέντευξη οι ερωτήσεις σχετικά με την 
χρήση Η/Υ περιλάμβαναν: τι εφαρμογές χρησιμοποιούσαν στον Η/Υ 
και πόσες ώρες την εβδομάδα, πως αξιολογούσαν κατά σειρά 
σπουδαιότητας την χρήση Η/Υ σε ένα ιατρείο, που πρέπει να 
χρησιμοποιείται και τι προβλήματα δημιουργεί από την εμπειρία και 
τις γνώσεις τους. Οι ερωτήσεις σχετικά με τις κωδικοποιήσεις 
περιλάμβαναν: τι εμπειρία υπάρχει από χρήση κωδικοποιήσεων και 
ποιες είχαν χρησιμοποιήσει, σε τι περιπτώσεις χρειάζεται στον 
χάρτινο και στο ηλεκτρονικό φάκελος ασθενή καθώς και ποια είναι τα 
οφέλη και τα προβλήματα από την χρήση κωδικοποιήσεων. 
 

2.1.3 Κριτήρια για την επιλογή ενός λογισμικού πρότυπου 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης λογισμικών, η ανάλυση της 
καταγραφής των απόψεων και αντιλήψεων των γενικών ιατρών, η 
αξιολόγηση  χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη ενός λογισμικού 
ΗΦΑ ως πρότυπο για την δημιουργία ενός κατάλληλου λογισμικού 
για τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα στην ΠΦΥ. Τα 
τυποποιημένα κριτήρια του McDonald38 χρησιμοποιήθηκαν για την 
επιλογή του πιο αποτελεσματικού και εφικτού λογισμικού στην 
εφαρμογή του για την ΠΦΥ, τα οποία περιελάμβαναν: δυνατότητα για 
εγγραφή, αναζήτηση, κωδικοποίηση και αποθήκευση όλων των 
επαφών με τον ασθενή σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο 
χρήσης, την πολυπλοκότητα, την ευκολία εφαρμογής και τη 
συμβατότητα με τα υπάρχοντα λογισμικά ΗΦΑ. Για το επιλεγμένο ως 
πρότυπο λογισμικό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ιατρεία που 
χρησιμοποιείται και υπήρξε συνέντευξη με τους χρήστες του με στόχο 
την καταγραφή της εμπειρίας του και των προτάσεων για βελτίωση 
του. 
 

2.1.4 Κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων κωδικοποιήσεων 

Ως βασικό χαρακτηριστικό για το νέο λογισμικό τέθηκε η 
εισαγωγή της πληροφορίας με τυποποιημένο και διακριτό τρόπο 
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δηλαδή με την χρήση κωδικοποιήσεων-ταξινομήσεων. Η επιλογή των 
καταλληλότερων βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια: καταλληλότητα 
για την ΠΦΥ, ύπαρξη βιβλιογραφίας που να επιβεβαιώνει την αξία 
της και αναγνώριση από επίσημους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (WHO), η Παγκόσμια Ένωση των Γενικών 
Ιατρών (WONCA) και κολέγια γενικών ιατρών σε χώρες με 
ανεπτυγμένη την γενική ιατρική. Εξετάστηκαν οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες κωδικοποιήσεις και ταξινομήσεις από την 
βιβλιογραφία και ζητήθηκε η γνώμη ειδικών σε θέματα 
κωδικοποιήσεων προκειμένου να επιλεχθούν οι πιο κατάλληλες για το 
ελληνικό λογισμικό. Εάν κάποια κωδικοποίηση ή ταξινόμηση δεν 
ήταν μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, η μετάφραση της έγινε 
από δίγλωσσο μεταφραστή με έλεγχο της μετάφρασης από δύο ακόμη 
δίγλωσσους μεταφραστές. Η μετάφραση των ιατρικών όρων 
βασίστηκε στην ευρύτερα αποδεκτή μετάφραση του ICD-952 σε 
συνδυασμό με την χρήση του βιβλίου «Mesh Hellas – Βιοιατρική 
ορολογία»53, και ηλεκτρονικών αγγλοελληνικών λεξικών, γλώσσας 
(G-WORD) και  ιατρικής ορολογίας (Magenta).  Επί απουσίας 
ομοφωνίας, έγινε επιλογή βάση συμφωνίας. 
 

2.2 Κατασκευή του λογισμικού 

Για την δημιουργία του νέου λογισμικού ΗΦΑ τέθηκαν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις: Η λειτουργία του έπρεπε να καλύπτει 
μονάδες υγείας με έναν ή με περισσότερους Η/Υ σε δίκτυο, χαμηλών 
απαιτήσεων σε προδιαγραφές, με διαφορετική έκδοση λειτουργικού 
συστήματος Microsoft Windows ανάλογα με την παλαιότητα του 
H/Y. Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 
έγινε λόγω της εκτεταμένης βάσης χρηστών και της φιλικότητας στη 
χρήση. Για την βέλτιστη και ταχύτερη ανάπτυξη του λογισμικού έγινε 
αγορά συγκεκριμένων δοκιμασμένων “components” κώδικα με τα 
οποία επιτελούνταν συγκεκριμένες λειτουργίες του λογισμικού 
ηλεκτρονικού φακέλου που η εξ αρχής δημιουργία τους κρινόταν 
ασύμφορη. Χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικών 
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Borland Delphi (αρχικά έκδοσης 6 και κατόπιν έκδοσης 7) που 
βασίζεται στην αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού Pascal. 
Η επιλογή αυτή έγινε λόγω του φιλικού περιβάλλοντος για ανάπτυξη 
και διόρθωση των λαθών κατά τον προγραμματισμό του λογισμικού 
και του μεγάλου αριθμού components που διατίθενται με τον πηγαίο 
κώδικα τους σε λογικές τιμές. Χρησιμοποιήθηκαν μετά από αγορά με 
το πηγαίο κώδικα τα components που φαίνονται στον πίνακα 1. Για 
την αποθήκευση της πληροφορίας που εισάγεται από τον χρήστη στο 
λογισμικό χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων Mysql server καθώς 
διατίθεται δωρεάν, διαθέτει μεγάλο αριθμό χρηστών από μελέτες και 
λειτουργεί αξιόπιστα και γρήγορα σε μικρών δυνατοτήτων Η/Υ αλλά 
και σε δικτυακό περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο 
TCP/IP για την επικοινωνία μέσω δικτύου με κρυπτογράφηση SSL 
όπου αυτό ήταν επιθυμητό. Επίσης, υπήρξε πρόβλεψη για την 
διασύνδεση του με εφαρμογές που τροποποιούσαν την λειτουργία του 
και προσέθεταν δυνατότητες. Οι ελάχιστες απαιτούμενες 
προδιαγραφές Η/Υ που τέθηκαν για την χρησιμοποίηση του 
λογισμικού απεικονίζονται στον πίνακα 2. Δημιουργήθηκε ξεχωριστό 
λογισμικό για τον ιατρό, την υποδοχή των ασθενών, την 
παραμετροποίηση του λογισμικού, την χρήση σαρωτή και την 
εκτέλεση ερωτημάτων για την εξαγωγή των δεδομένων. Τέλος, έγινε 
προσπάθεια για την εκτύπωση των συνταγών φαρμάκων και την 
αντικατάσταση του χειρόγραφου συστήματος. Στα πλαίσια της 
υποβοήθησης του χρήστη του λογισμικού ζητήθηκε και ελήφθη από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) η άδεια για την 
ενσωμάτωση στο λογισμικό του καταλόγου των κυκλοφορούντων 
φαρμάκων και του περιεχομένου του Εθνικού Συνταγολογίου. 
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Πίνακας 1: Components που χρησιμοποιήθηκαν 

Όνομα component Υποστηριζόμενη λειτουργία  

TMS component pack Στοιχεία επικοινωνίας με το χρήστη, αυτόματη 

αναβάθμιση 

Fastreport Δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων, εκτυπώσεις 

TrichviewEdit Κειμενογράφος, φόρμες οριζόμενες από το χρήστη 

Eurekalog Αναφορά προβλημάτων, αποστολή καταγραφής 

προβλήματος 

ImageEN  Εισαγωγή / επεξεργασία εικόνων από scanner, 

φωτογραφική μηχανή 

EasyQuery  Δημιουργία ερωτημάτων SQL, μέσω εύχρηστου 

περιβάλλοντος 

KbmMemTable Προσωρινοί πίνακες στη μνήμη με indexers  

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές Η/Υ για τη 

λειτουργία του λογισμικού 

• Επεξεργαστής Intel Pentium II ή AMD K6 600ΜΗz με 128MB Ram ή 

καλύτερος  

• CDROM ή DVD-ROM και σκληρός δίσκος με χωρητικότητα >=2GB, 

RPM>=5200 

• Κάρτα γραφικών με ανάλυση 640x480 ή μεγαλύτερη και οθόνη >=15” 

• Λειτουργικό: Windows 98 ή νεώτερα, πληκτρολόγιο, ποντίκι 

• Προαιρετικά: Κάρτα δικτύου Ethernet, scanner, εκτυπωτής, barcode 

reader 
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2.3 Εφαρμογή και αξιολόγηση του λογισμικού 
 
2.3.1 Περιοχές που εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε το λογισμικό 

Το λογισμικό εγκαταστάθηκε πιλοτικά σε μια θέση εργασίας 
σε ένα κέντρο υγείας (Κέντρο Υγείας Ανωγείων) κατά την διάρκεια 
της ανάπτυξης του με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων 
χρήσης του και την διόρθωση τους. Μετρήθηκε ο χρόνος που 
απαιτείται για να γίνουν επιλεγμένες διαδικασίες που είναι συχνές 
κατά την χρήση του λογισμικού από ένα ιατρό. Σε επόμενο στάδιο, 
έγινε διαδοχικά εφαρμογή στις ακόλουθες μονάδες υγείας: α) σε δύο 
κέντρα υγείας της Κύπρου (ΚΥ Αγλατζιάς και ΚΥ Ιδαλίου) στο 
πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, β) σε ένα 
Κέντρο Υγείας στην Κρήτη (Κέντρο Υγείας Ανωγείων), γ) σε δύο 
κέντρα υγείας της Κρήτης (ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και ΚΥ Βιάννου) 
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος InterReg, και τέλος δ) σε 
επιλεγμένο αριθμό ιατρείων γενικής ιατρικής ανά την Ελλάδα. Σε όλη 
την διάρκεια της εφαρμογής το λογισμικό είχε ρυθμιστεί όταν 
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με 
το πρόβλημα ώστε να είναι δυνατή η επίλυση του και η παροχή 
αναβάθμισης με επιλυμένη την αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα. 

Η μεθοδολογία εφαρμογής, η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων 
του λογισμικού και η αξιολόγηση της εφαρμογής διέφερε ανάλογα με 
τις διαθέσιμες συνθήκες, τις δυνατότητες της κάθε μονάδας και το 
ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε σε κάθε εφαρμογή. Σε δύο κέντρα 
υγείας (ΚΥ Ανωγείων και ΚΥ Σπηλίου) έγινε προσπάθεια για 
μεταφορά των δεδομένων από το υπάρχον λογισμικό ηλεκτρονικού 
φακέλου ασθενή. Για την αξιολόγηση της ευχρηστίας του λογισμικού 
μεταφράστηκε στα ελληνικά κατόπιν αδείας του δημιουργού το 
ερωτηματολόγιο QUIS54 και συμπληρώθηκε από χρήστες του 
λογισμικού. 
 



 

 34

2.3.2 Εφαρμογή και αξιολόγηση σε δύο Κέντρα Υγείας στην Κύπρο 

Στα δύο κέντρα υγείας της Κύπρου η μεθοδολογία εφαρμογής 
ήταν η ακόλουθη: Έγινε επίσκεψη στα δύο κέντρα υγείας, 
καταγράφηκε ο τρόπος λειτουργίας και οι ανάγκες για 
μηχανοργάνωση, καταγράφηκαν με την μορφή συνέντευξης οι 
απόψεις του προσωπικού, επιλέχθηκαν τα σημεία παρέμβασης με την 
χρήση του ΗΦΑ αγοράστηκε ο εξοπλισμός και εγκαταστάθηκε το 
λογισμικό. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού 
περιελάμβανε βασική εκπαίδευση στην χρήση του Η/Υ και εκμάθηση 
της χρήσης του λογισμικού ΗΦΑ και των κωδικοποιήσεων με την 
μορφή σεμιναριακού μαθήματος. Η υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο 
του λογισμικού πραγματοποιήθηκε με εξ αποστάσεως έλεγχο των 
μηχανημάτων μέσω διαδικτύου με την χρήση σύνδεσης ADSL. Έγινε 
προσπάθεια διασύνδεσης με το εργαστήριο μικροβιολογικών 
εξετάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η παρακολούθηση 
και η αξιολόγηση της εφαρμογής και της χρήσης του λογισμικού 
ΗΦΑ πραγματοποιήθηκε για 18 μήνες με μηνιαίες 
προγραμματισμένες συναντήσεις και ήταν κοινή δράση στο πλαίσιο 
μιας άλλης διδακτορικής διατριβής (του Γεωργίου Σαμούτη) με τίτλο 
«Αξιολόγηση μιας πιλοτικής παρέμβασης στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας της Κύπρου»55. Εκεί γινόταν καταγραφή των 
προβλημάτων και εύρεση τρόπων επιλύσεως τους, η εκτίμηση της 
χρήσης του λογισμικού, της επίδρασης στις υπηρεσίες υγείας και της 
οικιοποίησης του λογισμικού με την χρήση ερωτηματολογίων και 
συνεντεύξεων με τους χρήστες του λογισμικού. 
 

2.3.3 Εφαρμογή και αξιολόγηση στο Κέντρο  Υγείας Ανωγείων  

Στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων Κρήτης πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη και καταγράφηκε το υπάρχον λογισμικό ΗΦΑ και 
λογισμικό αρχείου μικροβιολογικών εξετάσεων (LIS) και 
αξιολογήθηκε η εμπειρία του προσωπικού στην χρήση ΗΦΑ. 
Πραγματοποιήθηκε μεταφορά των πληροφοριών από προηγούμενο 
ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, αγορά και προσθήκη νέου εξοπλισμού 
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στον υπάρχον, καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης και εισαγωγή των 
δημογραφικών δεδομένων των ασθενών. Πραγματοποιήθηκε 
διασύνδεση με τον βιοχημικό εργαστήριο και εφαρμόστηκε το 
λογισμικό. Η εκπαίδευση έγινε από ιατρό χρήστη του λογισμικού με 
την μορφή «εκπαίδευσης κατά την εργασία» (on the job training) μετά 
από ένα εισαγωγικό φροντιστηριακό μάθημα. Η αξιολόγηση της 
εφαρμογής έγινε με την καταγραφή σε τακτά χρονικά διαστήματα των 
δυσκολιών-προβλημάτων, της χρήσης του λογισμικού, και της 
γνώμης του προσωπικού για διάστημα τεσσάρων ετών. Η αποτίμηση 
της ευχρηστίας έγινε με το ερωτηματολόγιο QUIS54 και με 
προσωπικές συνεντεύξεις. 
 

2.3.4 Εφαρμογή και αξιολόγηση στα Κέντρα  Υγείας Βιάννου και 

Αγ. Βαρβάρας 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος InterReg που 
υλοποιήθηκε από τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης δημιουργήθηκε ένα λογισμικό που διασυνδέεται με λογισμικό 
ΗΦΑ και παρέχει συμβουλευτικές υπενθυμίσεις και προτροπές στον 
χρήστη του λογισμικού βασισμένες σε κατευθυντήριες οδηγίες. Σε 
δύο κέντρα υγείας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη με καταγραφή της χωροταξίας του 
κέντρου υγείας, της εμπειρίας και διάθεσης του προσωπικού για 
χρήση λογισμικού ΗΦΑ, του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του. 
Εγκαταστάθηκε εξοπλισμός και το λογισμικό ΗΦΑ μαζί με το 
λογισμικό υπενθυμίσεων. Έγινε εκπαίδευση του προσωπικού σε 2 
σεμιναριακά μαθήματα από τεχνικό προσωπικό και εγκαταστάθηκε 
«βοήθεια» με την μορφή εκπαιδευτικού video. Η όλη διαδικασία 
καταγράφηκε και η αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε με επισκέψεις 
στα κέντρα υγείας και καταγραφή των προβλημάτων και των 
δυσκολιών για ένα έτος. Η αποτίμηση της ευχρηστίας έγινε με το 
ερωτηματολόγιο QUIS54 και με προσωπικές συνεντεύξεις. 
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2.3.5 Εφαρμογή και αξιολόγηση σε περιφερειακά ιατρεία στην 

επικράτεια 

Παράλληλα με τα παραπάνω έγινε εγκατάσταση του 
λογισμικού ΗΦΑ  στο ιατρείο γενικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου, και στα περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ): Τυλίσσου, Κορφών, 
Κάτω Ασίτες, Επισκοπής, Αλωνακίων Κοζάνης, Ρογδιάς καθώς και 
σε ιατρείο του ΚΥ Άστρους Κυνουρίας. Η εγκατάσταση έγινε σε 
φορητό Η/Υ είτε άμεσα είτε από απόσταση με την χρήση του 
διαδικτύου και η εκπαίδευση περιορίστηκε στην επίδειξη του 
λογισμικού και στην χρήση των εκπαιδευτικών video που 
περιλαμβάνονται στην βοήθεια. Η αξιολόγηση της λειτουργίας έγινε 
με ημι-δομημένη συνέντευξη μετά από δύο μήνες. 
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3. Αποτελέσματα 
 
 
3.1 Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού 
 
3.1.1 Αποτελέσματα συστηματικής αναζήτησης 

Βρέθηκαν 336 δημοσιεύσεις στο Medline στην αγγλική 
γλώσσα και δύο δημοσιεύσεις από συνεργαζόμενα τμήματα άλλων 
πανεπιστημίων.  Από αυτές μόνο έντεκα δημοσιεύσεις κάλυπταν τα 
κριτήρια που είχαν τεθεί. Επίσης, βρέθηκε μια ελληνική δημοσίευση 
για το λογισμικό «Fakelos»56.  Κατά την αναζήτηση στο world wide 
web του διαδικτύου με τη χρήση των λέξεων-κλειδιών και λογικούς 
τελεστές «OR» και «AND», μαζί με τις παρόμοιες σελίδες «Similar 
pages» βρέθηκαν χιλιάδες σελίδες εκ των οποίων τέσσερα λογισμικά 
ΗΦΑ χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα και συμπεριλήφθησαν στην 
μελέτη. Στον πίνακα 3 φαίνονται τα λογισμικά ΗΦΑ που πληρούσαν 
τους κανόνες της μεθόδου που ακολουθήσαμε56-68. Παράλληλα, μέσα 
από αυτήν την αναζήτηση προέκυψαν δημοσιεύσεις που αφορούσαν 
πιλοτικές εφαρμογές για παρακολούθηση ειδικών νοσημάτων πχ 
Σακχαρώδης Διαβήτης ή η αξιολόγηση συγκεκριμένων λειτουργιών 
πχ λογισμικά με δυνατότητες υποβοήθησης του χρήστη. Η εμπειρία 
που είχε καταγραφεί αν και μη σχετική με την αναζήτηση μας ήταν 
χρήσιμη στην σχεδίαση του λογισμικού. 
 
3.1.2 Αποτελέσματα απόψεων και πρακτικών  γενικών ιατρών 

Συμπληρώθηκαν 33 ερωτηματολόγια (34% συμμετοχή) εκ των 
οποίων τα 28 πλήρως. Τα αποτελέσματα από την καταγραφή της 
χρήσης Η/Υ και υπαρχόντων λογισμικών και οι απόψεις τους έναντι 
των κωδικοποιήσεων όπως προκύπτουν από την συνέντευξη 
φαίνονται και στον πίνακα 4. Μικρός αριθμός (9 άτομα, ποσοστό 
32%) φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κωδικοποιήσεις, ενώ 24 άτομα 
(ποσοστό 85%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν έστω και περιστασιακά 
λογισμικό ΗΦΑ. Σημαντικός επίσης αριθμός (29 άτομα, ποσοστό 
87%) θεωρεί ότι ένα λογισμικό ΗΦΑ είναι απαραίτητο στην ΠΦΥ και 
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επιθυμούν μια κωδικοποίηση. Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι η 
φιλικότητα, η ταχύτητα στη χρήση του και η αποθήκευση 
αποτελεσμάτων εξετάσεων αίματος, ακτινογραφιών και 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων είναι σημαντικά στοιχεία σε ένα 
λογισμικό ΗΦΑ. 
 
 
Πίνακας 3: Λογισμικά που βρέθηκαν κατά την αναζήτηση 

Όνομα Τόπος 
εφαρμογής Πηγή Κωδικοποίηση Σχόλια 

Ελλάδα 

Egino/Doit Σπήλι, Κρήτη Medline & άλλο 
πανεπιστήμιο 

ICHPPC-2 
defined Πρόγραμμα DOS 

Άγνωστο όνομα Καρλόβασι, Σάμος Web ICD-9 
Βασισμένο σε Web, 
υπηρεσίες 
τηλειατρικής 

Health.one Πλωμάρι Web ICD-9 Υπηρεσίες 
τηλειατρικής 

Fakelos 34 ιατρεία ΠΦΥ 
ανά την Ελλάδα Iatrotek ICPC-1, ICD-9 Βασισμένο στην  

ΜS Access  

PHCCIS 16 κέντρα υγείας 
Κρήτη Web ICD-9  

Apollo Ιδιωτικά ιατρεία Web Ιδιωτική  
Εκτός Ελλάδος 

Transhis 

Ολλανδία, 
Μάλτα, ΗΠΑ, 
Ιαπωνία, 
Πολωνία, 
Βέλγιο, Σερβία 

Άλλο 
πανεπιστήμιο ICPC-2  

Mosoriot Κένυα Medline ICD-10  
HIOS Ολλανδία Medline ICPC  
PromptPR Γαλλία Medline UMLS Βασισμένο σε Web 
EpicCare ΗΠΑ Medline ICD-9  

ISAAC project 

Ιταλία, 
Πορτογαλία, 
Ελλάδα, 
Ολλανδία, Δανία

Medline ICPC1 
Χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Balsfjord Νορβηγία Medline Άγνωστη  

 
 
3.1.3 Επιλογή πρότυπου λογισμικού 

Ένα λογισμικό ΗΦΑ που δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια 
στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και ονομάζεται Transhis61,69-70, 
βρέθηκε να πληρεί τα περισσότερα από τα κριτήρια που τέθηκαν και 
επιλέχθηκε ως πρότυπο για την δημιουργία του ελληνικού 
λογισμικού. Έγινε επίσκεψη στην Ολλανδία σε δύο ιατρεία γενικής 
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ιατρικής που το χρησιμοποιούσαν και υπογράφηκε συνεργασία με τον 
Τομέα Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ 
για την μεταφορά τεχνογνωσίας από την χρήση του. Αν και έχει 
δημιουργηθεί για το μη γραφικό περιβάλλον DOS και απουσιάζουν 
δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και εικόνων, 
επιτρέπει την εισαγωγή της κλινικής εξέτασης μόνο με την μορφή 
ελεύθερου κειμένου και δεν επιτρέπει την παραμετροποίηση των 
αναφορών, αξιοσημείωτη είναι η άποψη των χρηστών του για την 
αποτελεσματικότητα του και την ταχύτητα στην χρήση του. 
Εξακολουθεί να είναι σε χρήση σε ιατρεία γενικής ιατρικής σε  
τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Μάλτα, Πολωνία, Βέλγιο), 
καθώς και σε Ιαπωνία και ΗΠΑ70.  
 
 
Πίνακας 4: Απόψεις και αντιλήψεις ελλήνων γενικών ιατρών 

Χαρακτηριστικά χρήσης Η/Υ- λογισμικών ΗΦΑ n*/N**  (%) 
Χρήση Η/Υ στο ιατρείο 28/33 (85) 
Χρήση MS Windows ως λειτουργικό σύστημα 28/28 (100) 
Χρήση πλήκτρων συντομεύσεων σε υπάρχοντα λογισμικά 1/28 (3) 
Περιστασιακή χρήση ΗΦΑ για τους ασθενείς 24/28 (85) 
Εμπειρία από την χρήση κωδικοποιήσεων/ταξινομήσεων 9/28 (32) 
Πλήρες αρχείο θνησιμότητας 1/28 (3) 
Πλήρες αρχείο παραπομπών 3/28 (10) 
Πλήρες αρχείο εμβολιασμών 15/28 (53) 
Τήρηση αρχείου μικροβιολογικών/ακτινολογικών εξετάσεων 12/18 (66) 
Απόψεις-αντιλήψεις γενικών ιατρών n*/N**  (%) 
Η χρήση λογισμικού ΗΦΑ είναι απαραίτητη στην ΠΦΥ 29/33 (87) 
Οι κωδικοποιήσεις βοηθούν στην στατιστική επεξεργασία 15/33 (45) 
Οι κωδικοποιήσεις δημιουργούν συγκρίσιμες καταγραφές 11/33 (33) 
Οι κωδικοποίησης επιταχύνουν την εισαγωγή των δεδομένων 10/33 (30) 
Οι κωδικοποιήσεις δεν καλύπτουν κάθε κατάσταση στην ΠΦΥ 11/33 (33) 
Η χρήση των κωδικοποιήσεων είναι εύκολη 8/33 (24) 
Οι κωδικοποιήσεις χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση 8/33 (24) 
Τα λογισμικά ΗΦΑ επιδεινώνουν το πρόβλημα ασφάλειας των 
δεδομένων 

10/28 (35) 

Η χρήση λογισμικού ΗΦΑ δημιουργεί επιπλέον κόπωση 10/28 (35) 
Η χρήση λογισμικού ΗΦΑ αυξάνει τον μέσο χρόνο επίσκεψης 
στο ιατρείο 

9/28 (32) 

n*: Θετικές απαντήσεις    N**: Ερωτηθέντες 
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3.1.4 Επιλογή κωδικοποιήσεων και ταξινομήσεων 

Από την αναζήτηση στη βιβλιογραφία15 οι κυριότερες 
κωδικοποιήσεις και ταξινομήσεις για συμπτώματα και νοσήματα στην 
ΠΦΥ που εντοπίσθηκαν είναι: η ICPC και η ICD, και ακολουθούσε η 
Read Codes. Η ICPC-2 διαθέτει πίνακα αντιστοίχησης για κάθε 
κωδικό της σε ένα ή περισσότερους κωδικούς ICD-10. Ο συνδυασμός 
χρήσης ICPC-2 όσον αφορά συμπτώματα, εξετάσεις, διάγνωση και 
αντιμετώπιση και του ICD-10 εκεί όπου απαιτείται λεπτομερής 
διάγνωση επιλέχθηκε για το ελληνικό λογισμικό.  

Η κωδικοποίηση που μπορεί χρησιμοποιηθεί με βάση τα 
παραπάνω και χρησιμοποιήθηκε είναι η ICPC-2. Η επιλογή αυτή 
έγινε γιατί: 

α. η κωδικοποίηση ICPC είναι η πιο διαδεδομένη στην ΠΦΥ 
σε όλο τον κόσμο με πολλές ερευνητικές εργασίες να στηρίζονται σε 
αυτή, 

β. βασίζεται σε μικρό αριθμό κωδικών που καθιστά εύκολη την 
εκμάθηση και χρήση της και παράλληλα καλύπτει συμπτώματα και 
νοσήματα που απαντώνται συχνότερα στην ΠΦΥ 

γ. η εξέλιξη της συνεχίζεται και βελτιώνεται συνεχώς, 
λειτουργεί με το πρότυπο «επεισοδίου φροντίδας» που χρειάζεται 
στην ΠΦΥ,  

δ. αυτή θα επιτρέψει την εξαγωγή αποτελεσμάτων που είναι 
συγκρίσιμα με πολλές άλλες χώρες, και  

ε. υπάρχει αντιστοίχηση με την κωδικοποίηση ICD-10. Η 
κωδικοποίηση ICD-10 είναι το σημείο αναφοράς για την 
κωδικοποίηση νοσημάτων σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, 
επιτρέπει την ενσωμάτωση της και σε διοικητικές διαδικασίες του 
συστήματος υγείας.  Η ICPC-2 μεταφράστηκε στα πλαίσια αυτής της 
διδακτορικής διατριβής στην Ελληνική γλώσσα μετά από άδεια και 
υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής 
Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) και της WONCA World. Δεν βρέθηκε διεθνώς 
αποδεκτή κωδικοποίηση για τα κλινικά ευρήματα κατά την φυσική 
εξέταση. Στις φαρμακευτικές ουσίες κερδίζει συνεχώς έδαφος η 
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κωδικοποίηση Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) η οποία 
χρησιμοποιείται και από τον Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων και έτσι 
επιλέχθηκε για χρήση και στο νέο λογισμικό. Στον τομέα των 
ιατρικών πράξεων υπάρχουν από την βιβλιογραφία πολλές και 
διαφορετικές κωδικοποιήσεις (CPT, ICD10-PCS) αλλά δεν υπάρχει 
διεθνή αποδοχή για κάποια από αυτές και προτιμήθηκε να 
χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί ICPC-2 που αν και γενικοί, εκτιμήθηκε 
ότι καλύπτουν τις ανάγκες στην ΠΦΥ.  

 

3.2 Κατασκευή του λογισμικού 

Το λογισμικό που κατασκευάστηκε περιλαμβάνει ξεχωριστή 
εφαρμογή-λογισμικό για τον ιατρό, την υποδοχή, τις ρυθμίσεις του 
προγράμματος, την δημιουργία ερωτημάτων για εξαγωγή των 
δεδομένων, την δημιουργία φορμών οριζόμενων από το χρήστη για 
την εισαγωγή δεδομένων και εφαρμογή για την εισαγωγή εικόνων 
από σαρωτή.  
 
3.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Η πρόσβαση σε κάθε εφαρμογή του λογισμικού γίνεται με 
εισαγωγή ονόματος και κωδικού πρόσβασης χρήστη και μπορεί να 
λειτουργήσει με ένα ή περισσότερους χρήστες, είτε σε ένα τοπικό 
Η/Υ, είτε σε τοπικό δίκτυο εντός ενός κτιρίου, καθώς και σε ένα 
ευρύτερο δίκτυο (πχ WAN, Διαδίκτυο) μέσω κρυπτογραφημένων 
συνδέσεων. Τα ηλεκτρονικά κείμενα βοήθειας (help files) περιέχουν 
παρουσιάσεις πολυμέσων με video και ήχο για τις συνήθεις 
λειτουργίες του προγράμματος. Το λογισμικό εμπεριέχει επίσης 
λειτουργία αποστολής στον κατασκευαστή του λογισμικού (εφόσον 
υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο), των προβλημάτων που 
παρουσιάζονται από την χρήση του, μαζί με στοιχεία για το πως 
εμφανίστηκε το κάθε πρόβλημα ώστε να είναι εφικτή η αναγνώριση 
και η διόρθωση του. Σε κάθε χρήστη των εφαρμογών δίνονται 
«δικαιώματα» για να κάνει συγκεκριμένες λειτουργίες τόσο για την 
διαχείριση των ασθενών όσο και για την παραμετροποίηση του 
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λογισμικού: Έτσι, πχ ένας ιατρός μπορεί να τροποποιεί δεδομένα 
μόνο για επισκέψεις που έχει εισάγει ο ίδιος και όχι για επισκέψεις 
που έχουν εισάγει άλλοι ιατροί. Επίσης, υπάρχουν προσωπικές 
σημειώσεις ανά ιατρό και ξεχωριστά για νοσηλευτές/διοικητικούς σε 
κάθε ασθενή. Επίσης, η εξαγωγή των δεδομένων, η τροποποίηση 
χρηστών / σελίδων για εισαγωγή δεδομένων και άλλες ανάλογες 
λειτουργίες απαιτούν ξεχωριστά «δικαιώματα».  Η εφαρμογή της 
υποδοχής επιτρέπει την αναζήτηση ή εισαγωγή νέου ασθενή, την 
χρήση ραντεβού για εξετάσεις και επισκέψεις και την αντιστοίχηση 
του ασθενή κατά την προσέλευση του σε ένα ιατρείο. Εικόνα της 
εφαρμογής φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 
 
 

Εικόνα 1: Λογισμικό για την υποδοχή ασθενών 
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Εικόνα 2: Παράθυρο αναζήτησης ασθενή 

Εικόνα 3: Εισαγωγή δημογραφικών ασθενή 
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3.2.2 Λειτουργία αναζήτησης ασθενή-εισαγωγής νέου ασθενή 

Η αναζήτηση ασθενή μπορεί να πραγματοποιηθεί με  μόνο ή 
συνδυασμό του ονοματεπωνύμου, ηλικίας, αριθμού μητρώου, λέξεων-
κλειδιών στις σημειώσεις και εμφανίζεται δυναμικά κατά την 
πληκτρολόγηση λίστα ασθενών που ταιριάζουν στα κριτήρια 
αναζήτησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί ώστε να είναι εύκολη και 
γρήγορη η αναζήτηση ασθενών με την εισαγωγή στο πεδίο του 
ονοματεπωνύμου του αρχικού τμήματος του επιθέτου, ονόματος και 
πατρωνύμου με ένα κενό ενδιάμεσα τους. Το παράθυρο της 
αναζήτησης ασθενή φαίνεται στην Εικόνα 2. Επιπλέον βοήθεια 
προσφέρει η αναζήτηση ομόηχων επιθέτων και ονομάτων (πχ με 
διαφορετικά ομόηχα φωνήεντα ι,η,ει ή με διπλά σύμφωνα πχ νν)  
μειώνοντας τις διπλο-εγγραφές. Κατά την εισαγωγή των 
δημογραφικών στοιχείων του ασθενή, υπάρχει ανάλογος μηχανισμός 
αποφυγής εισαγωγής εκ νέου ασθενή ήδη καταχωρημένου, και η όλη 
διαδικασία επιταχύνεται με αυτοσυμπληρούμενα πεδία για τα 
ονόματα και τις πόλεις. Εκτός από την ημερομηνία γέννησης υπάρχει 
η δυνατότητα εισαγωγής της χρονολογίας γέννησης, όπου η ακριβής 
ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη. Η Εικόνα 3, δείχνει την εισαγωγή 
των δημογραφικών ενός νέου ασθενή. 
 
3.2.3 Λειτουργία αποθήκευσης χρόνιων νοσημάτων - αγωγής 

Στην εφαρμογή για τον ιατρό, οι ασθενείς μπορούν να 
ομαδοποιηθούν ανά οικογένεια και να έχουν κοινά στοιχεία σε 
επίπεδο οικογένειας και να είναι διακριτά τα μέλη που την 
απαρτίζουν. Για κάθε ασθενή, υπάρχει φόρμα με την οποία 
καταχωρούνται τα χρόνια νοσήματα, βάση των ταξινομήσεων ICPC-2 
και ICD-10, και τα χρόνια φάρμακα μέσα από εύχρηστο και φιλικό 
περιβάλλον. Ο ιατρός μπορεί να αναζητήσει την διάγνωση με λέξεις 
κλειδιά (Εικόνα 4) ή να επιλέξει από τον κατάλογο με τα κεφάλαια 
ICPC-2 την επιθυμητή διάγνωση επιλέγοντας αρχικά το κεφάλαιο και 
κατόπιν απευθείας τον κωδικό από τους κωδικούς του κεφαλαίου που 
εμφανίζονται μπροστά του. Τέλος, εάν απαιτείται μια πιο 
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εξειδικευμένη διάγνωση μπορεί να επιλέξει διάγνωση βάση της 
ταξινόμησης ICD-10 και με τους κωδικούς ICD-10 που αντιστοιχούν 
στο συγκεκριμένο κωδικό ICPC-2 και υπάρχουν στον πίνακα 
αντιστοίχησης. Η όλη διαδικασία φαίνεται στην Εικόνα 5.  
Αντίστοιχη, φόρμα υπάρχει για την άμεση και εύκολη εισαγωγή της 
χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής. Ο ιατρός 
επιλέγει φαρμακευτικό σκεύασμα από μια λίστα με τα εγκεκριμένα 
φαρμακευτικά σκευάσματα από τον ΕΟΦ αφού το αναζητήσει με 
βάση το όνομα ή την φαρμακευτική ουσία. Η εμφάνιση της 
αναζήτησης είναι δυναμική και αλλάζει με την πληκτρολόγηση. Με 
την χρήση κωδικών ATC είναι δυνατή εμφάνιση σκευασμάτων που 
ανήκουν στην ίδια θεραπευτική ομάδα ή υπο-ομάδα και ο ιατρός 
μπορεί να επιλέξει σκεύασμα άλλης φαρμακευτικής ουσίας που έχει 
το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το οικονομικό κόστος του κάθε 
σκευάσματος είναι εμφανές κατά την επιλογή όπως επίσης και 
πληροφορίες σχετικά με ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες 
ενέργειες, δοσολογία, κλπ εφόσον υπάρχουν στο εθνικό 
συνταγολόγιο. Μετά την επιλογή συγκεκριμένου σκευάσματος είναι 
δυνατή η εισαγωγή στοιχείων για τον αριθμό των εμβαλλάγιων, τον 
τρόπο λήψης, το ποσοστό συμμετοχής του ασθενή, την διάγνωση και 
στοιχεία την περίπτωση που το σκεύασμα έχει προταθεί από άλλο 
ιατρό. Η όλη διαδικασία φαίνεται στην εικόνα 6. 
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Εικόνα 4: Αναζήτηση διάγνωσης με λέξεις κλειδιά 

Εικόνα 5: Εισαγωγή χρόνιων νοσημάτων 
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Εικόνα 6: Επιλογή σκευάσματος για χρόνια φαρμακευτική αγωγή 
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3.2.4 Διαχείριση προβλημάτων υγείας-επισκέψεων 

Σε κάθε επαφή (επίσκεψη στο ιατρείο, επίσκεψη στο σπίτι, 
τηλεφωνική επικοινωνία) με τον ασθενή είναι δυνατή η καταχώρηση 
πληροφορίας για την επαφή, τα ζωτικά σημεία του ασθενή, τα 
προβλήματα υγείας που διαχειρίστηκε ο ιατρός, η καταχώρηση 
αποτελεσμάτων εξετάσεων, η παραγγελία εξετάσεων και η εκτύπωση 
παραπεμπτικών, και η συνταγογράφηση και εκτύπωση της 
φαρμακευτικής αγωγής. Για κάθε πρόβλημα υγείας που διαχειρίζεται 
ο ιατρός σε μια επαφή/επίσκεψη γίνεται εισαγωγή με απευθείας 
κωδικοποίηση με κωδικούς ICPC-2 των παρακάτω: αιτιών 
προσέλευσης / συμπτωμάτων, της διαγνωστικής διαδικασίας στο 
ιατρείο, της διάγνωσης που τίθεται και των προτεινόμενων 
θεραπευτικών οδηγιών ή επιπλέον διαγνωστικών εξετάσεων. Καθώς 
οι επαφές σε κάθε πρόβλημα υγείας ομαδοποιούνται με την μορφή 
«επεισοδίων φροντίδας» ο ιατρός επιλέγει εάν το πρόβλημα αυτό 
είναι ένα νέο πρόβλημα υγείας ή ένα παλαιό καταχωρημένο ή μη στο 
φάκελο ασθενή. Η επιλογή των κατάλληλων κωδικών ICPC-2 και 
ICD-10 γίνεται με τον ίδιο τρόπο που επιλέγεται και μια χρόνια 
διάγνωση. Η όλη διαδικασία είναι ορατή στην Εικόνα 7. Η 
καταχώρηση των ζωτικών σημείων (Εικόνα 8) μπορεί να γίνει για μια 
ή περισσότερες μετρήσεις με το χρόνο που έγιναν ενώ πεδία 
«ελεύθερου κειμένου» για την εισαγωγή σημειώσεων είναι διαθέσιμα 
σε επίπεδο επαφής, προβλήματος υγείας και επεισοδίου φροντίδας. Η 
συνιστώμενη φαρμακευτική αγωγή (Εικόνα 9) επιλέγεται είτε από την 
χρόνια/πρόσφατη φαρμακευτική αγωγή είτε με την επιλογή νέου 
φαρμακευτικού σκευάσματος με το ίδιο τρόπο που επιλέγονται και τα 
σκευάσματα για την χρόνια φαρμακευτική αγωγή.  
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Εικόνας 7: Εισαγωγή  προβλήματος υγείας σε επαφή 
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Εικόνα 8: Καταχώρηση ζωτικών και άλλων σημείων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 9: Επιλογή φαρμακευτικής αγωγής 
 
 
3.2.5 Παραγγελία εξετάσεων – εισαγωγή αποτελεσμάτων 

Για την παραγγελία εργαστηριακών και απεικονιστικών 
εξετάσεων υπάρχει ξεχωριστή φόρμα/παράθυρο μέσω του οποίου 
είναι δυνατή η επιλογή ομάδας εξετάσεων ή κάθε επιθυμητής 
εξέτασης ξεχωριστά. Οι ομάδες εξετάσεων τροποποιούνται ανάλογα 
με τις απαιτήσεις του κάθε ιατρού. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
εισάγονται είτε με πληκτρολόγηση των αποτελεσμάτων είτε με 
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εισαγωγή εικόνων από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή με την χρήση 
πρωτοκόλλου TWAIN ή WIA. Η πληκτρολόγηση των 
αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με εισαγωγή τιμών ή κειμένου. Η 
σάρωση σελίδων/εικόνων γίνεται χωρίς να παρεμποδίζει την χρήση 
του λογισμικού την στιγμή της σάρωσης και η φωτογραφία που 
σαρώθηκε αποθηκεύεται προσωρινά και είναι διαθέσιμη για να 
εισαχθεί σε όποιον ασθενή επιθυμεί ο χρήστης με την προσθήκη 
ανάλογου σχολίου εφόσον απαιτείται. Η διαδικασία φαίνεται στην 
εικόνα 10. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έχουν 
εισαχθεί είναι ορατή σε παράθυρο του λογισμικού διαχρονικά και 
συγκριτικά (Εικόνα 11).  

 

 

3.2.6 Εκτυπώσεις – φόρμες οριζόμενες από τον χρήστη 

Οι εκτυπώσεις σε κάθε επίπεδο της εφαρμογής (συνταγές, 
παραπεμπτικά, εκθέσεις, ενημερωτικά, κλπ) υλοποιούνται με την 
χρήση προτυποποιημένων φορμών που δημιουργούνται από 
εξουσιοδοτημένο χρήστη με την χρήση report generator. Ο report 
generator επιτρέπει την σχεδίαση της μορφής του εγγράφου που θα 
τυπώνεται και της πληροφορίας που θα περιέχει και σε ποια θέση 
(Εικόνα 12). Η δυνατότητα του λογισμικού να διασυνδέεται με άλλα 
λογισμικά επιτρέπει την δημιουργία υπενθυμίσεων προς το χρήστη με 
βάση οδηγίες που προκύπτουν από την σε πραγματικό χρόνο ανάλυση 
των στοιχείων του ασθενή που είναι ορατός στην οθόνη. Μια ακόμη 
σημαντική δυνατότητα για την εισαγωγή της πληροφορίας είναι η 
χρήση φορμών που ορίζονται από εξουσιοδοτημένο χρήστη με βάση 
τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες της κάθε μονάδας ΠΦΥ. Με μια 
ξεχωριστή εφαρμογή δημιουργίας φορμών (Εικόνα 13), ένας 
εξουσιοδοτημένος χρήστης δημιουργεί φόρμες εισάγοντας κείμενο, 
εικόνες ή/και πεδία (listboxes, textboxes, comboboxes, κλπ). Οι 
φόρμες αυτές αντιστοιχίζονται και είναι διαθέσιμες βάση επιλογής σε 
επίπεδο ασθενή, επίσκεψης, νοσήματος ή/και επεισοδίου φροντίδας. 
Η χρήση τους επιτρέπει την εισαγωγή και αποθήκευση επιπλέον 



 

 52

δεδομένων (πχ κλιμακες, ερωτηματολόγια, πρωτόκολλα) για τον 
ασθενή ή την επίσκεψη. Εναλλακτικά, επί απουσίας πεδίων μπορούν 
να παρέχουν ιατρική πληροφορία στον ιατρό με την μορφή κειμένου, 
αποτελώντας εργαλείο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 10: Εισαγωγή εικόνων από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 11: Απεικόνιση εξετάσεων και εμφάνιση εικόνων 
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Εικόνα 12: Δημιουργία εντύπων προς εκτύπωση 
 
 
3.2.7 Υποστήριξη από απόσταση – Εξαγωγή δεδομένων 

Για την υποστήριξη του λογισμικού είχε δημιουργηθεί ειδικό 
λογισμικό βασισμένο στο λογισμικό UVNC με το οποίο ο χρήστης 
του ΗΦΑ μπορούσε να ξεκινήσει μια σύνδεση μέσω του Διαδικτύου 
με το γραφείο υποστήριξης όπου ο τεχνικός μπορούσε να 
παρακολουθεί μαζί με τον χρήστη την οθόνη του Η/Υ του χρήστη και 
με τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού να γίνεται έλεγχος 
και επιδιόρθωση του προβλήματος. Η εφαρμογή αυτή 
χρησιμοποιήθηκε και για εκπαιδευτικούς σκοπούς για ορισμένα 
ιατρεία. Η εξαγωγή των δεδομένων πραγματοποιείται με την χρήση 
ειδικής εφαρμογής (Εικόνα 14), με την οποία ο χρήστης μέσα από 
εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον  μπορεί να σχηματίσει ερωτήματα. 
Σε κάθε αναζήτηση στη βάση δεδομένων με τα ερωτήματα που 
δημιούργησε ο χρήστης, μπορεί να επιλέξει τον αριθμό και το είδος 
των πεδίων που επιθυμεί να λάβει και να τα αποθηκεύσει σε αρχείο 
MS Excel, Extensible Markup Language (XML) και comma delimited 
file (CSV).  
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Εικόνα 13: Δημιουργία φορμών οριζόμενων από το χρήστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 14: Δημιουργία και εκτέλεση ερωτημάτων στη βάση 
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3.3 Αξιολόγηση του λογισμικού 

3.3.1 Χρόνοι επιτέλεσης διαδικασιών 

Κατά την διαδικασία δημιουργίας του λογισμικού και κατά την 
πιλοτική του εφαρμογή μετρήθηκαν οι χρόνοι που απαιτούνται για 
την επιτέλεση συγκεκριμένων, τυπικών και συχνά 
χρησιμοποιούμενων διαδικασιών με στόχο την μείωση του χρόνου 
που απαιτεί η χρήση του. Οι χρόνοι που μετρήθηκαν για: α) την 
εισαγωγή των στοιχείων ενός νέου ασθενή με τέσσερα χρόνια 
νοσήματα και χρόνια φαρμακευτική αγωγή με έξι διαφορετικά 
σκευάσματα ήταν ένα λεπτό, β) την εισαγωγή των στοιχείων μιας 
επίσκεψης με δύο νοσήματα, παραγγελία εξετάσεων  και 
συνταγογράφηση δύο νέων φαρμάκων ήταν λιγότερο του ενός 
λεπτού, και γ) η επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση χρόνιας ή 
πρόσφατης αγωγής οκτώ διαφορετικών σκευασμάτων ήταν μικρότερη 
του μισού λεπτού. Η εκτύπωση εγγράφων στις παραπάνω διαδικασίες 
αυξάνει το χρόνο κατά ένα λεπτό για κάθε εκτύπωση και εξαρτάται 
από τις επιδόσεις του Η/Υ και του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται. 
 
3.3.2 Τεχνικά προβλήματα κατά την εφαρμογή 

Την αρχική έκδοση που εγκαταστάθηκε ακολούθησαν άλλες 
αναβαθμίσεις (ν=108) με στόχο την διόρθωση προβλημάτων και την 
βελτίωση της λειτουργίας του με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις 
των χρηστών. Εμφανίστηκαν και διορθώθηκαν πολλά λάθη που: α) 
αναφέρθηκαν από τους χρήστες (ν=54), β) απεστάλησαν με την 
λειτουργία αποστολής λαθών (ν=41) και γ) αναγνωρίστηκαν πριν να 
εμφανιστούν σε πραγματικές συνθήκες. Στα παραπάνω 
περιλαμβάνονται προβλήματα (ν=18) που οδήγησαν σε απώλεια 
δεδομένων ή αδυναμία εισαγωγής νέας επαφής και προβλήματα που 
επηρέασαν την πρόσβαση σε επιλεγμένο ασθενή (ν=6). Δεν 
παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα που να οδήγησε σε αλλοίωση 
δεδομένων ή σε καταγραφή στοιχείων διαφορετικών από αυτά που 
εισήγαγε ο χρήστης. Παρατηρήθηκαν δύο περιστατικά αδυναμίας 
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χρήσης του φακέλου που οφείλονταν σε βλάβη του λειτουργικού 
συστήματος στον κεντρικό μηχάνημα και διορθώθηκαν.  Δεν 
αναφέρθηκε κάποιο περιστατικό κλοπής δεδομένων των ασθενών, ή 
παραβίασης του απορρήτου του ασθενή που να οφείλεται σε εγγενή 
αδυναμία του λογισμικού. Η εκτύπωση των συνταγών για την 
φαρμακευτική αγωγή αποτέλεσε ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς 
υπήρξαν οργανωτικά και τεχνικά προβλήματα και περιγράφονται 
παρακάτω ανά μονάδα και φάση εφαρμογής. Τα πρώτα αποτελέσματα 
της χρήσης του λογισμικού ανακοινώθηκα σε πανελλήνιο συνέδριο 
γενικής ιατρικής και η ανακοίνωση βραβεύτηκε και δημοσιεύτηκε σε 
ελληνικό περιοδικό. 

 

3.3.3 Αποτελέσματα από τα δύο Κέντρα Υγείας στην Κύπρο 

Στην Κύπρο το λογισμικό εγκαταστάθηκε σε δύο κέντρα 
υγείας και χρησιμοποιήθηκε τους 18 μήνες της μελέτης από 5 ιατρούς 
και 5 νοσηλευτές. Υπολογιστές με σαρωτή και εκτυπωτή 
τοποθετήθηκαν στην υποδοχή ασθενών, στο νοσηλευτικό ιατρείο και 
στα ιατρεία. Η υποστήριξη του εξοπλισμού γινόταν από τους 
τοπικούς τεχνικούς και η υποστήριξη του λογισμικού γινόταν μέσω 
απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω γραμμής ADSL που συνδεόταν 
στο Διαδίκτυο. Η χρήση του Διαδικτύου χρησιμοποιήθηκε και εκτός 
του λογισμικού ΗΦΑ για την αναζήτηση ιατρικής βιβλιογραφίας από 
τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση των χρηστών πραγματοποιήθηκε 
σε ένα πενθήμερο σεμινάριο με από έδρας διδασκαλία κατά το οποίο 
εκπαιδεύτηκαν διοικητικοί υπάλληλοι στην υποδοχή, νοσηλευτές και 
ιατροί.  Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συνεντεύξεις σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τόσο για την αποτίμηση της εφαρμογής όσο για 
την επίλυση προβλημάτων ή εκπαιδευτικών αναγκών. Τα προβλήματα 
που έπρεπε να λυθούν να κατά την την εφαρμογή ήταν τεχνικά και 
οργανωτικά. Η έλλειψη γνώσεων χειρισμού των Η/Υ από τους 
χρήστες, ο φόβος ότι με την μηχανοργάνωση θα μπορούσε να 
ελεγχθεί η άσκηση της ιατρικής, η αγωνία ότι μπορούν να χαθούν τα 
δεδομένα και η πίεση από τους ασθενείς που περιμένουν προτάθηκαν 
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ως προβλήματα. Χαρακτηριστική επίσης ήταν η αγωνία ότι τα 
δεδομένα από τον ηλεκτρονικό φάκελο θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά πρωτόκολλα χωρίς την έγκριση των 
χρηστών. Τεχνικά προβλήματα εμφανίστηκαν στη λειτουργία του 
λογισμικού και διορθώθηκαν αλλά και προβλήματα στον εξοπλισμό 
όπως η ανάγκη για επισκευή του κεντρικού Η/Υ μετά από βλάβη, η 
αδυναμία των εκτυπωτών να εκτυπώσουν συνταγές σε λεπτού πάχους 
χαρτί που ήταν διαθέσιμο. Η υποστήριξη του λογισμικού από 
απόσταση δεν ήταν πάντα εφικτή λόγω των χαμηλών ταχυτήτων 
επικοινωνίας του Διαδικτύου. Οργανωτικά προβλήματα που 
επηρέασαν αρνητικά την εφαρμογή ήταν η άρνηση των εργαστηρίων 
να διασυνδεθούν με το λογισμικό για την απευθείας εισαγωγή των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων και η απαίτηση για χρήση μόνο των 
προτυποποιημένων παραπεμπτικών και όχι η εξαρχής εκτύπωση από 
τον Η/Υ παραπεμπτικών με το ίδιο περιεχόμενο. Θετικά στην 
εφαρμογή επέδρασε η απόφαση του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου 
για να πραγματοποιηθεί αυτή η εφαρμογή, η διαφήμιση του 
εγχειρήματος που ήταν πρωτοπόρο για την Κύπρο και η θετική 
αντίδραση των ασθενών όπου η χρήση του ΗΦΑ αύξανε το αίσθημα 
ασφάλειας. Η αρχική δυσκολία στην χρήση του συστήματος 
βελτιώθηκε με παροχή εκπαίδευσης κατά την εργασία (on the job 
training) χωρίς όμως να αλλάξει ιδιαίτερα η αποδοχή του από το 
ιατρικό προσωπικό. Ένα σημαντικό σημείο που παρέμεινε μέχρι το 
τέλος της παρακολούθησης ήταν το αίσθημα στους ιατρούς ότι το 
λογισμικό περιορίζει την δυνατότητα έκφρασης. Η αξιολόγηση του 
λογισμικού στην Κύπρο αποτέλεσε κοινή προσπάθεια και μιας άλλης 
διδακτορικής διατριβής (του Γεωργίου Σαμούτη) με τίτλο 
«Αξιολόγηση μιας πιλοτικής παρέμβασης στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας της Κύπρου για την βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών» και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σε 
ξενόγλωσσο περιοδικό. 
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3.3.4 Αποτελέσματα από το Κέντρο Υγείας Ανωγείων 

Στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων το λογισμικό εγκαταστάθηκε το 
2004 και λειτουργεί μέχρι σήμερα σε δύο ιατρεία. Κατά την έναρξη 
της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε μετάβαση από προηγούμενο 
λογισμικό ΗΦΑ μόνο των δημογραφικών στοιχείων ασθενών καθώς 
τα νοσήματα και οι επισκέψεις ήταν με την μορφή ελεύθερου 
κειμένου και η κωδικοποίηση τους ενδεχομένως να δημιουργούσε 
λάθη. Η αγορά εξοπλισμού ειδικά για τις συνθήκες που επικρατούσαν 
σε κάθε ιατρείο και η καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης με 
ταυτόχρονη εισαγωγή των δημογραφικών τους στοιχείων αποτέλεσε 
σημαντική βοήθεια για την έναρξη χρήσης. Καθ’ όλη την διάρκεια 
λειτουργίας του λογισμικού δύο φορές ο εξοπλισμός υπέστη βλάβη 
από μεταβολές της τάσης του ρεύματος και ετέθη εκτός λειτουργίας 
το ένα ιατρείο, πρόβλημα που τελικώς αντιμετωπίστηκε με την χρήση 
συστημάτων αδιάλειπτου παροχής (UPS) παντού. Το λογισμικό για 
την αποθήκευση των εργαστηριακών εξετάσεων του βιοχημικού 
εργαστηρίου (LIS) δεν υποστήριζε διασύνδεση με άλλα λογισμικά και 
το κόστος για την αγορά αυτής της δυνατότητας ήταν δυσβάστακτο. 
Τελικά, η διασύνδεση πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού 
λογισμικού το οποίο παρεμβαλόταν μεταξύ του LIS και του εκτυπωτή 
και κατέγραφε τις εκτυπώσεις. Κατασκευάστηκε ειδικό λογισμικό το 
οποίο από το περιεχόμενο των εκτυπώσεων αναγνώριζε τον κωδικό 
φακέλου ασθενή, το είδος και τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 
εισήγαγε αυτόματα τα αποτελέσματα στο λογισμικό ΗΦΑ χωρίς την 
παρέμβαση του χρήστη. Η εκπαίδευση του προσωπικού 
πραγματοποιήθηκε με ένα σύντομο σεμινάριο και κατόπιν με την 
χρήση εκπαίδευσης κατά την εργασία (on the job training) όπου ο 
χρήστης δεχόταν ταυτόχρονα εκπαίδευση και βοήθεια για να 
χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε 
εξαιρετικά χρήσιμη για την εκπαίδευση και είχε καλύτερα 
αποτελέσματα από το σεμινάριο. 

Αρχικά γινόταν μόνο η εισαγωγή των χρόνιων νοσημάτων και 
φαρμάκων για διάστημα τεσσάρων μηνών και ακολούθως η εισαγωγή 
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όλων των ιατρικών παρεμβάσεων. Η εκτύπωση των συνταγών 
φαρμακευτικής αγωγής αποδείχτηκε ένα εμπόδιο καθώς δεν υπάρχει 
διαθέσιμος για αγορά εκτυπωτής που να μπορεί να τυπώσει συνταγή 
σε μπλοκ πάχους 1cm όπως είναι τα συνταγολόγια των ασφαλιστικών 
φορέων στην Ελλάδα. Τελικά, η λύση δόθηκε με την κοπή του 
φύλλου της συνταγής που λαμβάνεται από το φαρμακείο και η 
εκτύπωση σε αυτό της συνταγής σε κανονικό εκτυπωτή τύπου inkjet. 
Στο απόκομμα που απομένει στο βιβλιάριο επικολλάται αυτοκόλλητο 
διαστάσεων 10x4cm στο οποίο θερμικός εκτυπωτής τύπου barcode 
τυπώνει τα απαιτούμενα στοιχεία της συνταγής (Εικόνα 15). Δεν 
υπήρξε πρόβλημα αποδοχής των συνταγών από κανένα ασφαλιστικό 
ταμείο πλην του ΙΚΑ το οποίο εγγράφως υπενθύμισε την ύπαρξη 
οδηγίας με την οποία οι συνταγές πρέπει να είναι χειρόγραφες με  
βαθειά κυανή μελάνη. Σε τεκμηριωμένη έγγραφη απάντηση με την 
πρόσφατη νομοθεσία που δεν απαιτεί η συνταγή να είναι χειρόγραφη 
κάμφθηκε η επιμονή του τοπικού παραρτήματος του ΙΚΑ. Τέλος, 
χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα για σάρωση και εισαγωγή εικόνων 
που αφορούσε πορίσματα απεικονιστικών εξετάσεων και 
γνωματεύσεις άλλων ιατρών, ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και άλλων 
χρήσιμων στοιχείων για την υγειονομική φροντίδα. Συνολικά 
εισήχθησαν 3646 ασθενείς με 11239 επισκέψεις για 9238 προβλήματα 
υγείας ενώ έχουν αποθηκευτεί 682 εικόνες.  

Η αντιμετώπιση από το προσωπικό υπήρξε διφορούμενη: Η 
χρήση του για αναζήτηση δεδομένων από το ιστορικό του ασθενή, τα 
φάρμακα, και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
υπήρξε καθολική. Η εισαγωγή όμως νέων δεδομένων και ειδικά 
πληροφορίας που δεν αφορά χρόνια νοσήματα και φάρμακα υπήρξε 
περιορισμένη. Σημασία για το τελικό αποτέλεσμα διαδραμάτισαν η 
διάθεση του διευθυντή του Κέντρου Υγείας να υποστηρίξει το 
συγκεκριμένο λογισμικό, η διασύνδεση με το LIS, η άθροιση ιατρικής 
πληροφορίας που είναι χρήσιμη για την κλινική απόφαση και η 
ενσωμάτωση του εθνικού συνταγολογίου και των κυκλοφορούντων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων. Από τις συνεντεύξεις του προσωπικού 
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το κύριο ανατρεπτικό στοιχείο για την χρήση του αναφέρεται η 
έλλειψη χρόνου και εμπειρίας από την χρήση του με ταυτόχρονη 
όμως άρνηση για χρήση του σε συνθήκες που δεν υπάρχει 
υπερβολικός φόρτος εργασίας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν αποχρώσες 
ενδείξεις ότι ο φόβος για την παρακολούθηση των ιατρικών 
πρακτικών, των επιλογών στην συνταγογραφία και η τυχόν 
αξιοποίηση των δεδομένων για ερευνητικές μελέτες και δημοσιεύσεις 
δρα ανασταλτικά. Ταυτόχρονα, μνημονεύεται ευθαρσώς ότι δεν 
αποτελεί καθήκον στην εργασία η χρήση ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 15: Εκτυπώσεις συνταγών ΙΚΑ 
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3.3.5 Αποτελέσματα από τα Κέντρα Υγείας Βιάννου-Αγ. Βαρβάρας 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος InterReg έγινε 
εφαρμογή του λογισμικού ΗΦΑ στα κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας 
και Βιάννου και έγινε προσπάθεια για την μετάβαση στο Κέντρο 
Υγείας Σπηλίου από ένα υπάρχον λογισμικό ΗΦΑ στο νέο λογισμικό. 
Από την μελέτη των δεδομένων στον υπάρχον ΗΦΑ του ΚΥ Σπηλίου 
διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των δεδομένων που αφορούσε 
διαγνώσεις και φάρμακα είχε εισαχθεί με την μορφή σχολίων σε πεδία 
«ελευθέρου κειμένου» με αποτέλεσμα την δυσκολία στην εισαγωγή 
των δεδομένων στο νέο λογισμικό όπου διαγνώσεις και φάρμακα 
ήταν με την μορφή κωδικών των κωδικοποιήσεων ICPC-2. ICD-10, 
ATC. Ταυτόχρονα, υπήρξε αντίδραση από το προσωπικό στην όποια 
αλλαγή του λογισμικού. Για τους λόγους αυτούς το ΚΥ Σπηλίου δεν 
συμπεριελήφθη στην μελέτη.  Στα υπόλοιπα δύο κέντρα υγείας 
αγοράστηκε εξοπλισμός που περιελάμβανε Η/Υ, σαρωτές, εκτυπωτές 
και ιατρικό εξοπλισμό (καρδιογράφους, στηθοσκόπια), 
εγκαταστάθηκε από πτυχιούχο πληροφορικής και πραγματοποιήθηκε 
εκπαιδευτικό σεμινάριο για την χρήση του.  Δεν εγκαταστάθηκε 
εξοπλισμός για εκτύπωση των συνταγών και δεν πραγματοποιήθηκε 
διασύνδεση με λογισμικό LIS καθώς τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας 
δεν διέθεταν. Το λογισμικό ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 
διασυνδέθηκε με λογισμικό που παρήχθη στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος για την εμφάνιση υπενθυμήσεων που 
βασίζονταν σε κατευθυντήριες οδηγίες και προσαρμόζονταν ανάλογα 
με το ιστορικό και τα αποθηκευμένα δεδομένα στο φάκελο του 
ασθενή ο ιατρός άνοιγε. Χρησιμοποιήθηκε από τρεις ιατρούς στο ΚΥ 
Αγίας Βαρβάρας και δύο ιατρούς, ένα νοσηλευτή και ένα διοικητικό 
στο ΚΥ Βιάννου. Σε χρονικό διάστημα ενός έτους (1/10/2007 έως 
31/9/2008) στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας εισήχθησαν 860 ασθενείς, 912 
επισκέψεις και καταγράφηκαν 953 προβλήματα υγείας. Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα στο ΚΥ Βιάνου εισήχθησαν 404 ασθενείς με 78 
επισκέψεις και 1065 προβλήματα υγείας. Και στα δύο κέντρα υγείας 
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δεν αποθηκεύτηκαν εικόνες από σαρωτή ή καρδιογράφο. Από τις 
καταγραφές των συνεντεύξεων προκύπτει ότι το λογισμικό είναι 
αποδεκτό σαν περιεχόμενο η χρήση του όμως δυσχεραίνεται από την 
έλλειψη κάποιου κινήτρου για να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, η 
εκπαίδευση στην χρήση του αναφέρεται σαν ελλιπής παρά την 
ύπαρξη video εκπαίδευσης που είναι συνεχώς διαθέσιμα. Έκτοτε δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί άλλο λογισμικό ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 
σε αυτά τα δύο κέντρα υγείας. 
 
3.3.6 Αποτελέσματα και αξιολόγηση από περιφερειακά ιατρεία της 

επικράτειας 

Η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή σε μονοθέσια 
ιατρεία έδωσε ανάλογα αποτελέσματα με την εφαρμογή σε κέντρα 
υγείας. Σε κάποια ιατρεία υπήρξε αποδοχή και χρήση του λογισμικού 
σε άλλοτε άλλο βαθμό ενώ σε κάποια δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. 
Στο ΠΙ Κάτω Ασιτών ο Η/Υ υπέστη βλάβη από τις μεταβολές της 
τάσης του ρεύματος με αποτέλεσμα την απώλεια των δεδομένων που 
είχαν εισαχθεί. Σε όλα τα ιατρεία έγινε σταδιακή χρήση (αρχικά 
χρόνια νοσήματα-φάρμακα εκτός των εργάσιμων ωρών και κατόπιν 
πλήρη χρήση στο ιατρείο) και υποβοήθηση σε προβλήματα με την 
χρήση του λογισμικού απομακρυσμένης βοήθειας. Από τα οκτώ 
ιατρεία που εγκαταστάθηκε το λογισμικό μόνο το Ιατρείο Γενικής 
Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το ΠΙ Αλωνακίων 
Κοζάνης έφτασαν σε πλήρη εφαρμογή. Τρία ιατρεία χρησιμοποίησαν 
το λογισμικό μόνο για χρόνια νοσήματα και φάρμακα (ΠΙ Τυλίσσου, 
το ΠΙ Ρογδιάς και το ΠΙ Κάτω Ασιτών) ενώ τα άλλα τέσσερα (ΠΙ 
Κορφών, ΠΙ Επισκοπής, ΚΥ Άστρους Κυνουρίας) δεν προχώρησαν 
σε χρήση. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η αναζήτηση από τους 
χρήστες κάποιου κίνητρου για την χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενή, με κυρίαρχα την δημιουργία ερευνητικών εργασιών και την 
καλύτερη παρακολούθηση του ασθενή. Σημαντικό επίσης είναι ότι 
όπως προκύπτει από την συνέντευξη είναι ότι όσοι δεν 
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χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο λογισμικό δεν επέλεξαν κάποιο 
άλλο για χρήση. 
 
3.3.7 Αποτελέσματα από την εφαρμογή του ερωτηματολογίου 

QUIS (εκτίμηση ευχρηστίας) 

 Από τους 19 χρήστες του λογισμικού που δόθηκε προς 
συμπλήρωση το ερωτηματολόγιο QUIS μόνο οι 17 (89% συμμετοχή) 
το επέστρεψαν συμπληρωμένο. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 37 (30-48) 
και οι 9 ήταν άνδρες. Όλοι είχαν χρησιμοποιήσει το λογισμικό για 
τουλάχιστον 1 χρόνο και όλοι είχαν χρησιμοποιήσει ένα λειτουργικό 
σύστημα, επεξεργαστή κειμένου, σαρωτή και εκτυπωτή. Τα 
αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων QUIS 
φαίνονται στον πίνακα 6 και δείχνουν ότι η φιλικότητα του 
λογισμικού κινείται στα επίπεδα του αποδεκτού και εφικτού από 
χρήστες που δεν προέρχονται από επαγγέλματα με εγγενή εκπαίδευση 
στους Η/Υ. 
 
 
Πίνακας 6: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου QUIS 

Κατηγορίες ερωτήσεων 
Μέσος 

όρος 
Αποκλίσεις 

Γενικές απόψεις έναντι της εφαρμογής 7.2 6 - 8 

Οθόνη 7.1 5 - 8 

Ονοματολογία και πληροφορία του 
συστήματος 

8.6 8 - 9 

Εκμάθηση 4.8 4 - 6 

Δυνατότητες της εφαρμογής 8.7 6 - 9 

Τεχνικά εγχειρίδια και on-line βοήθεια 7.4 7 - 9 

Οnline μαθήματα με video 8.1 8 - 9 
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4. Συζήτηση 
 
 
4.1 Κύρια ευρήματα και γενικές διαπιστώσεις 

Η παρούσα προσπάθεια, δεν είναι η πρώτη προσπάθεια για την 
δημιουργία και την εφαρμογή ενός λογισμικού ΗΦΑ στην ΠΦΥ στην 
Ελλάδα. Ανάλογες προσπάθειες χρήσης κωδικοποίησης και 
ανάπτυξης και χρήσης λογισμικών ΗΦΑ έγιναν στο παρελθόν από 
την ΕΛΕΓΕΙΑ71 και την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής  
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης56-57 και υπάρχει σημαντική 
εμπειρία από τέτοιου είδους προσπάθειες ακόμη και με την χρήση 
κωδικοποιήσεων όπως το ICPC-172, το ICD-960 και παλαιότερα το 
ICHPPC-2 Defined41 αλλά και από ατομικές δραστηριότητες73. Η 
διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες προσπάθειες ήταν ότι έγινε 
προσπάθεια για μια πιο συστηματική και εκτεταμένη προσέγγιση 
στην δημιουργία και στην προσαρμογή ενός λογισμικού ΗΦΑ στις 
ανάγκες των χρηστών στην Ελλάδα.  

Με βάση την αναζήτηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για 
ήδη υπάρχοντα λογισμικά ΗΦΑ, αποφασίσαμε ότι ένα φιλικό προς το 
χρήστη λογισμικό βασισμένο σε κωδικοποιήσεις και ταξινομήσεις με 
οργάνωση των επισκέψεων σε επεισόδια φροντίδας, θα ήταν 
κατάλληλο για την ΠΦΥ στην Ελλάδα. Έγιναν προσπάθειες για την 
αξιοποίηση Η/Υ χαμηλού κόστους και διατήρηση του κόστους 
εφαρμογής σε χαμηλά επίπεδα, με ταυτόχρονη κτήση του πηγαίου 
κώδικά σε κάθε σημείο του λογισμικού ακόμη και για τα components 
που αγοράστηκαν.  Η δημιουργία του περιβάλλοντος του 
προγράμματος έγινε με τρόπο που να επιτρέπει την άμεση και 
γρήγορη πρόσβαση σε όλη την παλαιότερη πληροφορία για κάθε 
ασθενή, αλλά και την σωστή επιλογή κωδικών από τις ταξινομήσεις 
χωρίς να απαιτείται η αποστήθιση των κωδικοποιήσεων. Τα 
παραπάνω έρχονται σε συμφωνία με τις καταγραφείσες απόψεις και 
ανάγκες των γενικών ιατρών γενικότερα όπως φαίνεται και από 
ανάλογες προσπάθειες στη βιβλιογραφία74. Οι περισσότεροι θα 
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ήθελαν ένα γρήγορο στην χρήση λογισμικό με την χρήση 
ταξινομήσεων, αν και θεωρούν ότι η χρήση τους δεν είναι εύκολη. 
Πραγματικά, η επιλογή μιας ταξινόμησης έχει ως μειονέκτημα ότι 
απαιτεί από τους γενικούς ιατρούς να ξέρουν να κωδικοποιούν, να 
είναι πιο συγκεκριμένοι στις διαγνώσεις τους και να έχουν 
εξοικειωθεί με την χρήση των κωδικών της. Οπωσδήποτε, υπάρχουν 
ερωτηματικά στη βιβλιογραφία σχετικά την αξία της απευθείας 
κωδικοποίησης συμπτωμάτων και διαγνώσεων, έναντι πεδίων 
ελευθέρου κειμένου και της δυναμικής της έκφρασης που αυτά 
προσφέρουν75. 

Στη μελέτη αυτή επιλέχθηκε η χρήση της ταξινόμησης ICPC-2, 
σε συνδυασμό με μια πιο εκτεταμένη και λεπτομερή, όπως η ICD-10, 
με στόχο την δυνατότητα να καταγραφεί κάθε κλινική κατάσταση 
στην ΠΦΥ με την απαιτούμενη ακρίβεια9,28. Η εγγενής αντιστοίχιση 
κάθε κωδικού ICPC-2 σε έναν ή περισσότερους κωδικούς ICD-10, 
αποδείχτηκε αποτελεσματική τόσο για την εύκολη και γρήγορη 
επιλογή του σωστού κωδικού από τον ιατρό όσο και για την 
συμβατότητα που υπάρχει στην διασύνδεση της ΠΦΥ με ιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων στα νοσοκομεία και σε άλλες μονάδες υγείας, 
όπου χρησιμοποιείται το ICD-1023,76. Επιπλέον, η ταξινόμηση ICPC-2 
περιλαμβάνεται πλέον στην οικογένεια των ταξινομήσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υποστηρίζεται σήμερα από την 
WONCA και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Transhis που επιλέχθηκε ως πρότυπο λογισμικό (αν και 
παλαιάς κατασκευής), σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για την ΠΦΥ 
και βασίζεται στην ιδέα της ασθενοκεντρικής προσέγγισης και 
οργάνωσης των προβλημάτων υγείας του ασθενή σε επεισόδια 
φροντίδας, και στην εκτεταμένη χρήση του ICPC. Χρήσιμες 
λειτουργίες περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως: εκτυπώσεις,  
προτεινόμενες αγωγές ανά διάγνωση, οδηγίες για ασθενείς, 
ενσωματωμένη βιβλιογραφία, υπενθυμίσεις, στατιστικές αναλύσεις 
και γραφήματα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την επιτυχημένη και 
συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα πορεία του μας οδήγησαν να το 
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επιλέξουμε. Η λειτουργία σε δίκτυο, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
και του φιλικού περιβάλλοντος που παρέχουν τα MS Windows, 
καθώς και επιπλέον δυνατότητες που έλειπαν, όπως η χρήση φορμών 
οριζόμενων από τον χρήστη, οι παραμετροποιημένες εκτυπώσεις, η 
προσθήκη της εφαρμογής για την υποδοχή, η εξαγωγή των δεδομένων 
σε σύγχρονα formats με την χρήση ερωτημάτων που επιθυμεί ο 
χρήστης, και οι προσαρμογές που απαιτούν οι ελληνικές συνθήκες 
στην ΠΦΥ, προστέθηκαν στο νέο λογισμικό. 

Η επιλογή και ο ορισμός της ελάχιστης πληροφορίας που 
απαιτείται για κάθε νόσημα σε κάθε επαφή του ασθενή με τις 
υπηρεσίες υγείας, αποτελεί κρίσιμο σημείο για την δημιουργία ενός 
λογισμικού ΗΦΥ, καθώς επιδρά τόσο στην αποδοχή του από τους 
χρήστες, όσο και στο χρόνο που απαιτείται για την χρήση του σε 
απαιτητικές συνθήκες από πλευράς διαθέσιμου χρόνου ενώ αποτελεί 
σημαντικό πεδίο συζήτησης στη βιβλιογραφία σήμερα. Η δυνατότητα 
για εισαγωγή επιπλέον πληροφορίας πέραν της βασικής (όπου αυτό 
είναι επιθυμητό) με την χρήση φορμών που ορίζονται και 
προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μονάδας ΠΦΥ, φαίνεται να 
αποτελεί μια αποδεκτή πρακτική. Η προσθήκη υπενθυμίσεων 
βασισμένων σε κατευθυντήριες οδηγίες αναμένεται να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα του κλινικού ιατρού και αυτό θα εδραιώσει 
ακόμη περισσότερο την αξία ενός τέτοιου λογισμικού όπως 
αναφέρεται και σε ανάλογες εργασίες77. Το καινούργιο που έρχεται να 
παρουσιάσει το νέο λογισμικό είναι η συμμετοχή του ηλεκτρονικού 
φακέλου του ασθενή στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση του γενικού 
ιατρού, με την άμεση και συνεχή παροχή νέας ιατρικής πληροφορίας 
και γνώσης και σε αυτό αναμένονται αποτελέσματα. 

Συνολικά από όλες τις προσπάθειες εφαρμογής του, από την 
αξιολόγηση της εκπαίδευσης και από τα ερωτήματα των χρηστών 
προκύπτει ότι η εκπαίδευση με διαλέξεις δεν αποδίδει τόσο όσο η 
εκπαίδευση κατά την εργασία. Αντίθετα το αρχείο βοήθειας και οι 
παρουσιάσεις με πολυμέσα ήταν βοηθητικές για την υπενθύμιση 
λειτουργιών που δεν είναι σε συχνή χρήση αν οι χρήστες συχνά 
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αναφέρουν ότι ξεχνούν την ύπαρξη τους. Η άμεση διόρθωση 
κρίσιμων προβλημάτων, η βοήθεια την στιγμή που συναντάται κάποια 
δυσκολία και η υπενθύμιση του πως πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
λειτουργία είναι συχνά αιτήματα από τους χρήστες.  Η χρήση των 
ταξινομήσεων ICPC-2 και ICD-10 απαίτησε επιπλέον εκπαίδευση για 
την σωστή χρήση τους και αποτέλεσε παράπονο περιορισμού της 
έκφρασης. 

Η αρχική αντίδραση των χρηστών που καταγράφηκε σε όλες 
τις μονάδες υπήρξε σε μεγάλο βαθμό αρνητική για την πλήρη χρήση 
του λογισμικού, με κύρια αιτιολογία το χρόνο που απαιτεί η χρήση 
του από χρήστες μη εξοικειωμένους με την χρήση του Η/Υ και 
συγκεκριμένα του πληκτρολογίου. Βαθμιαία όμως, υπήρξε 
μεγαλύτερη αποδοχή που φάνηκε να σχετίζεται με την εξοικείωση 
στη χρήση του λογισμικού και την αύξηση της ταχύτητας χρήσης του. 
 
4.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την χρήση του ΗΦΑ 

Μη αναμενόμενη ήταν η έλλειψη βιβλιογραφίας κατά την 
αρχική μας αναζήτηση που να αξιολογεί την λειτουργία υπαρχόντων 
λογισμικών ΗΦΑ, γεγονός που αποδόθηκε τόσο στο μεγάλο αριθμό 
των τεχνικών παραγόντων που επιδρούν στη διαδικασία εφαρμογής 
ενός λογισμικού, όσο και παραγόντων που περιγράφονται από τις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η εφαρμογή ενός 
λογισμικού ΗΦΑ τροποποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες και 
διαταράσσει τις ισορροπίες μεταξύ των εργαζόμενων σε μια μονάδα. 
Ο φόβος προς το νέο που εισάγεται με την χρήση Η/Υ απαντάται και 
στη βιβλιογραφία με τον όρο «resistance to computerization» και 
περιγράφει την άρνηση για χρήση λογισμικών που εισάγονται στο 
χώρο της εργασίας48. Φαίνεται όμως, ότι εκτός της έλλειψης 
«πληροφοριακής κουλτούρας» και των τεχνικών προβλημάτων που 
μπορεί να εισάγει ένα λογισμικό ΗΦΑ, οι αλλαγές που απαιτεί σε 
υπάρχουσες  διαδικασίες, ο επιπλέον χρόνος για την εκμάθηση και 
λειτουργία του και η απουσία ισχυρών κινήτρων για τη χρήση του 
αποτελούν τροχοπέδη για την ευρεία εφαρμογή του. Η ύπαρξη ήδη 
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πληροφορίας σε χάρτινη μορφή δρα αποτρεπτικά για την 
χρησιμοποίηση του ΗΦΑ όπως συνέβη στην εφαρμογή στην Κύπρο 
και ως λύση προτείνεται η μεταφορά της πληροφορίας από χάρτινη σε 
ηλεκτρονική μορφή78.  

Η ελληνική νομοθεσία συμπεριλαμβάνει από το 2004 την 
υποχρέωση για τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή για τους 
ιατρούς στα Κέντρα Υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία και την 
διαφύλαξη των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων για 10 
έτη79. Η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα για την επίτευξη της συνέχεις στην φροντίδα υγείας 
στην ΠΦΥ. Από τα ευρήματα αυτής της διατριβής προκύπτει ότι ένας 
σημαντικός υγειονομικών στην Ελλάδα επιλέγουν να μην 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή με το 
αιτιολογικό ότι η χρήση του χρονοβόρος, ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί 
στην χρήση του, ότι δεν τους χρησιμεύει σε κάτι ή ότι δεν είναι 
υποχρέωση τους. Η έλλειψη χρόνου δεν τεκμηριώνεται από τα 
αποτελέσματα αυτής της διατριβής αφού ιατρεία με μεγάλο αριθμό 
ασθενών ανά ημέρα χρησιμοποίησαν πλήρως ή μερικώς ηλεκτρονικό 
φάκελο ενώ ιατρεία με μικρό αριθμό ασθενών ανά ημέρα και 
μικρότερο πληθυσμό ευθύνης δεν χρησιμοποίησαν το λογισμικό. 
Σημαντική παράμετρος που προκύπτει από τις συνεντεύξεις είναι η 
φοβία που υπάρχει για τυχόν έλεγχο ή αποκάλυψης των ιατρικών 
πρακτικών και ιδιαιτέρως των επιλογών της συνταγογράφησης. Αυτό 
σε συνδυασμό με την υψηλή φαρμακευτική δαπάνη που αναφέρεται 
σε φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες στην Ελλάδα και το καθεστώς 
«νομιμοποίησης» φαρμάκων που έχουν προταθεί από άλλους ιατρούς 
και έχουν αγοραστεί πριν γίνει η συνταγογράφηση τους στο βιβλιάριο 
ίσως να δικαιολογούν αυτούς τους φόβους. Το γεγονός ότι από την 
πολιτεία έχει πολλάκοις εξαγγελθεί η μηχανοργάνωση της 
συνταγογράφησης χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 
μάλλον επιβεβαιώνει αυτό το επιχείρημα. 

Η χρήση λογισμικού ΗΦΑ ως κριτήριο αξιολόγησης, η 
προσαρμογή των διοικητικών διαδικασιών, η κλιμακωτή και καλά 
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σχεδιασμένη εισαγωγή του, η άμεση υποστήριξη και επίλυση των 
προβλημάτων που παρουσιάζονται, η πρόσβαση σε παλαιότερη 
πληροφορία (πχ αποτελέσματα εξετάσεων), σε συνδυασμό με την 
χρήση του ως εκπαιδευτικού εργαλείου αποτελούν παράγοντες που 
ευνοούν την επιτυχημένη εφαρμογή ενός λογισμικού ΗΦΑ. Η αρχική 
υπερεκτίμηση της ωφέλειας για το χρήστη φαίνεται να επιδρά 
αρνητικά στην μακροπρόθεσμη χρήση του λογισμικού όσο και στην 
μετάβαση σε κάποιο νέο λογισμικό και πρέπει εξ αρχής να υπάρχει 
μέριμνα για την αποφυγή μιας τέτοιας κατάστασης. Το αίσθημα 
φόβου του ελέγχου για το ιατρικό έργο και της ευθυνοφοβίας μπορεί 
να μειωθεί με την ομαδική εργασία και την υποστήριξη του χρήστη 
ακόμη και με την παροχή ιατρική πληροφορίας. Τα παραπάνω 
συμπεράσματα αναφέρονται και σε άλλες μελέτες στην 
βιβλιογραφία48,77,78,80. 
 

4.1.2 Περιορισμοί της μελέτης 

Η μεθοδολογία της αναζήτησης λογισμικών, η επιλογή του 
συγκεκριμένου λογισμικού ως προτύπου και η εφαρμογή και 
αξιολόγηση του νέου λογισμικού, ενδεχομένως να εμπεριέχει 
παράγοντες που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα αυτής της 
διατριβής.  Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν και η μέθοδος 
αξιολόγησης της εφαρμογής αν και δεν έχουν σταθμιστεί δίνουν μια 
εικόνα της πραγματικότητας και συμπίπτουν με τις καταγραφές από 
τις συνεντεύξεις. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της ταχύτητας 
με την οποία αλλάζουν οι παράγοντες που σχετίζονται με την 
πληροφορική, δεν είναι γνωστό εάν υπήρχαν και άλλα κριτήρια που 
θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε, τόσο στο ορισμό του κατάλληλου 
λογισμικού ΗΦΑ για την  ΠΦΥ στην Ελλάδα, όσο και στους 
παράγοντες που επέδρασαν στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση του. 
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4.1.3 Επιπτώσεις στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

στην Ελλάδα 

Η επίδραση του λογισμικού στις υπηρεσίες ΠΦΥ όπου 
εφαρμόστηκε υπήρξε σημαντική καθώς βοήθησε στην συνέχεια της 
φροντίδας του ασθενή με την παροχή του ιστορικού του ασθενή, στην 
μείωση του κόστους των υπηρεσιών με την αποφυγή άσκοπων 
εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, στην εφαρμογή των 
κατευθυντηρίων οδηγιών με την χρήση των υπενθυμίσεων, στην 
αποφυγή λαθών με την χρήση μηχανογραφημένων συνταγών και 
τέλος στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του ασθενή στον ιατρό 
καθώς η υποβοήθηση του ιατρού μείωνε την πιθανότητα να μην 
ληφθούν υπόψιν κρίσιμες πληροφορίες για την θεραπεία.  
 
 
4.1.4 Ερωτήματα που απαιτούν περαιτέρω έρευνα 

Ερωτηματικά παραμένουν σχετικά με το εάν η χρήση μιας 
πολυαξονικής κωδικοποίησης με πολύ μεγαλύτερο αριθμό κωδικών 
και ιατρικών όρων θα μπορούσε να ικανοποιήσει περισσότερο τις 
ανάγκες έκφρασης των χρηστών ενός λογισμικού ΗΦΑ και τι 
αντιμετώπισης θα ετύγχανε η πολυπλοκότητα που αυτές έχουν.  
Πολλά ερωτηματικά επίσης υπάρχουν για το κατά πόσο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή σαν εργαλείο 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με δεδομένες τις συνθήκες και τον τρόπο 
εργασίας. Τέλος, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εδραίωση λογισμικών 
ΗΦΑ έγινε από τους ίδιους τους ιατρούς-χρήστες του λογισμικού στα 
πλαίσια ενός διαφορετικού μοντέλου λειτουργίας της ΠΦΥ. Με 
δεδομένη την αδυναμία εδραίωσης του ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενή σε δευτεροβάθμιες δομές στις ίδιες χώρες που έχουν κοινά 
σημεία με τις ελληνικές δομές ΠΦΥ, υπάρχουν ερωτηματικά εάν 
υπάρχουν κίνητρα για την εδραίωση του ηλεκτρονικού φακέλου 
ασθενή στην ΠΦΥ στην Ελλάδα. 
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5. Συμπεράσματα 
 
 

Στο πλαίσιο αυτής της διατριβής κατασκευάστηκε ένα 
πληροφοριακό σύστημα στο οποίο ενσωματώθηκαν οι ταξινομήσεις 
ICPC-2 και ICD-10 και η κωδικοποίηση ATC, σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε σε επιλεγμένες δομές της ΠΦΥ στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο και βρέθηκε λειτουργήσιμο και εν γένει αποδεκτό. Η ευρύτερη 
εφαρμογή και αξιολόγηση του στην επικράτεια αναμένεται να δώσει 
αποτελέσματα ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο για την χρήση των 
πληροφοριακών συστημάτων όσο και για την εξαγωγή δεικτών υγείας 
και χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας. 
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Παράρτημα 
1. Ερωτηματολόγιο Απόψεων και αντιλήψεων γενικών ιατρών 
 
Κέντρο Υγείας/Ιατρείο:____________________ Θέση: ______________  Ημ/νία:__/__/2000 
 
Σύνθεση προσωπικού: Γεν. Ιατροί:__ Παθολόγοι:__ Μικροβιολόγος:__ Ακτινολόγος:__ 
Ειδικευόμενοι:__ Αγροτικοί:__ Φοιτητές:__ Νοσηλεύτριες:__ Μαίες:__ Φυσιοθεραπευτές:__ 
Κοιν. Λειτουργοί:__ Ψυχολόγοι:__ Διοικητικοί:__ 
 
 
Κυκλώστε την/τις απάντηση(-σεις) που ισχύει: 

1. Το κέντρο υγείας / ιατρείο διαθέτει / χρησιμοποιεί: 

Α) Χάρτινο ιατρικό φάκελο σε κάθε εξεταζόμενο ασθενή 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν) 

Β) Το μητρώο ως ιατρικό φάκελο 

(Όλοι / Μερικοί / Κανένας / Συνέβαινε στο παρελθόν) 

Γ) Το μητρώο για καταγραφή μόνο της διάγνωσης 

(Πάντα / Συχνά / Μερικές φορές / Σπάνια / Όχι / Συνέβαινε στο παρελθόν) 

Δ) Καταγραφές για όλες τις επισκέψεις των ασθενών 

(Ναι / Όχι / Μερικές φορές) 

Ε) Κωδικοποίηση για τον ιατρικό φάκελο 

(Ναι / Όχι όλοι / Όχι / Συνέβαινε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 

Αν ναι, σημειώστε την κωδικοποίηση:__________ 

ΣΤ) Αρχείο με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 

Ζ) Ιατρικό αρχείο σε Η/Υ σε κάθε εξεταζόμενο ασθενή 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 

Η) Αρχείο των μικροβιολογικών/ακτινολογικών εξετάσεων που πραγματοποίησε ο ασθενής 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 

Θ) Αρχείο των παραπομπών που έγιναν 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 

Ι) Αρχείο θνησιμότητας 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 

ΙΑ) Αρχείο εμβολιασμών 

(Πάντα / Μερικές φορές / Συχνά / Καθόλου / Υπήρχε στο παρελθόν / Θα έπρεπε να υπάρχει) 
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Περιγράψτε  αναλυτικά σε σχέση με τα παραπάνω τι επικρατούσε στο παρελθόν, τι επικρατεί 

σήμερα, τι αλλαγές έγιναν και τι εμπειρία υπάρχει: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Στο κέντρο υγείας 

Α) Υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ)   ( ΝΑΙ / ΟΧΙ )    Αν ναι, σημειώστε αριθμό: 

__ Η/Υ που χρησιμοποιούνται από ιατρούς         __ Η/Υ που χρησιμοποιούνται από άλλους 

__ Η/Υ που χρησιμοποιούνται από διοικητικούς 

Β) Υπάρχει προσωπικό που να γνωρίζει να χρησιμοποιεί Η/Υ σε περιβάλλον Windows; 

    ( ΝΑΙ / ΟΧΙ ) Αν Ναι, σημειώστε: 

Αριθμός ατόμων με γνώσεις χρήσης Η/Υ: Σύνολο: ______ 

Μόνιμοι ιατροί: ___ Αγροτικοί: ____ Νοσηλεύτριες:____ Διοικητικοί:____ Άλλοι:_____ 

Γ) Ποιος γράφει κατά σειρά συχνότητας στο μητρώο ασθενών σε κάθε εξέταση ασθενή: 

____ Ιατρός   ____ Νοσηλευτής    ____ Διοικητικός    ____άλλος 

(σημειώστε):____________ 

Περιγράψτε αναλυτικά σε σχέση με τα παραπάνω τι επικρατούσε στο παρελθόν, τι επικρατεί 

σήμερα, τι αλλαγές έγιναν και τι εμπειρία υπάρχει όσον αφορά την χρήση Η/Υ και τους 

εργαζόμενους του ΚΥ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Ερωτηματολόγιο QUIS 
 
Copyright© 1989,1993,1998 University of Maryland at College Park.    All Rights Reserved. 
Nancy Gebhart , Office of Technology Commercialization, Building 930 University of Maryland, College Park, 
MD 20742, Office: (301) 403-2711 ext. 13, Fax Phone: (301) 403-2717, otl@umail.umd.edu 
 
Γειά σας ! 
Αρχικά, έχουμε κάποιες βασικές ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε με το ερωτηματολόγιο 
Παρακαλώ απαντήσεις τις επόμενες ερωτήσεις σχετικά με εσάς:  
 
Ηλικία:____  Φύλο: __ Γυναίκα  __ Άνδρας  
 
 
Μέρος 1: Εμπειρία από την χρήση της εφαρμογής 
1.1 Πόσο χρόνο έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή; 
___ Λιγότερο από 1 ώρα  
___ 1 ώρα έως 1 ημέρα  
___ 1 ημέρα έως 1 εβδομάδα  
___ 1 εβδομάδα έως 1 μήνα  
___ 1 μήνα έως 6 μήνες  

___ 6 μήνες έως 1 χρόνο  
___ 1 χρόνο έως 2 χρόνια  
___ 2 χρόνια έως 3 χρόνια  
___ 3 χρόνια ή περισσότερο  

 
1.2 Κατά μέσο όρο, πόσο χρόνο αφιερώνετε στην χρήση της εφαρμογής την εβδομάδα; 
___ Λιγότερο από 1 ώρα  
___ 1 ώρα έως 4 ώρες  

___ 4 ώρες έως 10 ώρες  
___ Πάνω από 10 ώρες 

 
Μέρος 2: Προηγούμενη εμπειρία  
2.1 Πόσα λειτουργικά συστήματα έχετε χρησιμοποιήσει; 
___ κανένα  
___ 1  

___ 2  
___ 3-4  

___ 5-6  
___ περισσότερα από 6  

 
Βαθμολογείστε την εμπειρία σας στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: 
Mainframe: ___ Καθόλου ___ Μικρή ___ Μέτρια ___ Μεγάλη 
UNIX:  ___ Καθόλου ___ Μικρή  ___ Μέτρια  ___ Μεγάλη 
Macintosh:  ___ Καθόλου ___ Μικρή  ___ Μέτρια  ___ Μεγάλη 
Windows:  ___ Καθόλου ___ Μικρή  ___ Μέτρια  ___ Μεγάλη 
DOS:  ___ Καθόλου ___ Μικρή  ___ Μέτρια  ___ Μεγάλη 
OS/2:  ___ Καθόλου ___ Μικρή  ___ Μέτρια  ___ Μεγάλη 
Άλλο __________________: ___ Μικρή  ___ Μέτρια  ___ Μεγάλη 
 
 
2.2 Από τις παρακάτω συσκευές, λογισμικό, και συστήματα, επέλεξε αυτές που έχεις 
χρησιμοποιήσει ο ίδιος και σου είναι οικείες:  
___ joy stick 
___ computer games  
___ pen based computing  
___ αναγνώριση φωνής  
___ φορητός υπολογιστής  
___ graphics tablet  
___ head mounted display  

___ CAD  
___ touch screen  
___ rapid prototyping systems  
___ σαρωτής 
___ e-mail  
___ CD-ROM drive  
___ επεξεργαστής κειμένου  

___ video editing systems  
___ graphics software  
___ ποντίκι 
___ spreadsheet software  
___ track ball  
___ database software  
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Μέρος 3: Γενική άποψη του χρήστη 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ 
3.1 Γενικές απόψεις έναντι της εφαρμογής/προγράμματος: 
Ανυπόφορο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φανταστικό ΜΕ 
3.2 
Απογοητευτικό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ικανοποιητικό ΜΕ 
3.3 
Ανιαρό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ενδιαφέρον ΜΕ 
3.4 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο ΜΕ 
3.5 
Ανεπαρκές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκές ΜΕ 
3.6 
Δύσχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ευέλικτο ΜΕ 
Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Μέρος 4: Οθόνη 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής ή του συστήματος. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ.  
 
4.1 Γράμματα στην οθόνη του υπολογιστή 
Δυσανάγνωστα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ευανάγνωστα ΜΕ 
4.1.1 Απεικόνιση των γραμμάτων 
Ασαφής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ευδιάκριτη ΜΕ 
4.1.2 Είδος γραμματοσειράς 
Δυσανάγνωστη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ευανάγνωστη ΜΕ 
4.2 Χρήση σημείωσης (highlighting) στην οθόνη 
Άχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Βοηθητικό ΜΕ 
4.2.1 Χρήση αντιστροφής χρώματος 
Άχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Βοηθητικό ΜΕ 
4.2.2 Χρήση αναβοσβήσματος (blinking) 
Άχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Βοηθητικό ΜΕ 
4.2.3 Χρήση έντονης γραφής (bolding) 
Άχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Βοηθητικό ΜΕ 
4.3 Η διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής είναι χρήσιμη 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
4.3.1 Η ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη είναι 
Ανεπαρκής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκής ΜΕ 
4.3.2 Η ταχτοποίηση της πληροφορίας στην οθόνη είναι 
Ανακόλουθη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λογική ΜΕ 
4.4 Η ροή των οθονών της εφαρμογής είναι 
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Συγχυτική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρη ΜΕ 
4.4.1 Η επόμενη οθόνη σε μια σειρά από οθόνες για μια διαδικασία είναι 
Απρόβλεπτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προβλέψιμη ΜΕ 
4.4.2 Η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη είναι 
Αδύνατη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη ΜΕ 
4.4.3 Η πρόοδος της εργασίας σε μια διαδικασία είναι 
Συγχυτική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Καθαρά ορισμένη ΜΕ 
Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Μέρος 5: Ονοματολογία και πληροφορία του συστήματος 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής ή του συστήματος. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ.  
 
5.1 Η χρήση της ονοματολογίας στην εφαρμογή είναι 
Αντιφατική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λογική ΜΕ 
5.1.1 Η σχετική με την εργασία ονοματολογία είναι 
Αντιφατική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λογική ΜΕ 
5.1.2 Η ορολογία των υπολογιστών που χρησιμοποιείται είναι 
Αντιφατική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λογική ΜΕ 
5.2 Η ορολογία σχετίζεται με την εργασία που κάνεις; 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 πάντα ΜΕ 
5.2.1 Η ορολογία των υπολογιστών χρησιμοποιείται  
Πολύ συχνά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Όσο απαιτείται ΜΕ 
5.2.2 Η ονοματολογία στην οθόνη εμφανίζεται 
Διφορούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρη ΜΕ 
5.3 Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη είνα 
Συγχυτικά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρα ΜΕ 
5.3.1 Η θέση των οδηγιών στην οθόνη είναι  
Αντιφατική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λογική ΜΕ 
5.4 Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι 
Συγχυτικά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρα ΜΕ 
5.4.1 Οι οδηγίες για εντολές ή λειτουργίες είναι 
Συγχυτικές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρες ΜΕ 
5.4.2 Οι οδηγίες για την διόρθωση λαθών είναι 
Συγχυτικές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρες ΜΕ 
5.5 Ο υπολογιστής σας κρατά ενήμερους για την διαδικασία που πραγματοποιεί 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
5.5.1 Δείκτες (cursors) με κίνηση δίνουν πληροφορία του τι γίνεται 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
5.5.2 Η πραγματοποίηση μιας διαδικασίας οδηγεί σε ένα προβλεπόμενο αποτέλεσμα 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
5.5.3 Ο έλεγχος της ποσότητας της λαμβανόμενης πληροφορίας είναι 
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Αδύνατος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολος ΜΕ 
5.5.4 Ο χρόνος αναμονής για την εκτέλεση μιας διαδικασίας 
Αποδεκτή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Μη αποδεκτή ΜΕ 
5.6 Τα μηνύματα λάθους 
Δεν βοηθούν 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Βοηθούν ΜΕ 
5.6.1 Τα μηνύματα λάθους αποσαφηνίζουν το πρόβλημα 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
5.6.2 Η έκφραση των μυνημάτων λάθους είναι 
Δυσάρεστη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ευχάριστη ΜΕ 
Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Μέρος 6: Εκμάθηση 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής ή του συστήματος. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ.  
 
6.1 Η εκμάθηση της χρήση της εφαρμογής είναι 
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη ΜΕ 
6.1.1 Το ξεκίνημα είναι 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο ΜΕ 
6.1.2 Η εκμάθηση προχωρημένων λειτουργιών 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο ΜΕ 
6.1.3 Ο χρόνος εκμάθησης για την χρήση της εφαρμογής είναι 
Πολύς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λίγος ΜΕ 
6.2 Η εξερεύνηση των λειτουργιών με δοκιμή είναι 
Απογοητευτικός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ενθαρρυντικός ΜΕ 
6.2.1 Η εξερεύνηση των λειτουργιών είναι 
Επικίνδυνη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ασφαλής ΜΕ 
6.2.2 Η ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων είναι κάτι 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο ΜΕ 
6.3 Η απομνημόνευση ονομάτων και λειτουργίας των εντολών είναι 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο ΜΕ 
6.3.1 Η απομνημόνευση των απαιτήσεων για την χρήση των εντολών είναι 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο ΜΕ 
6.4 Οι διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με ένα ξεκάθαρο τρόπο 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
6.4.1 Τα  βήματα ανά διαδικασία είναι 
Πάρα πολλά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Όσα πρέπει ΜΕ 
6.4.2 Τα βήματα για να ολοκληρώσεις μια διαδικασία ακολουθούν μια λογική πορεία  
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
6.4.3 Η ενημέρωση κατά την ολοκλήρωση των βημάτων μιας διαδικασίας είναι 
Ασαφής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σαφής ΜΕ 
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Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Μέρος 7: Δυνατότητες της εφαρμογής 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής ή του συστήματος. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ.  
 
7.1 Η ταχύτητα της εφαρμογής είναι 
Πολύ αργή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αρκετά γρήγορη ΜΕ 
7.1.1 Ο χρόνος ανταπόκρισης στις περισσότερες διαδικασίες είναι 
Πολύ αργός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αρκετά γρήγορη ΜΕ 
7.1.2 Ο ρυθμός με τον οποίο εμφανίζεται η πληροφορία είναι 
Πολύ αργός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αρκετά γρήγορη ΜΕ 
7.2 Η εφαρμογή είναι αξιόπιστη 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
7.2.1 Οι διαδικασίες είναι  
Αναξιόπιστες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αξιόπιστες ΜΕ 
7.2.2 Λάθη της εφαρμογής εμφανίζονται 
Συχνά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σπάνια ΜΕ 
7.2.3 Η εφαρμογή εμφανίζει ειδοποιήσεις σε λάθη 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
7.3 Η εφαρμογή τείνει να είναι  
Θορυβώδης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ήσυχη ΜΕ 
7.3.1 Μηχανικές συσκευές όπως ανεμιστήρες, δίσκοι, εκτυπωτές είναι 
Θορυβώδης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ήσυχες  ΜΕ 
7.3.2 Οι παραγόμενοι από τον υπολογιστή ήχοι είναι 
Ενοχλητικοί 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ευάρεστοι ΜΕ 
7.4 Η διόρθωση των λαθών σου είναι 
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη ΜΕ 
7.4.1 Η διόρθωση λαθών κατά την πληκτρολόγηση είναι 
Πολύπλοκη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Απλή ΜΕ 
7.4.2 Η δυνατότητα αναίρεσης διαδικασιών είναι 
Ανεπαρκής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκής ΜΕ 
7.5 Η ευχρηστία της εφαρμογής εξαρτάται από το βαθμό της εμπειρία σου 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
7.5.1 Μπορείς να ολοκληρώσεις διαδικασίες γνωρίζοντας μόνο λίγες εντολές 
Με δυσκολία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολα ΜΕ 
7.5.2 Μπορείς να χρησιμοποιήσεις δυνατότητες / συντομεύσεις 
Με δυσκολία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολα ΜΕ 
Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Μέρος 8: Τεχνικά εγχειρίδια και On-line βοήθεια 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής ή του συστήματος. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ.  
 
8.1 Τα τεχνικά εγχειρίδια είναι 
Συγχυτικά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρα ΜΕ 
8.1.1 Η ορολογία που χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο είναι 
Συγχυτική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρη ΜΕ 
8.2 Η πληροφορία από εγχειρίδιο είναι εύκολα κατανοητή 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα ΜΕ 
8.2.1 Η εύρεση της λύσης σε ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο 
Αδυνατη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη ΜΕ 
8.3 Το εύρος της βοήθειας που δίνεται είναι  
Ανεπαρκές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκές ΜΕ 
8.3.1 Η θέση των μηνυμάτων βοήθειας στην οθόνη είναι 
Συγχυτική 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρη ΜΕ 
8.3.2 Η πρόσβαση στα μηνύματα βοήθειας είναι 
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη ΜΕ 
8.3.3 Το περιεχόμενο ττων μηνυμάτων της on-line βοήθειας είναι 
Συγχυτικό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρο ΜΕ 
8.3.4 Το εύρος της πληροφορίας που δίνεται στην οθόνη είναι 
Ανεπαρκές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκές ΜΕ 
8.3.5 Η βοήθεια περιγράφει ειδικές όψεις της εφαρμογής 
Ανεπαρκώς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκώς ΜΕ 
8.3.6 Η εύρεση συγκεκριμένης πληροφορίας με τη χρήση της on-line βοήθειας είναι 
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη ΜΕ 
8.3.7 Η οn-line βοήθεια είναι 
Άχρηστη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Χρήσιμη ΜΕ 
Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Μέρος 9: Τα On-line μαθήματα με video 
Παρακαλώ επιλέξτε τα νούμερα που εκφράζουν καλύτερα τις εντυπώσεις σας σχετικά με την 
χρήση της εφαρμογής ή του συστήματος. Μη εφαρμόσιμο = ΜΕ.  
 
9.1 Το μάθημα ήταν 
Άχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Χρήσιμο NA 
9.1.1 Η πρόσβαση στο on-line μάθημα ήταν 
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη NA 
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9.2 Η περιήγηση μέσα στο μάθημα ήταν 
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη NA 
9.2.1 Το μάθημα είναι δομημένο με λογική 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα NA 
9.2.2 Η ταχύτητα της παρουσίας ήταν 
Μη αποδεκτή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποδεκτή NA 
9.3 Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν 
Άχρηστο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Χρήσιμο NA 
9.3.1 Η πληροφορίες για ειδικές όψεις της εφαρμογής ήταν πλήρεις και ενημερωτικές  
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα NA 
9.3.2 Η πληροφορία ήταν συνοπτική και εντός θέματος 
Ποτέ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πάντα NA 
9.4 Οι διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν  
Με δυσκολία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολα NA 
9.4.1 Οι οδηγίες που δίδονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι 
Συγχυτικές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ξεκάθαρα NA 
9.4.2 Ο χρόνος που δίδεται για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
Ανεπαρκής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επαρκής NA 
9.5 Η εκμάθηση για να λειτουργήσεις την εφαρμογή με το μάθημα ήταν  
Δύσκολη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολη NA 
9.5.1 Η ολοκλήρωση διαδικασιών της εφαρμογής μετά από χρήση μόνο του μαθήματος 
Δύσκολο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Εύκολο NA 
Παρακαλώ γράψτε τα σχόλια σας για αυτό το θέμα 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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Δημοσιεύσεις 
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