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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

 

Τίτλος εργασίας: Στάση και απόψεις του προσωπικού των δημόσιων 

νοσοκομείων της 7ης ΥΠε ως προς τη χρήση και υιοθέτηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

  

Της: Μελισσουργάκη Χρυσάνθης 

Επιβλέποντες: 1. Φιλαλήθης Αναστάσιος  

   2. Μελάς Χρήστος 

Ημερομηνία: Ιούνιος 2015 

 

 

Εισαγωγή: Τα οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή και διάδοση 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και ειδικότερα των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ) είναι αδιαμφισβήτητα, τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Τα πλεονεκτήματα αφορούν τόσο 

τους ίδιους τους τελικούς χρήστες των ΠΣΥ όσο και τους πολίτες στους 

οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας, παρ’ όλα αυτά η χρήση των εν λόγω 

συστημάτων είναι σχετικά πρόσφατη στην Ελλάδα. Η 7η ΥΠε Κρήτης υπήρξε 

πρωτοπόρος στην υιοθέτηση αντίστοιχων εργαλείων (ΟΠΣΥ: εφαρμογή το 

έτος 2007).  

Παρά τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνουν τα ΠΣΥ, το φαινόμενο της 

αντίστασης στη χρήση τους εκ μέρους του προσωπικού (που αποτελεί και τον 

τελικό χρήστη) είναι παγκόσμιο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

να προσδιοριστεί η στάση αλλά και οι απόψεις του προσωπικού ώστε να 

προγραμματιστούν κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις –όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο-, με σκοπό την αύξηση της αποδοχής, άρα και της χρήσης του.  

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι αρχικά να 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο για την αποτίμηση της 

αποδοχής και της άποψης των τελικών χρηστών του ΟΠΣΥ για αυτό, με ό,τι 

συνεπάγεται ο εξαρχής σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου, δηλαδή τη 
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μέτρηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του. Σε δεύτερο επίπεδο, η 

μελέτης στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης του προσωπικού των δημόσιων 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 7ης ΥΠε απέναντι στο ΟΠΣΥ και αλλά και στο 

προϋπάρχον σύστημα, και στην αξιολόγηση της προσωπικής αντίληψης των 

εργαζομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ ως εργαλείο εργασίας. 

Ως τελικοί χρήστες του ΟΠΣΥ θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ΠαΓΝΗ και 

του Βενιζέλειου ΓΝΗ που κάνουν χρήση του συστήματος, δηλαδή τα στελέχη 

της Διοικητικής, της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής και της Τεχνικής υπηρεσίας.   

Μεθοδολογία: Επιλέχθηκε η συγχρονική μορφή έρευνας με 

αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, που περιελάμβαναν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και πενταβάθμια κλίμακα ίσων διαστημάτων. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 32 μεταβλητές, χωρισμένες σε τρία μέρη: 

βαθμός αποδοχής ΟΠΣΥ, συγκριτικός βαθμός αποδοχής παλαιού 

συστήματος και αξιολόγηση χαρακτηριστικών ΟΠΣΥ. Για την εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης Cronbach’s 

Alpha  και η μέτρηση της τιμής του test-retest κατά την πιλοτική εφαρμογή και 

επανάληψη του εν λόγω δείκτη στην τελική εφαρμογή του ερωτηματολογίου. 

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, εκτός από τον 

έλεγχό του από ομάδα πέντε άλλων ερευνητών με γνώση του αντικειμένου, 

εφαρμόστηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο των κύριων 

συνιστωσών. Για τον εντοπισμό σφάλματος λόγω κοινής μεθόδου συλλογής 

δεδομένων εφαρμόστηκε ο έλεγχος Harman’s single factor. Ως περιγραφικά 

μέτρα χρησιμοποιήθηκαν η μέση τιμή των απαντήσεων και η τυπική απόκλιση. 

Ο συντελεστής r (Pearson) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των συσχετίσεων. 

Για τον έλεγχο διακύμανσης στις υποομάδες που δημιουργούσαν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήθηκαν το t-test και η ανάλυση 

anova. Ο post-hoc έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο LSD. 

Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο δόθηκε για πιλοτική εφαρμογή σε 

20 άτομα. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, μοιράστηκε σε δείγμα 240 ατόμων 

και επιστράφηκαν 140 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα 

135. Οι τιμές αξιοπιστίας του test-retest κυμάνθηκαν από 0,5 έως 1,0. Ο 

συντελεστής εσωτερικής συνοχής Cronbach’s Alpha κατά την πιλοτική 

εφαρμογή κυμάνθηκε μεταξύ 0,743 και 0,946 και στην τελική εφαρμογή από 
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0,759 έως 0,936. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης μετά από ορθογώνια περιστροφή υπέδειξαν επτά παράγοντες που 

ερμηνεύουν το 68,12% της συνολικής διακύμανσης. Η δομή των παραγόντων 

δεν διαφέρει από εκείνη του ερωτηματολογίου, με αποτέλεσμα να μην 

αμφισβητείται η δομή του. Το σφάλμα μεροληψίας λόγω κοινής μεθόδου 

συλλογής δεδομένων κυμάνθηκε κατά τον έλεγχο του Harman’s single factor 

σε 31,096%. Από το τελικό δείγμα (n=135), στη Διοικητική υπηρεσία άνηκαν 

τα 44 άτομα (32,6%), στην Ιατρική υπηρεσία τα 37 (27,4%), στη Νοσηλευτική 

υπηρεσία τα 45 (33,3%) και στην τεχνική 9 (6,7%). Οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που αφορούν την αποδοχή του ΟΠΣΥ κυμαίνονται από 2,8 (1,33) 

έως 4,5 (0,86) (ελάχιστα έως πάρα πολύ). Στην πλειοψηφία τους, όμως, 

χαρακτηρίζονται ως μέτριες. Οι απαντήσεις για τη συγκριτική αποδοχή του 

παλαιότερου συστήματος κυμαίνονται από 1,58 (0,98) έως 2,00 (1,31). Οι 

απαντήσεις για τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ κυμαίνονται από 2,7 (1,27) έως 

3,60 (1,01).  Όσον αφορά τις συσχετίσεις, κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές, 

όπως εκείνη που δηλώνει ότι το ΟΠΣΥ είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της 

εργασίας και αυτής σύμφωνα με την οποία το ΟΠΣΥ χρησιμοποιείται συχνά 

σε μια συνήθη ημέρα εργασίας (r=0,67). Άλλη συσχέτιση με στατιστική 

σημαντικότητα είναι εκείνη της καλής γνώσης του ΟΠΣΥ και της επαρκούς 

εκπαίδευσης σε αυτό (r=0,41). Η μεταβλητή της καλύτερης εξυπηρέτησης 

ασθενών δημιουργεί στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (r>0,40) με άλλα 

χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ που υποδηλώνουν εξοικονόμηση χρόνου, 

προγραμματισμό και κατεύθυνση εργασίας και καλή λειτουργία του 

συστήματος. Κατά την ανάλυση διακύμανσης δεν βρέθηκαν διαφοροποιήσεις 

με στατιστική σημαντικότητα αναλόγως του νοσηλευτικού ιδρύματος από το 

οποίο προέρχεται ο εργαζόμενος, ούτε για τις μεταβλητές που σχετίζονται με 

την αποδοχή του παλαιότερου συστήματος και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Η ανάλυση διακύμανσης με βάση την υπηρεσία δείχνει ότι η 

Ιατρική υπηρεσία έχει βαθμολογήσει χαμηλότερα και στατιστικά σημαντικά 

όλες τις μεταβλητές που αφορούν χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ και εμφανίζονται 

στον έλεγχο anova.  

Συμπεράσματα: Η στάση του προσωπικού απέναντι στο ΟΠΣΥ 

χαρακτηρίζεται ως μέτρια, αφήνοντας περιθώριο παρεμβάσεων με καίριο 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

4 

εργαλείο αυτό της εκπαίδευσης. Σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα, οι 

εργαζόμενοι δεν εξέφρασαν επιθυμία επιστροφής σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά 

του ΟΠΣΥ έχουν αποτιμηθεί με μέτριες βαθμολογίες, υποδεικνύοντας είτε 

ελλιπή εκπαίδευση, είτε ελλιπή ανάπτυξη του συνόλου των εφαρμογών του 

ΟΠΣΥ.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα, Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, αποδοχή τεχνολογίας, αντίσταση σε νέες 

τεχνολογίες, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό 

προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, αξιοπιστία ερωτηματολογίου, εγκυρότητα 

ερωτηματολογίου, παραγοντική ανάλυση.  
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Abstract 

 

 

Title: Attitude and opinions of the Cretan 7th Health District’s public hospitals 

personnel for the use and adaptation of the Integrated Hospital Information 

System (IHIS) 

By: Chrisanthi Melissourgaki   

Supervisors: 1. A. Filalithis 

  2. C. Melas 

Date:  June 2015  

 

Introduction: The benefits of the introduction and implementation of 

Information and Communication Technologies, and particularly of Hospital 

Information System (HIS) in the healthcare are undisputed, both in terms of 

economy and quality of services rendered. These benefits are not restricted to 

the final users of the HIS, but are also carried down to the citizens, who enjoy 

better health services. However, the use of these systems has only recently 

been introduced in Greece, and the 7th Health District of Crete was a pioneer 

in  adopting such tools (Integrated Hospital Information System was 

completely installed by the year of 2007). 

Despite the advantages of the Hospital Information Systems (HIS), 

resistance to their use by the healthcare employees (the final users of the 

HIS) worldwide is common, creating the imperative need of determining the 

behavior and the opinions of the personnel, in order to plan all necessary 

interventions so that the acceptance –and therefore the usage- of the system 

is bigger. 

 

Objective: The initial objective of this study is to create the appropriate 

research tool in order to estimate the degree of acceptance and the opinion of 

the final users of the HIS, with whatever designing such tool from the 

beginning means (measurement of its reliability and validity). Following this 

first step, the study intends to examine the attitude of the employees in the 

public hospitals of the 7th Health District towards the IHIS as well as towards 



Public Health & Health Care Management - Faculty of Medicine – University of Crete 

 

6 

the previous system, and also evaluate the employees’ personal perception of 

the IHIS as a work tool. All employees (Administrative, Medical, Nursing and 

Technical Departments) at the University General Hospital of Heraklion and 

the Venizelion General Hospital of Heraklion, Crete, are considered the final 

users of the system. 

 

Methodology: The cross-sectional research method was chosen for 

this study. The questionnaire used consisted of closed-end questions and a 

five-grade scale of equal intervals. It included 32 variables, distributed in three 

sections, as follows: acceptance of the IHIS, comparative acceptance of the 

previous system, evaluation of the IHIS features. In order to ensure the 

questionnaire’s reliability, the Cronbach’s Alpha index was used. In addition, 

the value of the test-retest reliability coefficient was estimated during both the 

pilot and the final implementation of the questionnaire. To ensure the validity 

of the questionnaire, it was checked by five independent researchers with 

proven knowledge on the topic and then an exploratory factor analysis was 

implemented, using the method of Principal Components Analysis. In order to 

detect possible common method error, the Harman Single Factor test was 

applied. The descriptive measures used were the mean value and the 

standard deviation. The Pearson coefficient was calculated for estimating the 

correlations. The analysis of variation of the subgroups created by the 

demographic characteristics, the t-test and the anova analysis were applied, 

whereas the post-hoc test was made with the LSD method. 

Results: During the pilot implementation, the questionnaire was given 

to 20 individuals. After collecting the initial results, it was distributed to a 

sample of 240 people; 140 questionnaires were returned, of which 135 were 

finally used. The reliability values produced by the test-retest method were 

found between 0.5 and 1.0. The Cronbach’s Alpha coefficient of internal 

consistency during the pilot implementation was estimated between 0.743 and 

0.946, whereas at the final implementation, between 0.759 and 0.936. The 

results of the exploratory factor analysis, after varimax rotation, suggested 

seven factors which account for 68.12% of the total variance. The structure of 

these factors was not different to that of the questionnaire, thus not 

questioning its structure. The bias due to the common method of data 

http://translation.babylon.com/english/to-greek/Internal%20consistency/
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gathering was estimated at 31.096% during the Harman Single Factor test. 

From the final sample (n=135), 44 of the participants were working at the 

Administrative department (32.6%), 37 were working at the Medical 

department (27.4%), 45 at the Nursing department (33.3%) and 9 at the 

Technical department (6.7%). 

- The answers concerning the acceptance of the CIHS were 

estimated between 2.80 (1.33) and 4.50 (0.86), which is translated 

from “barely” to “very much”. In the majority, however, they were 

found to be average.  

- The answers regarding the comparative acceptance of the previous 

system were estimated between 1.58 (0.98) and 2.00 (1.31). 

- The answers regarding the characteristics of the CIHS were 

estimated between 2.70 (1.27) and 3.60 (1.01). 

As far as the correlations are concerned, they were found statistically 

significant, for example the correlation of the questions “the IHIS is necessary 

for performing my duties” and “I regularly use the IHIS during an ordinary work 

day” (r=0.67). Other statistically significant correlations are those concerning 

“Good knowledge of the IHIS” and “Adequate training in the use of the IHIS” 

(r=0.41). The same applies for the variable “better patients’ service”, with 

r>0.40, and for other features of the IHIS, such as time-saving, programming, 

work direction and satisfying operation of the system. 

During the analysis of variation, no statistically significant differentiations were 

recorded depending on the hospital where the participants were working or 

the variables that are related to the acceptance of the previous system and 

the demographic features. The variation analysis of the department where the 

participants belong showed that the Medical department is grading lower and 

statistically significantly all the variables concerning the characteristics of the 

IHIS and appear at the anova test. 

 

Conclusions: The attitude of the staff towards the IHIS can be 

described as average, leaving wide margins for interventions, mainly as far as 

the training on the use of the system is concerned. As far as the previous 

system is concerned, the employees did not seem willing to return to it. The 



Public Health & Health Care Management - Faculty of Medicine – University of Crete 

 

8 

characteristics of the IHIS were given medium grades, which indicates either 

insufficient training or incomplete development of the IHIS applications. 

 

 

Keywords: Informational Systems, Integrated Hospital Information 

System, technology acceptance, resistance to new technologies, medical staff, 

nursing staff, administrative staff, technical staff, questionnaire reliability, 

questionnaire validity, exploratory factor analysis. 
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Πίνακας Συντομεύσεων 

ΒΔ: Βάσεις Δεδομένων 

ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΗΦΥ: Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΚΤΠ: Κοινωνία Της Πληροφορίας 

ΜΑΤ: Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας 

ΟΠΣΥ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 

ΠΣ: Πληροφοριακό Σύστημα 

ΠΣΝ: Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων 

ΠΣΥ: Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 

ΠΥ: Πληροφορική Υγείας 

ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

ΥΠε: Υγειονομική Περιφέρεια 

 

BI: Behavioral Intention 

CIS: Clinical Information System 

DRG: Diagnosis Related Group 

HL7: Health Level 7 

ICD: International Classification of Diseases 

ISO: International Organization of Standardization 

IT: Information Technology 

LIS: Laboratory Information System 

LOINC: Laboratory Observation Identifier Names and Codes 

MIS: Management Information System  

PACS: Picture Archiving and Communication System  

PEOU: Perceived Ease Of Use 

PU: Perceived Usefulness 

RCC: Read Clinical Classification 

RIS: Radiology Information System 

TR: Technology Readiness 

TRA: Theory of Reasoned Action 
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Εισαγωγή 

 

α Πληροφοριακά Συστήματα και γενικά οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας) έχουν εισχωρήσει και στον τομέα 

της Υγείας, ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τόσο σε διεθνές όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των ίδιων των 

επαγγελματιών υγείας απέναντι στα νέα δεδομένα – ενδιαφέρον όχι μόνο για 

θεωρητική προσέγγιση αλλά και για πρακτική. Η Πληροφορική Υγείας 

διδάσκεται πλέον ως μάθημα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

(Μπότσης, 2005).  

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες να δοθεί ορισμός σχετικά με τον όρο 

«Πληροφορική Υγείας». Σύμφωνα με τον Shortliffe, η Πληροφορική Υγείας 

(ΠΥ) είναι «το πεδίο μελέτης που ασχολείται με τη διαχείριση και τη χρήση της 

βιοϊατρικής πληροφορίας, τη χρήση υπολογιστών στην υγεία και τη μελέτη της 

φύσης της ιατρικής πληροφορίας» (Μπότσης, 2005). 

Η εμφάνιση και η πορεία της επιστήμης της Πληροφορικής της Υγείας 

είναι παράλληλη με αυτή των Η/Υ. Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας και 

χρήσης εφαρμογών ΠΥ σημειώθηκαν το 1950. Αργότερα, κατά τη δεκαετία 

του ‘60 δημιουργούνται εφαρμογές που αφορούν τη λογιστική διαχείριση των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την καταγραφή των εμφανιζόμενων 

περιστατικών. Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην υπολογιστική 

επιστήμη συμπαρασύρουν και την Πληροφορική Υγείας με την ανάπτυξη 

διάφορων εφαρμογών, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση κ.ά. (Μπότσης, 2005; Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007). 

Η ευρωπαϊκή κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα στον 

χώρο της υγείας, δηλαδή τη γήρανση του πληθυσμού και τις πιέσεις που αυτή 

δημιουργεί στις οικονομίες των χωρών, αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας των 

πολιτών, οι οποίοι πλέον διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων και απαιτούν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, προσπαθεί να 

αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των εξελίξεων. Μεταξύ άλλων, 

προβαίνει σε χρήση της πληροφορικής της υγείας, δημιουργώντας σχέδια 

Τ 
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δράσης και προσφέροντας συγχρηματοδότηση στα κράτη-μέλη για ανάληψη 

πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, και με την υποστήριξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΚΠΣ), η Ελλάδα, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Κοινωνία 

Της Πληροφορίας» (ΚΤΠ) έχει ξεκινήσει σχετικές δράσεις. Μεταξύ άλλων, 

συγχρηματοδοτήθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 

(ΟΠΣΥ) στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠε) Κρήτης. Το πρόγραμμα 

ολοκληρώθηκε και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το 2007 (Παρατηρητήριο 

για την ΚΤΠ, 2007). 

Έχοντας κατά νου ότι για τη βέλιστη συνέχιση του προγράμματος είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος και η παρατήρηση της πορείας του (αν προσέφερε τα 

αναμενόμενα κατά κοινή παραδοχή οφέλη) σε συνδυασμό με διεθνείς 

διαπιστώσεις όπως π.χ. το γεγονός ότι, παρά τα οφέλη που προσφέρουν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ) και γενικά η Πληροφορική της Υγείας, 

οι εργαζόμενοι συχνά αντιστέκονται στη χρήση τους (Yarbrough, Smith, 2007), 

δημιουργήθηκε η ανάγκη προσδιορισμού της παρούσας κατάστασης μέσω 

μιας μελέτης, 7 χρόνια μετά την αρχική εφαρμογή του προγράμματος. Σχετικά 

με την αντίσταση των ιατρών στη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής, κατά 

τους Poon et al. (2004), αυτή θεωρείται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην 

εφαρμογή και στην εκτέλεση των αντίστοιχων τεχνολογιών (Yarbrough, 2007). 

Εφόσον λοιπόν υφίσταται το φαινόμενο της αντίστασης αλλά και εξαιτίας των 

σοβαρών προβλημάτων που εγείρονται με αφορμή αυτές τις συμπεριφορές, 

καθίσταται σημαντικό να προσδιοριστεί η στάση των χρηστών (αποδοχή και 

χρήση ή όχι) αλλά και οι πεποιθήσεις τους σχετικά με την τεχνολογία, ώστε να 

είναι εφικτή η λήψη κατάλληλων μέτρων (Melas, 2011). 

Επιπλέον, στο ερευνητικό κενό που παρατηρείται, προστίθενται δύο 

συνιστώσες: αφενός, εξετάζονται όλες οι κατηγορίες προσωπικού των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων ανά Υπηρεσία (Διοικητική, Ιατρική, Νοσηλευτική και 

Τεχνική) και, αφετέρου, οι διάφορες μεταβλητές φιλτράρονται μέσα από την 

αντίληψη των χρηστών, γεγονός που επιτρέπει να διαφανεί η προσωπική 

τους άποψη, η βαθμολογία και η πρακτική.  

Για τους παραπάνω λόγους οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η παρούσα 

συγχρονική μελέτη στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών του προγράμματος 

«Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Σκοπός της μελέτης είναι να 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

13 

προσφέρει αξιόλογα αποτελέσματα που θα συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων 

και στην ανάληψη δράσεων από τους ιθύνοντες, οι οποίοι θα προάγουν τη 

χρήση του ΟΠΣΥ στην 7η ΥΠε, διαδικασία που θα εξασφαλίσει σημαντικό 

όφελος για τον χρήστη των δομών υγείας μέσα από την ποιοτικότερη παροχή 

υπηρεσιών. Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω του προσδιορισμού των 

πεποιθήσεων των τελικών χρηστών, δηλαδή του υγειονομικού προσωπικού, 

πεποιθήσεων που καθορίζουν την αποτελεσματική χρήση του ΟΠΣΥ.  

Η βασική δομή της παρούσας μελέτης είναι η εξής: 

Κεφ. 1: Αποσαφήνιση βασικών όρων και ανάλυση βασικών εφαρμογών. 

Κεφ. 2: Ανάδειξη της αναγκαιότητας της ανάπτυξης και εφαρμογής των ΟΠΣΥ 

σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Κεφ. 3: Προσέγγιση της Πληροφορικής Υγείας από τα πρώτα βήματα έως και 

σήμερα αλλά και περιγραφή της μελλοντικής της πορείας. 

Κεφ. 4: Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προέκυψε η ανάγκη για τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, της προσφοράς της στον τομέα της και του 

πλαισίου της μεθοδολογίας που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της. 

Κεφ. 5: Η έρευνα στην πράξη: συνολική ανάλυση της διεργασίας της έρευνας, 

από τα αρχικά ερωτήματα έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
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Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 

 

 

1.1 Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων (ΠΣΝ) 

 

Με τον όρο «Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων» χαρακτηρίζουμε 

το υπολογιστικό σύστημα που επιτρέπει την επικοινωνία του εξωτερικού με το 

εσωτερικό περιβάλλον ενός νοσηλευτικού ιδρύματος σε επίπεδο πληροφορίας, 

καθώς και την εσωτερική ροή της πληροφορίας. Στόχος αυτής της ροής είναι 

η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, η αποθήκευση, η ανάκτηση και η 

επεξεργασία τους με διαδικασίες τέτοιες ώστε να παραχθεί γνώση. Η 

παραγόμενη γνώση είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να 

επιτευχθεί ο τελικός στόχος, αναλόγως του χρήστη (διοικητικό προσωπικό, 

ιατρικό προσωπικό κλπ.) (Αποστολάκης, 2007; Μπότσης, 2005; Τσαλουκίδης, 

2008).  

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) αποτελείται από υποσυστήματα. 

Συγκεκριμένα, στα ΠΣΝ υπάρχουν δύο κατηγορίες πληροφοριών: εκείνες που 

αφορούν την οικονομική-διοικητική διαχείριση των πόρων του οργανισμού και 

εκείνες που αφορούν την υγεία και τη φροντίδα των ασθενών. Η κατανομή 

των υποσυστημάτων με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό συνήθως 

περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:  

1. Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα (Management Information 

System – MIS). 

2. Διαχειριστικό – Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

3. Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα (Clinical Information System – 

CIS). 

4. Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (Laboratory Information 

System – LIS).  

Τα εν λόγω υποσυστήματα παρουσιάζονται αναλυτικότερα σε επόμενο 

υποκεφάλαιο (Αποστολάκης, 2007; Βαγγελάτος, 2002). 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

15 

1.2 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας - ΟΠΣΥ 

 

Τα προαναφερθέντα υποσυστήματα (MIS, LIS, CIS, διαχειριστικό 

υποσύστημα) είναι σημαντικό να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εισέρχεται 

λοιπόν ο όρος της «ολοκλήρωσης» στο ΠΣΝ, μετατρέποντάς το σε 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Υγείας) – ΟΠΣ(Υ). Η ολοκλήρωση 

των πληροφοριών αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος του 

συνδυασμού δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα από διαφορετικές πηγές και 

της παροχής στον χρήστη του ΟΠΣΥ μιας ενιαίας μορφής αυτών των 

δεδομένων (Lenzerini, 2002).  

 Σε οργανισμούς στους οποίους απαιτείται σύνθετη συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, όπως ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, είναι 

προτιμότερο ένα ΟΠΣ παρά διαφορετικά αυτόνομα ΠΣ. Ο σχεδιασμός και η 

διαμόρφωση ενός ΟΠΣΥ απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, εξαιτίας της 

ανομοιογένειας των επαγγελματικών ομάδων που το χρησιμοποιούν. Η κάθε 

ομάδα έχει τις δικές της αντιλήψεις και αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα τον 

μεταξύ τους ανταγωνισμό, αφού η καθεμία επιθυμεί το μέγιστο της 

υποστήριξης από το ΠΣ για τα δικά της καθήκοντα. Κατά τον σχεδιασμό του 

ΟΠΣΥ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ετερογενών ομάδων και 

να εξισορροπούνται οι διαφορές τους (Krabbel, 1996). 

 Σε ένα περιβάλλον ολοκλήρωσης πρέπει να πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις:  

 Κάθε δεδομένο καταγράφεται μόνο μία φορά. 

 Κάθε δεδομένο είναι διαρκώς και ταυτόχρονα διαθέσιμο στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

 Οι εφαρμογές έχουν όλες παρόμοιο περιβάλλον διεπαφής με 

τον χρήστη. 

  Όλες οι εφαρμογές είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους.  

  Για κάθε σκοπό υπάρχει μόνο μία εφαρμογή σε λειτουργία 

(Αποστολάκης, 2007). 

Στα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες είχαν 

παραδοσιακά ξεχωριστούς τομείς ευθύνης, εκτελώντας τα καθήκοντά τους 

αυτόνομα και διατηρώντας ανεξάρτητα αρχεία δεδομένων. Αυτή η έλλειψη 

ενοποίησης των πληροφοριών δημιουργεί πλήθος προβλημάτων: 
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κατασπατάληση πόρων για την ξεχωριστή ενημέρωση αρχείων, ανακριβείς ή 

ελλιπείς πληροφορίες, πολλαπλές εγγραφές κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

είναι δυνατή η επίτευξη συντονισμένης, ποιοτικής και αποδοτικής φροντίδας 

υγείας. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη πολλών αυτόνομων συστημάτων εντός ενός 

οργανισμού περίθαλψης είναι συχνή, ενώ λίγα είναι τα παραδείγματα των 

ιδρυμάτων που είτε εφάρμοσαν νέα κοινά συστήματα είτε ενοποίησαν τα 

υπάρχοντα προκειμένου να επιτραπεί ο διανομή των πληροφοριών (Vogel, 

2014). 

Στο Παράρτημα Α’ επισυνάπτονται ορισμένες επιπλέον έννοιες και 

ορολογίες.  

 

 

1.3 Ενοποίηση Πληροφορίας 

 

Στα νοσηλευτικά ιδρύματα συλλέγεται μεγάλος όγκος δεδομένων από 

πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματίες (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, 

τεχνικοί κ.ά.) η επικοινωνία μεταξύ των οποίων είναι ουσιώδης για την ομαλή 

ροή της φροντίδας υγείας. Τα δεδομένα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα σε 

οποιοδήποτε σημείο του οργανισμού κι αν ζητηθούν, ανεξάρτητα με το πού ή 

πότε έγινε η καταγραφή τους. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συμβάλλουν οι 

εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Φακέλου και το ΠΣΝ. Προϋπόθεση για την 

ομαλή ροή της πληροφορίας είναι τα κατάλληλα δίκτυα επικοινωνίας σε 

γεωγραφικά κατανεμημένες περιοχές, το συμπληρωματικό λογισμικό για την 

ακριβή ενοποίηση των πληροφοριών και η υιοθέτηση προτύπων (Wiederhold, 

2014). 

 

 

1.3.1 Δομή δικτύων ΠΣΝ 

 

Η ζήτηση για ταχεία εκτέλεση υπολογισμών σε συνδυασμό με την 

πολυπλοκότητα λειτουργίας ενός νοσηλευτικού ιδρύματος φέρνει στο 

προσκήνιο την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου Η/Υ και μιας δομής βάσει της 

οποίας θα οργανωθούν τα εκάστοτε υποσυστήματα.  
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Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν τα κεντρικά συστήματα (πολλά τερματικά – 

ένας κεντρικός Η/Υ), αργότερα τα αρθρωτά συστήματα (πολλά ανεξάρτητα 

υποσυστήματα – κεντρικός Η/Υ με εφαρμογές σημαντικές για όλο το 

νοσηλευτικό ίδρυμα). Πλέον εφαρμόζονται τα κατανεμημένα συστήματα.  

Η ετερογένεια των αναγκών σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά και 

παράγοντες όπως η αξιοπιστία και το κόστος, οδήγησαν στην εφαρμογή των 

κατανεμημένων συστημάτων. Στα συστήματα αυτά υπάρχουν πολλά 

ανεξάρτητα υποσυστήματα τα οποία επεξεργάζονται τις πληροφορίες και τις 

διανέμουν με τη βοήθεια του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένα. Το 

ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό, της ετερογένειας δηλαδή των κατανεμημένων 

συστημάτων, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας μεθόδου προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των υποσυστημάτων του 

δικτύου (Μπότσης, 2005; Τσαλουκίδης, 2008). 

 

 

1.3.2 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων 

 

Σε μια μονάδα υγείας, η οποία από τη φύση της χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και ετερογένεια διεργασιών καθώς και από τεράστιο όγκο 

διακινούμενων πληροφοριών, είναι αναμενόμενη η ανάγκη ύπαρξης ενός 

πλαισίου συνεργασίας των υποσυστημάτων του ΠΣΝ. Αυτό το λογισμικό που 

εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα ονομάζεται ενδιάμεσο λογισμικό 

(middleware), και παρεμβάλλεται μεταξύ του λειτουργικού συστήματος και των 

εφαρμογών. Τα σημαντικότερα ενδιάμεσα λογισμικά είναι τα εξής:  

- HL7: Από τον οργανισμό Health Level Seven Inc. (ίδρυση 1987, 

ΗΠΑ) έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο για την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων, το HL7, σχεδιασμένο ειδικά για υγειονομικές 

μονάδες. Χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα και σχεδόν όλος ο 

ιατροτεχνικός εξοπλισμός και τα ΠΣΥ (Πληροφοριακά Συστήματα 

Υγείας) «μιλούν» HL7 (Μπότσης, 2005). Το HL7 περιλαμβάνει ένα 

σύνολο τυποποιήσεων σχετικά με την καταχώρηση του ασθενούς, 

την εισαγωγή, τη μεταφορά και το εξιτήριό του, τη μεταφορά 

εντολών και αποτελεσμάτων εξετάσεων κ.ά.  
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- Dicom-3: Ένα άλλο πρότυπο επικοινωνίας είναι το Dicom-3, που 

σχετίζεται με τη μεταφορά ιατρικής διαγνωστικής εικόνας και 

υποστηρίζεται από όλους τους κατασκευαστές συστημάτων PACS 

(σύστημα διαχείρισης ιατρικών εικόνων). 

- ΙΕΕΕ 1073: Το συγκεκριμένο πρότυπο συμβάλλει στη μεταφορά 

δεδομένων από τον φορητό ιατρικό εξοπλισμό που βρίσκεται δίπλα 

στον ασθενή (Βαγγελάτος, 2001). 

 

 

1.3.3 Ταξινόμηση – Κωδικοποίηση 

 

Η φυσική γλώσσα –γραπτή και προφορική- επιτρέπει την ελεύθερη 

έκφραση και την αποσαφήνιση όρων. Ωστόσο, η εισαγωγή ελεύθερου 

κειμένου ή ανομοιογενών δεδομένων στο ΠΣ είναι αδύνατη. Τα δεδομένα που 

εισάγονται στο ΠΣ πρέπει να είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ώστε να μπορούν 

να αξιοποιηθούν σωστά στη συνέχεια. Κατά συνέπεια, ανακύπτει η ανάγκη 

της ταξινόμησης και της κωδικοποίησης.  

Η διαδικασία της ταξινόμησης ασχολείται με αντικείμενα και έννοιες με 

σκοπό την ομαδοποίηση -εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια- και τη 

συγκεκριμενοποίηση των τελικών στόχων. Η ομαδοποίηση των ίδιων 

δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τελικό στόχο.  

Τη φάση της ταξινόμησης ακολουθεί η κωδικοποίηση, κατά την οποία 

προσάπτεται ένας κώδικας (ταυτότητα) σε ένα αντικείμενο, έννοια ή ομάδα 

αυτών. Είναι σημαντικό κατά τη φάση της ταξινόμησης και της κωδικοποίησης 

το αντικείμενο που εξετάζεται να είναι αυστηρά καθορισμένο, αλλά και να μην 

υπάρχει επικάλυψη όρων και επανάληψη εννοιών.  

Στον χώρο της υγείας έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ταξινόμησης 

ασθενειών, φαρμακευτικών ουσιών κ.ά. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: 

 ICD (International Classification of Diseases - Διεθνής 

Ταξινόμηση Ασθενειών): Χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση 

προβλημάτων υγείας και διαγνώσεων. Η νεώτερη έκδοση είναι 

η ICD-10, η οποία επιβλέπεται και χρηματοδοτείται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η ICD-10 έχει 

μεταφραστεί στα ελληνικά (Β’ ΚΠΣ) και χρησιμοποιείται πιλοτικά. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

19 

 DRG (Diagnosis Related Group - Ταξινόμηση του συστήματος 

Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών): Κατά τη συγκεκριμένη 

ταξινόμηση ομαδοποιείται η διάγνωση ανά οργανικό σύστημα, 

είδος ιατρικής παρέμβασης κ.ο.κ. Είναι ευρέως διαδεδομένη, 

ενώ χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα. Με τη μέθοδο αυτή 

καθίσταται εφικτή η σύγκριση στοιχείων και η στατιστική τους 

ανάλυση. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα συσχετισμού κάθε 

διάγνωσης με ένα «τυπικό», κατά προσέγγιση, κόστος, 

προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος της χρηματικής 

αποζημίωσης για υγειονομικές παροχές. Χωρίζεται σε 21 

κεφάλαια (Ι-ΧΧΙ), τα οποία ακολουθούνται από 3ψήφιους 

κωδικούς Α00-Ζ99 (Βαγγελάτος, 2001; Μπότσης, 2005; 

Αποστολάκης, 2007). 

 LOINC (Laboratory Observation Identifier Names and Codes): 

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων με κωδικοποιημένα 

εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία έχουν πλέον επεκταθεί και 

περιλαμβάνουν και μη εργαστηριακές παρατηρήσεις, όπως 

ζωτικά σημεία, ηλεκτροκαρδιογραφήματα κλπ.  

 SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and 

Veterinary Medicine): Αποτελεί κωδικοποίηση κλινικών σημείων, 

συμπτωμάτων και διαγνώσεων με σκοπό την υποστήριξη του 

ηλεκτρονικού φακέλου. 

 RCC (Read Clinical Classification): Αποτελεί τη βασική 

κωδικοποίηση της Μ. Βρετανίας όσον αφορά τον φάκελο του 

ασθενούς.  

 Κωδικοποίηση Νοσηλευτικών ορολογιών: σε αυτόν τον τομέα 

παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα, καθώς οι ιατρικές ορολογίες 

αποτυγχάνουν να περιγράψουν τις νοσηλευτικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται κατά τη νοσηλευτική αξιολόγηση. Σε μία 

ανασκόπηση των Coenen et al. (2001) εντοπίστηκαν δώδεκα 

διαφορετικά ενεργά προγράμματα ορολογίας, όπως το NANDA, 

το NIC κ.ά. (Hammond, 2014).  
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1.4 Υποσυστήματα ΠΣΝ 

 

1.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (Management Information 

System- MIS) 

 

Αφορά το τμήμα του ΠΣΝ που χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση του 

οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πληροφορίες 

που συγκεντρώνονται από όλα τα υποσυστήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

Αφού ολοκληρωθεί η κατάλληλη επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων, 

προκύπτουν δείκτες οι οποίοι συμβάλλουν στην αξιολόγηση επιμέρους 

στόχων που έχουν τεθεί, άρα και στη λήψη αποφάσεων.  

 

 

1.4.2 Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου 

 

Περιλαμβάνει διαδικασίες διαχειριστικής και οικονομικής φύσης που 

σχετίζονται με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι διαδικασίες μπορεί να αφορούν: 

 Διαχείριση ασθενών 

 Διαχείριση προσωπικού 

 Διαχείριση υλικού/ προμηθειών 

 Λογιστήριο ασθενών 

 Μισθοδοσία προσωπικού κ.ά.  

 

 

1.4.3 Ιατρικό (κλινικό) Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (Clinical 

Information System – CIS) 

 

Αφορά το ιατρικό υποσύστημα που σχετίζεται με την παροχή ιατρικής 

φροντίδας στους ασθενείς. Περιλαμβάνει εφαρμογές όπως τον ηλεκτρονικό 

φάκελο του ασθενούς και την ηλεκτρονική παραγγελία εξετάσεων. Το 

σύστημα υποστηρίζει επιπλέον εφαρμογές, ανάλογα με το τμήμα που 

εξυπηρετείται ανά περίπτωση. Για παράδειγμα, στο χειρουργείο υπάρχει 

πρόγραμμα που υποστηρίζει τον προγραμματισμό των επεμβάσεων κ.ο.κ. 
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 Επίσης, αυτόνομο τμήμα του Κλινικού ΠΣ θεωρείται το Νοσηλευτικό 

Πληροφοριακό Σύστημα. Το υποσύστημα αυτό σχετίζεται με τον σχεδιασμό 

της νοσηλευτικής φροντίδας και παρακολούθησης με ανάλογες δυνατότητες 

και εφαρμογές (Βαγγελάτος, 2002). 

 

 

1.4.4 Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων – ΠΣΕ (Laboratory 

Information System – LIS) 

Βασικός στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων είναι η 

αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση των διαδικασιών ενός εργαστηρίου, 

μέσω των οποίων επιτρέπεται η σύνδεση των εργαστηριακών αναλυτικών 

συσκευών με το διαχειριστικό σύστημα του τμήματος των εργαστηρίων. Η 

διαδικασία αρχίζει με την παραγγελία των εξετάσεων και την ανάλυση των 

δειγμάτων και ολοκληρώνεται με την αποστολή των αποτελεσμάτων. 

Σε αυτή την κατηγορία είθισται να εντάσσονται και άλλα αυτόνομα 

υποσυστήματα, όπως το RIS (Radiology Information System), που αφορά τη 

σύνδεση των απεικονιστικών μηχανημάτων με το σύστημα διαχείρισης του 

τμήματος απεικονιστικής. Ωστόσο, τα RIS είναι αδύνατο να διαχειριστούν τον 

μεγάλο όγκο δεδομένων που προκύπτει από την ψηφιοποίηση, και έτσι 

αναπτύχθηκαν τα συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης και επικοινωνίας 

εικόνων (Picture Archiving and Communication System – PACS). Το σύστημα 

PACS επιτρέπει την παρακολούθηση ιατρικών εικόνων, την αποθήκευσή τους 

και την επικοινωνία και ανταλλαγή τους μέσω των δικτύων (Βαγγελάτος, 2002; 

Αποστολάκης, 2007). 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη διαχείριση της ροής των εργασιών σε 

ένα τμήμα ακτινολογίας, το πληροφοριακό σύστημα RIS κρίνεται απαραίτητο. 

Οι εργασίες που εκτελούνται με τη συμβολή του περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον 

προγραμματισμό εξετάσεων, την καταγραφή των στοιχείων των ασθενών, τη 

διατήρηση αρχείου, την τιμολόγηση των υπηρεσιών, τη διαχείριση του 

προσωπικού, τη συντήρηση των μηχανημάτων και την αγορά εξοπλισμού. Το 

RIS μπορεί να υφίσταται είτε ως αυτόνομο σύστημα είτε ως μέρος ενός 

ευρύτερου ΠΣΝ.  

Οσον αφορά το σύστημα PACS, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη ψηφιακής εικόνας (είτε παραγόμενης απευθείας από νέας γενιάς 
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εξοπλισμό, είτε μετατρέποντας τα φιλμ σε ψηφιακή μορφή). Αυτή η ψηφιακή 

μορφή ιατρικής απεικόνισης χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο, 

μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε φυσικό χώρο για αποθήκευση (σε σύγκριση 

με τον παραδοσιακό τρόπο απεικόνισης σε φιλμ), το κόστος των υλικών (τα 

φιλμ είναι ιδιαίτερα δαπανηρά), τον όγκο και τον χρόνο της εργασίας του 

προσωπικού. Από την άλλη, η νέα μέθοδος καθιστά εφικτή την ψηφιακή 

αρχειοθέτηση, τη γρήγορη ανάκτηση των εικόνων από τις βάσεις δεδομένων 

και την ταχύτατη μετάδοση της εικόνας μέσω του δικτύου επικοινωνίας.  

Κατά την κλινική πρακτική, οι ιατρικές απεικονίσεις συνδυάζονται τόσο 

με τα στοιχεία των εξετάσεων όσο και με αυτά του εκάστοτε ασθενή. Τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πλήθος ενδιαφερόμενων -όπως 

π.χ. στον ακτινολόγο, ο οποίος θα συντάξει την έκθεση σχετικά με την 

εξέταση, ή στο ιατρικό προσωπικό για τον καθορισμό της θεραπείας-, ενώ 

σημαντική είναι επίσης η χρήση της ιατρικής εικόνας στην εκπαίδευση και 

στην έρευνα.  

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής η επιτακτική ανάγκη για 

προσβασιμότητα και διαμοιρασμό αυτών των δεδομένων, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη την πλήρη συγχώνευση του RIS με το PACS. Το RIS 

παρακολουθεί τις εξετάσεις και τις συνδέει με τους ασθενείς, ενώ το PACS 

παρακολουθεί τις εικόνες και τις συνδέει με τις εξετάσεις.  

Στην ιατρική απεικονιστική έχει υιοθετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση στο δίκτυο 

διαφόρων ειδών εξοπλισμού (απεικονιστικά μηχανήματα, Η/Υ κ.ά.) καθώς και 

τη σωστή αναγνώριση και ερμηνεία των δεδομένων εικόνας που μεταδίδονται 

στο δίκτυο αυτό. Επιπλέον, το πρότυπο HL7 βοηθά στην επικοινωνία των 

δημογραφικών στοιχείων, της έκθεσης των αποτελεσμάτων, της τιμολόγησης 

κλπ. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ολοκλήρωση των συστημάτων RIS και 

PACS, γίνεται χρήση αυτών των δύο προτύπων (Greens, 2014). 

 

 

1.5 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ISO (International Organization of 

Standardization), o Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) αποτελεί το 

αποθετήριο δεδομένων υγείας των ασθενών σε ψηφιακή μορφή, που 
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φυλάσσονται και ανταλλάσσονται με ασφάλεια, ενώ παράλληλα είναι 

προσβάσιμα από πολλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες. Κύριος σκοπός του 

είναι να υποστηρίζει τη συνεχή, αποδοτική, ποιοτική και ολοκληρωμένη 

φροντίδα υγείας. Υπάρχουν και άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως για 

να περιγράψουν διάφορους τύπους του ηλεκτρονικού φακέλου, όπως ο 

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (που είναι προσανατολισμένος στην ιατρική 

φροντίδα) ή ο Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος (σημαντικό ρόλο στη διαχείριση 

του οποίου έχει ο ίδιος ο ασθενής) (Hayren, 2008). 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή περιέχει πληθώρα δεδομένων 

υπό τη μορφή κειμένου, εικόνων, βιοσημάτων, ήχου και βίντεο. Επίσης στο 

φάκελο έχουν πρόσβαση διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, όπως 

διοικητικοί υπάλληλοι, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κ.ά. Ο φάκελος λοιπόν 

είναι ένα αποθηκευτικό μέσο που: 

 Υποστηρίζει τη φροντίδα των ασθενών 

 Συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων 

 Χρησιμοποιείται για διοικητικούς – διαχειριστικούς σκοπούς 

 Αποτελεί μέσο έρευνας 

 Συνιστά εργαλείο μάθησης. 

Σε πολλές περιπτώσεις η πρόσβαση στους χειρόγραφους φακέλους 

δεν δύσκολη είτε η διαχείριση των πληροφοριών τους είναι αδύνατη, για 

διάφορους λόγους, όπως:  

 Το περιεχόμενό τους είναι ελλιπές ή δυσανάγνωστο 

 Οι πληροφορίες δεν είναι σωστά οργανωμένες 

 Το περιεχόμενό τους είναι προσβάσιμο σε έναν χρήστη κάθε 

φορά  

 Εχουν υποστεί φυσική φθορά. 

Εάν μάλιστα συνυπολογιστεί η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η 

αύξηση της ιατρικής γνώσης, γίνεται εμφανές ότι ο παραδοσιακός 

χειρόγραφος φάκελος είναι ανεπαρκής και η ανάγκη ηλεκτρονικής διαχείρισης 

του φακέλου επιτακτική (Μπότσης, 2005; Αποστολάκης, 2007). 

Σε ανασκόπηση των Menachemi and Collum (2011), κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και μελέτη άλλων ερευνών, εντοπίστηκαν 

ορισμένα πλεονεκτήματα της χρήσης του ΗΦΥ, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις 
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κατηγορίες: κλινικά, οργανωτικά και κοινωνικά, αλλά και κάποια πιθανά 

μειονεκτήματα. Αναλυτικά: 

 

Α. Πλεονεκτήματα  

1. Κλινικά 

i. Αύξηση αποδοτικότητας (π.χ. περιορισμός στη σπατάλη υλικών 

λόγω της μείωσης περιττών διαγνωστικών εξετάσεων).  

ii. Μεγαλύτερη ασφάλεια, εξαιτίας της μείωσης ιατρικών λαθών. Σε 

μελέτη των Devine et al (2010) παρατηρήθηκε μείωση των 

ιατρικών λαθών από 18,2% σε 8,2% μετά τη χρήση συστήματος 

ηλεκτρονικών ιατρικών εντολών (CPOE). Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν ενδείξεις που συνδέουν το σύστημα ηλεκτρικών 

εντολών με αυξημένα ιατρικά λάθη σε περιπτώσεις κακού 

σχεδιασμού του συστήματος εντολών ή απειρίας των τελικών 

χρηστών.  

iii. Αύξηση της αποτελεσματικότητας (π.χ. μέσω συστημάτων 

επαγρύπνησης, παρακολούθησης, υπενθύμισης), εξαιτίας της 

παροχής φροντίδας βασισμένης σε πρωτόκολλα. 

 

2. Οργανωτικά  

i. Αυξημένα έσοδα, λόγω μείωσης λαθών κατά τη χρέωση και 

μείωσης του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών. 

ii. Περιορισμός περιττών εξόδων, λόγω της διαθεσιμότητας της 

πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή (αποδοτική χρήση 

διαγνωστικών δοκιμασιών, μείωση της υπεραπασχόλησης του 

προσωπικού για τη διαχείριση ασθενών, μείωση κόστους για τη 

διατήρηση χειρόγραφων αρχείων). 

iii. Καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους νόμους, χάρη 

στην ασφαλέστερη αποθήκευση των δεδομένων υγείας και στην 

ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, σε μια μελέτη των 

Virapongse et al. (2008) διαπιστώθηκε ότι οι ιατροί που 

χρησιμοποιούσαν σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου είχαν κριθεί 

ένοχοι για αμέλεια σε ποσοστό μικρότερο από αυτό των 

συναδέλφων τους που δεν χρησιμοποιούσαν ΗΦΥ. Το γεγονός 
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αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

του προσωπικού υγείας, στην καλύτερη αναγνωσιμότητα και 

πληρότητα των αρχείων και στην πιστότερη παρακολούθηση των 

κατευθυντήριων οδηγιών.  

 

γ. Κοινωνικά 

i. Αυξημένη δυνατότητα έρευνας (π.χ. λόγω διαθεσιμότητας των 

δεδομένων). 

ii. Βελτιωμένη υγεία του γενικού πληθυσμού, λόγω καλύτερης 

παρακολούθησης της πορείας των νόσων και επιτήρησης για 

πιθανές απειλές στην υγεία. 

iii. Καλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση, που σχετίζεται με την 

παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.  

 

Παρά τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά της χρήσης του ΗΦΥ, υπάρχουν 

μελέτες που κατονομάζουν και ορισμένα πιθανά μειονεκτήματα. Ως τέτοια 

θεωρούνται τα εξής: 

 Κόστος απόκτησης του συστήματος ΗΦΥ (κόστος αγοράς του 

συστήματος και του σχετικού εξοπλισμού, κόστος εγκατάστασης, 

μετατροπής των χειρόγραφων αρχείων σε ηλεκτρονικά, κόστος 

εκπαίδευσης προσωπικού).  

 Κόστος συντήρησης (ανάγκη αναβάθμισης ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, συνεχής ανάγκη εκπαίδευσης και υποστήριξης του 

προσωπικού). 

 Προσωρινή μείωση της αποδοτικότητας του προσωπικού, λόγω 

απειρίας. 

 Πιθανότητα παραβίασης προσωπικών δεδομένων των ασθενών. 

 Προσωρινή αύξηση σε ιατρικά λάθη (βλ. Α1ii) 

 Αρνητικά συναισθήματα που συνδέονται με την προσπάθεια 

υιοθέτησης του ΗΦΥ και τη διακοπή της συνήθους ροής 

εργασίας. 

 Αλλαγή στη δυναμικότητα της μονάδας υγείας εξαιτίας του 

περιορισμού της αυτονομίας του προσωπικού (π.χ. 
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παρεμπόδιση από το σύστημα κατά τη συνταγογράφηση ενός 

φαρμάκου). 

 Υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία: οι μονάδες υγείας 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι βασικές παροχές υγείας μπορούν 

να επιτευχθούν ακόμα και αν το σύστημα παύσει να λειτουργεί 

(Menachemi, 2011). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται οι 

προσπάθειες εφαρμογής του ΗΦΥ και του αντίκτυπού τους στους 

εργαζομένους αποτελεί μια έρευνα που διενεργήθηκε σε ένα νορβηγικό 

νοσηλευτικό ίδρυμα (2004). Κατά τα πρώτα στάδια της εγκατάστασης 

και εφαρμογής ενός ΠΣΥ (που περιελάμβανε ταυτόχρονη εφαρμογή 

ΗΦΥ), αποφασίστηκε αντί της συνύπαρξης του παλαιού χειρόγραφου 

ιατρικού φακέλου και του ΗΦΥ, για το πρώτο χρονικό διάστημα να 

δημιουργηθεί πέραν του ηλεκτρονικού φακέλου και ένας υβριδικός 

φάκελος. Σε αυτόν τον υβριδικό ηλεκτρονικό φάκελο, τα παλαιά 

χειρόγραφα ή μη ψηφιοποιημένα αρχεία ήταν αποθηκευμένα σε μορφή 

εικόνας και τα νέα δεδομένα εισέρχονταν σε ηλεκτρονική μορφή. Στη 

μελέτη, μεταξύ άλλων, συγκρίθηκαν οι δύο μορφές των ΗΦΥ. Οι 

διοικητικοί υπάλληλοι δεν έδειξαν κάποια προτίμηση μεταξύ των δύο 

μορφών των φακέλων, σε αντίθεση με το ιατρικό και το νοσηλευτικό 

προσωπικό, που έδειξαν προτίμηση στην αμιγώς ηλεκτρονική μορφή 

του φακέλου (Laerum, 2004).  

Στη μελέτη των Carayon et al. (2011) ερευνήθηκε η στάση και οι 

απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τον ΗΦΥ, και ειδικότερα 

η αποδοχή, η χρηστικότητα και η χρησιμότητα συγκεκριμένων εφαρμογών του.  

Επειδή οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή της τεχνολογίας 

είναι διαφορετικοί με το πέρασμα του χρόνου, επιλέχθηκε οι μεταβλητές να 

ελεγχθούν σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις: τρεις μήνες και ένα έτος μετά 

την αρχική εγκατάσταση του ΗΦΥ. Επιπλέον, επιλέχθηκε να μετρηθεί ο 

βαθμός αποδοχής, επειδή η συχνότητα χρήσης δεν αποτελεί επαρκές μέτρο 

για τον προσδιορισμό της ποιότητας της εφαρμογής, καθώς η χρήση της στον 

συγκεκριμένο οργανισμό ήταν υποχρεωτική.  

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η αποδοχή του ΗΦΥ ήταν σημαντική, 

και μάλιστα βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο παρατηρήθηκε και 
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όσον αφορά τη χρηστικότητα και τη χρησιμότητα. Η βελτίωση αυτή φαίνεται 

να σχετίζεται με την «καμπύλη μάθησης» και το γεγονός ότι στη δεύτερη φάση 

το προσωπικό είχε αποκτήσει μεγαλύτερη εξοικείωση με τη συγκεκριμένη 

τεχνολογία. Επίσης, η αντίληψη των χρηστών για τη χρηστικότητα και τη 

χρησιμότητα του ΗΦΥ αποδείχθηκε ότι μπορεί να προβλέψει την αποδοχή και 

στις δύο φάσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για συνεχή 

παρακολούθηση της μορφής και του περιεχομένου του ΗΦΥ και μετά την 

αρχική εγκατάσταση της εφαρμογής (Carayon, 2011). 

Στη μελέτη των Doyle et al. (2012) ερευνήθηκε η στάση του ιατρικού 

προσωπικού απέναντι στον ΗΦΥ σε δύο χρονικές περιόδους: στην αρχική 

φάση μετάβασης, κατά την οποία συνυπήρχαν χειρόγραφοι και ηλεκτρονικοί 

φάκελοι, και μετά την πλήρη εφαρμογή του ΗΦΥ και την εισαγωγή Η/Υ σε 

κάθε εξεταστήριο-ιατρείο. Παρατηρήθηκε ότι οι αρχικοί φόβοι και ανησυχίες 

των ιατρών μετριάστηκαν, και σε κάποιες περιπτώσεις τα πλεονεκτήματα 

υπερέβησαν των προσδοκιών.  

Τα ζητήματα που απασχολούσαν το ιατρικό προσωπικό κατά την 

πρώτη φάση αφορούσαν το κομμάτι της εμπιστευτικότητας και της 

ιδιωτικότητας, τις δεξιότητες στη χρήση του ΗΦΥ, την ποιότητα της 

παρεχόμενης φροντίδας υγείας και τη σχέση ιατρού-ασθενή. Από αυτά, το 

θέμα της εμπιστευτικότητας-ιδιωτικότητας δεν παρουσιάστηκε καθόλου ως 

ανησυχία κατά τη δεύτερη φάση. Επίσης, μειώθηκαν σημαντικά οι ανησυχίες 

σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση της εφαρμογής, ενώ το 

θέμα της ποιότητας ήταν το αναμενόμενο από την πρώτη φάση. Καλύτερη 

των προσδοκιών αποδείχθηκε η σχέση ιατρού-ασθενή κατά τη δεύτερη φάση 

(Doyle, 2012). 

 

 

1.6 Αποδοχή – αντίσταση στις ΤΠΕ και μοντέλα μέτρησης 

Η τεχνολογία της πληροφορικής δεν έχει τύχει του ίδιου βαθμού 

υιοθέτησης στον χώρο της υγείας με εκείνον που παρατηρείται σε άλλους 

τομείς (τραπεζικός τομέας, αυτοκινητοβιομηχανίες). Υπάρχουν πολλές αιτίες 

που ευθύνονται για αυτό το φαινόμενο, με πιο σημαντική την «αντίσταση» του 

ιατρικού προσωπικού (Choi, 2014). 
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Παρά τα αναμενόμενα οφέλη από τις εφαρμογές της πληροφορικής της 

υγείας, σε πολλές περιπτώσεις η εισαγωγή και ανάπτυξη των συστημάτων 

αυτών είτε απέτυχε είτε συνάντησε υψηλά επίπεδα αντίστασης. Η αντίσταση 

αυτή εκφράζεται ως γενική δυσφορία, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε 

δολιοφθορά εναντίον της εφαρμογής (Lee, 1996) σε μειωμένη χρήση, σε 

παράβλεψη ή σε τελική εγκατάλειψή της (Holden, 2010). 

Η αποδοχή της τεχνολογίας κατά τον Davis (1989) θεωρείται ως η 

«εκούσια ή εθελοντική χρήση μιας τεχνολογίας» (Yarbrough, 2007). Η έρευνα 

σχετικά με την αποδοχή της τεχνολογίας ή την αντίσταση προς αυτήν από 

τους χρήστες έχει εξαπλωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τις χώρες της 

Ευρώπης έως την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και την Αυστραλία. Επιπλέον, οι 

επαγγελματικές ομάδες του χώρου της υγείας παρουσιάζουν μεγάλη 

ποικιλομορφία - ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιοί, 

φυσιοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι και manager, τεχνικό 

προσωπικό (Holden, 2010). Η στάση απέναντι στην τεχνολογία φαίνεται ότι 

διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων αλλά και μεταξύ 

των επαγγελματιών υγείας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαφορετική 

εκπαίδευση, στο περιεχόμενο και στη φύση της εργασίας του κάθε κλάδου 

(διαφορετικό επίπεδο ευθυνών) (Melas, 2013; Cork, 1998) αλλά στην ιατρική 

εξειδίκευση (Melas, 2011). 

Εξαιτίας του οφέλους που προκύπτει από τις ΤΠΕ στον χώρο της 

υγείας (αυξημένη ποιότητα παροχών υγείας), παρατηρείται έντονη 

δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας. Η έρευνα μπορεί να αφορά τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων ΠΣΥ ή την υιοθέτηση των ΤΠΕ 

(Holden, 2010). Η επιτυχία ενός ΠΣΥ ξεφεύγει από το στάδιο της σχεδιαστικής 

επάρκειας και διαφαίνεται κατά την εφαρμογή του στον εργασιακό χώρο, με 

κατά πόσο ανταποκρίνεται στο σύστημα εργασίας και αν οι χρήστες το 

αποδέχονται ή το απορρίπτουν (Holden, 2010). 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά θεωρητικά μοντέλα έχουν επιχειρήσει να 

μετρήσουν και να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά αποδοχής του τελικού 

χρήστη απέναντι στις ΤΠΕ. Η κατανόηση των αιτίων που οδηγούν τον τελικό 

χρήστη σε συγκεκριμένες αντιλήψεις για τα ΠΣΥ είναι χρήσιμη, καθώς οι 

πεποιθήσεις που δημιουργούνται επηρεάζουν τη στάση του χρήστη και κατά 

συνέπεια τη συμπεριφορά του, η οποία εκφράζεται ως πρόθεση χρήσης ή μη 
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των ΠΣΥ (Melas, 2011; Yarbrough, 2007). Επιπλέον, γνωρίζοντας τους 

παράγοντες που καθορίζουν την πρόθεση του χρήστη, δίνεται η δυνατότητα 

στους αρμόδιους να διαχειριστούν αυτούς τους παράγοντες με τρόπο τέτοιο 

ώστε να αυξήσουν την αποδοχή και άρα τη χρήση (Melas, 2011; Holden, 

2010). 

Προκειμένου να παραχθούν ορισμένα μοντέλα ανάλυσης της 

συμπεριφοράς των χρηστών, οι ερευνητές βασίστηκαν σε διάφορες 

ψυχοκοινωνικές θεωρίες. Η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης (Theory of 

Reasoned Action – TRA) είναι μια κοινωνική, ψυχολογική/συμπεριφορική 

θεωρία, στην οποία στηρίχθηκαν αρκετά τέτοια μοντέλα. Σύμφωνα με την 

TRA, οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τη στάση, η οποία με τη σειρά της καθορίζει 

την πρόθεση, ενώ η πρόθεση οδηγεί τελικά στη συμπεριφορά (Yarbrough, 

2007). Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της συμπεριφοράς 

απέναντι στη χρήση ΤΠΕ, η TRA τροποποιήθηκε από τον Davis (1989) ώστε 

σε αυτή να συμπεριληφθούν ορισμένες απαραίτητες μεταβλητές. 

Δημιουργήθηκε έτσι το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας ΜΑΤ (Technology 

Acceptance Model – TAM, Holden, 2010). 

Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να προσεγγιστεί ως συμπεριφορική πρόθεση 

χρήσης (Behavioral Intention – BI), που είναι το σύνηθες όταν εμπλέκεται η 

έννοια της αποδοχής -αφού προβλέπει με αξιοπιστία την πραγματική χρήση-, 

αλλά και ως ικανοποίηση του τελικού χρήστη (Holden, 2010). Σύμφωνα με την 

TAM, η πρόθεση (ΒΙ) καθορίζεται από τη στάση (Attitude – att) απέναντι στη 

χρήση ΤΠΕ. Επιπλέον, η στάση (att) καθορίζεται από τη χρησιμότητα της 

τεχνολογίας όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης (Perceived Usefulness - PU) 

και την αντιλαμβανόμενη ευχρηστία της τεχνολογίας (Perceived Ease Of Use 

– PEOU). Επιπλέον, η PU επηρεάζει άμεσα την BI, ενώ η PEOU επηρεάζει 

και την PU (Holden, 2010; Yarbrough, 2007). Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα 

ορίζεται ως η αντίληψη του ατόμου ότι χρήση μιας τεχνολογίας θα προσφέρει 

οφέλη κατά την εργασία, ενώ η αντιλαμβανόμενη ευχρηστία ορίζεται ως η 

πεποίθηση του ατόμου ότι η χρήση μιας νέας τεχνολογίας θα είναι εύκολη και 

απλή. Το τμήμα του TAM που αναφέρεται στη στάση (att) του χρήστη αφορά 

τη συναισθηματική απόκριση απέναντι στην υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας, 

ενώ εκείνο που αναφέρεται στη συμπεριφορική πρόθεση (ΒΙ) αντικατοπτρίζει 
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την πρόθεση του ατόμου να κάνει χρήση μιας νέας τεχνολογίας (Yarbrough, 

2007).  

Παρ’ ότι το TAM θεωρείται αναγνωρισμένο μοντέλο μέτρησης στον 

τομέα των ΤΠΕ, καταφέρνει να ερμηνεύσει μόνο ένα ποσοστό της 

συμπεριφοράς αποδοχής, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να καταβάλλουν 

προσπάθειες για την ανακάλυψη νέων μεταβλητών που προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία και ενισχύουν το μοντέλο (Melas, 2011; Yarbrough, 2007). Σε 

μια τέτοια προσπάθεια, οι Melas et al. (2011) συμπεριέλαβαν στο ΜΑΤ ως 

εξωτερικές μεταβλητές τη γνώση για ΤΠΕ αλλά και τις απαιτήσεις του χρήστη 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι πρέπει να διαθέτει η 

τεχνολογία. Επιπλέον, ως εξωτερικός ρυθμιστής αναγνωρίστηκε η εξειδίκευση 

(οι διαφορετικές ειδικότητες) του ιατρικού προσωπικού.  

Όπως αναφέρθηκε, προκειμένου να μετρηθεί και να διερευνηθεί η 

υιοθέτηση των ΤΠΕ έχουν χρησιμοποιηθεί μοντέλα όπως το TAM, που 

προσανατολίζονται στις ίδιες τις ΤΠΕ και στον τρόπο με τον οποίο η 

τεχνολογία επηρεάζει τις πεποιθήσεις των χρηστών. Παρόλα αυτά, μελέτες 

έχουν δείξει ότι η προσωπικότητα του χρήστη είναι ένας ακόμη παράγοντας 

που επηρεάζει την αποδοχή και τη χρήση. Οι Parasuraman and Colby (2001) 

χρησιμοποίησαν την έννοια της τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology 

Readiness – TR), που αναφέρεται στη διανοητική ετοιμότητα του ατόμου να 

αποδεχθεί και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Ο σχετικός δείκτης αποτελεί 

έναν συνδυασμό θετικών και αρνητικών αντιλήψεων, οι οποίοι είναι 

εξατομικευμένοι. Οι αντιλήψεις αυτές επιμερίζονται σε τέσσερις διαστάσεις: 

αισιοδοξία και καινοτομία -που αυξάνουν την TR- και δυσφορία και 

ανασφάλεια - που περιορίζουν την TR. Με βάση αυτή την κατανομή, 

δημιουργούνται τέσσερις ομάδες πληθυσμού: πρωτοπόροι, εξερευνητές, 

σκεπτικιστές και παρανοούντες (αγγλική ορολογία: paranoids, εδώ με την 

έννοια της παρερμηνείας). Μετά την εφαρμογή αυτού του μοντέλου στην 

ελληνική πραγματικότητα (14 νοσοκομεία και δείγμα 604 ιατρών και 

νοσηλευτών), σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 85% του δείγματος ανήκει 

στην κατηγορία των σκεπτικιστών, ατόμων δηλαδή που χρειάζεται να 

πειστούν για τα οφέλη της τεχνολογίας (Melas, 2013). 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως για να κριθεί ένα ΠΣΥ επιτυχές 

πρέπει να πληρούνται περισσότερες προϋποθέσεις από την απλή 
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σχεδιαστική του επάρκεια. Ο τελικός χρήστης (δηλαδή το προσωπικό των 

υγειονομικών δομών, που αποτελεί τον δυνητικό ή και πραγματικό χρήστη του 

ΟΠΣΥ) διαμορφώνει τη στάση του μέσα από την προσωπική του αντίληψη, 

που διαμορφώνεται με βάση το πόσο χρήσιμο αλλά και εύκολο στη χρήση 

θεωρεί το ΠΣΥ. Εκτός αυτού, ανακύπτουν  και άλλα εμπόδια-παράγοντες που 

καθορίζουν την τελική χρήση, όπως η γνώση ΤΠΕ, η ειδικότητα του ιατρικού 

προσωπικού κ.ά. Φυσικά, στην τελική διαμόρφωση μιας στάσης εμπλέκεται 

και η ίδια η προσωπικότητα του χρήστη, η οποία καθορίζει το κατά πόσο είναι 

διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ή όχι, γεγονός που ξεφεύγει 

από κατηγοριοποιήσεις όπως η ιατρική του ειδικότητα, η ομάδα του 

επαγγέλματος υγείας στην οποία ανήκει κλπ. 
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Κεφάλαιο 2: Χρησιμότητα ΠΣΥ 

 

 

2.1 Η υγεία τον 21ο αιώνα 

 

Το όραμα για την υγεία τον 21ο αιώνα περιλαμβάνει την αξιοποίηση 

των τεχνολογιών σε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο 

τον πολίτη. Χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι η ελευθερία στη 

διακίνηση της γνώσης και των πληροφοριών, ενώ οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Ο τομέας παροχής 

υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει ένα εύρος από λειτουργίες και εμπλεκόμενων 

με αυτές ατόμων, δηλαδή: α) την περίθαλψη ασθενών από τους 

επαγγελματίες υγείας σε επίπεδο εξωνοσοκομειακής ή ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας με εφαρμογές όπως τα ηλεκτρονικά ραντεβού, ο ΗΦΑ κ.ά., β) την 

παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία κάνοντας χρήση 

εφαρμογών όπως στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες για φαρμακευτικά 

σκευάσματα, τηλεδιασκέψεις κ.ά., γ) το εμπόριο ιατροφαρμακευτικών 

προϊόντων όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

κ.ά. (Αποστολάκης, 2004). 

Κατά συνέπεια, η πραγματικότητα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

αυτές αφορούν:  

Α) τη γήρανση του πληθυσμού με επακόλουθο την αύξηση στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας αλλά και στις πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. 

Β) την αύξηση των προσδοκιών των πολιτών αναφορικά με την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Γ) την αύξηση στην κινητικότητα των ασθενών και του προσωπικού 

υγείας, ένεκα της βελτιωμένης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.  

Δ) τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών υγείας, οι οποίες πρέπει 

να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: αποθηκευμένες με ασφάλεια, 

προσβάσιμες και στην κατάλληλη ανά περίπτωση μορφή. 
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Ε) την παροχή υπηρεσιών βέλτιστης ποιότητας με ταυτόχρονη 

παρουσία περιοριστικών προϋπολογισμών κόστους (ΚΤΠ, 2007). 

 

 

2.2 Αναγκαιότητα εισαγωγής ΠΣΝ 

 

Με βάση τα προηγούμενα, δηλαδή τις διαφοροποιημένες ανάγκες 

υγείας τον 21ο αι., γίνεται εμφανές ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να 

αναβαθμίσουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Λύση στα παραπάνω θεωρείται η εφαρμογή 

ενός ΠΣΝ, το οποίο θα συμβάλει άμεσα με την υποστήριξη των παρεμβάσεων 

που προωθούνται, αλλά και έμμεσα, με την αναβάθμιση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας (ΚΤΠ, 2010). 

Οι παρεμβάσεις μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

Α) αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με:  

 Εφαρμογή ΗΦΥ 

 Εφαρμογές που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για τη 

θεραπευτική αγωγή 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες υγείας των ασθενών από 

παρελθόντα χρόνο ή από άλλες δομές υγείας 

 Περιορισμός γραφειοκρατίας 

 Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ραντεβού, έκδοση 

πιστοποιητικών κλπ. 

 Ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων 

 Μείωση λαθών 

 Προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

Β) Περιορισμός χειρόγραφου τρόπου συναλλαγών και βελτίωση 

εργασιακού περιβάλλοντος με: 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

 Διασύνδεση διάφορων υποσυστημάτων σε ένα ΟΠΣΥ 

 Αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση εργασιών 

 Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

Γ) Περιορισμός του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω: 

 Ορθολογικής διαχείρισης πόρων  
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 Αποφυγής άσκοπων ιατρικών πράξεων 

Δ) Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών εξαιτίας της: 

 Χρήσης ποσοτικών και οικονομικών δεικτών 

 Υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων με κατάλληλες εφαρμογές 

(Βαγγελάτος, 2002; Τσαλουκίδης, 2008). 
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Κεφάλαιο 3: Η πορεία των ΠΣΥ 

 

 

3.1 Η εξέλιξη της Πληροφορικής Υγείας 

 

Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας και εφαρμογής ενός ΠΣΝ 

εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με γνωστότερο παράδειγμα 

αυτό του νοσηλευτικού ιδρύματος El Camino στην Καλιφόρνια. Η ιδέα βρήκε 

και άλλους υποστηρικτές, και έτσι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 είχαν 

πολλαπλασιαστεί τα εγχειρήματα εφαρμογής ενός ΗΦΥ. Πολλοί ήταν εκείνοι 

που οραματίστηκαν τις χρήσεις του ΗΦΥ στην υγεία αλλά και άλλοι που 

παρουσιάστηκαν πιο σκεπτικοί. Ήταν αναμενόμενο η εμπλοκή των Η/Υ στον 

χώρο της υγείας να ξεκινήσει από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, και αυτό γιατί 

αφενός διέθεταν το απαραίτητο κεφάλαιο, αφετέρου τα οφέλη από αυτού του 

είδους διαχείρισης της πληροφορίας ήταν ήδη ορατά στο τομέα της 

βιομηχανίας, άρα και τα νοσηλευτικά ιδρύματα ως αντίστοιχα μεγάλοι 

οργανισμοί ανέμεναν παρόμοια οικονομικά οφέλη.  

Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις, εκδηλώθηκε ερευνητικό ενδιαφέρον 

(στον τομέα όπου η επιστήμη της πληροφορικής συναντούσε την παροχή 

κλινικής φροντίδας) και παρατηρήθηκε η δημιουργία οργανισμών που 

προωθούσαν αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες. Αργότερα, η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ επένδυσε στην κλινική πληροφορική εγκαθιδρύοντας ΠΣ στα 

πολεμικά νοσηλευτικά ιδρύματα (πιο γνωστά ως VISTA) με ορατά οφέλη στην 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα της κλινικής φροντίδας.  

Στις αρχές του 1970 ο τομέας της εκπαίδευσης άρχισε να οργανώνει 

προγράμματα σχετικά με αυτό που πλέον θα ονομαζόταν Ιατρική 

Πληροφορική (Shortliffe, 2005). Σταθμός ωστόσο στην Ιατρική Πληροφορική 

θεωρούνται τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οπότε η εξέλιξη της τεχνολογίας 

έφερε στο προσκήνιο τους μίνι-Η/Υ, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την αξιόπιστη 

και γρήγορη μετάδοση δεδομένων, συνέβαλαν στην εξάπλωση των Η/Υ σε 

μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων (μελέτη για την ΚΤΠ, 2007). 
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τις αρχές του 1990 έχει 

συγχρηματοδοτήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα για την ηλεκτρονική 

υγεία. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών έχουν δοκιμαστεί με 

επιτυχία, κατατάσσοντας την Ευρώπη σε υψηλή θέση σε θέματα ηλεκτρονικού 

φακέλου και καρτών υγείας (ΚτΠ, 2007). 

Ο τομέας της τεχνολογίας και πληροφορικής υγείας είναι μια αγορά 

ταχέως αναπτυσσόμενη, που αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη το 6% της 

συνολικής Τεχνολογίας Πληροφορικής (Information Technology - ΙΤ). 

Σημαντικό μέρος αυτής της αγοράς είναι τα ΠΣΝ. Σε μια μελέτη του Deloitte 

and Touch Healthcare Centre of Excellence (1999) σε 69 νοσηλευτικά 

ιδρύματα από 8 ευρωπαϊκές χώρες, τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης 

παρατηρήθηκαν στα συστήματα διαχείρισης ασθενών (100%), διαχείρισης 

νοσοκομείου (94%), στο φαρμακευτικό υποσύστημα (91%), στο υποσύστημα 

εργαστηρίων (90%) κ.ο.κ., με χαμηλότερο ποσοστό αυτό του νοσηλευτικού 

υποσυστήματος (62%).  

Επιπλέον σε μια μελέτη των Frost and Sullivan (2000), σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο επιβεβαιώθηκε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των εφαρμογών ΠΣΝ 

αφορούν σε ποσοστό 41% συστήματα διαχείρισης δεδομένων των ασθενών, 

33% συστήματα οικονομικής διαχείρισης και το υπόλοιπο 26% ΟΠΣΥ (e-

Business Forum, 2004). 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα υγείας, αφού 

αυτά καθορίζονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, παρά μόνο στον τομέα 

προστασίας της δημόσιας υγείας και στην τήρηση των κανόνων 

ανταγωνισμού. Όμως μέσα από τη χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια 

διάφορων κοινών δράσεων που πραγματοποιούνται, καταφέρνουν να 

ενταχθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αφού δημιουργούν κοινές και 

εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των κρατών-μελών.  

Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και 

αντίστοιχες δράσεις που εκφράζονται μέσω της απόφασης 1786/2002/ΕΚ 

(περίοδος 2003-2008), με στόχο τη δημιουργία ενιαίων δεικτών υγείας και 

μεγάλων βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, με το σχέδιο δράσης για την 

ηλεκτρονική υγεία [Com (2004)356] έχουν προταθεί τρεις άξονες δράσης:  

1. Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων  

2. Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων  
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3. Παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών 

Μεταξύ άλλων, σε αυτούς τους άξονες περιλαμβάνονται δράσεις όπως:  

 Πρότυπα διαλειτουργικότητας  

 Βελτίωση τεχνικών υποδομών 

 Ενοποιημένα δίκτυα ιατρικών πληροφοριών 

 Διάδοση βέλτιστων πρακτικών 

Το παραπάνω πρόγραμμα έχει τη μορφή άτυπης οδηγίας και με βάση 

αυτό θα πραγματοποιούνται όλες οι συγχρηματοδοτήσεις που θα εγκρίνει η 

ευρωπαϊκή κοινότητα στον τομέα ηλεκτρονικής υγείας (ΚτΠ, 2007). 

Στο Παράρτημα Α’ επισυνάπτεται επιπλέον η παρουσίαση μιας 

βέλτιστης πρακτικής που θεωρήθηκε πρότυπο κατά τον σχεδιασμό των 

ελληνικών δράσεων για την ΠΥ.  

  

3.2 Δράσεις στον ελληνικό χώρο 

 

Η ανάπτυξη της ιατρικής πληροφορικής στην Ελλάδα αντιμετώπισε 

εμπόδια, όπως την καθυστερημένη εισαγωγή της στον χώρο της υγείας (ως 

ακόλουθο της γενικότερης αργής πορείας ανάπτυξης της επιστήμης της 

Πληροφορικής στη χώρα), την καθυστερημένη αναβάθμιση της δικτυακής 

υποδομής και την αυξημένη συχνότητα θεσμικών αλλαγών που δεν 

επιτρέπουν περιθώρια χάραξης και μεθόδευσης συγκεκριμένης στρατηγικής 

και πολιτικής.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης αποτελεί η πορεία των 

Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ) μέχρι τη μετατροπή τους στη 

σημερινή μορφή, δηλαδή σε ΥΠε. Το 2001 ιδρύθηκαν 17 Περιφερειακά 

Συστήματα Υγείας, τα οποία το 2003 μετονομάστηκαν σε Περιφερειακά 

Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ). Με βάση αυτό το δεδομένο 

διαχωρισμού περιφερειών οργανώθηκαν και οι δράσεις του Υπουργείου 

Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία των ΟΠΣΥ έγινε 

σε επίπεδο ΠεΣΥΠ. Αργότερα, το 2004, καταργήθηκαν τα ΠεΣΥΠ και 

δημιουργήθηκαν οι Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠε), με 

αντίστοιχες αρμοδιότητες. όμως, το 2007 οι 17 ΔΥΠε συγχωνεύτηκαν σε 7 

ΥΠε (Υγειονομικές Περιφέρειες). Αυτή η πορεία είχε ως αποτέλεσμα να 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

38 

πρέπει να συνυπάρξουν λειτουργικά δύο ή περισσότερα ΟΠΣΥ, διαφορετικής 

τεχνολογίας και αντίληψης (ΚτΠ, 2007). 

Σε σχέση με την πορεία των ΠΣΥ στην Ελλάδα, μόνο μετά το 1990 

παρουσιάστηκε αυξημένη ανάγκη από διάφορα τμήματα των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων για καλύτερη οργάνωση και μείωση του κόστους λειτουργίας. Ο 

διοικητικός-διαχειριστικός τομέας ήταν ο πρώτος στον οποίο εφαρμόστηκαν 

μέθοδοι της ιατρικής πληροφορικής (εξαιτίας της πολυπλοκότητας και του 

μεγάλου αριθμού των διαδικασιών), με τον τομέα των εργαστηρίων να 

ακολουθεί (Bogdanos, 2008). 

Η πρώτη σχετική προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 4 δις δρχ. 

μέσω των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) (1990-92) 

και αφορούσε τη μηχανοργάνωση των νοσοκομείων, ωστόσο θεωρήθηκε 

αναποτελεσματική. Ακολούθησαν κάποιες παρεμβάσεις με την οικονομική 

στήριξη του Β’ ΚΠΣ (1994-1999), στο οποίο προβλέπονταν 6,5 δις δρχ. για 

τεχνικό εξοπλισμό, αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού και ανάπτυξη 

εφαρμογών όπως η τηλεϊατρική κ.ά. (e-Βusiness Forum, 2004). 

Αργότερα, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (αρχικά περίοδος 2000-2006, αργότερα 

δόθηκε παράταση) αναπτύχθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της 

Πληροφορίας (ΚτΠ). Το πρόγραμμα αυτό αποτελείτο από 5 άξονες, εκ των 

οποίων ο δεύτερος σχετιζόταν με τον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα, το 

μέτρο 2.6, που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορούσε τις 

«ΤΠΕ στην Υγεία και Πρόνοια».  

Για την υλοποίηση του ΕΠ ΚτΠ συστάθηκε εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (Αρ. 24, ν.2860/2000), με 

οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με σκοπό την υποστήριξη και υποβοήθηση του δημόσιου τομέα 

και των αρμόδιων φορέων για την διεκπεραίωση σχετικών δράσεων.  

Επιπλέον, το 2003 ιδρύθηκε το «Παρατηρητήριο για την ΚτΠ», με σκοπό 

τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή μελετών σχετικών με τις ΤΠΕ σε 

εγχώριο και διεθνές επίπεδο, την ανάλυσή τους και την υποβολή προτάσεων 

στην Πολιτεία.  

Στο πλαίσιο του μέτρου 2.6 περιλαμβάνονται για την 7η ΥΠε δράσεις που 

αφορούν:  
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 Διασύνδεση όλων των μονάδων υγείας εντός ΥΠε (μέσω ενός 

ασφαλούς δικτύου, του Σύζευξις) 

 Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Νοσοκομείου (HIS) που θα διασυνδεθεί με υφιστάμενες εφαρμογές 

 Ηλεκτρονική οικονομική διαχείριση των ΥΠε και προμήθεια 

υπηρεσιών και αγαθών 

 Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά 

 Ηλεκτρονικά ραντεβού κ.ά. (ΚτΠ, Ιούλιος 2007). 

 

 

3.3 Ανάπτυξη ΤΠΕ στην Κρήτη 

 

Η Κρήτη, ως οικονομικό και ερευνητικό κέντρο καθώς και ως 

σημαντικός τουριστικός προορισμός, προσπαθεί να αναδείξει τη θέση και τον 

ρόλο της στην Ελλάδα. Οι επιδιώξεις αυτές μπορούν να υποστηριχθούν από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ), με τον 

σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος (ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006), με δράσεις 

που συμβαδίζουν με την αρχική γραμμή του ΕΠ ΚτΠ αλλά και με την 

ευρωπαϊκή πολιτική περί ανάπτυξης των ΤΠΕ. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε 

το ΕΣ με 6 άξονες δράσης, 19 παρεμβάσεις και 21 σχέδια δράσης (ΣΔ). Ο 

άξονας 3 περιλαμβάνει δραστηριότητες για την «ανάπτυξη ΤΠΕ στην υγεία και 

την πρόνοια» και συγκεκριμένα περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης 3.1.1.7: 

«Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Υγείας για 

την περιφέρεια Κρήτης και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας». 

Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει η παρέμβαση για την «ανάπτυξη ΟΠΣΝ και 

αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων» (δράση που συνηγορεί με το μέτρο 2.6 του ΕΠ 

ΚτΠ, ΕΣ ΠΚ στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ, 2003). 

Με την ολοκλήρωση των ΠΣΝ θεωρήθηκε ότι θα επιτευχθεί καλύτερη 

εποπτεία των βασικών λειτουργιών, μείωση του κόστους λειτουργίας, 

αποτελεσματικότερη οργάνωση, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και 

της διαθέσιμης γνώσης και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

 Διοικητικές – οικονομικές εφαρμογές 
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 Ιατρικές εφαρμογές 

 Εργαστηριακές – ακτινολογικές εφαρμογές 

 Διεπαφές προς τρεις κατευθύνσεις: α) μεταξύ των διαφορετικών 

ομάδων ενδιαφέροντος (πολίτες, υγειονομικό προσωπικό, 

διοικητικό προσωπικό), β) μεταξύ οικονομικών και διοικητικών 

εφαρμογών, γ) μεταξύ ΟΠΣΝ και εξωτερικών συστημάτων 

πληροφόρησης (ΕΚΑΒ, εθνικό ΠΣ αιμοδοσία, ΥΠε, ΕΣ ΠΚ στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ, 2002). 

 

 

3.4 Περιγραφή μελλοντικών τάσεων και σχεδιασμών 

 

Στην Ευρώπη σήμερα μια σειρά από αλλαγές, όπως η ζήτηση εκ μέρους 

των πολιτών ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, η ανάγκη μείωσης των 

δαπανών με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας και η αντικατάσταση της 

σχέσης ιατρού-ασθενούς με αυτή της σχέσης ασθενούς-ομάδας ιατρών,  

έχουν οδηγήσει στην αλλαγή προτεραιοτήτων με πρώτη αυτή της εύκολης και 

απρόσκοπτης πρόσβασης του πολίτη στα δεδομένα υγείας. Άλλες όψεις 

αυτής της ανάγκης είναι η αναζήτηση προσωποποιημένης και συνεχούς 

φροντίδας, η ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων για 

την υγεία του και η ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 Σε τεχνικό επίπεδο, αυτές οι αλλαγές ερμηνεύονται με τις εξής 

μεταβάσεις: 

 Από τη διακοπτόμενη στη συνεχή φροντίδα 

 Από τις επεμβατικές στις μη επεμβατικές μετρήσεις 

 Από τα παθητικά στα ευφυή μηχανήματα 

 Από τις μεγάλες στις μικρές συσκευές (Παρατηρητήριο για την Κτπ, 

2007). 

 Ο τομέας της υγείας αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την κοινωνική 

προστασία των πολιτών αλλά και την οικονομία. Αντιπροσωπεύει το 8% του 

συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και το 10% του ΑΕΠ στην ΕΕ. Οι 

δημόσιες δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2060 κατά 1/3, κυρίως 

λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, ενώ η παραγωγικότητα θα έχει υποστεί 

μείωση λόγω της κακής υγείας του πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία (18-64), 
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μέσω της απώλειας θέσεων εργασίας, της πρόωρης συνταξιοδότησης και της 

θνησιμότητας. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία για 

την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων ικανών να προάγουν την καλύτερη 

αναδιανομή κεφαλαίου.  

Στην Ελλάδα από το 2012 υλοποιείται η πρωτοβουλία «Health in Action», 

η οποία αποσκοπεί σε διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συστάσεις 

προκειμένου να «διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

Οικονομική Προσαρμογή για την Ελλάδα και του Μνημονίου Συνεργασίας που 

έχει συνάψει η χώρα, να βελτιώσει τον υφιστάμενο στρατηγικό/αναπτυξιακό 

προγραμματισμό και να βελτιστοποιήσει τη χρήση αρχικά των πόρων του 

ΕΣΠΑ και στη συνέχεια του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης». 

Η πολιτική ηγεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, καθώς και 

επιπλέον δείκτες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την παρούσα εγχώρια κατάσταση 

σε σύγκριση με αυτή στην υπόλοιπη ΕΕ (European Common Health 

Indicators- ECHI), τις επενδύσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα 

της υγείας, το στάδιο που βρίσκονται αλλά και τα κενά ή τις παραλείψεις, έχει 

διαμορφώσει την πρόταση «Υγεία 2014-2020», με τρεις βασικούς πυλώνες. 

Πυλώνας Α: Βιωσιμότητα συστήματος υγείας. Σε αυτόν, μεταξύ άλλων 

γίνεται αναφορά για πλήρη εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, DRG’S, 

ηλεκτρονική κεντρική παρακολούθηση προϋπολογισμών, ηλεκτρονικές 

προμήθειες, ΠΣΝ με διαλειτουργικότητα, βελτίωση ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, φορητά και φορετά συστήματα παρακολούθησης και 

στήριξης των ασθενών, ατομικό ιατρικό φάκελο κ.ά.  

Πυλώνας 2: Η υγεία ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Πυλώνας 3: Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα υγείας (με συστήματα 

τηλεϊατρικής, τηλεφροντίδας κλπ.) (Υπ. Υγείας, 2013). 

Εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα, έχει ήδη προκηρυχθεί ΣΔ για ένα 

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που αφορά νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία 

δεν είχαν ενταχθεί στο ΕΠ ΚτΠ και δεν διαθέτουν ΠΣ. Το ΟΠΣΥ που θα 

εφαρμοστεί θα προσφέρει μια ομοιογενή λύση και θα εξασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα. Περιλαμβάνει διαχειριστικές και ιατρονοσηλευτικές 

εφαρμογές (Digital Plan, 2014).  
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Κεφάλαιο 4: Η ανάγκη για έρευνα 

 

 

4.1 Έρευνα στην 7η ΥΠε Κρήτης σχετικά με το ΟΠΣΥ 

 

Αφού προσδιορίστηκε η ιδιαιτερότητα των Πληροφοριών Υγείας σε 

συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των Δομών Υγείας, με τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις (Επιστήμη της Πληροφορικής και Βιοϊατρική 

Τεχνολογία) και με την απαίτηση για στροφή του θεσμού του Συστήματος 

Υγείας σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό σύστημα, καταβλήθηκε προσπάθεια 

σύνδεσης όλων αυτών των δεδομένων σε έναν κοινό παρανομαστή (τις ΤΠΕ) 

και στην εφαρμογή τους με διάφορες λειτουργίες σε όλες τις όψεις των 

Υπηρεσιών Υγείας. Παρουσιάστηκαν οι τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά 

και η στρατηγική που ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η ηγεσία σε εγχώριο 

επίπεδο.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαρακτηριστική θέση κατέχει η περίπτωση 

της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, εξαιτίας της εγκατάστασης του ΟΠΣΥ στην περιοχή 

ευθύνης της, και μάλιστα με υψηλή ανταποκρισιμότητα (από τα τέλη του 2008 

η ΥΠε Κρήτης και η Δ.ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης πρώτες εγκατέστησαν το 

ΟΠΣΥ) (Μελάς, 2011). 

Σε ερευνητικό επίπεδο έχουν διενεργηθεί ορισμένες μελέτες σχετικά με 

τις ΤΠΕ και τα ΠΣΥ. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Έρευνα των Βαγγελάτου, Σοφοτάσσιου και συν. (2002) σχετικά 

με τη διείσδυση των ΤΠΕ στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, με 

δείγμα από 112 νοσηλευτικά ιδρύματα και ερωτηματολόγιο 

ειδικά κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό.  

 Έρευνα των Chiotaki et al. (2007) σχετικά με την αξιολόγηση του 

ΠΣΥ του Γ.Ν. Καβάλας μέσω του προσδιορισμού της 

ικανοποίησης των χρηστών λόγω ευχρηστίας του ΠΣ. Η έρευνα 

διεξήχθη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ΠΣ, μεταξύ 

υγειονομικού (n:21) και διοικητικού προσωπικού (n:43).  
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 Πανελλαδική έρευνα της ΚτΠ (2008) σε εργαζόμενους σε 

δημόσιους φορείς υγείας (n:1359) και σε δημόσιους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης (n:1007) για τον προσδιορισμό της 

αντίληψης και της αποδοχής των χρηστών σχετικά με τις ΤΠΕ. 

 Έρευνα του Κίτσιου (2010) για τη δημιουργία μοντέλου με στόχο 

την επιμέτρηση του βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των ΠΣ 

(HAD – ICT) και η μετέπειτα εφαρμογή του μοντέλου αυτού σε 

70 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου οι πληροφορίες 

δόθηκαν από τους εκάστοτε προϊστάμενους των γραφείων 

Πληροφορικής. 

 Έρευνα των Melas, Zampetakis et al. (2011) με την οποία 

μετρήθηκε η πρόθεση χρήσης των ΠΣΥ σε 14 νοσηλευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας (μεταξύ των οποίων και ένα ιδιωτικό), σε 

δείγμα 604 ιατρών και νοσηλευτών.  

Επιπλέον, έρευνες έχουν διεξαχθεί και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ 

επίσης έντονο είναι και το ενδιαφέρον για το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 

αποτυπώνεται στην αντίστοιχη αρθρογραφία.  

Σε μια μελέτη των Metler and Raptis (2012) έγινε προσπάθεια 

ανάπτυξης ενός πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να διεξαχθεί έρευνα 

σχετικά με τα ΠΣΥ. Εκεί αναδείχθηκε ως υποπερίπτωση η δυνατότητα 

μελέτης της αλληλεπίδρασης των ΠΣΥ με τους τελικούς χρήστες, υπό το 

πρίσμα της ικανοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών τους από το 

εκάστοτε ΠΣΥ, και μάλιστα υπό τη μορφή συγχρονικής μελέτης.  

Με αυτά τα δεδομένα κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί, 7 χρόνια μετά την 

αρχική εγκατάσταση του ΟΠΣΥ στην 7η ΥΠε, η αντίδραση, η στάση και οι 

απόψεις των τελικών χρηστών, με την προσδοκία να εξαχθούν χρήσιμα και 

μετρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με αυτό εγχείρημα, συμπεράσματα τα 

οποία θα αφορούν την πορεία του έργου και την ανάγκη για μελλοντικές 

παρεμβάσεις. Οι Μάρκοβιτς και Μοναστηρίδου (2011) σε άρθρο τους σχετικά 

με την αποτελεσματική εισαγωγή ΟΠΣΥ, αναφέρουν ως κύρια σημεία κατά 

την αξιολόγηση της πορείας του εγχειρήματος τη διερεύνηση των αναγκών 

των χρηστών, τον έλεγχο της ικανοποίησής τους από το ΠΣ καθώς και τη 

μέτρηση της αποδοχής του ΠΣ από τους χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη 

χρησιμότητα της παρούσας έρευνας. Επιπλέον, ο Κίτσιου στα πρακτικά του e-
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Βusiness Forum (ομάδα Ζ3, 2004) αναφέρει ως συνιστώσα επιτυχούς 

υλοποίησης ενός τέτοιου πονήματος, εκτός από τον σημαντικό παράγοντα 

επιτυχίας ενός τεχνολογικά άρτιου ΠΣ, που είναι η αποδοχή από τους 

εργαζομένους, και τον ρόλο της Διοίκησης από την άποψη της γνώσης 

μεθόδων για τη διαχείριση της αλλαγής (Change Management).  

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να συμπεριληφθούν σε αυτήν 

εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Διοικητική, 

Ιατρική, Νοσηλευτική και Τεχνική Υπηρεσία), εγχείρημα που υλοποιείται για 

πρώτη φορά και που ο ορισμός ακόμα του ΟΠΣΥ (με έμφαση στην έννοια της 

Ολοκλήρωσης) επιζητά, αυξάνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τη χρησιμότητα 

των συμπερασμάτων της. 

 

 

 

4.2 Περίγραμμα έρευνας 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η άποψη των τελικών χρηστών για το 

εργαλείο με το οποίο καλούνται να διεκπεραιώσουν μεγάλο μέρος (ή και το 

σύνολο) των εργασιών τους, δηλαδή το ΟΣΠΥ, αλλά και να μετρηθεί η 

χρησιμότητα αυτών των εφαρμογών κατά την άποψη των χρηστών, 

μεθοδεύτηκε η παρούσα έρευνα. 

Η έρευνα είναι εμπειρική και οι διάφορες μεταβλητές εξετάστηκαν με 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που θα αξιολογηθούν με πεντοβάθμια 

κλίμακα τύπου likert. Για τη διεξαγωγή της μελέτης, αποφασίστηκε η 

συγχρονική μορφή, ενώ για την καλύτερη επιδίωξη του σκοπού 

κατασκευάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ελέγχθηκε για την 

αξιοπιστία του πριν την εφαρμογή. Για την εφαρμογή του ερωτηματολογίου 

επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικά δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της 7ης ΥΠε, 

ένα γενικό και ένα πανεπιστημιακό (Βενιζέλειο ΓΝΗ και ΠαΓΝΗ). Το δείγμα 

προσωπικού για την έρευνα ελήφθη με τυχαίο τρόπο από τα αρχεία του 

γραφείου προσωπικού των δύο οργανισμών. Αφού εξασφαλίστηκαν οι 

κατάλληλες άδειες, διεξήχθη η μελέτη. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με 

κατάλληλο στατικό πακέτο (SPSS).  
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Τα αποτελέσματα από την έρευνα θα είναι χρήσιμα τόσο για τη 

Διοίκηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όσο και για τη Διοίκηση της ΥΠε, αλλά 

και για τα αρμόδια όργανα σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων μιας κεντρικής και 

καθολικής απόφασης όσον αφορά την εισαγωγή των ΟΠΣΥ στην 

καθημερινότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Επιπλέον θα 

διαφανεί κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες για το ΟΣΠΥ σε επίπεδο 

ΥΠε, ενώ θα γίνει επίσης αντιληπτό αν απαιτούνται κάποιες διορθωτικές 

κινήσεις σε τεχνικό επίπεδο για την εφαρμογή ή αν χρειάζεται να εφαρμοστεί 

μια τακτική που θα αυξήσει την αποδοχή για το ΟΠΣΥ από το προσωπικό ή 

τις γνώσεις-δεξιότητες πάνω σε αυτό.  

Μετά το πέρας της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει 

συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων σε αρμόδιους φορείς, κατόπιν 

αιτήματός τους, όπως στο Γραφείο Πληροφορικής και στους επικεφαλής της 

Διοικητικής Υπηρεσίας των δύο ιδρυμάτων, καθώς και στο αρμόδιο γραφείο 

έρευνας της 7ης ΥΠε.  

Ακολουθεί αναλυτικά η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας 

καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεση της 

διαδικασίας. 
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Κεφάλαιο 5: Εκτέλεση έρευνας και αποτελέσματα 

 

 

5.1 Ερευνητικό ερώτημα 

 

Ποια είναι η στάση των εργαζομένων των νοσοκομείων της 7ης ΥΠε 

(Κρήτης) ως προς το ΟΠΣΥ και ποιες είναι οι απόψεις τους για αυτό; 

 

Στόχοι:  

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα τέθηκαν προς διερεύνηση τρεις 

μεταβλητές: 

α) Ποιος είναι ο βαθμός αποδοχής του ΟΠΣΥ από τους εργαζομένους;  

β) Ποιος είναι ο βαθμός αποδοχής του παλαιότερου συστήματος εν συγκρίσει 

με το ΟΠΣΥ από τους εργαζομένους; 

γ) Πώς αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ από τους εργαζομένους; 

 

Προς εξέταση των παραπάνω συνιστωσών και εξαιτίας της έλλειψης 

ερευνητικού εργαλείου δοκιμασμένου στα ελληνικά δεδομένα που να 

περικλείει τα παραπάνω ζητούμενα, καθορίστηκαν οι κάτωθι στόχοι: 

1. Δημιουργία ερευνητικού εργαλείου που να αξιολογεί τη στάση του 

προσωπικού απέναντι στο ΟΠΣΥ και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του 

(κατά την προσωπική αντίληψη των τελικών χρηστών). 

2. Εφαρμογή του ερευνητικού εργαλείου σε δείγμα εργαζομένων των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 7ης ΥΠε. 

 

Ως επιμέρους στόχοι θεωρούνται οι εξής: 

1. Προσδιορισμός της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του 

ερωτηματολογίου. 

2. Προσδιορισμός της στάσης και των απόψεων των εργαζομένων και 

έλεγχος για συσχετίσεις. 
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3. Προσδιορισμός τυχόν ανεξάρτητων μεταβλητών (δημογραφικά 

στοιχεία) που επηρεάζουν τη στάση και τις απόψεις των 

εργαζομένων.  

 

 

5.2 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη (cross-sectional study), με 

πληθυσμό το διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό των 

δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 7ης ΥΠε. Η παρούσα έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό να οριοθετήσει την υφιστάμενη κατάσταση ως 

προς την αποδοχή και αντιλαμβανόμενη ωφελιμότητα από τους τελικούς 

χρήστες του ΟΠΣΥ των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 7ης ΥΠε, 7 

χρόνια μετά την αρχική λειτουργία του. Ο χρόνος διεξαγωγής της μελέτης ήταν 

το β’ εξάμηνο του 2014 (Ιούλιος 2014: πιλοτική εφαρμογή, Σεπτέμβριος 2014: 

έρευνα).  

Σε εγχώριο επίπεδο έχουν διεξαχθεί ερευνητικές διαδικασίες για τα 

ΠΣΥ, όχι όμως με ταυτόσημο σκοπό ή αντίστοιχο πληθυσμό-στόχο. Έχουν 

εφαρμοστεί διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία σε κάθε περίπτωση, κάποια από 

αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες στο εξωτερικό και κατόπιν 

τροποποιήσεων εφαρμόστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα (π.χ. ΜΑΤ: 

μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, που μετρά την πρόθεση χρήσης τεχνολογίας) 

και κάποια άλλα δημιουργήθηκαν εξαρχής για τους σκοπούς της κάθε έρευνας. 

Επειδή τόσο το εξαγώγιμο αποτέλεσμα, όσο και ο πληθυσμός-στόχος, αλλά 

και το είδος της έρευνας διαφέρουν, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα 

νέο ερευνητικό εργαλείο που να ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.  

 Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου, αφού συγκεντρώθηκαν οι 

προς εξέταση μεταβλητές, εξαρτημένες και ανεξάρτητες, καθώς και αυτές που 

έχουν αποδειχθεί ως σημαντικές από άλλες έρευνες και τη βιβλιογραφία, 

διαμορφώθηκε η δομή των ερωτήσεων και του ερωτηματολογίου. Επιλέχθηκε 

η μορφή του αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, και χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα ίσων διαστημάτων (likert).  
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Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

 

Γενικά, το ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα) αποτελείται από την 

εισαγωγή, όπου παρέχονται πληροφορίες για τη φύση της μελέτης, τους 

φορείς υλοποίησης, τις διαβεβαιώσεις ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας 

και το τμήμα των ερωτήσεων.  

Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο κύρια τμήματα: α) δημογραφικά 

στοιχεία (5 ερωτήσεις) και β) ερωτήσεις σχετικές με το ΟΠΣΥ. Οι ερωτήσεις 

αυτές με τη σειρά τους έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 

- Πίνακας Α: Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣΥ) (10 ερωτήσεις). 

- Πίνακας Β: Συγκριτικός βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος (5 

ερωτήσεις). 

- Πίνακας Γ: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) (17 ερωτήσεις). 

Το ερωτηματολόγιο στη συνέχεια δόθηκε σε ομάδα πέντε ατόμων από 

διάφορα επιστημονικά πεδία, με γνώσεις μεθοδολογίας έρευνας, ώστε να 

ελεγχθεί για πιθανά μεθοδολογικά λάθη. Μετά από αυτή τη διαδικασία, και 

αφότου έγιναν μικρές τροποποιήσεις για την καλύτερη κατανόηση του 

περιεχομένου και την καλύτερη παρουσίασή του, πήρε την τελική του μορφή, 

αυτή με την οποία θα γινόταν αργότερα ο έλεγχος αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας.  

Για τον σκοπό αυτό δόθηκε σε 20 άτομα και ελέγχθηκαν οι απαντήσεις 

τους. Αφού τα αποτελέσματα κρίθηκαν αποδεκτά όσον αφορά την αξιοπιστία 

και την εγκυρότητά τους (ακολουθούν αναλυτικά οι μετρήσεις) μεθοδεύθηκε η 

έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.  

Ως τόπος συλλογής δείγματος ορίστηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο-Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό του δείγματος παρόμοιων μελετών και αφού 

το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε α=5% (p<0.05), ο αριθμός του 

επιθυμητού δείγματος ορίστηκε στα 200 άτομα.  

Η έρευνα αποφασίστηκε να μην διεξαχθεί κατά τον μήνα Αύγουστο 

ώστε να αποφευχθεί η περίοδος των θερινών αδειών του προσωπικού, η 

οποία ενδεχομένως θα αλλοίωνε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.  
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Μοιράστηκαν 240 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συνολικά 140 

(ποσοστό απόκρισης 58,3%).Πέραν του γεγονότος ότι μέρος του προσωπικού 

δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή στην έρευνα, μεγάλο ποσοστό του τεχνικού 

προσωπικού δεν μπόρεσε να συμμετάσχει, αφού δεν υπήρχε η σχετική 

πρόσβαση σε Η/Υ, κάτι που θεωρήθηκε κριτήριο αποκλεισμού από τη μελέτη. 

Τέλος λόγω σημαντικών κενών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

αποκλείστηκαν 5 ερωτηματολόγια και χρησιμοποιήθηκαν 135. 

 Μετά τις απαραίτητες κωδικοποιήσεις, ολοκληρώθηκε η στατιστική 

επεξεργασία και προέκυψαν τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

Στο Παράρτημα Β’ επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο της μελέτης, 

όπως αυτό επιδόθηκε στο προσωπικό – δείγμα.  

 

5.3 Στατιστικά εργαλεία και μέθοδοι 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε για την αποδοχή και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το 

προσωπικό της 7ης ΥΠε. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων έγινε με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου IBM SPSS.20 (Statistical Package for Social 

Sciences). 

Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στα δεδομένα είναι: 

− Ανάλυση Αξιοπιστίας (test-retest reliability, Chronbach’s a) 

− Ανάλυση Εγκυρότητας (factor analysis, με τη μέθοδο των κύριων 

συνιστωσών και Harman’s single factor test) 

− Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία  

− Ανάλυση Συσχέτισης (έλεγχος Pearson) 

− Ανάλυση Διακύμανσης (Analysis of Variation-ANOVA, t – test, Kruskal-

Wallis test, LSD έλεγχος). 
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5.4 Αξιοπιστία ερωτηματολογίου (test – retest reliability και 

δείκτης Cronbach a) 

 

Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή του σε δείγμα 20 εργαζομένων και 

των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Χρησιμοποιήθηκε η αξιοπιστία των 

επαναληπτικών μετρήσεων ή αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης (Test-Retest 

Reliability) και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s a. 

 

Test-Retest Reliability 

Στην πρώτη περίπτωση (Test-Retest Reliability), προκειμένου να 

εξακριβωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων, εφαρμόστηκε η ερευνητική 

διαδικασία με το νέο ερευνητικό εργαλείο σε συνολικά 20 άτομα από το 

προσωπικό των τεσσάρων κατηγοριών και από τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Τα 20 αυτά άτομα αφαιρέθηκαν κατά τη φάση της τυχαίας επιλογής τελικού 

δείγματος της έρευνας. Μετά τη συλλογή των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων και με το πέρας δύο εβδομάδων, υπό τις ίδιες συνθήκες, 

έγινε επανάληψη της μέτρησης στα ίδια 20 άτομα. Κατά τη δεύτερη φάση της 

πιλοτικής μελέτης επιστράφηκαν 19 ερωτηματολόγια (ποσοστό 

ανταπόκρισης: 95%). Το διάστημα των δύο εβδομάδων θεωρείται κατάλληλο 

ώστε να μην έχουν ξεχάσει οι ερωτώμενοι την αρχική εμπειρία τους, αλλά να 

μην θυμούνται τις απαντήσεις που έδωσαν την προηγούμενη φορά. 

Ακολούθως εξετάστηκε η συσχέτιση των απαντήσεων που προέρχονταν από 

τα δύο δείγματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική μέτρια έως πολύ υψηλή 

συσχέτιση των απαντήσεων των δύο δειγμάτων με τον συντελεστή 

συσχέτισης Pearson να κυμαίνεται από 0,5 έως 1. 

Ο συντελεστής του Pearson (r) αξιολογεί την κατεύθυνση και το 

μέγεθος της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Οι αρνητικές τιμές δείχνουν 

αρνητική σχέση, ενώ οι θετικές τιμές, θετική σχέση των μεταβλητών. Τιμές 

μεγαλύτερες του 0,4 (ή μικρότερες του -0,4) δείχνουν μέτρια σχέση, τιμές 

μεγαλύτερες από 0,6 (ή μικρότερες από -0,6) δείχνουν ισχυρή σχέση και τιμές 

0,8-1,0 (ή τιμές από -0,8 έως -1,0)είναι ενδεικτικές πολύ ισχυρής σχέσης. 
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Cronbach’s a 

Στην δεύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα του συντελεστή 

Cronbach’s Alpha, που υπολογίστηκε για το πιλοτικό ερωτηματολόγιο (Ν=20) 

και εφαρμόστηκε σε κάθε υποκατηγορία ερωτήσεων ξεχωριστά, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Ο δείκτης Cronbach’s a αποκαλύπτει την εσωτερική συνέπεια ενός τεστ 

(internal consistency), υπολογίζεται από τη συσχέτιση της κάθε ερώτησης του 

τεστ με τη συνολική κλίμακα και πρόκειται για μία από τις δημοφιλέστερες 

τεχνικές υπολογισμού της. Σκοπός της μεθόδου είναι να μεγιστοποιήσει ή να 

μετρήσει την εσωτερική σταθερότητα του τεστ. Στην περίπτωση που ο 

συντελεστής είναι μεγαλύτερος όταν μια ερώτηση παραλείπεται, τότε αυτή 

απορρίπτεται. Ενδεικτικές τιμές δείκτη αξιοπιστίας a: 

<0,6 η κλίμακα κρίνεται αναξιόπιστη 

0,6 μικρή 

0,7 επαρκής 

0,8 υψηλή 

0,95 πολύ υψηλή αξιοπιστία 

Στην παρούσα έρευνα παρατηρείται επαρκής έως υψηλή αξιοπιστία. 

 

 

Πίνακας 1: Δείκτης Cronbach's Alpha κατά την πιλοτική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου 

Κατηγορία ερωτήσεων Cronbach's Alpha 

Βαθμός αποδοχής 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣΥ) 

0,872 

Συγκριτικός βαθμός αποδοχής 

παλαιού συστήματος 

0,743 

Αξιολόγηση χαρακτηριστικών 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

0,946 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, η αξιοπιστία του αρχικού δείγματος 

είναι επαρκής έως πολύ υψηλή, εκπληρώνοντας το κριτήριο του >0,7 

(Ουζούνη, 2011).  

Στο Παράρτημα Γ’ παρατίθενται αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του 

spss, που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μεθόδου.  

 

Παρακάτω ακολουθεί ο Πίνακας 2, όπου φαίνονται τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής του δείκτη Cronbach’s Alpha στο τελικό ερωτηματολόγιο της 

έρευνας. 

 

Πίνακας 2: Δείκτης Cronbach's Alpha του ερωτηματολογίου της έρευνας 

 

Κατηγορία ερωτήσεων Cronbach's Alpha 

Βαθμός αποδοχής 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣΥ) 

0,759 

Συγκριτικός βαθμός αποδοχής 

παλαιού συστήματος 

0,838 

Αξιολόγηση χαρακτηριστικών 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

0,936 

 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2, στο δείγμα των 140 

ερωτηθέντων παρατηρείται υψηλή έως πολύ υψηλή αξιοπιστία, γεγονός που 

συμφωνεί με το αρχικό δείγμα της πιλοτικής εφαρμογής του ερωτηματολογίου 

των 20 ατόμων.  

Στο Παράρτημα Γ’ παρατίθενται τα ακριβή αποτελέσματα του 

στατιστικού ελέγχου για την αξιοπιστία κατά την εφαρμογή στο δείγμα 135 

ατόμων.  
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5.5 Εγκυρότητα ερωτηματολογίου - Διερευνητική 

Ανάλυση Παραγόντων 

 

Η εγκυρότητα (validity) ενός ερωτηματολογίου αποκαλύπτει κατά πόσο 

το εργαλείο αυτό μετρά αυτό που σχεδιάστηκε να μετρά. Ένα είδος 

εγκυρότητας είναι η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, η οποία εξετάζει 

εάν το ερωτηματολόγιο αντανακλά το σωστό περιεχόμενο και νόημα των 

εννοιών που ισχυρίζεται ότι μετρά. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 

αφορά κυρίως ερωτηματολόγια σχετικά με ψυχομετρικές έννοιες, πεποιθήσεις 

και αντιλήψεις. Μια από τις μεθόδους για την μέτρηση της εγκυρότητας 

εννοιολογικής κατασκευής (ή δομικής εγκυρότητας) είναι η ανάλυση 

παραγόντων. Σκοπός της είναι «να αναζητηθούν σε ένα εργαλείο μέτρησης 

ομάδες προτάσεων (items) που σχετίζονται εννοιολογικά αλλά και στατιστικά 

μεταξύ τους». Ελέγχεται, αν στατιστικά τα αποτελέσματα της παραγοντικής 

ανάλυσης προσδιορίζουν διαστάσεις οι οποίες συμφωνούν εννοιολογικά με 

αυτές που υποδεικνύει το εργαλείο μέτρησης. Τότε θεωρείται ότι υπάρχει 

δομική εγκυρότητα (Ουζούνη, 2011).  

Υπάρχουν δύο είδη παραγοντικής ανάλυσης (Διερευνητική και 

Επιβεβαιωτική) και στη παρούσα φάση της μελέτης διενεργήθηκε 

Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) με τη 

μέθοδο των κύριων συνιστωσών.  

Τα δεδομένα της έρευνας, αφού αναλύθηκαν, για καλύτερη ερμηνεία 

υποβλήθηκαν σε ορθογώνια περιστροφη με το σύστημα Varimax. Με τη 

χρήση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ελέγχθηκε η επάρκεια του 

δείγματος για τη διενέργεια της μεθόδου. Επειδή η τιμή του ΚΜΟ είναι 0,861 

(>0,5) το δείγμα ήταν κατάλληλο για περαιτέρω ανάλυση. Επιπλέον, το 

Bartlett’s test of Sphericity  έδειξε ότι οι συσχετίσεις των μεταβλητών είναι 

κατάλληλες για ανάλυση παραγόντων (p<0.05), όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 

(Ραφτόπουλος, 2002).  
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            Πίνακας 3: Στατιστικές συναρτήσεις KMO και Bartlett 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,861 

 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 
 

2702,64 

df 496 

Sig. ,000 

 

Ο Πίνακας   4 που προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση είναι ο 

πίνακας Communalities (κοινότητα διακύμανσης παραγόντων – ΚΔΠ) , όπου 

παρουσιάζεται το ποσοστό διακύμανσης (το άθροισμα των τετραγώνων των 

φορτίσεων) που εξηγείται για την κάθε μεταβλητή από τους παράγοντες 

(συνιστώσες). Οι μεταβλητές εκείνες που εμφανίζουν πολύ μικρές τιμές, 

μπορούν να αφαιρεθούν από την ανάλυση παραγόντων, αφού αξιολογηθούν 

σε σχέση με τον παράγοντα που συσχετίζονται (αν υπάρχει εννοιολογική και 

λογική ερμηνεία παραμένουν, Ραφτόπουλος, 2002).    

     

Πίνακας 4: Πίνακας Communalities 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ EXTRACTION 

Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου μού είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της 

εργασίας μου. 

0,738 

Γνωρίζω καλά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου στο αντικείμενο 

της εργασίας μου. 

0,608 

Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου σε μια συνήθη ημέρα 

εργασίας. 

0,726 

Εκπαιδεύτηκα επαρκώς στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 0,734 

Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 0,647 

Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες της εργασίας μου. 0,555 

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καλύπτει πρόσθετες εργασιακές 

ανάγκες μου. 

0,689 

Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 0,69 

Υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 0,714 

Είμαι ικανοποιημένος/η από την τρέχουσα λειτουργική ικανότητα του πληροφοριακού 

συστήματος. 

0,69 

Θα προτιμούσα να εγκαταλείψω το υφιστάμενο σύστημα και να επιστρέψω στην προηγούμενη 

κατάσταση εκτέλεσης της εργασίας μου. 

0,752 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δούλευε πιο σωστά. 0,841 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα ήταν περισσότερο εύχρηστο από το ΟΠΣΥ. 0,848 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δεν χρειαζόταν καθόλου συντήρηση. 0,624 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα είχε πιο πολλές εφαρμογές. 0,699 

Απλότητα και ευκολία χρήσης. 0,661 

Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία εσωτερικά, με άλλα τμήματα. 0,55 

Προστασία από λάθη. 0,599 
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Ασφάλεια δεδομένων. 0,738 

Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. 0,733 

Λιγότερος όγκος δουλειάς. 0,712 

Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών. 0,782 

Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών. 0,72 

Υποστήριξη αποφάσεων. 0,605 

Βρίσκω άμεσα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε αρχεία. 0,663 

Δυνατότητα αναβάθμισης του ΟΠΣΥ σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες. 0,584 

Αυτοματοποίηση εργασιών. 0,71 

Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς. 0,634 

Καλή λειτουργική υποστήριξη. 0,644 

Κατευθύνει την δουλειά μου καλύτερα. 0,794 

Βρίσκω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε μενού. 0,763 

Κατά τη χρήση του συστήματος, κάνω μηχανικά τις ενέργειες που απαιτούνται. 0,351 

 

 

Για να αναζητηθούν οι παράγοντες (πόσοι παράγοντες θα 

παραμείνουν) γίνεται χρήση κάποιων κριτηρίων, όπως το κριτήριο του Kaiser 

και το διάγραμμα ιδιοτιμών. Ο παρακάτω Πίνακας 5, Ολικής Διακύμανσης 

«Total Variance Explained» βοηθάει στο να αποφασιστεί πόσοι παράγοντες 

τελικά θα παραμείνουν. Η στήλη με τα αθροιστικά ποσοστά (cumulative) 

δείχνει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων που θα παραμείνουν, το 

ποσοστό της διακύμανσης που θα εξηγείται από το μοντέλο. Στη στήλη 

παρατηρείται ότι κρατώντας 7 παράγοντες εξηγείται το 68,12% της συνολικής 

διασποράς. Επιλέγεται ο αριθμός των παραγόντων που έχουν ιδιοτιμή 

(eigenvalue) μεγαλύτερη από 1,0 (κριτήριο Kaiser)  και εδώ αυτοί είναι οι 7 

πρώτοι παράγοντες.  
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Πίνακας 5: Πίνακας ολικής διακύμανσης 

 

 

Κατά τον Cattel ο αριθμός των απαιτούμενων παραγόντων είναι αυτός 

μετά τον οποίο υπάρχει τάση ευθυγράμμισης. Από το scree – plot 

(Διάγραμμα 1) φαίνεται και οπτικά ότι οι τιμές αρχίζουν να σταθεροποιούνται 

από τον παράγοντα 7 και μετά. Επιλέγεται να διατηρηθούν οι παράγοντες με 

ιδιοτιμή >1,0 (Κόλλιας, 2007).   

Διάγραμμα 1: Γράφημα επιλογής παραγόντων 
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Αναλυτικά, στον επόμενο Πίνακα 6 παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

ποσοστά διακύμανσης των παραγόντων που προέκυψαν από την ανάλυση 

παραγόντων που πραγματοποιήθηκε. 

 

Πίνακας 6: Ποσοστά Διακύμανσης των Παραγόντων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ποσοστά Διακύμανσης % 

Παράγοντας 1 32,8 

Παράγοντας 2 10,27 

Παράγοντας 3 7,49 

Παράγοντας 4 6,31 

Παράγοντας 5 3,88 

Παράγοντας 6 3,74 

Παράγοντας 7 3,61 

Σύνολο 68,12 

 

 

Από τον πίνακα Rotated Component Matrix φαίνεται ότι οι 32 

μεταβλητές του ερωτηματολογίου μπορούν να ενταχθούν στους 7 παράγοντες 
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που προέκυψαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 7: Παρουσίαση Παραγόντων 

Παράγοντας 1  

Γ1. Απλότητα και ευκολία χρήσης. 0

,68 

Γ2. Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία εσωτερικά, με άλλα τμήματα. 0

,48 

Γ5. Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. 0

,68 

Γ6. Λιγότερος όγκος δουλειάς. 0

,79 

Γ7. Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών. 0

,85 

Γ8. Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών.  0

,81 

Γ9. Υποστήριξη αποφάσεων.  0

,76 

Γ10. Βρίσκω άμεσα ό,τι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε αρχεία.  0

,65 

Γ12. Αυτοματοποίηση εργασιών. 0

,7 

Γ14. Καλή λειτουργική υποστήριξη. 0

,55 

Γ15. Κατευθύνει τη δουλειά μου καλύτερα. 0

,8 

Γ16. Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε μενού. 0

,81 

Γ17. Κατά τη χρήση του συστήματος, κάνω μηχανικά τις ενέργειες που 

απαιτούνται. 

0

,48 

Παράγοντας 2  

Β1. Θα προτιμούσα να εγκαταλείψω το υφιστάμενο σύστημα και να 

επιστρέψω στην προηγούμενη κατάσταση εκτέλεσης της εργασίας μου. 

0

,84 

Β2. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δούλευε πιο σωστά. 0

,87 

Β3. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα ήταν περισσότερο εύχρηστο 

από το ΟΠΣΥ. 

0

,85 

Παράγοντας 3  

Α1. Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου μού είναι απαραίτητο για 0
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την εκτέλεση της εργασίας μου ,8 

Α2. Γνωρίζω καλά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του 

Νοσοκομείου στο αντικείμενο της εργασίας μου. 

0

,71 

Α3. Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου σε μια 

συνήθη ημέρα εργασίας. 

0

,8 

Α7. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καλύπτει 

πρόσθετες εργασιακές ανάγκες μου. 

0

,51 

Παράγοντας 4  

Γ3. Προστασία από λάθη. 0

,59 

Γ4. Ασφάλεια δεδομένων. 0

,79 

Γ11. Δυνατότητα αναβάθμισης του ΟΠΣΥ σύμφωνα με τις εργασιακές 

ανάγκες.  

0

,42 

Παράγοντας 5  

Α6. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες της εργασίας 

μου. 

0

,43 

Α10. Είμαι ικανοποιημένος/η από την τρέχουσα λειτουργική ικανότητα του 

πληροφοριακού συστήματος. 

0

,54 

Παράγοντας 6  

Α4. Εκπαιδεύτηκα επαρκώς στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 0

,76 

Α5. Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 0

,54 

Παράγοντας 7  

Α8. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 0

,15 

Β4. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δεν χρειαζόταν καθόλου 

συντήρηση. 

0

,69 

Β5. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα είχε πιο πολλές εφαρμογές. 0

,59 

Γ13. Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς. 0

,57 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7: 

- Ο παράγοντας 1 περιλαμβάνει 13 μεταβλητές που ανήκουν στη Γ 

ομάδα του ερωτηματολογίου και αφορούν τα πλεονεκτήματα 

χρήσης του ΟΠΣΥ. 
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- Ο παράγοντας 2 περιλαμβάνει 2 μεταβλητές από την Β ομάδα του 

ερωτηματολογίου που αφορούν τη συγκριτική αξιολόγηση του 

παλαιότερου συστήματος.  

- Ο παράγοντας 3 περιλαμβάνει 4 μεταβλητές από την Α ομάδα του 

ερωτηματολογίου που αφορούν την κάλυψη καθημερινών αναγκών 

από το ΟΠΣΥ.  

- Ο παράγοντας 4 περιλαμβάνει 3 μεταβλητές από την Γ ομάδα του 

ερωτηματολογίου που αφορούν κάποιες επιπλέον δυνατότητες που 

προσφέρει το ΟΠΣΥ.  

- Ο παράγοντας 5 περιλαμβάνει 2 μεταβλητές από την Α ομάδα του 

ερωτηματολογίου που αφορούν την ικανοποίηση του προσωπικού 

των μονάδων υγείας από το ΟΠΣΥ. 

- Ο παράγοντας 6 περιλαμβάνει 2 μεταβλητές από την Α ομάδα του 

ερωτηματολογίου που αφορούν τρόπους υποβοήθησης του χρήστη 

ώστε να χρησιμοποιήσει το ΟΠΣΥ.  

- Ο παράγοντας 7 περιλαμβάνει 4 μεταβλητές από τις Α, Β και Γ 

ομάδες του ερωτηματολογίου και περιλαμβάνει προβλήματα του 

ΟΠΣΥ, περισσότερο τεχνικής φύσης.  

Ο τρόπος με τον οποίο ομαδοποιήθηκαν οι αρχικές μεταβλητές (32) με 

τη βοήθεια των παραγόντων που προέκυψαν (7) υποδεικνύει μια πιθανή 

εννοιολογική συσχέτιση των μεταβλητών που εντάσσονται στον κάθε 

παράγοντα, ενώ επιτρέπει επίσης την απλούστερη προσέγγιση των στοιχείων, 

αφού μετά την εφαρμογή της μεθόδου ο αριθμός του μειώθηκε σημαντικά, 

λόγω της ομαδοποίησής τους. Ο τρόπος που κατηγοριοποιήθηκαν οι 

μεταβλητές δεν απέχει πολύ από την προτεινόμενη δομή - για παράδειγμα ο 

παράγοντας 1 καλύπτει 13 από τις 17 μεταβλητές που είχαν οριστεί στην 

κατηγορία ερωτήσεων «Χαρακτηριστικά ΟΠΣΥ». Οι επόμενες τρεις 

μεταβλητές του αρχικού πίνακα χαρακτηριστικά ΟΠΣΥ έχουν συστήσει νέα 

υποομάδα υπό τον παράγοντα 4, κοινό στοιχείο της οποίας είναι η προσφορά 

κάποιων δυνατοτήτων πέραν των συνηθισμένων και αναμενόμενων από τα 

ΟΠΣΥ.  

 

 Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι ονομασίες των ομάδων μεταβλητών 

(παράγοντες) που προέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων. 
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Πίνακας 8: Παράγοντες - Ονομασία 

 

  

Παράγοντας 1 Πλεονεκτήματα ΟΠΣΥ 

Παράγοντας 2 Συγκριτική αποδοχή παλαιότερου 

συστήματος  

Παράγοντας 3 Ικανοποίηση καθημερινών 

εργασιακών αναγκών 

Παράγοντας 4 Δυνατότητες ΟΠΣΥ 

Παράγοντας 5 Ικανοποίηση κατά τη χρήση του 

ΟΠΣΥ 

Παράγοντας 6 Παρεμβάσεις για αποδοχή 

Παράγοντας 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων δεν 

προκύπτει διαφωνία μεταξύ της αρχικής δομής του ερωτηματολογίου (σε 3 

διαστάσεις) και αυτής της ανάλυσης, που κατέδειξε επιπλέον υποπαράγοντες, 

υπό τη σκέπη όμως των αρχικών του ερωτηματολογίου.  Σύμφωνα με όλα τα 

παραπάνω, το εργαλείο μέτρησης που δημιουργήθηκε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, αφού αποδείχτηκε ότι έχει δομική επάρκεια.  

Πέρα από τα παραπάνω αποτελέσματα που αφενός μοιάζουν να 

επιβεβαιώνουν τη δομή του ερωτηματολογίου και αφετέρου προσδίδουν 

διαφορετικές διαστάσεις στις μεταβλητές, υπάρχει και μια ακόμη μέθοδος (ένα 

διαγνωστικό τεστ), που σκοπός της είναι να ελέγξει για το σφάλμα μεροληψίας 

λόγω κοινής μεθόδου συλλογής στοιχείων (common method bias) και 

ονομάζεται Harman’s single factor test. Μέχρι ένα σημείο τα βήματα της 

μεθοδολογίας είναι κοινά με της παραγοντικής ανάλυσης. Η διαφορά είναι ότι 

ελέγχεται η κοινή διακύμανση σε έναν παράγοντα. Δηλαδή υποθέτουμε ότι 

υπάρχει ένας λανθάνων παράγοντας που ευθύνεται για μέρος της κοινής 

διακύμανσης όλων των μεταβλητών (Podsakoff, 2003). Η μέθοδος αυτή έχει 

χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές, όπως οι Alumran et al (2014)  και 

οι Μελάς και συν (2011). Μετά την εφαρμογή του ελέγχου το αποτέλεσμα της 
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διακύμανσης που εξηγείται από έναν παράγοντα ανέρχεται στο 31,096% και 

δεν αξιολογείται ως σημαντικό.  

 

 

 

 

5.6 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής 

 

Τα περιγραφικά μέτρα χωρίζονται σε μέτρα κεντρικής τάσης ή θέσης, 

μέτρα διασποράς και μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης. Τα μέτρα θέσης, 

όπως η μέση τιμή, η διάμεσος, η επικρατούσα τιμή και τα εκατοστημόρια, 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις κεντρικές τιμές του δείγματος. Τα μέτρα 

διασποράς αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι παρατηρήσεις 

γύρω από το «κέντρο» τους (εύρος, τυπική απόκλιση, διακύμανση, 

συντελεστής μεταβλητότητας). 

Η κατανομή των μεταβλητών είναι σημαντική κατά τη στατιστική 

ανάλυση, καθώς αυτή καθορίζει ανά περίπτωση τα κατάλληλα στατιστικά 

εργαλεία. Οι κατανομές στα δεδομένα της έρευνας ήταν κανονικές ή σχεδόν 

κανονικές, έτσι δεν χρειάστηκε να γίνει λογαριθμική μετατροπή. Συγκεκριμένα, 

η μονοδιάστατη ασυμμετρία κάθε μεταβλητής ήταν μικρότερη από 1.7 

(αποδεκτή τιμή <2,0) σε απόλυτη τιμή. Η μονοδιάστατη κύρτωση της κάθε 

μεταβλητής δείκτη ήταν μικρότερη από 2,4 σε απόλυτη τιμή (αποδεκτή τιμή 

<7,0). Επομένως, η μη κανονικότητα δεν ήταν μείζον θέμα για τα δεδομένα. 

Κατά τον West (1995), μέτρια μη κανονικά δεδομένα θεωρούνται αποδεκτά 

(Μελάς, 2011).  

Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα στατιστικά περιγραφικά 

στοιχεία των δεδομένων. 

 

Α’ Μέρος ερωτηματολογίου: Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 27% ήταν άντρες (Ν=36) ενώ το 

73% (Ν=99) γυναίκες.  
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Ηλικία 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα των 51-60 ετών με ποσοστό 32% (N=43). Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 

των 41-50 με ποσοστό 30% (N=41) και η ηλικιακή ομάδα των 31-40 με 

ποσοστό 24% (N=32). Τέλος, ένα μικρό ποσοστό 9% (N=12) και 5% (N=7) 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των ≤30 και ≥61 ετών αντίστοιχα. 

 

Προϋπηρεσία 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (37%) 

διαθέτει προϋπηρεσία 21 και πλέον ετών (N=50), ενώ το 36% πέντε χρόνια ή 

λιγότερο (N=48). Σε ποσοστό 10% (N=14) οι συμμετέχοντες έχουν 

προϋπηρεσία 11-15 έτη, σε ποσοστό 9% (N=12) 6-10 έτη και σε ποσοστό 8% 

(N=11) 16-20 έτη. 

Νοσηλευτικό ίδρυμα 

Παρατηρείται ότι σχεδόν σε ίσο ποσοστό οι ερωτηθέντες εργάζονται 

στο Βενιζέλειο ΓΝΗ (50,37%, Ν=68) και στο ΠαΓΝΗ (49,63%, Ν=67).  

 

Υπηρεσία 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκουν 

στη νοσηλευτική (ποσοστό 33%, N=45) και διοικητική υπηρεσία (ποσοστό 

33%, N=44), με μικρή διαφορά από την ιατρική υπηρεσία 27% (N=37). Ένα 

μικρό ποσοστό 7% (N=9) ανήκει στην τεχνική υπηρεσία.  

ΑΡΙΘΜΟΣ 135 (100%) 

ΦΥΛΟ :                   

   ΑΝΔΡΕΣ 36 (26,7%) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 99 (73,3%) 

ΗΛΙΚΙΕΣ:                       27±16,5 

<30 12 (8,9%) 

30-40 32 (23,7%) 

40-50 41 (30,4%) 

50-60 43 (31,9%) 

>60 7 (5,2%) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 44 (32,6%) 

ΙΑΤΡΙΚΗ 37 (27,4%) 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 45 (33,3%) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 9 (6,7%) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:  

ΠΑΓΝΗ 67 (49,6%) 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 68 (50,4%) 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:  27±20 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 48 (35,6%) 

ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 12 (8,9%) 

ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 15 ΕΤΗ 14 (10,4%) 

ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 20 ΕΤΗ 11 (8,1%) 

ΑΠΟ 21 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 50 (37%) 

 

 

Β’ Μέρος ερωτηματολογίου 

 

Πίνακας Α: Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣΥ) 

 

Για την αξιολόγηση του βαθμού αποδοχής των ερωτηθέντων από το 

ΟΠΣΥ εξετάστηκαν οι παρακάτω μεταβλητές:  

 

Α1. Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου μού είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση της εργασίας μου. 

Α2. Γνωρίζω καλά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του 

Νοσοκομείου στο αντικείμενο της εργασίας μου. 

Α3. Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου σε    

μια συνήθη ημέρα εργασίας. 

Α4. Εκπαιδεύτηκα επαρκώς στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

Α5. Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

Α6. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες της εργασίας 

μου. 

Α7. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καλύπτει 

πρόσθετες εργασιακές ανάγκες μου. 

Α8. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 
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Α9. Υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 

Α10. Είμαι ικανοποιημένος/η από την τρέχουσα λειτουργική ικανότητα του 

πληροφοριακού συστήματος. 

 

 Από τις δέκα ερωτήσεις που επιλέχθηκαν προκειμένου να μετρηθεί ο 

βαθμός αποδοχής, οι τρεις έχουν αρνητική έννοια (Α7, Α8, Α9) και οι 

υπόλοιπες θετική. Η μέση τιμή των απαντήσεων υπολογίστηκε με βάση την 

κλίμακα 1-5, από καθόλου (βαθμός: 1) έως πάρα πολύ (βαθμός: 5). 

Όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη μέση τιμή (ΜΤ) ήταν 4,5 και αφορά την 

απάντηση «το ΟΠΣΥ μού είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εργασίας 

μου» (Α1), ενώ επίσης υψηλή μέση τιμή (4,3) είχε η ερώτηση Α3 

(«Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου σε μια 

συνήθη ημέρα εργασίας»). Οι μικρότερες ΜΤ εμφανίζονται στις ερωτήσεις Α4 

και Α5, που αφορούν την εκπαίδευση στη χρήση ΟΠΣΥ (ΜΤ 2,8) και την 

ενθάρρυνση της Διοίκησης ως προς τη χρήση του ΟΠΣΥ (ΜΤ 2,7) αντίστοιχα. 

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις με τη 

ΜΤ και την ΤΑ για καθεμία.  

 

Πίνακας 9: Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση για την Αποδοχή ΟΠΣΥ 

1. Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου μού είναι 

απαραίτητο για την  εκτέλεση της εργασίας μου. 

4,5 ±0,86 

2. Γνωρίζω καλά τη χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος του Νοσοκομείου στο αντικείμενο της 

εργασίας μου. 

4,0 ±0,98 

3. Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό σύστημα του 

Νοσοκομείου σε μια συνήθη ημέρα εργασίας. 

4,3 ±1,02 

4. Εκπαιδεύτηκα επαρκώς στη χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος. 

2,8 ±1,33 

5. Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του 

πληροφοριακού συστήματος. 

2,7 ±1,41 

6. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις σημερινές 

ανάγκες της εργασίας μου. 

3,3 ±1,17 

7. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να 4,0 ±1,06 
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καλύπτει πρόσθετες εργασιακές ανάγκες μου. 

8. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο πληροφοριακό 

σύστημα. 

3,5 ±1,06 

9. Υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα στο πληροφοριακό 

σύστημα. 

3,6 ±1,9 

10. Είμαι ικανοποιημένος/η από την τρέχουσα λειτουργική 

ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος. 

3,0 ±0,98 

 

Η μεταβλητή Α1 («Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου μού 

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εργασίας μου») πέραν του ότι 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ΜΤ από όλες τις μεταβλητές, εμφανίζει και ένα 

άλλο στατιστικό πλεονέκτημα, καθώς παρουσιάζει τη μικρότερη τυπική 

απόκλιση (0,86) και επομένως έχει τη μικρότερη διασπορά από τις δέκα 

μεταβλητές, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

βαθμολόγησαν κοντά στη μέση τιμή (4,5), που είναι μια υψηλή βαθμολογία. 

Γενικά, οι βαθμολογίες στις μεταβλητές Α1-Α10 είναι υψηλές, με 

εξαίρεση τις Α4 και Α5, αν και πάλι, οι ΜΤ 2,8 και 2,7 δεν είναι ιδιαίτερα 

χαμηλές, αν ληφθεί υπόψη ότι η τιμή 3 είναι μέτρια. Να σημειωθεί ότι οι 

μεταβλητές Α7, Α8, Α9 βαθμολογούν το ΟΠΣΥ για τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ως μέτρια έως πολύ αρνητικά. Συνοψίζοντας τις βαθμολογίες, 

οι 5 από τις 10 θετικές μεταβλητές είναι βαθμολογημένες άνω του μετρίου, οι 2 

από τις 10 θετικές κάτω του μετρίου, αλλά κοντά σε αυτό, και οι υπόλοιπες 3 

από τις 10 μεταβλητές (οι αρνητικές) έχουν βαθμολογηθεί από μέτρια έως 

πολύ. Συνολικά, η αποδοχή του ΟΠΣΥ είναι μέτρια προς ελαφρά θετική, 

αφήνοντας μεγάλο περιθώριο παρεμβάσεων από μέρους της Διοίκησης 

προκειμένου να αυξηθεί. Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη τυπική απόκλιση στις 

Α4, Α5 και Α9, γεγονός που υποδεικνύει τιμές από πολύ χαμηλές έως πολύ 

υψηλές. Στη συνέχεια, κατά την εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης 

διακύμανσης (κεφ. 8) βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα σε σχέση με τις 

παραπάνω μεταβλητές και τις ανεξάρτητες μεταβλητές της υπηρεσίας και της 

προϋπηρεσίας. Τα αποτελέσματα αυτά θα αναλυθούν στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο.  

 

Πίνακας Β: Συγκριτικός βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος 
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Για την αξιολόγηση του συγκριτικού βαθμού αποδοχής του παλαιού 

συστήματος εξετάστηκαν οι παρακάτω παράγοντες:  

Β1. Θα προτιμούσα να εγκαταλείψω το υφιστάμενο σύστημα και να 

επιστρέψω στην προηγούμενη κατάσταση εκτέλεσης της εργασίας μου. 

Β2. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δούλευε πιο σωστά. 

Β3. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα ήταν περισσότερο εύχρηστο 

από το ΟΠΣΥ. 

Β4. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δεν χρειαζόταν καθόλου 

συντήρηση. 

Β5. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα είχε πιο πολλές εφαρμογές. 

Από τον τρόπο που είναι διατυπωμένες οι μεταβλητές που εξετάζουν 

την αποδοχή του παλαιότερου συστήματος, όσο πιο υψηλή είναι μια 

βαθμολογία τόσο θετικότερη θεωρείται για το παλαιότερο σύστημα.  

Από τον Πίνακα 10 παρατηρείται ότι το προσωπικό δεν θεωρεί 

καλύτερο το παλαιότερο πληροφοριακό σύστημα, στις περιπτώσεις που 

υπήρχε τέτοιο (ή την προηγούμενη κατάσταση, που για τη νοσηλευτική 

υπηρεσία για παράδειγμα ήταν το χειρόγραφο σύστημα), καθώς η μεγαλύτερη 

μέση τιμή ήταν 2 (ελάχιστα), και αφορούσε την ερώτηση για τις απαιτήσεις 

συντήρησης του προηγούμενου πληροφοριακού συντήματος. Οι υπόλοιπες 

απαντήσεις είναι χαμηλότερες, με συνολική ΜΤ 1,71, που υποδηλώνει 

καθόλου ή ελάχιστη αποδοχή του παλαιότερου συστήματος.  

 

Πίνακας 10: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση για τον πίνακα Β 

(αποδοχή παλαιότερου συστήματος) 

1. Θα προτιμούσα να εγκαταλείψω το υφιστάμενο σύστημα και να 

επιστρέψω στην προηγούμενη κατάσταση εκτέλεσης της εργασίας 

μου. 

1,63±1,19 

2. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δούλευε πιο σωστά. 1,68±1,15 

3. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα ήταν περισσότερο εύχρηστο 

από το ΟΠΣΥ. 

1,66±1,07 

4. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δεν χρειαζόταν καθόλου 

συντήρηση. 

2±1,31 

5. Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα είχε πιο πολλές εφαρμογές. 1,58±0,98 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10, η μεταβλητή «Το προηγούμενο 

πληροφοριακό σύστημα είχε πιο πολλές εφαρμογές» παρουσιάζει τη 

χαμηλότερη βαθμολογία (1,58) και τη χαμηλότερη τυπική απόκλιση (0,98) και 

επομένως έχει τη μικρότερη διασπορά από τις πέντε μεταβλητές. Αξίζει να 

σημειωθεί και εδώ η ύπαρξη μεγάλων τυπικών αποκλίσεων, που 

υποδηλώνουν μεγάλο εύρος τιμών. Η ανάλυση διακύμανσης δεν παρουσίασε 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην ανάλυση Anova με βάση τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές για τον πίνακα ερωτήσεων Β.  

 

 

Πίνακας Γ: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

 

Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) εξετάστηκαν οι παρακάτω 

μεταβλητές:  

  Γ.1 Απλότητα και ευκολία χρήσης. 

Γ.2 Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία εσωτερικά, με άλλα τμήματα. 

Γ.3 Προστασία από λάθη. 

Γ.4 Ασφάλεια δεδομένων. 

Γ.5 Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. 

Γ.6 Λιγότερος όγκος δουλειάς. 

Γ.7 Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών. 

Γ.8 Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών.  

Γ.9 Υποστήριξη αποφάσεων.  

Γ.10 Βρίσκω άμεσα ό,τι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε αρχεία.  

Γ.11 Δυνατότητα αναβάθμισης του ΟΠΣΥ σύμφωνα με τις εργασιακές 

ανάγκες.  

Γ.12 Αυτοματοποίηση εργασιών. 

Γ.13 Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς. 

Γ.14 Καλή λειτουργική υποστήριξη. 

Γ.15 Κατευθύνει τη δουλειά μου καλύτερα. 

Γ.16 Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε μενού. 
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Γ.17 Κατά τη χρήση του συστήματος, κάνω μηχανικά τις ενέργειες που 

απαιτούνται. 

Η διατύπωση των ερωτήσεων έχει γίνει με τρόπο τέτοιον ώστε όσο 

υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο ισχυρότερο να θεωρείται το προς 

εξέταση χαρακτηριστικό. 

Στον Πίνακα 11 παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά που 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη μέση τιμή (3,6) είναι η «καλύτερη 

εξυπηρέτηση ασθενών» (Γ8) και η «δυνατότητα αναβάθμισης του ΟΠΣΥ 

σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες» (Γ11). Ακολουθούν: «απλότητα και 

ευκολία χρήσης» (Γ1), «καλύτερος προγραμματισμός εργασιών» (Γ7), 

«κατευθύνει τη δουλειά μου καλύτερα» (Γ15) και «κατά τη χρήση του 

συστήματος, κάνω μηχανικά τις ενέργειες που απαιτούνται» (Γ17) με ΜΤ 

3,5. Η μικρότερη μέση τιμή (2,7) εμφανίζεται στο χαρακτηριστικό Γ13 

«διασυνδεσιμότητα με εξωτερικούς φορείς». 

Στον παρακάτω Πίνακα 11 αναγράφονται αναλυτικά οι ΜΤ με τις ΤΑ 

τους, ανά μεταβλητή.  

 

Πίνακας 11: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση για την κατηγορία ερωτήσεων Γ: 

«αξιολόγηση χαρακτηριστικών ΟΠΣΥ». 

1. Απλότητα και ευκολία χρήσης. 3,5 ±0,95 

2. Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία εσωτερικά, με άλλα τμήματα. 3,2 ±1,17 

3. Προστασία από λάθη. 2,9±1,14 

4. Ασφάλεια δεδομένων. 3,1±1,14 

5. Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. 3,4±1,17 

6. Λιγότερος όγκος δουλειάς. 3,3±1,18 

7. Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών. 3,5±1,17 

8. Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών.  3,6±1,14 

9. Υποστήριξη αποφάσεων.  3,2±1,11 

10. Βρίσκω άμεσα ό,τι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε αρχεία.  3,4±1,18 

11. Δυνατότητα αναβάθμισης του ΟΠΣΥ σύμφωνα με τις 

εργασιακές ανάγκες.  

3,6±1,01 

12. Αυτοματοποίηση εργασιών. 3,4±1,11 
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13. Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς. 2,7±1,27 

14. Καλή λειτουργική υποστήριξη. 3,1±1,01 

15. Κατευθύνει την δουλειά μου καλύτερα. 3,5±1,06 

16. Βρίσκω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε μενού. 3,4±1,12 

17. Κατά τη χρήση του συστήματος, κάνω μηχανικά τις ενέργειες 

που απαιτούνται. 

3,5±1,18 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 11, η μεταβλητή «Απλότητα και 

ευκολία χρήσης» παρουσιάζει τη μικρότερη τυπική απόκλιση (0,95) και 

επομένως έχει τη μικρότερη διασπορά από τις 17 μεταβλητές, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη μέση τιμή. Η μεταβλητή Γ13, 

εκτός του ότι εμφανίζει τη μικρότερη ΜΤ όπως ήδη αναφέρθηκε, παρουσιάζει 

και τη μεγαλύτερη ΤΑ (±1,27). Αν υπολογιστεί η ΜΤ των βαθμολογιών των 

επιμέρους μεταβλητών που συνιστούν τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ, αυτή 

διαμορφώνεται σε 3,3, δηλαδή μέτρια προς πολύ.  

Μεταξύ των χαρακτηριστικών δεν παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση 

στον τρόπο βαθμολογίας τους. Από τις 17 μεταβλητές που χαρακτηρίζουν το 

ΟΠΣΥ, οι 15 βαθμολογούνται με τιμές από μέτρια έως πολύ. Η ομοιογένεια 

αυτή δείχνει ότι το προσωπικό δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο από τα 

χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ ως πολύ θετικό ή πολύ αρνητικό  (ή χρήσιμο), 

γεγονός που αφήνει υπόνοιες ότι ενδεχομένως το προσωπικό να μην γνωρίζει 

την πλήρη έκταση των δυνατοτήτων του ΟΠΣΥ. Επίσης θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 8, βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο απάντησης ανάλογα με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας και των ετών 

προϋπηρεσίας στην τρέχουσα θέση.  

 

 

 

5.7  Συσχετίσεις μεταβλητών 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών είναι ο έλεγχος Pearson. O 

συντελεστής συσχέτισης Pearson r καταδεικνύει την ύπαρξη ή όχι γραμμικής 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

71 

σχέσης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών και υπολογίζει τη μορφή αυτής της 

σχέσης (θετική ή αρνητική συσχέτιση) αλλά και την έντασή της. Ουσιαστικά 

υπολογίζει τη διασπορά των σημείων (τιμών) γύρω από μια υποκείμενη 

γραμμική σχέση - όσο αυξάνεται η διασπορά, τόσο μικρότερη θεωρείται η 

σχέση. Αφού ελεγχθεί απεικονιστικά αν υπάρχει πιθανή γραμμική σχέση και 

δεν υπάρχουν ακραίες τιμές, τότε ελέγχεται ενδεχόμενη τυχαιότητά της. 

Κατόπιν εφαρμόζεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης στον πληθυσμό (Η0: 

r=0 και της εναλλακτικής της υπόθεσης, ότι Η1: r≠0). Σημαντικό στοιχείο είναι ο 

ορισμός του επιπέδου σημαντικότητας στο 0,5. Οι τιμές που μπορεί να λάβει 

o συντελεστής συσχέτισης r είναι από –1 μέχρι +1. 

Σε απόλυτες τιμές, ο συντελεστής συσχέτισης μεταφράζεται (κατά τον 

Swiscow) ως εξής: 

r: 0-0,19 = πολύ αδύναμη σχέση 

r: 0,20-0,39 = αδύναμη σχέση 

r: 0,40-0,59 = μέτρια σχέση 

r: 0,60-0,79 = ισχυρή σχέση 

r: 0,80-1 = πολύ ισχυρή σχέση 

Πίνακας 12: Συντελεστές Συσχέτισης για την καταγορία «Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΥ)» 

 Α

1 

Α

2 

Α

3 

Α

4 

Α

5 

Α

6 

Α

7 

Α

8 

Α

9 

Α

10 

Α

1 

1          

Α

2 

0

,48** 

1         

Α

3 

0

,67** 

0

,51** 

1        

Α

4 

0

,29** 

0

,41** 

0

,29** 

1       

Α

5 

0

,23** 

0

,26** 

0

,24** 

0

,48** 

1      

Α

6 

0

,31** 

0

,18* 

0

,28** 

0

,27** 

0

,46** 

1     

Α

7 

0

,29** 

0

,34** 

0

,30** 

0

,005 

0

,049 

-

-0,21* 

1    

Α

8 

-

-0,06 

-

-0,08 

-

-0,06 

-

-0,07 

-

-0,33** 

-

-0,25** 

0

,24** 

1   

Α

9 

-

-0,03 

0

,025 

-

-0,08 

0

,04 

-

-0,22** 

-

-0,23** 

0

,20* 

0

,47** 

1  

Α

10 

0

,10 

0

,06 

0

,09 

0

,37** 

0

,48** 

0

,55** 

-

-0,35** 

-

-0,46** 

-

-0,31** 

1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται το αποτέλεσμα του υπολογισμού των 

σχέσεων που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών που συνιστούν 

την έννοια της αποδοχής, όπως έχει οριστεί από το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από δέκα μεταβλητές για την εξέταση του όρου 

της αποδοχής και αυτές οι δέκα μεταβλητές ελέγχεται αν σχετίζονται μεταξύ 

τους. Προφανώς η σχέση μεταξύ των ίδιων μεταβλητών είναι τέλεια, άρα 

βαθμολογείται με r=1 και δεν έχει κάποια αξία. .  Η μεγαλύτερη σχέση που 

διαμορφώνεται είναι μεταξύ των μεταβλητών Α1 και Α3 (απαραίτητο το ΟΠΣΥ 

και συχνή χρήση ΟΠΣΥ). Το αποτέλεσμα δείχνει r=0,67, κάτι που 

μεταφράζεται σε στενή σχέση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Το γεγονός 

ότι p<0,01 μεταφράζεται σε μεγάλη απόδειξη της ύπαρξης αυτής της σχέσης 

(ότι δεν είναι τυχαία). Η σχέση αυτή παραπέμπει στη θεωρία του ΜΑΤ, ότι 

δηλαδή η αντιληπτή χρησιμότητα οδηγεί σε χρήση (λεπτομέρειες στο 

αντίστοιχο κεφ. 1.6). Η πλειοψηφία των σχέσεων που διαμορφώνονται έχουν 

στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0,01 ή 0,05.  Μια άλλη σχέση που 

διαμορφώνεται είναι αυτή μεταξύ Α5 και Α7, r=0,49 που μεταφράζεται ως 

μέτρια σχέση και που όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς το p>0,05. 

Η μεγαλύτερη αρνητική σχέση με r=0,49 (δηλαδή μέτρια αρνητική) σχέση είναι 

αυτή μεταξύ των Α8 και Α10 με  επίπεδο σημαντικότητας <0,01 και σημαίνει 

ότι όσο αυξάνεται η μία μεταβλητή τόσο μειώνεται η άλλη. Στην ουσία αυτό 

σημαίνει ότι όσο περισσότερα τεχνικά προβλήματα υπάρχουν στο ΟΠΣΥ τόσο 

λιγότερο ικανοποιημένο δηλώνει το προσωπικό ως προς τη λειτουργική 

ικανότητα του ΟΠΣΥ.   

Μια άλλη σχέση που δημιουργείται είναι μεταξύ της καλής γνώσης για 

τη χρήση του ΟΠΣΥ (Α2) και της συχνής χρήσης (Α3). Η γνώση (Α2) επίσης 

συνδέεται με την επάρκεια της εκπαίδευσης για τη χρήση του ΟΠΣΥ (Α4) και 

τέλος η επάρκεια εκπαίδευσης συσχετίζεται με την ενθάρρυνση από τη 

Διοίκηση (Α5). Όλες οι τελευταίες σχέσεις έχουν pv<0,01.  

Σχετικά με την ενθάρρυνση από τη Διοίκηση (Α5), αυτή σχετίζεται 

θετικά με τις μεταβλητές της επαρκούς εκπαίδευσης (Α4), κάλυψης παρουσών 

αναγκών από το ΟΠΣΥ (Α6), της ανάγκης βελτίωσης του ΟΠΣΥ για 

πρόσθετες ανάγκες (Α7, η σχέση αυτή δεν βρέθηκε όμως στατιστικά 

σημαντική) και την μεταβλητή Α10: ικανοποίηση από τη λειτουργική ικανότητα 
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του ΟΠΣΥ. Τέλος αρνητική σχέση διαμορφώνεται με την Α8: τεχνικά 

προβλήματα στο ΟΠΣΥ.  

Η ύπαρξη συσχέτισης δεν πρέπει να παρερμηνευθεί ως σχέση 

αιτιότητας. Η ύπαρξη αιτιότητας προϋποθέτει ότι χρονικά η μία μεταβλητή 

προηγείται της άλλης και υπάρχουν ξεχωριστά στατιστικά εργαλεία που 

μετρούν τις σχέσεις αιτιότητας (γραμμική παλινδρόμηση).  

 

Πίνακας 13: Συντελεστής Συσχέτισης για την Β «Συγκριτικός Βαθμός αποδοχής 

παλαιού συστήματος» 

 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 

Β1 1     

Β2 0,74** 1    

Β3 0,67** 0,81** 1   

Β4 0,19* 0,35** 0,39** 1  

Β5 0,39** 0,48** 0,60** 0,58** 1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Στην επόμενη κατηγορία ερωτήσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 13, 

οι σχέσεις που προέκυψαν χαρακτηρίζονται όλες από στατιστική 

σημαντικότητα, με p<0,01.  

Η μεγαλύτερη σχέση που δημιουργείται είναι μεταξύ Β2 και Β3: πολύ 

ισχυρή σχέση (0,81) μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι το προηγούμενο 

σύστημα δούλευε πιο σωστά και εκείνων που θεωρούν ότι το προηγούμενο 

σύστημα ήταν πιο εύχρηστο. Επίσης υπάρχει μεγάλη συσχέτιση (0,74) της Β2 

(προηγούμενο σύστημα πιο σωστό) και της Β1 (εγκατάλειψη ΟΠΣΥ και 

επιστροφή στο προηγούμενο σύστημα). Η εγκατάλειψη του ΟΠΣΥ (Β1) 

συνδέεται με τη σειρά της με την ευχρηστία του προηγούμενου συστήματος 

(Β3) σε μια δυνατή σχέση (0,67).  

 

 

Πίνακας 14: Συντελεστής Συσχέτισης για τη Γ «Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ)» 

 Γ

1 

Γ

2 

Γ

3 

Γ

4 

Γ

5 

Γ

6 

Γ

7 

Γ

8 

Γ

9 

Γ

10 

Γ

11 

Γ

12 

Γ

13 

Γ

14 

Γ

15 

Γ

16 

Γ

17 

Γ

1 

1                 

Γ

2 

0

,43** 

1                

Γ

3 

0

,41** 

0

,39** 

1               
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Γ

4 

0

,30** 

0

,38** 

0

,56** 

1              

Γ

5 

0

,50** 

0

,49** 

0

,61** 

0

,48** 

1             

Γ

6 

0

,56** 

0

,44** 

0

,45** 

0

,31** 

0

,70** 

1            

Γ

7 

0

,61** 

0

,49** 

0

,40** 

0

,25** 

0

,59** 

0

,74** 

1           

Γ

8 

0

,60** 

0

,40** 

0

,35** 

0

,33** 

0

,62** 

0

,64** 

0

,67** 

1          

Γ

9 

0

,56** 

0

,40** 

0

,39** 

0

,27** 

0

,48** 

0

,55** 

0

,61** 

0

,72** 

1         

Γ

10 

0

,57** 

0

,46** 

0

,49** 

0

,46** 

0

,66** 

0

,56** 

0

,60** 

0

,53** 

0

,50** 

1        

Γ

11 

0

,38** 

0

,23** 

0

,26** 

0

,31** 

0

,33** 

0

,34** 

0

,33** 

0

,25** 

0

,31** 

0

,37** 

1       

Γ

12 

0

,44** 

0

,34** 

0

,37** 

0

,26** 

0

,56** 

0

,53** 

0

,65** 

0

,49** 

0

,51** 

0

,60** 

0

,50** 

1      

Γ

13 

0

,21* 

0

,36** 

0

,36** 

0

,34** 

0

,41** 

0

,24** 

0

,32** 

0

,24** 

0

,40** 

0

,55** 

0

,34** 

0

,48** 

1     

Γ

14 

0

,43** 

0

,48** 

0

,46** 

0

,50** 

0

,59** 

0

,47** 

0

,56** 

0

,55** 

0

,43** 

0

,31** 

0

,34** 

0

,50** 

0

,57** 

1    

Γ

15 

0

,66** 

0

,46** 

0

,40** 

0

,27** 

0

,59** 

0

,57** 

0

,74** 

0

,67** 

0

,59** 

0

,66** 

0

,48** 

0

,68** 

0

,39** 

0

,65** 

1   

Γ

16 

0

,68** 

0

,41** 

0

,41** 

0

,33** 

0

,55** 

0

,56** 

0

,71** 

0

,68** 

0

,63** 

0

,70** 

0

,37** 

0

,57** 

0

,34** 

0

,59** 

0

,80** 

1  

Γ

17 

0

,39** 

0

,29** 

0

,18* 

0

,29** 

0

,31** 

0

,33** 

0

,36** 

0

,45** 

0

,28** 

0

,39** 

0

,32** 

0

,41** 

0

,16 

0

,26** 

0

,44** 

0

,45** 

1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Από τον τρόπο που απάντησε το προσωπικό στις ερωτήσεις σχετικά 

με: «Αξιολόγηση χαρακτηριστικών ΟΠΣΥ» δημιουργήθηκαν κατά πλειοψηφία 

μεγαλύτερες από μέτριες σχέσεις. Να σημειωθεί ότι μόνο μια σχέση δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική και ότι όλες οι συσχετίσεις του πίνακα είναι 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0,05, πλην της Γ17και Γ13.  

Γ15 και Γ16: εμφανίζεται η μεγαλύτερη, πολύ ισχυρή σχέση (0,80) 

μεταξύ του χαρακτηριστικού ότι το ΟΠΣΥ κατευθύνει τη δουλειά τους 

καλύτερα και του χαρακτηριστικού ότι βρίσκουν εύκολα ότι χρειάζονται και δεν 

ψάχνουν σε μενού.  

Γ13 και Γ17: εμφανίζεται η μικρότερη, πιο αδύναμη σχέση μεταξύ της 

διασυνδεσιμότητας με εξωτερικούς φορείς και του χαρακτηριστικού ότι κάνουν 

μηχανικά τις ενέργειες που απαιτούνται και είναι στατιστικά μη σημαντική.  

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

75 

5.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

  

Στην περίπτωση ενός δείγματος που προέρχεται από τρεις ή 

περισσότερους πληθυσμούς, οι μέσες τιμές των οποίων πρέπει να 

συγκριθούν, εφαρμόζεται η τεχνική της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα (όταν οι πληθυσμοί είναι δύο εφαρμόζεται το t – test). Σκοπός της 

ανάλυσης αυτής είναι ο διαχωρισμός της συνολικής μεταβλητότητας των 

δεδομένων σε εκείνη που μπορεί να οφείλεται στις διαφορές μεταξύ των 

ατόμων από διαφορετικές ομάδες και σε εκείνη που είναι τυχαία διακύμανση 

μέσα σε κάθε ομάδα. Οι προϋποθέσεις όμως εφαρμογής της μεθόδου είναι η 

κανονική κατανομή της μεταβλητής στον πληθυσμό, η ανεξαρτησία των 

παρατηρήσεων και οι ίσες διακυμάνσεις στους πληθυσμούς. Αν όμως δεν 

είναι δυνατό να υποτεθεί κανονικότητα των καταλοίπων καλό θα ήταν είτε να 

μετασχηματιστούν οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής είτε να 

χρησιμοποιηθεί το τεστ των Kruskal-Wallis, το μη παραμετρικό ανάλογο τεστ 

της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Πρόκειται για την ανάλυση 

διακύμανσης κατά ένα παράγοντα βασισμένο στις τάξεις μεγέθους των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής (Petrie, 2008). 

Κατά την ανάλυση Anova ορίζουμε ως Ηο ότι οι μτ στους πληθυσμούς 

που θα ελεγχθούν είναι ίδιες. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον μια 

μτ διαφέρει από τις άλλες. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει οριστεί σε 5%.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

παρουσίασαν στατιστική σημαντικότητα: 

 

 

Πίνακας 15: Student t - test με βάση το φύλο 

 Φύλο 

(N) 

Μ.Τ.  (Τ.Α) p-value 

Γ1.Απλότητα και ευκολία χρήσης. Άντρας 

(36) 

3,16 (0,74) 0,005 

Γυναίκα 

(99) 

3,68 (0,99) 

Γ2.Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία 

εσωτερικά, με άλλα  τμήματα. 

Άντρας 

(36) 

2,86 (1,13) 0,015 
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Γυναίκα 

(99) 

3,41 (1,16) 

Γ16.Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν 

ψάχνω σε μενού. 

Άντρας 

(36) 

3,0 (1,09) 0,011 

Γυναίκα 

(99) 

3,5 (1,11) 

 

 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μεταβλητών 

στις οποίες οι συμμετέχοντες παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική διαφορά 

ανάλογα με το φύλο τους. Παρατηρείται ότι οι άντρες και οι γυναίκες 

ερωτώμενοι διαφωνούν σε ότι αφορά τις εξαρτημένες μεταβλητές: «Απλότητα 

και ευκολία χρήσης», «Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία εσωτερικά με άλλα  

τμήματα» και «Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε μενού». Οι 

γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερες μτ και στις 3 περιπτώσεις.  

 

 

 

Πίνακας 16: Anova με βάση την ηλικία 

 Ηλικία (N)  Μ.Τ. (Τ.Α.) p-value 

Γ5.Ταχύτερη 

διεκπεραίωση εργασιών 

≤30 (12) 3,25 (0,62) 0,007 

31-40 (32) 2,813 (1,13) 

41-50 (41) 3,415 (1,24) 

51-60 (43) 3,744 (1,05) 

≥61 (7) 4,0 (0,82) 

Γ7.Καλύτερος 

προγραμματισμός 

εργασιών 

≤30          2,833 (1,27) 0,016 

31-40 3,125 (1,04) 

41-50 3,732 (1,25) 

51-60 3,744 (1,09) 

≥61 4,0 (0,82) 

Γ9.Υποστήριξη 

αποφάσεων 

≤30 2,5 (0,90) 0,001 

31-40 2,844 (0,95) 

41-50 3,537 (1,23) 

51-60 3,488 (1,06) 

≥61 4,0 (0,58) 

Γ10. Βρίσκω άμεσα ότι 

χρειάζομαι, δεν ψάχνω 

σε αρχεία 

≤30 2,667 (0,78) 0,014 

31-40 3,156 (1,27) 

41-50 3,61 (1,18) 
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51-60 3,791 (1,12) 

≥61 3,857 (0,90) 

Γ12.Αυτοματοποίηση 

εργασιών 

≤30 3,167 (1,11) 0,047 

31-40 2,938 (1,22) 

41-50 3,634 (1,02) 

51-60 3,581 (1,07) 

≥61 3,714 (0,95) 

Γ13.Διασυνδεσιμότητα 

και επικοινωνία με 

εξωτερικούς φορείς. 

≤30 2,583 (1,00) 0,007 

31-40 2,063 (1,11) 

41-50 2,951 (1,36) 

51-60 3,07 (1,30) 

≥61 3,0 (0,58) 

Γ15.Κατευθύνει την 

δουλειά μου καλύτερα 

≤30 3,083 (1,08) 0,014 

31-40 3,125 (1,01) 

41-50 3,732 (1,14) 

51-60 3,744 (0,95) 

≥61 4,143 (0,69) 

Γ16. Βρίσκω εύκολα ότι 

χρειάζομαι, δεν ψάχνω 

σε μενού 

≤30 2,583 (1,16) 0,003 

31-40 3,0 (1,37) 

41-50 3,634 (1,04) 

51-60 3,674 (0,87) 

≥61 3,714 (0,76) 

 

Από τον Πίνακα 16 παρατηρούμε ότι ερωτώμενοι διαφωνούν ανάλογα 

την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν στους παράγοντες «Ταχύτερη 

διεκπεραίωση εργασιών», «Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών» και 

«Υποστήριξη αποφάσεων», «Βρίσκω άμεσα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε 

αρχεία», «Αυτοματοποίηση εργασιών», «Αυτοματοποίηση εργασιών», 

«Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς», «Κατευθύνει την 

δουλειά μου καλύτερα», «Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε 

μενού» με τις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες να εμφανίζουν μεγαλύτερες μέσες 

τιμές. Επίσης παρατηρείται μια αναλογική τάση, όσο πιο μικρή να είναι η 

ηλικιακή ομάδα, τόσο πιο μικρή και η ΜΤ.  

 

 

 

Πίνακας 17: Anova με βάση την υπηρεσία 

 Υπηρεσία (N) Μ.T. (T.A) p-
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value 

Α3. Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό 

σύστημα του Νοσοκομείου σε μια συνήθη μέρα 

εργασίας . 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (44)    4,477(0,98) 0,002 

ΙΑΤΡΙΚΗ (37)    4,649(0,68)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(45) 3,844(1,15) 

ΤΕΧΝΙΚΗ (9) 4,333(1,12) 

Α4. Εκπαιδεύτηκα επαρκώς στην χρήση του 

πληροφοριακού συστήματος. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,364 (1,16) 0,023 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,595 (1,38)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2,622 (1,34) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,111 (1,45) 

Α5. Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του 

πληροφοριακού συστήματος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,591 (1,13) 0,000 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,108 (1,35)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2,467 (1,32) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,00 (1,58) 

Α6. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις 

σημερινές ανάγκες της εργασίας μου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,705 (1,05) 0,023 

ΙΑΤΡΙΚΗ 3,027 (1,24)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,20 (1,18) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,889 (1,17) 

Α7. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να 

βελτιωθεί ώστε να καλύπτει πρόσθετες 

εργασιακές ανάγκες μου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,864 (1,03) 0,013 

ΙΑΤΡΙΚΗ 4,486 (0,84)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4,022 (1,10) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,444 (1,42) 

Α8. Υπάρχουν τεχνικά  προβλήματα στο 

πληροφοριακό σύστημα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,318 (0,91) 0,015 

ΙΑΤΡΙΚΗ 4,027 (1,12)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,556 (1,10) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,222 (0,83) 

Α10. Είμαι ικανοποιημένος/η από τη τρέχουσα 

λειτουργική ικανότητα του πληροφοριακού 

συστήματος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,477 (0,76) 0,000 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,405 (0,98)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2,956 (0,93) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,444 (1,01) 

Γ2. Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία 

εσωτερικά, με άλλα τμήματα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,682 (1,05) 0,037 

ΙΑΤΡΙΚΗ 3,00 (1,13)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,111 (1,17) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,111 (1,54) 

Γ3. Προστασία από λάθη. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,341 (1,08) 0,002 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,405 (1,14)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,089 (1,10) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,111 (0,93) 

Γ4. Ασφάλεια δεδομένων. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,682 (1,03) 0,000 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,622 (1,30)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,067 (0,86) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ 3,667 (1,12) 

Γ5. Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,75 (1,04) 0,007 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,865 (1,37)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,444 (1,06) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,556 (1,13) 

Γ10. Βρίσκω άμεσα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω 

σε αρχεία 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,841 (1,03) 0,001 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,838 (1,30)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,644 (1,00) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,667 (1,32) 

Γ13. Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με 

εξωτερικούς φορείς. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,114 (1,10) 0,001 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,054 (1,13)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2,867 (1,32) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,222 (1,39) 

Γ14. Καλή λειτουργική υποστήριξη. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,568 (0,85) 0,000 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,649 (1,09)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,044 (0,90) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,333 (1,12) 

Γ15. Κατευθύνει την δουλειά μου καλύτερα. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,886 (0,81) 0,027 

ΙΑΤΡΙΚΗ 3,243 (1,28)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,422 (1,03) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,889 (0,93) 

Γ16. Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω 

σε μενού. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3,818 (0,90) 0,001 

ΙΑΤΡΙΚΗ 2,865 (1,42)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3,40 (0,91) 

ΤΕΧΝΙΚΗ 3,667 (1,00) 

 

 

Από τον Πίνακα 17, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι διαφορετικές 

ειδικότητες του προσωπικού συμβάλλουν σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας στο διαφορετικό τρόπο απάντησης σε 7/10 μεταβλητές του 

πίνακα Α (αποδοχή ΟΠΣΥ) και σε 9/17 από τις μεταβλητές του πίνακα Γ 

(χαρακτηριστικά ΟΠΣΥ). Η υπηρεσία στην οποία ανήκει το προσωπικό 

φαίνεται να μην καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν στις ερωτήσεις 

που σχετίζονται με τον συγκριτικό βαθμό αποδοχής του παλαιότερου 

συστήματος.  

Για τις μεταβλητές Α4, Α5, Α6 και Α10 η Διοικητική υπηρεσία 

παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ΜΤ, ενώ για τις μεταβλητές Α7 και Α8 που έχουν 

αρνητική έννοια απέναντι στο ΟΠΣΥ παρουσιάζει (η διοικητική υπηρεσία) την 
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τρίτη (από τις τέσσερις) μεγαλύτερη τιμή. Κατά τον post hoc έλεγχο φάνηκε ότι 

για αυτές τις μεταβλητές  η διαφορά έχει στατιστική σημαντικότητα έναντι της 

ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας. Αντίθετα, η Ιατρική υπηρεσία αξιολογεί 

με τη μεγαλύτερη ΜΤ τις μεταβλητές Α7 και Α8 καθώς και την Α3 (συχνότητα 

χρήσης ΟΠΣΥ). Σε σχέση με τη μεταβλητή Α3 και την αυξημένη τιμή της 

ιατρικής υπηρεσίας, κατά τον post hoc έλεγχο εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική μόνο έναντι της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ο ίδιος έλεγχος επίσης 

αποκάλυψε ότι η διαφορά των μτ της ιατρικής υπηρεσίας στις αρνητικές για το 

ΟΠΣΥ μεταβλητές Α7 και Α8, έχει στατιστική σημαντικότητα έναντι όλων των 

άλλων υπηρεσιών.   

Για τον πίνακα Γ και για όλες τις μεταβλητές που εμφανίζουν στατιστική 

σημαντικότητα σε σχέση με την υπηρεσία που ανήκει ο εργαζόμενος, πλην 

από δύο (Γ13 και Γ15), η διοικητική υπηρεσία εμφανίζει τις μεγαλύτερες ΜΤ. 

Στις δύο περιπτώσεις –Γ13 και Γ15- που  τη μεγαλύτερη ΜΤ εμφανίζει η 

τεχνική υπηρεσία, η διοικητική υπηρεσία ακολουθεί με τιμές κοντινές. Σε 

σχέση με τον post hoc έλεγχο και τη σύγκριση των μτ της διοικητικής 

υπηρεσίας έναντι των υπολοίπων, στατιστική σημαντικότητα εμφανίζεται σε 

όλες τις μεταβλητές με την ιατρική υπηρεσία. Για τις Γ2, Γ4, Γ14 και Γ15 

στατιστικά διαφέρουν οι μτ πέραν της ιατρικής υπηρεσίας και με την 

νοσηλευτική υπηρεσία.  

Σταθερά, σε όλες τις μεταβλητές του πίνακα Γ του ερωτηματολογίου 

που εμφανίζονται εδώ, τις χαμηλότερες τιμές δίνει η ιατρική υπηρεσία. Κατά 

τον post hoc έλεγχο, για τις μεταβλητές Γ10, Γ13 και Γ16 οι μτ της ιατρικής 

υπηρεσίας διαφέρουν στατιστικά σημαντικά προς όλες τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες. Και για τις υπόλοιπες μτ η ιατρική υπηρεσία εμφανίζει στατιστικά 

σημαντικές διαφορές.  

Τις αμέσως καλύτερες ΜΤ (για τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ) μετά τη 

διοικητική υπηρεσία δίνει η τεχνική υπηρεσία.  

Αναλυτικά ο πίνακας με τα αποτελέσματα του post hoc ελέγχου με τη 

μέθοδο LSD, στο Παράρτημα Γ.  

 

 

 

Πίνακας 18: Anova με βάση την προϋπηρεσία 
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 Προϋπηρεσία(N) Μ.T. (T.A.) p-value 

Α5.Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του 

πληροφοριακού συστήματος. 

≤ 5 ΕΤΗ (48) 2,25 (1,25) 0,003 

6 - 10 ΕΤΗ (12) 2,833 (1,27) 

11 - 15 ΕΤΗ (14) 2,571 (1,28) 

16 - 20 ΕΤΗ (11) 2,545 (1,29) 

≥ 21 ΕΤΗ (50) 3,36 (1,48) 

Α8.Υπάρχουν τεχνικά  προβλήματα στο 

πληροφοριακό σύστημα. 

≤ 5 ΕΤΗ  3,833 (1,14) 0,027 

6 - 10 ΕΤΗ  3,75 (1,06) 

11 - 15 ΕΤΗ  3,714 (1,07) 

16 - 20 ΕΤΗ  3,909 (0,83) 

≥ 21 ΕΤΗ  3,2 (0,95) 

Γ1.Απλότητα και ευκολία χρήσης. ≤ 5 ΕΤΗ  3,208 (0,90) 0,001 

6 - 10 ΕΤΗ  4,083 (0,67) 

11 - 15 ΕΤΗ  3,143 (0,95) 

16 - 20 ΕΤΗ  3,636 (1,12) 

≥21 ΕΤΗ  3,84 (0,91) 

Γ3.Προστασία από λάθη. ≤5 ΕΤΗ  2,646 (1,12) 0,03 

 6 - 10 ΕΤΗ  3,083 (1,31) 

 11 - 15 ΕΤΗ 2,643 (0,93) 

16 - 20 ΕΤΗ  3,364 (1,12) 

≥ 21 ΕΤΗ   3,3 (1,17) 

Γ5.Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. ≤ 5 ΕΤΗ  2,896 (0,99) 0,000 

 6 - 10 ΕΤΗ  3,917 (1,16) 

11 - 15 ΕΤΗ  2,786 (1,31) 

16 - 20 ΕΤΗ  3,455 (1,51) 

≤ 21 ΕΤΗ   3,90 (0,95) 

Γ6.Λιγότερος όγκος δουλειάς. ≥ 5 ΕΤΗ  2,896 (1,13) 0,001 

 6 - 10 ΕΤΗ  4,167 (0,72) 

 11 - 15 ΕΤΗ  2,857 (1,35) 

 16 - 20 ΕΤΗ 3,273 (1,27) 

≤ 21 ΕΤΗ 3,68 (1,08) 

Γ7.Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών. ≥ 5 ΕΤΗ 3,021 (1,16) 0,000 

6 - 10 ΕΤΗ 4,083 (0,67) 

11 - 15 ΕΤΗ 2,929 (1,07) 

16 - 20 ΕΤΗ 3,727 (1,35) 

≤ 21 ΕΤΗ 4,00 (1,01) 

Γ8.Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών.  ≤ 5 ΕΤΗ 3,271 (1,13) 0,001 

6 - 10 ΕΤΗ 4,417 (0,67) 

11 - 15 ΕΤΗ 3,071 (0,92) 

16 - 20 ΕΤΗ 3,455 (1,63) 
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≤ 21 ΕΤΗ 3,92 (1,00) 

Γ9.Υποστήριξη αποφάσεων.  ≤ 5 ΕΤΗ 2,813 (0,96) 0,000 

6 - 10 ΕΤΗ 3,917 (0,90) 

11 - 15 ΕΤΗ 2,786 (1,12) 

16 - 20 ΕΤΗ 3,545 (1,21) 

≥ 21 ΕΤΗ 3,68 (1,08) 

Γ10.Βρίσκω άμεσα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε 

αρχεία.  

≤ 5 ΕΤΗ 2,917 (1,16) 0,000 

 6 - 10 ΕΤΗ 4,0 (1,12) 

 11 - 15 ΕΤΗ 3,071 (1,27) 

 16 - 20 ΕΤΗ 4,182 (0,75) 

≥ 21 ΕΤΗ   3,88 (1,00) 

Γ11.Δυνατότητα αναβάθμισης του Ο.Π.Σ.Υ. 

σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες.  

≤ 5 ΕΤΗ 3,313 (0,99) 0,028 

 6 - 10 ΕΤΗ 4,0 (0,85) 

 11 - 15 ΕΤΗ 3,286 (1,33) 

 16 - 20 ΕΤΗ 4,0 (1,00) 

≥ 21 ΕΤΗ  3,8 (0,96) 

Γ12.Αυτοματοποίηση εργασιών. ≤ 5 ΕΤΗ 2,979 (1,18) 0,000 

 6 - 10 ΕΤΗ 3,833 (0,83) 

 11 - 15 ΕΤΗ 2,786 (1,05) 

 16 - 20 ΕΤΗ 4,182 (1,08) 

≥ 21 ΕΤΗ  3,74 (0,90) 

Γ13.Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με 

εξωτερικούς φορείς. 

≤ 5 ΕΤΗ 2,229 (1,12) 0,001 

 6 - 10 ΕΤΗ 3,0 (1,21)  

 11 - 15 ΕΤΗ 2,357 (1,15) 

 16 - 20 ΕΤΗ 3,636 (1,29) 

≥ 21 ΕΤΗ  3,1 (1,27) 

Γ14.Καλή λειτουργική υποστήριξη. ≤ 5 ΕΤΗ 2,792 (0,94) 0,006 

 6 - 10 ΕΤΗ 3,417 (1,00) 

 11 - 15 ΕΤΗ 2,714 (1,20) 

 16 - 20 ΕΤΗ 3,364 (1,12) 

≥ 21 ΕΤΗ  3,44 (0,88) 

Γ15.Κατευθύνει την δουλειά μου καλύτερα. ≤ 5 ΕΤΗ 3,125 (1,02) 0,000 

 6 - 10 ΕΤΗ 4,25 (0,62) 

 11 - 15 ΕΤΗ 2,929 (1,14) 

 16 - 20 ΕΤΗ 4,0 (1,18) 

 ≥ 21 ΕΤΗ  3,88 (0,90) 

Γ16.Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε 

μενού. 

≤5 ΕΤΗ 2,875 (1,23) 0,000 

 6 - 10 ΕΤΗ 4,25 (0,46) 

 11 - 15 ΕΤΗ 3,0 (1,30) 

 16 - 20 ΕΤΗ 3,636 (0,92) 
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≥ 21 ΕΤΗ 3,78 (0,84) 

 

Για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την αποδοχή του ΟΠΣΥ δύο είναι 

οι μεταβλητές που εμφάνισαν στατιστική σημαντικότητα (p<0,05) σε σχέση με 

τα έτη προϋπηρεσίας: Α5 (ενθάρρυνση από τη διοίκηση) όπου τη μεγαλύτερη 

ΜΤ εμφανίζει η κατηγορία με τα περισσότερα έτη εμπειρίας και Α8 (τεχνικά 

προβλήματα ΟΠΣΥ) όπου τη μεγαλύτερη ΜΤ εμφανίζει η κατηγορία με έτη 16-

20. Εμφανίζεται η τάση η κατηγορία ≥21 έτη να έχει  εκτός από τη καλύτερη 

ΜΤ στο Α5 να έχει τη μικρότερη ΜΤ στο Α8, ενώ αντίθετα η κατηγορία 16-20 

έχει τη μεγαλύτερη στο Α8 (που είναι αρνητική μεταβλητή για την αποδοχή), 

ενώ για τη Α5 εμφανίζει τη δεύτερη μικρότερη βαθμολογία.  

Ο πίνακας Β (συγκριτικός βαθμός αποδοχής) δεν εμφάνισε στατιστική 

σημαντικότητα στον τρόπο απάντησης σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας.  

Στον Γ πίνακα (χαρακτηριστικά ΟΠΣΥ) τα έτη προϋπηρεσίας βρέθηκε 

ότι σχετίζονται με 14/17 μεταβλητές. Παρατηρώντας τη θέση της βαθμολογίας 

(ΜΤ) σε σύνολο πέντε βαθμολογιών ανά χαρακτηριστικό, προκύπτουν  τα 

εξής:  

 Τις περισσότερες καλύτερες ΜΤ (θετική αξιολόγηση 

χαρακτηριστικών) παρουσιάζει η κατηγορία 6-10 έτη. 

 Τις περισσότερες μικρότερες ΜΤ (λιγότερο θετική βαθμολογία σε 

σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϋπηρεσίας) δίνει η 

επόμενη κατηγορία, 11-15 έτη.  

 Οι κατηγορίες με τα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας (16-20 και 

≥21) έχουν αξιολογήσει με τρόπο που τις κατατάσσει στη 

δεύτερη και τρίτη θέση.    

 

Επίσης εφαρμόστηκε η τεχνική της ανάλυσης διακύμανσης t – test με 

βάση το νοσηλευτικό ίδρυμα (Βενιζέλειο ΓΝΗ και ΠΑΓΝΗ) και δεν βρέθηκε 

στατιστική σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των ερωτώμενων. 

Επαναλαμβάνεται ότι δεν βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των μεταβλητών του Πίνακα Β: συγκριτικός 

βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος.  
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Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζεται και ο post – hoc έλεγχος, με τη 

μέθοδο LSD,  για τα αποτελέσματα που έδειξαν στατιστική σημαντικότητα 

στον έλεγχο διακύμανσης. 

 

  

5.9 Συζήτηση 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την πρώτη 

κατηγορία ερωτήσεων, «αποδοχή ΟΠΣΥ», προκύπτει ότι το ΟΠΣΥ είναι 

απαραίτητο στο προσωπικό σε καθημερινή βάση (το νοσηλευτικό προσωπικό 

κάνει πιο περιορισμένη χρήση του), ωστόσο το σύστημα θα μπορούσε να 

καλύπτει περισσότερες από τις τρέχουσες ανάγκες τους (καθημερινές ανάγκες 

που μένουν ανικανοποίητες, ιδιαίτερα στο ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό), 

με τις κατάλληλες βελτιώσεις.  

Επίσης, οι ερωτηθέντες, παρότι χρησιμοποιούν συχνά το ΟΠΣΥ, 

θεωρούν ότι η Διοίκηση δεν τους ενθάρρυνε επαρκώς προς αυτήν την 

κατεύθυνση (ιδιαίτερα τα μέλη της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας). 

Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η άποψη του προσωπικού με εμπειρία μεγαλύτερη 

των 21 ετών, που βαθμολογεί θετικότερα (ΜΤ: 3,36) τον ρόλο της Διοίκησης. 

Το προσωπικό, κυρίως της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας, αν και 

γνωρίζει καλά τη χρήση του ΟΠΣΥ, θεωρεί ότι δεν εκπαιδεύτηκε αρκετά σε 

αυτό, ενώ αναφέρει επίσης αρκετά έως πολλά τεχνικά και λειτουργικά 

προβλήματα. Ωστόσο, στις απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από τη 

λειτουργική ικανότητα του ΟΣΠΥ, δεν αντικατοπτρίζεται η αναμενόμενη 

δυσαρέσκεια της διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας -δεδομένης της 

αναφοράς προβλημάτων-, ενώ συστηματικά η ιατρική και η νοσηλευτική 

υπηρεσία εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές, κάτω του μετρίου (στην κλίμακα 

1-5). 

Σε σχέση με τον δεύτερο πίνακα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, 

που αφορά την «αποδοχή του παλαιότερου συστήματος», όλες οι ερωτήσεις 

έχουν συγκεντρώσει χαμηλές τιμές. Ο έλεγχος anova δεν έδειξε καμία 

στατιστική σημαντικότητα στη σύγκριση των απαντήσεων με βάση την 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Παρότι λοιπόν από την κατηγορία ερωτήσεων 

«αποδοχή ΟΠΣΥ» διαφάνηκε ότι υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες και 
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προβλήματα στο ΟΠΣΥ, αυτά δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν στο 

προσωπικό την ανάγκη επιστροφής στο παλαιότερο σύστημα. Από τη 

σύγκριση των δύο, το ΟΠΣΥ φαίνεται να ικανοποιεί το προσωπικό 

περισσότερο. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες 

έρευνες, όπως σε αυτή των Weir et al (2000), όπου ενώ παρατηρείται χαμηλή 

ικανοποίηση των χρηστών για τον ΗΦΥ και μικρή αποδοχή, κανένας από τους 

χρήστες δεν επιθυμούσε την επιστροφή στο χειρόγραφο σύστημα (Ward, 

2008).  

Σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά του ΟΠΣΥ, 

αυτές έλαβαν από μέτρια έως υψηλή βαθμολογία, με εξαίρεση τη 

«διασυνδεσιμότητα με εξωτερικούς φορείς» και τη «δυνατότητα προστασίας 

από λάθη» (και πάλι, όμως, η βαθμολογία κυμαίνεται κοντά στο μέτριο).  

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, η μελέτη των αποτελεσμάτων 

της έρευνας έδειξε ότι η ηλικία του προσωπικού επηρεάζει τον τρόπο 

αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του ΟΠΣΥ. Στις ερωτήσεις στις οποίες 

παρουσιάζεται στατιστική σημαντικότητα σε σχέση με την ηλικία, οι 

μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες εμφανίζουν θετικότερη αξιολόγηση, ενώ 

παράλληλα εμφανίζεται η τάση στις ίδιες ερωτήσεις τις μικρότερες τιμές να 

έχουν δώσει οι νεώτεροι (κάτω των 30 ετών). Όπως αναφέρει όμως ο Ward 

(2008) σε ανασκόπησή του, η ηλικία δεν επισημαίνεται ως παράγοντας για τη 

στάση απέναντι στην τεχνολογία. Παρόμοια αποτελέσματα παρατήρησε και ο 

Laerum (2004) σε σχετική έρευνα, στην οποία δεν διαπίστωσε κάποια σχέση 

μεταξύ της ηλικίας, της χρήσης Η/Υ και της ικανοποίησης των χρηστών. Τέλος 

δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ της ηλικίας και της χρησιμότητας και ευκολίας και 

σε μια ακόμα έρευνα των Mazzoleni et al. (1996).  

Σε σχέση με το φύλο των τελικών χρηστών, διαπιστώθηκε ότι 

επηρεάζει κάποια χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ευκολία χρήσης του 

ΟΠΣΥ. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες θεωρούν πιο εύκολο στη 

χρήση του το ΟΠΣΥ και ότι επιτρέπει την εσωτερική επικοινωνία περισσότερο 

απ’ ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Όμως στις προαναφερθείσες μελέτες 

(Ward, Laerum) δεν εντοπίστηκε κάτι παρόμοιο.  

Σε σχέση με την υπηρεσία που ανήκουν οι χρήστες, παρατηρήθηκαν 

διαφοροποιήσεις. Οι διαφορές παρατηρούνται τόσο στον τρόπο απάντησης 

σε ερωτήσεις σχετικές με την αποδοχή του ΟΠΣΥ όσο και στις ερωτήσεις που 
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σχετίζονται με την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ΟΠΣΥ. Στις 

ερωτήσεις με στατιστική σημαντικότητα, στην πλειοψηφία οι διοικητικοί 

υπάλληλοι παρουσιάζουν τις θετικότερες απαντήσεις, ενώ το ιατρικό 

προσωπικό τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Και τα δύο προαναφερθέντα 

σημεία επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα του post hoc ελέγχου (μέθοδος 

LSD).  Η αυξημένη ικανοποίηση από το διοικητικό προσωπικό εντοπίζεται 

στην παρούσα έρευνα αλλά και σε αυτή των Laerum και Karlsen, όπου οι 

γραμματείς είναι πιο ικανοποιημένοι παρά οι νοσηλευτές και οι ιατροί. 

Επιπλέον το ιατρικό προσωπικό αναφέρει περισσότερο προβλήματα στο ΠΣΥ, 

κάτι που παρουσιάστηκε και στην παρούσα έρευνα. Ο Laerum πιθανολογεί 

ότι μια εξήγηση για αυτό είναι οι αυξημένες απαιτήσεις των γιατρών από το 

σύστημα.  Σε σχέση με τη χαμηλότερη βαθμολογία που δίνει σταθερά το 

ιατρικό προσωπικό , ο Ward  αναφέρει ότι σε σχετική μελέτη του Timmons 

βρέθηκε ότι η αντίσταση μεταξύ άλλων μπορεί να πάρει τη μορφή εκτενούς 

κριτικής. Και σε άλλες μελέτες, όπως των Darr et al (2003) και του Lee (2000), 

βρέθηκε ότι οι ιατροί ήταν οι λιγότερο ενθουσιασμένοι και με τις λιγότερες 

θετικές σκέψεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες (Ward, 

2008). Σε σχέση με την υπηρεσία και τη χρήση του ΠΣΥ, η ιατρική υπηρεσία 

είναι εκείνη που αναφέρει τη συχνότερη χρήση και ακολουθεί η διοικητική,  με 

όλες τις υπηρεσίες να βαθμολογούν θετικά τη συχνότητα χρήσης, σε αντίθεση 

με τον Laerum, που συχνότερη χρήση κάνουν οι γραμματείς.  

Στην ανασκόπηση του Ward αναφέρεται η μελέτη των Whilst Weir et al. 

όπου παρά την γενικά χαμηλή ικανοποίηση από τον ΗΦΑ και τον χαμηλό 

βαθμό υιοθέτησης, κανένας από τους χρήστες δεν επιθυμούσε επιστροφή 

στον χειρόγραφο φάκελο. Έτσι και σε αυτή τη μελέτη οι μεταβλητές που 

σχετίζονται με το προηγούμενο σύστημα, έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες, 

το ίδιο και η μεταβλητή της επιστροφής στο προηγούμενο σύστημα. Το ιατρικό 

προσωπικό παρά του ότι εμφανίζεται το λιγότερο ικανοποιημένο, και 

διαπιστώνει τα περισσότερα προβλήματα, είναι εκείνο που αναφέρει την πιο 

συχνή χρήση του ΟΠΣΥ.  

Σε σχέση με τις συσχετίσεις που δημιουργούνται, από τον τρόπο 

απάντησης του προσωπικού στο ερωτηματολόγιο, προκύπτουν αρκετές 

σχέσεις σε γραμμικό επίπεδο με στατιστική σημαντικότητα. Μια από αυτές 

είναι ότι «το ΟΣΠΥ είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εργασίας» που 
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σχετίζεται θετικά με το ότι «χρησιμοποιώ συχνά το ΟΠΣΥ σε μια συνήθη μέρα 

εργασίας», με r=0,67. Το γεγονός ότι συνδέεται η ιδιότητα του ΟΠΣΥ ως 

απαραίτητο με την ένταση χρήσης παραπέμπει στην αντίστοιχη θεωρεία της 

αποδοχής τεχνολογίας, κατά την οποία η αντιληπτή χρησιμότητα (και η 

αντιληπτή ευχρηστία) οδηγεί στην χρήση της τεχνολογίας (λεπτομέρειες στο 

κεφάλαιο 1.6). Επίσης η μεταβλητή της συχνής χρήσης συνδέεται θετικά 

(r=0,51) με την μεταβλητή της καλής γνώσης του ΟΠΣΥ, άρα πιθανά αν 

ενισχυθεί η γνώση μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών να έχει ως 

επακόλουθο την αύξηση χρήσης. Θετικά συνδέονται οι μεταβλητές της «καλής 

γνώσης του ΟΠΣΥ» με την «επαρκή εκπαίδευση για το ΟΠΣΥ», γεγονός που 

παραπέμπει σε αντίστοιχες συσχετίσεις στο ερωτηματολόγιο των Cork et al 

(1998).  Βεβαίως είναι απαραίτητη η εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης 

στα δεδομένα για να επιβεβαιωθεί το αιτιατό της σχέσης. Παρόλα αυτά, η 

ανάγκη εκπαίδευσης ή ενημέρωσης συνάδει με τα αποτελέσματα άλλων 

μελετών (για παράδειγμα Melas, 2013) όπου αναφέρεται ότι κατά τον 

Hofstede (2001) η ελληνική κουλτούρα περιλαμβάνει συμπεριφορές όπου τα 

άτομα προτιμούν την αποφυγή καταστάσεων ρίσκου ή αβεβαιότητας. Μάλιστα 

κατά τον Melas (2011) η ενίσχυση της γενικής γνώσης για ΤΠΕ θα οδηγήσει 

σε αύξηση της πεποίθησης ότι η χρήση ΠΣΥ θα γίνει χωρίς να  απαιτείται 

επιπλέον κόπος. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της 

εξάσκησης σε εξατομικευμένο επίπεδο και προσαρμοσμένα στις συνθήκες, 

αναδεικνύεται και στην ανασκόπηση των Ward et al (2008).   

Κατά τον έλεγχο των σχέσεων για τη «συγκριτική αποδοχή του 

παλαιότερου συστήματος», προέκυψε ένα πλαίσιο σχέσεων που συνδέει την 

ιδιότητα του πιο «σωστού» παλαιότερου συστήματος με την «ευχρηστία» και 

την «επιστροφή» στο παλιότερο σύστημα.  

Κατά τον έλεγχο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των 

χαρακτηριστικών του ΟΠΣΥ, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. 

Η μεταβλητή Γ1: απλότητα και ευκολία χρήσης συνδέεται θετικά, στατιστικά 

σημαντικά και με σχέσεις άνω του μετρίου με 12 άλλες μεταβλητές – 

χαρακτηριστικά. Από αυτές τις μεταβλητές (Γ2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16) οι 

περισσότερες μοιάζουν να έχουν ως κοινό παρανομαστή την εξοικονόμηση 

χρόνου.  Επίσης, το χαρακτηριστικό της «καλύτερης εξυπηρέτησης ασθενών» 

σχετίζεται θετικά και με σχέσεις με r>0,40 με μεταβλητές που σχετίζονται με 
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την εξοικονόμηση χρόνου, προγραμματισμού και κατεύθυνσης και καλής 

λειτουργίας του συστήματος.   

 

 

 

5.10 Συμπεράσματα 

 

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η στάση των 

εργαζομένων των νοσοκομείων της 7ης ΥΠε Κρήτης απέναντι στο ΟΠΣΥ και οι 

απόψεις τους για αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

ακολουθήθηκε μια διαδικασία αποτελούμενη από συγκεκριμένα βήματα. Το 

πρώτο από αυτά ήταν η δημιουργία ενός κατάλληλου ερευνητικού εργαλείου 

και ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του. Το ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε με τις προβλεπόμενες δοκιμασίες, που 

εξασφάλιζαν ότι θα παράγει αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέπουν την 

εφαρμογή του στον πληθυσμό της μελέτης.  

Κατόπιν, για τον προσδιορισμό των τριών επιμέρους μεταβλητών που 

συνιστούν τη στάση και τις απόψεις του προσωπικού (αποδοχή ΟΠΣΥ, 

συγκριτική αποδοχή παλαιότερου συστήματος και αξιολόγηση 

χαρακτηριστικών ΟΠΣΥ), εφαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα. 

Μετά τη συλλογή των αποτελεσμάτων και τη στατιστική ανάλυσή τους, 

προέκυψαν κάποιες διαπιστώσεις που απαντούν στα αρχικά ερωτήματα-

στόχους.  

Συγκεκριμένα, ως προς τη στάση του προσωπικού απέναντι στο ΟΠΣΥ, 

αυτή προσδιορίστηκε ως μέτρια, αφήνοντας περιθώριο για παρεμβάσεις. 

Προέκυψε ότι το προσωπικό θεωρεί ότι το ΟΠΣΥ καλύπτει τις καθημερινές 

του ανάγκες, αν και επιδέχεται βελτίωσης ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που 

προς το παρόν παραμένουν ανικανοποίητες. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει 

ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν αυτές οι ανάγκες και, με την κατάλληλη 

τεχνική υποστήριξη, να αναβαθμιστούν τμήματα του ΟΠΣΥ.  

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό θεωρεί περιορισμένο τον 

ρόλο της διοίκησης ως προς την προώθηση της χρήσης του ΟΠΣΥ και ελλιπή 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθήθηκαν ή συνεχίζουν να 

εφαρμόζονται. Αυτή η δεύτερη διαπίστωση αφήνει περιθώρια προς τη 
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διοίκηση των μονάδων υγείας και την ΥΠε να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους, 

ενδεχομένως μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων.  

Όταν το προσωπικό καλείται να διατυπώσει την άποψή του σχετικά με 

το παλαιότερο σύστημα, κάτι που για το διοικητικό προσωπικό σημαίνει το 

παλαιότερο ΠΣ και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τον χειρόγραφο 

τρόπο επικοινωνίας και αποθήκευσης πληροφοριών, αποδεικνύεται ότι, 

παρότι η άποψή τους για το ΟΠΣΥ δεν είναι η καλύτερη, είναι σαφώς 

καλύτερη από αυτήν που έχουν για την παλαιότερη κατάσταση, στην οποία 

δεν θα επιθυμούσαν να επιστρέψουν.  

Από την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ΟΠΣΥ προκύπτει μέτρια 

προς καλή βαθμολογία. Όμως το γεγονός της ομοιομορφίας της βαθμολογίας 

στα επιμέρους χαρακτηριστικά αφήνει υπόνοιες ότι το προσωπικό 

ενδεχομένως δεν γνωρίζει σε βάθος τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του 

ΟΠΣΥ, είτε επειδή δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά είτε επειδή δεν έχει αναπτυχθεί 

ακόμα τμήμα του ΟΠΣΥ. Αυτή η διαπίστωση ενισχύει την πεποίθηση ότι είναι 

απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και επιτακτική η ανάγκη 

εκπλήρωσης των επιπρόσθετων αναγκών του προσωπικού με την ανάπτυξη 

των κατάλληλων εφαρμογών.  

Τέλος, από τον τρόπο που απαντήθηκαν όλες οι μεταβλητές, διαφάνηκε 

ότι θετικότερη στάση είχαν η Διοικητική και η Τεχνική υπηρεσία, ενώ σταθερά 

με μικρότερες βαθμολογίες εκτιμούσαν τις μεταβλητές η Ιατρική και η 

Νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτή η διαπίστωση υποδεικνύει ότι υπάρχουν 

υποπληθυσμοί στην έρευνα που μελλοντικά πρέπει να ελεγχθούν ξεχωριστά.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η βαθμολογία της Διοικητικής υπηρεσίας 

συνέπιπτε, ή ήταν πολύ παρόμοια με αυτήν της Τεχνικής υπηρεσίας, παρά το 

διαφορετικό αντικείμενο εργασίας τους. Σε επόμενη μελέτη προτείνεται να 

ελεγχθεί αν το προσωπικό της Τεχνικής υπηρεσίας διαθέτει καθήκοντα 

περισσότερο διοικητικής-γραφειοκρατικής φύσης ή εκτελεστικά, και να 

ελεγχθούν οι δύο πληθυσμοί και ανεξάρτητα.  

Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί εν τέλει και έναν από τους 

περιορισμούς της μελέτης που πραγματοποιήθηκε. Το αντίστοιχο θα 

μπορούσε να επεκταθεί και στο νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίζοντας τους 

νοσηλευτές που έχουν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα από εκείνους με 

πρακτικές αρμοδιότητες.  
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.  Επιπλέον πρέπει να εξεταστεί η αιτία που το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό βαθμολογούν χαμηλότερα από ότι το υπόλοιπο προσωπικό. Μια 

κύρια διαφορά που χωρίζει το προσωπικό ενός νοσηλευτικού ιδρύματος είναι 

αν στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η καθημερινή και πολύωρη επαφή με τους 

ασθενείς. Συνήθως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει κυρίως 

καθήκοντα που σχετίζονται με τους ασθενείς ενώ το διοικητικό ή τεχνικό 

προσωπικό όχι. Η αιτία πιθανά να σχετίζεται με αυτό ή με το γεγονός ότι 

πραγματικά το κομμάτι του ΟΠΣΥ που σχετίζεται με τα διοικητικά  - 

διαχειριστικά καθήκοντα είναι πιο αναπτυγμένο. Προκύπτει λοιπόν πάλι η 

ανάγκη να προσδιορίσει το ίδιο το προσωπικό ποιες είναι οι ανάγκες που 

περιμένει να του καλύψει το ΟΠΣΥ και αν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.     

Επιπλέον σε μια μελέτη των Γραμματικόπουλου και συν που ερευνούσε τους 

παράγοντες παρακίνησης του προσωπικού, παρατηρήθηκε ότι το διοικητικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό παρακινούνταν διαφορετικά αναλόγως των 

διοικητικών ή μη καθηκόντων τους, σε κίνητρα όπως η εκτίμηση και η 

κοινωνική αποδοχή αλλά και ο μισθός και τα επιδόματα. Αυτό υποδεικνύει ότι 

υπάρχει διαφορετική αξιολόγηση στην ίδια επαγγελματική ομάδα αναλόγως 

των καθηκόντων που ίσως αντανακλάται και σε επίπεδο στάσης στην 

τεχνολογία.  Τέλος, σε αρκετές μελέτες έχει εντοπιστεί ο ρόλος της 

προηγούμενης εμπειρίας στη χρήση Η/Υ, που συνδέεται θετικά με την 

αποδοχή (Ward, 2008). Η χρήση ΠΣ είναι αυτονόητη για την διοικητική 

υπηρεσία και υποχρεωτική για όλα σχεδόν τα καθήκοντα, ενώ για την ιατρική 

και νοσηλευτική υπηρεσία η χρήση ΠΣΥ είναι ακόμα υπό ανάπτυξη και εξέλιξη 

και επίσης είναι προαιρετική σε μεγάλο μέρος των καθηκόντων, καθώς 

υπάρχει και η εναλλακτική μη ηλεκτρονική μορφή για παράδειγμα: 

χειρόγραφος φάκελος ασθενούς. Εν κατακλείδι, το γεγονός της προηγούμενης 

εμπειρίας των διοικητικών υπαλλήλων για το ΠΣ και η ιδιότητα της 

υποχρεωτικής φύσης είναι δύο παράγοντες που πιθανά να δρουν συγχυτικά 

στην προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων και να οδηγούν σε λάθος 

συμπεράσματα.  
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5.11 Δεοντολογία 

 

Η εκπόνηση της μελέτης εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της 7ης ΥΠε 

Κρήτης κατόπιν θετικής εισηγήσεως από το Επιστημονικό Συμβούλιο του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Βενιζέλειου Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η συμμετοχή των ερωτηθέντων σε αυτήν ήταν 

εθελοντική.  

 

 

5.12 Περιορισμοί 

 

Το είδος της μελέτης (συγχρονική) αποτελεί από μόνο του έναν 

περιορισμό, καθώς δεν επιτρέπει την ανάλυση των σχέσεων που προκύπτουν 

στη βάση αιτίας και αιτιατού.  

Επιπλέον, η μέθοδος της αυτοαναφοράς και όχι η πραγματική μέτρηση 

των μεταβλητών ενέχει πιθανότητα σφάλματος προκατάληψης εκ μέρους του 

ερωτώμενου. 

 Η γενίκευση των αποτελεσμάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί με 

προσοχή, καθώς η μελέτη δημιουργήθηκε για να αποτυπώσει μια 

συγκεκριμένη κατάσταση σε σχέση με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. 

 Θα απαιτηθεί περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση με υποπληθυσμούς της 

μελέτης, όπως αυτός των ιατρών που εργάζονται στον εργαστηριακό τομέα 

και των κλινικών ιατρών. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός της 

Τεχνικής υπηρεσίας σε καθήκοντα διοικητικά και τεχνικά. Τέλος, σκόπιμος θα 

ήταν ο διαχωρισμός των προϊσταμένων (αμιγώς διοικητικά καθήκοντα) από 

τους νοσηλευτές στον νοσηλευτικό τομέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

92 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική  

1. Αποστολάκης, Ι., Μαστρογιάννη, Κ. (2004). Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην 

υγεία: λειτουργικό και τεχνικό πλαίσιο. Υπηρεσίες υγείας, μάνατζμεντ και 

τεχνολογία. Επιμέλεια: Νιάκας, Δ. Αθήνα: εκδόσεις Mediforce.   

2. Αποστολάκης, Ι. (2007). Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση. 

3. Βαγγελάτος, Α. (2001). Τυποποίηση στην πληροφορική της υγείας: 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων. 

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 18(6):609-615.  

4. Βαγγελάτος, Α., Σαριβουγιούκας, Ι. (2002). Πληροφοριακό Σύστημα 

Νοσοκομείου: Απαραίτητη Υποδομή στο Σύγχρονο Νοσοκομείο. Ιατρική, 

τεύχος Σεπτεμβρίου. 

5. Γραμματικόπουλος, Η., Κουπίδης, Σ., Μόραλης, Δ., Σαδραζάμης, Α., 

Αθηναίου, Δ., Γκιουλέπας, Ι. (2013). Παράγοντες παρακίνησης 

εργαζομένων και κίνητρα απόδοσης ως εργαλεία αποτελεσματικής 

διαχείρισης. Μελέτη σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αρχεία Ελληνικής 

Ιατρικής, 30(1):46-58.  

6. Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης για ΕΠ ΚΤΠ φάση γ΄. 2002. 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/crete/ 

7. Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης για ΕΠ ΚΤΠ σύνοψη. 2003. 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/crete/ 

8. Κόλλιας, Α. (2007). Εφαρμογές στατιστικών αναλύσεων στις Κοινωνικές 

Επιστήμες. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. 

https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE

%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%8

3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%C

E%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%C

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/crete/
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/crete/
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/crete/
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/crete/
https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_SPSS
https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_SPSS
https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_SPSS
https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_SPSS


Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

93 

F%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%

85_SPSS 

9. Κίτσιου, Σ., (2010). Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν: 

Μοντέλο αξιολόγησης βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των 

πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 

στο χώρο της υγείας. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.  

10. ΚΤΠΑΕ,(4/6/2010). 

http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=574

:ygeia&catid=12:erga&Itemid=45 

11. Μπότσης, Τ., Χαλκιώτης, Σ. (2005). Πληροφορική Υγείας: Η εφαρμογή 

της πληροφορικής στο χώρο της υγείας.  Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος. 

12. Μάρκοβιτς, Ι., Μοναστηρίδου, Σ. (2011). Η διαχείριση αλλαγών στην 

υγεία: Η περίπτωση της εισαγωγής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος σε δημόσιο νοσοκομείο. Νοσηλευτική, 50(4):366-374. 

13. Μελάς, Χρ. (2011). Παράγοντες αποδοχής των Πληροφοριακών 

Συστημάτων από το ιατρικό προσωπικό: Προοπτικές για την εφαρμογή 

της επί ενδείξεων βασισμένης ιατρικής. Διδακτορική Διατριβή. Χανιά: 

Πολυτεχνείο Κρήτης.  

14. Ουζούνη, Χ., Νακάκης, Κ. (2011). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 

εργαλείων μέτρησης σε ποσοτικές μελέτες. Νοσηλευτική: 50(2):231-239.  

15. Παρατηρητήριο για τη ΚτΠ. (2007). Μελέτη για τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της υγείας και πρόνοιας 

(Παραδοτέο Π2): Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης. 

http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-

documents/1/1292856100---2.pdf 

16. Ραφτόπουλος, Β., Θεοδοσοπούλου, Θ. (2002). Μεθοδολογία στάθμισης 

μιας κλίμακας. Αρχεία ελληνικής ιατρικής, 19(5):577-589.  

17. Τσαλουκίδης, Ν., Παπαγεωργίου, Δ. (2008). Ο ρόλος των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στην οργάνωση και διεκπεραίωση 

της νοσηλευτικής πρακτικής. Νοσηλευτική, 47(3): 313-319.  

18. Υπουργείο Υγείας. (2013). Πρόταση Υπουργείου Υγείας: Υγεία 2014-

2020. www.ugeia-pronoia.gr/Uploads/announcements/2013/Anaptiksiaki-

Stratigiki-2014.2020.pdf  

https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_SPSS
https://www.academia.edu/6501788/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_SPSS
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=574:ygeia&catid=12:erga&Itemid=45
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=574:ygeia&catid=12:erga&Itemid=45
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/1/1292856100---2.pdf
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/1/1292856100---2.pdf
http://www.ugeia-pronoia.gr/Uploads/announcements/2013/Anaptiksiaki-Stratigiki-2014.2020.pdf
http://www.ugeia-pronoia.gr/Uploads/announcements/2013/Anaptiksiaki-Stratigiki-2014.2020.pdf


Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

94 

19. Digital plan. (2014). Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη 

των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων του ΕΣΥ. 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Eniaio-Plhroforiako-

Systhma-gia-thn-Yposthrixh-twn-Epiheirhsiakwn-Leitoyrgiwn-Monadwn-

Ygeias-toy-ESY-96a16795-c38e-4081-9704-d3d1d069cdf8 

20. E-business forum, Ομάδα εργασίας Ζ3, (2004). Διαλειτουργικότητα 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική 

Ασφάλιση: προοπτικές και ανάγκες τελικών χρηστών. 

http://www.ebusinessforum.gr/old/content/downloads/Z3-

final_deliverable.pdf 

21. Greens, R., Brinkley, J. (2014). Συστήματα απεικόνισης στην ακτινολογία. 

Shortliffe, E., Cimino, J. Βιοπληροφορική, επιμέλεια: Μαντάς, Ι. εκδ. 

Π.Χ.Πασχαλίδης. 

22. Hammond, W., Cimino, J. (2014). Πρότυπα στη βιοϊατρική πληροφορική. 

Shortliffe, E., Cimino, J. Βιοπληροφορική, επιμέλεια: Μαντάς, Ι. εκδ. 

Π.Χ.Πασχαλίδης. 

23. Petrie, A., Sabin, C. (2008). Ιατρική στατιστική με μια ματιά. Επιμέλεια: 

Τζώνου, Α. Αθήνα: εκδόσεις Παρισιανού.  

24. Vogel, L., Perreault, L. (2014). Διαχείριση πληροφοριών σε οργανισμούς 

υγείας. Shortliffe, E., Cimino, J. Βιοπληροφορική, επιμέλεια: Μαντάς, Ι. 

εκδ. Π.Χ.Πασχαλίδης. 

25. Wiederhold, G., Shortliffe, E. (2014). Σχεδιασμός και μηχανική 

συστημάτων στη φροντίδα υγείας. Shortliffe, E., Cimino, J., 

Βιοπληροφορική, επιμέλεια: Μαντάς, Ι. εκδ. Π.Χ.Πασχαλίδης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Eniaio-Plhroforiako-Systhma-gia-thn-Yposthrixh-twn-Epiheirhsiakwn-Leitoyrgiwn-Monadwn-Ygeias-toy-ESY-96a16795-c38e-4081-9704-d3d1d069cdf8
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Eniaio-Plhroforiako-Systhma-gia-thn-Yposthrixh-twn-Epiheirhsiakwn-Leitoyrgiwn-Monadwn-Ygeias-toy-ESY-96a16795-c38e-4081-9704-d3d1d069cdf8
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Eniaio-Plhroforiako-Systhma-gia-thn-Yposthrixh-twn-Epiheirhsiakwn-Leitoyrgiwn-Monadwn-Ygeias-toy-ESY-96a16795-c38e-4081-9704-d3d1d069cdf8
http://www.ebusinessforum.gr/old/content/downloads/Z3-final_deliverable.pdf
http://www.ebusinessforum.gr/old/content/downloads/Z3-final_deliverable.pdf


Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

95 

Ξενόγλωσση 

1. Alumran, A., Hou, X-Y., Sun, J., Yousef, A., Hurst, C. (2014). Assessing 

the construct validity and reliability of the parental perception on 

antibiotics (PAPA) scales. BMC Public Health, 14:73. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909352/pdf/1471-2458-

14-73.pdf 

2. Carayon, P., Cartmill, R., Blosky, M.A.,Brown, R., Hackenberg, M., 

Hoonaker, P., Hundt, A., Norfolk, E., Wetterneck, T., Walker, J. (2011). 

ICU nurses’ acceptance of electronic health records. AMIA, 18:812-819.  

3. Chiotaki, N., Kafas, P. (2007). Evaluation of a Greek National Hospital 

Information System: A Prospective Study. Research Journal of Applied 

Sciences, 2(9):1007-1011.  

4. Choi, J., Yun, S., Kim, D., Park, S. (2014). Impact of doctors’ resistance 

on success of drug utilization review system. Healthcare Informatics 

Research,20(2):99-108. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4030065/ 

5. Cork, R., Detmer, W., Friedman, C. (1998). Development and initial 

validation of an instrument to measure physicians’ use of, knowledge 

about, and attitudes toward computers. Journal of the American Medical 

Informatics Association, 5:164-176. 

http://jamia.bmj.com/content/5/2/164.full.html#related-uris 

6. Doyle, R., Wang, N., Anthony, D., Borka, J., Shield, R., Goldman, R. 

(2012). Computers in the examination room and the electronic health 

record: physicians’ perceived impact on clinical encounters before and 

after full installation and implementation.  Family Practice, 29:601-608. 

7. Hayrinen, K., Saranto, K., Nykanen, P. (2008). Definition, structure, 

content, use and impacts of electronic health records: a review of the 

research literature. International Journal of Medical Informatics, (77):291-

304. http://www.ijmijournal.com/article/S1386-5056(07)00168-2/abstract 

8. Holden, R., Karsh, B-T. (2010). The technology acceptance model: Its 

past and its future in health care. Journal of Biomedical Informatics, 

43:159-172.  

9. Krabbel, A., Wetzel, I., Ratuski, S. (1996). Participation of heterogeneous 

user groups: providing an integrated hospital information system, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909352/pdf/1471-2458-14-73.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909352/pdf/1471-2458-14-73.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4030065/
http://jamia.bmj.com/content/5/2/164.full.html#related-uris
http://www.ijmijournal.com/article/S1386-5056(07)00168-2/abstract


Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

96 

Blomberg, J., Kensing, F.: Proceedings of the participatory design 

conference, 241-249. Massachusetts: Dykstra-Erickson.  

10. Laerum, H., Ellingsen, G., Faxvaag, A. (2004) Doctors’ use of electronic 

medical records systems in hospitals: cross sectional survey. BMJ, 

323:1344-8. 

11. Laerum, H., Karlsen, T., Faxvaag, A. (2004). Use of and attitudes to a 

hospital information system by medical secretaries, nurses and 

physicians deprived of the paper-based medical record: a case report. 

BMC Medical Informatics and Decision Making, 4:18. 

12. Lee, F., Teich, J., Spurr, C., Bates, D. (1996). Implementation of 

Physician order entry: user satisfaction and self-reported usage patterns. 

Journal of the American Medical Informatics Association, 3:42-55.  

13. Lenzerini M. (2002). Data integration: a theoretical perspective. 

Symposium on principles of database systems, 233-246.  

14. Mazzoleni, M.C, Baiardi, P., Giorgi, I., Franchi, G., Marconi, R., Cortesi, 

M. (1996). Assessing users’ satisfaction through Perception of 

Usefulness and Ease of Use in the daily interaction with the Hospital 

Information System. AMIA, 0195-4210/96. 

15. Melas, C, Zampetakis, L., Dimopoulou, A., Moustakis, V. (2011). 

Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital 

medical staff: An extended TAM model. Journal of Biomedical Informatics, 

44:553-564. 

16. Melas, C, Zampetakis, L., Dimopoulou, A., Moustakis, V. (2013). An 

empirical investigation of Technology Readiness among medical staff 

based in Greek hospitals. European Journal of Information Systems, 1-19. 

17. Menachemi, N., Collum, T. (2011). Benefits and drawbacks of electronic 

health record systems. Risk Management and Healthcare Policy,(4):47-

55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3270933/ 

18. Mettler, T., Raptis, D.A. (2012). What constitutes the field of health 

information systems? Fostering a systematic framework and research 

agenda. Health Informatics Journal,18(2):147-156. 

19. Podsakoff, P., MacKenzie, S., Lee, J-Y., Podsakoff, N. (2013). Common 

method biases in behavioral research: a critical review of the literature 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3270933/


Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

97 

and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5):879-

903. 

20. Shortliffe, E.H. (2005). Strategic action in Health Information Technology: 

Why the obvious has taken so long. Health Affairs, 24, 5:1222-1233. 

21. Vagelatos, A., Sofotassios, D., Papanikolaou, C., Manolopoulos, C. 

(2002). ICT penetration in public Greek hospitals. Studies in Health 

Technology and Informatics, 90:702-6. 

22. Ward, R., Stevens, C., Brentnall, P., Briddon, J. (2008) The attitudes of 

health care staff to information technology: a comprehensive review of 

the research literature. Health Information and Libraries Journal, 25:81-

97. 

23. Yarbrough, A.K., Smith, T.B. (2007). Technology acceptance among 

physicians: a new take on TAM. Medical care research and review, 

64(6):650-672. http://mcr.sagepub.com/cgi/content/abstract/64/6/650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcr.sagepub.com/cgi/content/abstract/64/6/650


Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

98 

  

 

Παράρτημα Α’ 

 

 

Έννοιες και ορολογίες 

 

Η Πληροφορία 

Τα γεγονότα που έχουν συλλεχθεί από παρατηρήσεις ή μετρήσεις και 

χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δημιουργούν τη 

«συντακτική» όψη της Πληροφορίας. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνονται κώδικες ή σύμβολα. Η δεύτερη όψη της Πληροφορίας είναι η 

«σημασιολογική» και αφορά την ερμηνεία των δεδομένων. Η τρίτη όψη που 

έχει η Πληροφορία είναι η «πραγματική» και σχετίζεται με το αποτέλεσμα που 

ακολούθησε της ερμηνείας (Μπότσης, 2005).  

 

Σύστημα 

Ως Σύστημα νοείται ο συγκερασμός σε οργανωμένη δομή διάφορων 

στοιχείων που αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν με τρόπο τέτοιο ώστε να 

κατακτούν προκαθορισμένους στόχους.  

 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) 

Το Πληροφοριακό Σύστημα σε σχέση με τον Οργανισμό που εξυπηρετεί 

είναι ένα υποσύστημά του, που αποτελείται από αλληλεπιδρούσες 

συνιστώσες. Σκοπός είναι η συλλογή (input) δεδομένων, η επεξεργασία τους 

(process) και η εκροή τους (output) ως Πληροφορίες ώστε ο Οργανισμός να 

εκτελέσει το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί (Αποστολάκης, 2007).  

 

Οι Συνιστώσες ενός ΠΣ 

Το ΠΣ ενός οργανισμού αποτελείται από ανθρώπινο δυναμικό, 

διαδικασίες και εξοπλισμό μέσω των οποίων δημιουργούνται, αποθηκεύονται 

και διακινούνται πληροφορίες. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτές οι 

συνιστώσες αναλυτικότερα: 
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Α) Άνθρωποι 

 Εκείνοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη του συστήματος 

(developers). Δεν είναι μέλη του συστήματος, αλλά εμπλέκονται 

στη φάση της δημιουργίας του π.χ. προγραμματιστής, αναλυτής, 

υπεύθυνος διαχείρισης. 

 Χρήστες (users): Εδώ ανήκουν οι κυρίως χρήστες (end-users), 

οι προϊστάμενοί τους (user-managers) και ο εντολέας ή/και 

χρηματοδότης του Π.Σ. 

 Χειριστές (operators): Είναι εκείνοι που εισάγουν τα δεδομένα 

και συντηρούν το υλικό. Πολλές φορές οι χρήστες γίνονται και 

χειριστές ή το αντίθετο.  

B) Διαδικασίες (process) 

 Αφορούν τις αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι 

χρήστες και οι χειριστές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, για 

τους χρήστες οι οδηγίες αφορούν το πως θα χειριστούν το υλικό και τις 

πληροφορίες, ενώ για τους χειριστές οι οδηγίες είναι πιο «τεχνικές», για το 

πως εισάγονται ή αποθηκεύονται δεδομένα κ.ά. 

Γ) Λογισμικό (software) 

 Λογισμικό Συστήματος: π.χ. Λειτουργικό Σύστημα (Windows). 

 Λογισμικό Εφαρμογών: π.χ. για έκδοση μισθοδοσίας, έλεγχο 

αποθεμάτων. 

 Λογισμικό αύξησης αποδοτικότητας: π.χ. MS-Excel, MS-Word. 

 Υλικό: όλος ο εξοπλισμός των Η/Υ (hardware), οι περιφερειακές 

συσκευές και ο δικτυακός εξοπλισμός.  

 Δεδομένα (data): Είναι γεγονότα, έννοιες ή εντολές σε μορφή 

τέτοια ώστε να γίνονται αντιληπτά τόσο από τους χρήστες όσο 

και από τους Η/Υ. (Αποστολάκης, 2007) 

 

 Η Πληροφορία στον χώρο της Υγείας: 

 

 Η Πληροφορία στον χώρο της Υγείας διαφέρει από εκείνη που 

συναντάται σε άλλες επιστήμες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Επιστήμες Υγείας 

ασχολούνται με τον ανθρώπινο οργανισμό, έννοια και σύστημα περίπλοκο. 

Για την περιγραφή των ανθρώπινων λειτουργιών γίνεται χρήση ορολογίας και 
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από άλλες επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά). Ταυτόχρονα εξετάζονται 

έννοιες όπως η αντίληψη, η συνείδηση, η συμπεριφορά που είναι αφηρημένες 

και σύνθετες στην ανάλυση έννοιες.  

Ένα δεύτερο σημείο, πέρα από την περιπλοκότητα του αντικειμένου, 

είναι ότι οι πληροφορίες υγείας ακολουθούν τα στάδια φροντίδας δηλαδή την 

παρατήρηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Στη φάση της παρατήρησης 

γίνεται η συλλογή των μεγάλων σε όγκο δεδομένων. Στο στάδιο της 

διάγνωσης γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και ο συσχετισμός με την 

ήδη υπάρχουσα γνώση. Τέλος στο στάδιο της θεραπείας χρησιμοποιείται το 

προϊόν της ερμηνείας των δεδομένων (διάγνωση). Σε όλα τα στάδια υπάρχει 

αυξημένος ο κίνδυνος λάθους λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών. 

Θεωρείται ότι η χρήση Η/Υ και Π.Σ. και στα τρία στάδια συνεισφέρει στη 

μείωση της πολυπλοκότητάς τους. (Μπότσης, 2005) 

 

Βάσεις Δεδομένων (Β.Δ.): 

 

Το ζήτημα της αποθήκευσης δεδομένων υγείας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό κι αυτό σχετίζεται με τη φύση τους (ευαίσθητα και πολύπλοκα), τον 

όγκο τους (διαρκώς πληθαίνουν), αλλά και την ανάγκη των χρηστών για 

γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. (Μπότσης, 2005) 

Αυτό το σκοπό έρχονται να εξυπηρετήσουν οι Βάσεις Δεδομένων 

(Database-DB), που ουσιαστικά είναι συλλογές δεδομένων, οργανωμένες με 

τέτοιο τρόπο ώστε:  

α) οι χρήστες, ανάλογα με το βαθμό που τους επιτρέπεται, να μπορούν 

να τα χρησιμοποιούν (εισαγωγή, διαγραφή, ανάκτηση δεδομένων). 

 β) τα δεδομένα να είναι ανεξάρτητα από τα προγράμματα (data 

independence), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών. 

 

Τα πλεονεκτήματα των Β.Δ.: 

 Ανεξαρτησία δεδομένων: ακολουθούν εύκολα τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες. 

 Κοινοκτημοσύνη δεδομένων: κοινή χρήση από διάφορες 

εφαρμογές. 
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 Αποφυγή πλεονασμού δεδομένων: αποθήκευση ενός 

δεδομένου μόνο μια φορά στο Π.Σ. 

 Ευκολία στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών: χρήση ήδη 

υπαρχόντων αρχείων και όχι δημιουργία νέων. 

 Ευκολία στην εισαγωγή προτύπων: εύκολος ο έλεγχος 

συγκεντρωμένων δεδομένων. 

 Ευκολία στην ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας: δυνατότητα 

εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων προσβασιμότητας ανά 

κατηγορίες χρηστών. 

 Ορθότητα δεδομένων: δυνατότητα αυτοματοποιημένων ελέγχων. 

(Αποστολάκης, 2007) 

 

Δυνατότητες - χρήσεις Β.Δ. στον τομέα της Υγείας: 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν πλέον τη δυνατότητα, πέρα από 

αριθμούς και κείμενο, να αποθηκεύονται και δεδομένα σε μορφή εικόνας, 

ήχου και βίντεο. Αυτές οι εφαρμογές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή 

πρακτική του προσωπικού υγείας, καθώς επιτρέπουν την ανάκτηση 

δεδομένων με καθορισμένα κριτήρια.  

Πέρα από αυτή τη δυνατότητα έχουν εμφανιστεί νέες λειτουργίες όπως 

η διαδικασία της «εξόρυξης» δεδομένων. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η 

εύρεση τάσεων ή προτύπων στα δεδομένα της βάσης κάνοντας χρήση 

στατιστικών εργαλείων. 

Μια άλλη δυνατότητα είναι η «ανακάλυψη» γνώσης με την εφαρμογή 

κατάλληλων εργαλείων σε ακατέργαστα δεδομένα. Η διαδικασία ξεκινάει με 

τον εντοπισμό των δεδομένων που ενδιαφέρουν και τη μετατροπή τους στη 

μορφή που απαιτείται για επεξεργασία. Ακολουθεί η «εξόρυξη» δεδομένων 

και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον χρήστη, κατά πόσο δηλαδή 

μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη μιας απόφασης.  

Τέλος σημαντική είναι η συμβολή των Β.Δ. στη διαδικασία λήψης 

απόφασης. Για να καταλήξει ένας οργανισμός στη λήψη μιας απόφασης 

λαμβάνει υπόψη του όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το υπό συζήτηση 

αντικείμενο. Τέτοια στοιχεία είναι εύκολο να εντοπιστούν στη Β.Δ. του 

οργανισμού και να βοηθήσουν στη διαδικασία της λήψης της απόφασης. 

(Μπότσης, 2005) 
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Βέλτιστη πρακτική – MedCom 

 

Μετά από 15 και πλέον έτη ερευνητικών προσπαθειών έχουν 

δημιουργηθεί πλήθος εφαρμογών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ συγκέντρωσε αρκετές από 

τις εφαρμογές – στρατηγικές που έχουν αναπτύξει ευρωπαϊκές χώρες σε 

τοπικό επίπεδο. Από αυτές αναλύθηκαν εκείνες που θεωρήθηκαν 

παραδείγματα και ευκαιρίες για την ελληνική πραγματικότητα.  

Μια βέλτιστη πρακτική είναι το δίκτυο δεδομένων υγείας MedCom 

(Δανία). Η Δανία αποτελείται από πολλές κομητείες και που κάθε μια είναι 

υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση των δομών 

υγείας της και επιπλέον έχει το δικό της διαφορετικό πληροφορικό δίκτυο. Το 

πρόβλημα εντοπίστηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου 

δεδομένων υγείας.  

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1994 και ακόμα εξελίσσεται. Με την 

ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας το πρόγραμμα 

εξασφάλισε υψηλή αξιοπιστία σε σχέση με τα δεδομένα αλλά και τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η επίτευξη μείωσης του 

απαιτούμενου χρόνου για τη διεκπεραίωση σχετιζόμενων διαδικασιών. Για 

παράδειγμα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα ο χρόνος για την ολοκλήρωση μια 

αναφοράς σε έγγραφη μορφή ήταν 28’, ενώ για την ίδια αναφορά, όταν αυτή 

γίνει ηλεκτρονικά απαιτούνται 19’. Μέσα από μελέτες αποδείχθηκε ότι με το 

πρόγραμμα MedCom έχουν εξοικονομηθεί πάνω από 25.000 εργατομήνες, το 

οποίο μεταφράζεται σε 22,5 εκ. ευρώ.  

Το πρόγραμμα υποστηρίζει εφαρμογές όπως: 

 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπεμπτικών 

 Ηλεκτρονική διακίνηση αποτελεσμάτων εξετάσεων 

 ΗΦΥ 

 Ηλεκτρονικά ραντεβού 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με λίστες αναμονής 

 Παροχή ιατρικών γνωματεύσεων μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας 

 Ηλεκτρονική ανανέωση ιατρικής συνταγής.  
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Από την πολυετή εμπειρία κατά τη φάση ανάπτυξης και εφαρμογής του 

συστήματος Medcom έχουν προκύψει κάποιοι παράγοντες που θεωρούνται 

κρίσιμοι για την επιτυχή εφαρμογή του:  

 Για να επιτύχει η διαδικασία πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πολιτική 

στήριξη 

 Η στήριξη επιβάλλεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη 

 Στόχος για μια απόφαση είναι η ομοφωνία όλων των επιμέρους μελών 

 Οι αλλαγές δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά επέρχονται σε βάθος χρόνου 

  Η τεχνολογική υποδομή και η διασύνδεση των δομών υγείας δεν είναι 

αρκετές από μόνες τους. Είναι επίσης σημαντικό οι τελικοί χρήστες να 

γνωρίζουν τις δυνατότητες του συστήματος και να επιθυμούν να τις 

χρησιμοποιήσουν.  

Τέλος, σχετικά με την καταλληλότητα εφαρμογής του εν λόγω μοντέλου 

στα ελληνικά δεδομένα, θεωρείται ότι αυτή είναι εφικτή αφενός γιατί το 

ελληνικό στρατηγικό σχέδιο έχει παρόμοιες προτεραιότητες, αφετέρου γιατί η 

διοικητική δομή των δύο κρατών είναι παρόμοια (πολλές επιμέρους 

περιφέρειες που αναλαμβάνουν το κομμάτι της διοικητικής και οικονομικής 

διαχείρισης). Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς του 

προγράμματος Medcom στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί και κάποια 

προβλήματα όπως αυτό της διαφορετικής νοοτροπίας που έχει κάθε 

οργανισμός που θα κληθεί να συμμετέχει . (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007) 
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Παράρτημα Β’ 

 

Ερωτηματολόγιο μελέτης 

 

 

Στάση και απόψεις του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων 

της 7ης ΥΠε. ως προς τη χρήση και υιοθέτηση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της μελέτης για τη διερεύνηση της 

στάσης και των απόψεων του προσωπικού των νοσοκομείων της 7ης ΥΠε αναφορικά 

με το ΟΠΣΥ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας) που και εφαρμόζεται τα 

τελευταία έτη στα νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Η έρευνα αυτή διενεργείται ως μεταπτυχιακή εργασία από τη φοιτήτρια 

Μελισσουργάκη Χρυσάνθη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, στα 

πλαίσια του ΜΠΣ «Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», που διεξάγεται 

από τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κ. Αναστάσιος Φιλαλήθης – Καθηγητής, Τομέας 

Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης  και συνεπιβλέπων ο κ. 

Χρήστος Μελάς – Καθηγητής ,Τμήμα Νοσηλευτικής, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης.  

Η συμμετοχή στην έρευνα, που θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου, είναι εθελοντική. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε θα 

ζητηθούν προσωπικά στοιχεία τέτοια που να υποδεικνύουν τον ερωτώμενο. Οι 

απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, προσβάσιμες μόνο στα μέλη της ερευνητικής ομάδας 

και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία παρακαλούμε μη διστάσετε να 

ρωτήσετε απευθείας τον συνεντευκτή σας. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί και δήλωση αποδοχής 

συμμετοχής στην έρευνα.  

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.  

 

 

        Με εκτίμηση 

      Μελισσουργάκη Χρυσάνθη 

      Τ.Ε. Νοσηλεύτρια Μ.Ε.Θ 

Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο 
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1. Έτος γέννησης:  

 
 

2. Το φύλο σας:  

Άνδρας  
Γυναίκα  

3. Ανήκετε:   

Στην Διοικητική Υπηρεσία  
Στην Ιατρική Υπηρεσία  
Στη Νοσηλευτική 
Υπηρεσία  

Στην Τεχνική Υπηρεσία  
Άλλο   
  

4. Νοσοκομείο:  

ΠαΓΝΗ   
Βενιζέλειο   

5. Έτη προϋπηρεσίας στο 
τμήμα όπου τώρα εργάζεστε:  

 

Λιγότερο από 5 έτη   
Από 6 έως 10 έτη  
Από 11 έως 15 έτη  
Από 16 έως 20 έτη  
Από 21 έτη και πάνω  
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ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακάτω ακολουθούν 3 κατηγορίες ερωτήσεων. Βαθμολογήστε τις με βάση την 

παρακάτω κλίμακα:  

 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΥ) 

1
  

2
  

3 4 5 

  1 2 3 4 5 

1
1 

Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, μου είναι απαραίτητο 
για την εκτέλεση της εργασίας μου 

     

2
2 

Γνωρίζω καλά την χρήση του πληροφοριακού συστήματος του 
Νοσοκομείου στο αντικείμενο της εργασίας μου. 

     

3
3 

Χρησιμοποιώ συχνά το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου σε 
μια συνήθη μέρα εργασίας . 

     

4
4 Εκπαιδεύτηκα επαρκώς στην χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

     

5
5 Η Διοίκηση με ενθάρρυνε στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος 

     

6
6 

Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες της 
εργασίας μου 

     

7
7 

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καλύπτει 
πρόσθετες εργασιακές ανάγκες μου. 

     

8
8 Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 

     

9
9 Υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα. 

     

1
10 

Είμαι ικανοποιημένος/η από την τρέχουσα λειτουργική ικανότητα του 
πληροφοριακού συστήματος. 

 
     

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Συγκριτικός Βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος 1
  

2
  

3 4 5 

1
1 

Θα προτιμούσα να εγκαταλείψω το υφιστάμενο σύστημα και να 
επιστρέψω στην προηγούμενη κατάσταση εκτέλεσης της εργασίας 
μου. 

     

2
2 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δούλευε πιο σωστά.      

3
3 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα ήταν περισσότερο 
εύχρηστο από το ΟΠΣΥ      

4
4 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα δεν χρειαζόταν καθόλου 
συντήρηση.      

5
5 

Το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα είχε πιο πολλές εφαρμογές.      
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

1

  
2

  
3 4 5 

1
1 

Απλότητα και ευκολία χρήσης.      

2
2 

Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία εσωτερικά, με άλλα τμήματα.      

2
3 

Προστασία από λάθη.      

4
4 

Ασφάλεια δεδομένων.      

5
5 

Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών.      

6
6 

Λιγότερος όγκος δουλειάς.      

7
7 

Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών.      

8
8 

Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών.      

9
9 

Υποστήριξη αποφάσεων.      

1
10 

Βρίσκω άμεσα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε αρχεία.      

1
11 

Δυνατότητα αναβάθμισης του ΟΠΣΥ σύμφωνα με τις εργασιακές 
ανάγκες.      

1
12 

Αυτοματοποίηση εργασιών.      

1
13 

Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς.      

1
14 

Καλή λειτουργική υποστήριξη.      

1
15 

Κατευθύνει την δουλειά μου καλύτερα.      

1
16 

Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν ψάχνω σε μενού.      

1
17 

Κατά τη χρήση του συστήματος, κάνω μηχανικά τις ενέργειες που 
απαιτούνται.      
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Παράρτημα Γ’ 

 

Αποτελέσματα αξιοπιστίας πιλοτικής εφαρμογής ερωτηματολογίου  

 

Κατηγορία ερωτήσεων Cronbach's Alpha 

Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣΥ) 

0,872 

Συγκριτικός Βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος 0,743 

Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

0,946 

 

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας του Cronbach (Cronbach’s Alpha) 

είναι ένας δείκτης της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) ενός τεστ, 

και υπολογίζεται από τη συσχέτιση της κάθε ερώτησης του τεστ με τη 

συνολική κλίμακα. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες τεχνικές υπολογισμού της 

συνέπειας, και σκοπός της μεθόδου είναι να μεγιστοποιήσει ή να μετρήσει την 

εσωτερική σταθερότητα του τεστ. Σε περίπτωση που ο συντελεστής είναι 

μεγαλύτερος όταν μια ερώτηση παραλείπεται, τότε αυτή απορρίπτεται. 

Ενδεικτικές τιμές δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha: 

< 0,6: η κλίμακα είναι αναξιόπιστη 

0,6: ελάχιστο αποδεκτό όριο  

0,7: επαρκές 

0,8: καλύτερο 

0,95: πολύ υψηλή αξιοπιστία (μάλλον σπάνιο) 

Στην περίπτωσή μας παρατηρείται καλή έως υψηλή αξιοπιστία. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣΥ) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,872 10 

 

 

Item-Total Statistics 

QUESTION Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item -Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

A1 26,350 53,713 ,276 ,878 

A2 25,800 47,853 ,571 ,862 

A3 25,850 47,608 ,433 ,874 

A4 24,200 43,116 ,697 ,851 

A5 24,350 43,608 ,699 ,851 

A6 25,350 44,976 ,634 ,857 

A7 23,700 43,695 ,772 ,845 

A8 24,250 42,724 ,789 ,843 

A9 24,850 48,239 ,492 ,868 

A10 24,600 48,042 ,519 ,866 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Συγκριτικός βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,743 5 

 

 

Item-Total Statistics 

QUESTION Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

B1 6,200 6,168 ,538 ,686 

B2 6,150 7,082 ,480 ,712 

B3 6,000 5,895 ,614 ,656 

B4 5,900 6,516 ,294 ,800 

B5 6,150 6,029 ,724 ,626 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,946 17 

 

 

Item-Total Statistics 

QUESTION Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

G1 54,800 139,432 ,697 ,944 

G2 55,200 135,432 ,495 ,948 

G3 54,900 130,200 ,828 ,941 

G4 54,550 135,313 ,666 ,944 

G5 54,450 138,576 ,516 ,946 

G6 54,950 135,418 ,556 ,946 

G7 54,300 132,011 ,863 ,940 

G8 54,500 131,737 ,805 ,941 

G9 54,900 127,989 ,798 ,941 

G10 54,800 125,642 ,815 ,941 

G11 54,750 138,618 ,532 ,946 

G12 54,900 127,674 ,811 ,941 

G13 55,500 124,158 ,767 ,943 

G14 54,800 131,958 ,902 ,940 

G15 54,550 130,787 ,791 ,941 

G16 54,700 133,589 ,743 ,942 

G17 54,650 142,450 ,365 ,949 

 

Όπως παρατηρείται, στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων (πίνακας Α), οι 

ερωτήσεις με μεγαλύτερο συντελεστή Cronbach’s Alpha είναι η οριακά 1η 

(0,878) και η 3η (0,874), και θα μπορούσαν να αφαιρεθούν. Αντίστοιχα, στον 

πίνακα Β είναι η 4η ερώτηση με συντελεστή 0,8 και στον πίνακα Γ είναι οριακά 

η 2η (0,948) και η 17η (0,949). Τελικά αποφασίστηκε να μην απαλειφθούν οι 

δύο αυτές ερωτήσεις και να παρατηρηθούν τα αποτελέσματά τους στο 

μεγαλύτερο δείγμα.  
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Αποτελέσματα Αξιοπιστίας της τελικής εφαρμογής του 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 140 ατόμων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Βαθμός αποδοχής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού                              
Συστήματος  (ΟΠΣΥ) 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Το πληροφοριακό σύστημα 

του Νοσοκομείου, μου είναι 

απαραίτητο για την  

εκτέλεση της εργασίας μου 

29,284 32,145 ,457 ,734 

Γνωρίζω καλά την χρήση 

του πληροφοριακού 

συστήματος του 

Νοσοκομείου στο 

αντικείμενο της εργασίας 

μου. 

27,724 33,780 ,345 ,749 

Χρησιμοποιώ συχνά το 

πληροφοριακό σύστημα 

του Νοσοκομείου σε μια 

συνήθη μέρα εργασίας . 

27,470 33,619 ,342 ,749 

Εκπαιδεύτηκα επαρκώς 

στην χρήση του 

πληροφοριακού 

συστήματος. 

28,910 29,887 ,486 ,730 

Η Διοίκηση με ενθάρρυνε 

στη χρήση του 

πληροφοριακού 

συστήματος 

29,007 28,068 ,575 ,714 

Το πληροφοριακό σύστημα 

καλύπτει τις σημερινές 

ανάγκες της εργασίας μου 

28,410 30,018 ,569 ,717 

Είμαι ικανοποιημένος/η 

από την τρέχουσα 

λειτουργική ικανότητα του 

πληροφοριακού 

συστήματος. 

28,769 30,931 ,619 ,714 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,759 10 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Συγκριτικός Βαθμός αποδοχής παλαιού συστήματος 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if Item 

Deleted 

Correct

ed Item-Total 

Correlation 

Cronb

ach's Alpha if 

Item Deleted 

Θα προτιμούσα να 

εγκαταλείψω το 

υφιστάμενο σύστημα και 

να επιστρέψω στην 

προηγούμενη κατάσταση 

εκτέλεσης της εργασίας 

μου. 

6,970 13,313 ,608 ,814 

Το προηγούμενο 

πληροφοριακό σύστημα 

δούλευε πιο σωστά. 

6,919 12,478 ,762 ,770 

Το προηγούμενο 

πληροφοριακό σύστημα 

ήταν περισσότερο 

εύχρηστο από το Ο.Π.Σ.Υ. 

6,933 12,690 ,806 ,761 

Το προηγούμενο 

πληροφοριακό σύστημα 

δεν χρειαζόταν καθόλου 

συντήρηση. 

6,563 14,009 ,439 ,868 

Το προηγούμενο 

πληροφοριακό σύστημα 

είχε πιο πολλές 

εφαρμογές. 

7,015 14,268 ,651 ,805 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,838 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Απλότητα και ευκολία χρήσης. 53,444 164,562 ,692 ,932 

Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία 

εσωτερικά, με άλλα τμήματα. 
53,726 163,857 ,575 ,934 

Προστασία από λάθη. 54,007 164,187 ,579 ,934 

Ασφάλεια δεδομένων. 53,807 166,440 ,502 ,936 

Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. 53,600 158,585 ,764 ,930 

Λιγότερος όγκος δουλειάς. 53,667 159,552 ,717 ,931 

Καλύτερος προγραμματισμός 

εργασιών. 
53,467 158,310 ,775 ,929 

Καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών. 53,385 160,045 ,734 ,930 

Υποστήριξη αποφάσεων. 53,704 161,807 ,684 ,932 

Βρίσκω άμεσα ότι χρειάζομαι, δεν 

ψάχνω σε αρχεία. 
53,504 158,565 ,756 ,930 

Δυνατότητα αναβάθμισης του Ο.Π.Σ.Υ. 

σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες. 
53,385 168,791 ,481 ,936 

Αυτοματοποίηση εργασιών. 53,578 161,246 ,707 ,931 

Διασυνδεσιμότητα και επικοινωνία με 

εξωτερικούς φορείς. 
54,244 165,052 ,484 ,937 

Καλή λειτουργική υποστήριξη. 53,867 163,191 ,709 ,931 

Κατευθύνει την δουλειά μου καλύτερα. 53,437 159,576 ,812 ,929 

Βρίσκω εύκολα ότι χρειάζομαι, δεν 

ψάχνω σε μενού. 
53,585 158,856 ,787 ,929 

Κατά  τη χρήση του συστήματος, κάνω 

μηχανικά τις ενέργειες που 

απαιτούνται. 

53,474 166,848 ,467 ,937 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,936 17 
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable (I) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (J) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Α3. Χρησιμοποιώ 

συχνά το 

πληροφοριακό 

σύστημα του 

Νοσοκομείου σε μια 

συνήθη μέρα 

εργασίας. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,1714 ,2182 ,434 -,603 ,260 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,6328* ,2074 ,003 ,223 1,043 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,1439 ,3578 ,688 -,564 ,852 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,1714 ,2182 ,434 -,260 ,603 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,8042* ,2171 ,000 ,375 1,234 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,3153 ,3635 ,387 -,404 1,034 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,6328* ,2074 ,003 -1,043 -,223 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,8042* ,2171 ,000 -1,234 -,375 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,4889 ,3571 ,173 -1,195 ,218 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,1439 ,3578 ,688 -,852 ,564 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,3153 ,3635 ,387 -1,034 ,404 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4889 ,3571 ,173 -,218 1,195 

Α4. Εκπαιδεύτηκα 

επαρκώς στην 

χρήση του 

πληροφοριακού 

συστήματος. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,7690* ,2907 ,009 ,194 1,344 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,7414* ,2763 ,008 ,195 1,288 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,2525 ,4769 ,597 -,691 1,196 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,7690* ,2907 ,009 -1,344 -,194 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,0276 ,2893 ,924 -,600 ,545 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,5165 ,4845 ,288 -1,475 ,442 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,7414* ,2763 ,008 -1,288 -,195 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,0276 ,2893 ,924 -,545 ,600 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,4889 ,4760 ,306 -1,430 ,453 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,2525 ,4769 ,597 -1,196 ,691 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,5165 ,4845 ,288 -,442 1,475 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4889 ,4760 ,306 -,453 1,430 

Α5. Η Διοίκηση με 

ενθάρρυνε στη 

χρήση του 

πληροφοριακού 

συστήματος. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,4828* ,2874 ,000 ,914 2,051 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1,1242* ,2731 ,000 ,584 1,665 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,5909 ,4713 ,212 -,341 1,523 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -1,4828* ,2874 ,000 -2,051 -,914 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,3586 ,2859 ,212 -,924 ,207 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,8919 ,4788 ,065 -1,839 ,055 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -1,1242* ,2731 ,000 -1,665 -,584 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,3586 ,2859 ,212 -,207 ,924 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,5333 ,4704 ,259 -1,464 ,397 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,5909 ,4713 ,212 -1,523 ,341 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ,8919 ,4788 ,065 -,055 1,839 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,5333 ,4704 ,259 -,397 1,464 

Α6. Το 

πληροφοριακό 

σύστημα καλύπτει 

τις σημερινές 

ανάγκες της 

εργασίας μου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6775* ,2558 ,009 ,172 1,183 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,5045* ,2431 ,040 ,024 ,985 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,1843 ,4195 ,661 -1,014 ,645 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,6775* ,2558 ,009 -1,183 -,172 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,1730 ,2545 ,498 -,676 ,330 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,8619* ,4262 ,045 -1,705 -,019 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,5045* ,2431 ,040 -,985 -,024 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,1730 ,2545 ,498 -,330 ,676 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,6889 ,4187 ,102 -1,517 ,139 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,1843 ,4195 ,661 -,645 1,014 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,8619* ,4262 ,045 ,019 1,705 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,6889 ,4187 ,102 -,139 1,517 

Α7. Το 

πληροφοριακό 

σύστημα πρέπει 

να βελτιωθεί ώστε 

να καλύπτει 

πρόσθετες 

εργασιακές 

ανάγκες μου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,6229* ,2303 ,008 -1,078 -,167 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,1586 ,2189 ,470 -,592 ,274 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,4192 ,3777 ,269 -,328 1,166 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,6229* ,2303 ,008 ,167 1,078 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4643* ,2291 ,045 ,011 ,918 

ΤΕΧΝΙΚΗ 1,0420* ,3837 ,008 ,283 1,801 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,1586 ,2189 ,470 -,274 ,592 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,4643* ,2291 ,045 -,918 -,011 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,5778 ,3770 ,128 -,168 1,324 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,4192 ,3777 ,269 -1,166 ,328 

ΙΑΤΡΙΚΗ -1,0420* ,3837 ,008 -1,801 -,283 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,5778 ,3770 ,128 -1,324 ,168 

Α8. Υπάρχουν 

τεχνικά  

προβλήματα στο 

πληροφοριακό 

σύστημα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,7088* ,2299 ,002 -1,164 -,254 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,2374 ,2185 ,279 -,670 ,195 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,0960 ,3771 ,800 -,650 ,842 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,7088* ,2299 ,002 ,254 1,164 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4715* ,2287 ,041 ,019 ,924 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,8048* ,3831 ,038 ,047 1,563 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,2374 ,2185 ,279 -,195 ,670 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,4715* ,2287 ,041 -,924 -,019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,3333 ,3764 ,377 -,411 1,078 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,0960 ,3771 ,800 -,842 ,650 

ΙΑΤΡΙΚΗ -,8048* ,3831 ,038 -1,563 -,047 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,3333 ,3764 ,377 -1,078 ,411 

Α10. Είμαι 

ικανοποιημένος/η 

από την τρέχουσα 

λειτουργική 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,0719* ,2007 ,000 ,675 1,469 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,5217* ,1907 ,007 ,144 ,899 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,0328 ,3291 ,921 -,618 ,684 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -1,0719* ,2007 ,000 -1,469 -,675 
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ικανότητα του 

πληροφοριακού 

συστήματος. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,5502* ,1997 ,007 -,945 -,155 

ΤΕΧΝΙΚΗ -1,0390* ,3344 ,002 -1,701 -,378 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,5217* ,1907 ,007 -,899 -,144 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,5502* ,1997 ,007 ,155 ,945 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,4889 ,3285 ,139 -1,139 ,161 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,0328 ,3291 ,921 -,684 ,618 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,0390* ,3344 ,002 ,378 1,701 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4889 ,3285 ,139 -,161 1,139 

Γ2. 

Διασυνδεσιμότητα 

και επικοινωνία 

εσωτερικά, με άλλα 

τμήματα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6818* ,2562 ,009 ,175 1,189 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,5707* ,2436 ,021 ,089 1,053 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,5707 ,4203 ,177 -,261 1,402 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,6818* ,2562 ,009 -1,189 -,175 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,1111 ,2549 ,664 -,615 ,393 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,1111 ,4270 ,795 -,956 ,734 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,5707* ,2436 ,021 -1,053 -,089 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,1111 ,2549 ,664 -,393 ,615 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,0000 ,4195 1,000 -,830 ,830 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,5707 ,4203 ,177 -1,402 ,261 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,1111 ,4270 ,795 -,734 ,956 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,0000 ,4195 1,000 -,830 ,830 

Γ3. Προστασία από 

λάθη. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,9355* ,2445 ,000 ,452 1,419 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,2520 ,2324 ,280 -,208 ,712 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,2298 ,4009 ,568 -,563 1,023 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,9355* ,2445 ,000 -1,419 -,452 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,6835* ,2432 ,006 -1,165 -,202 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,7057 ,4073 ,086 -1,511 ,100 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,2520 ,2324 ,280 -,712 ,208 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6835* ,2432 ,006 ,202 1,165 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,0222 ,4002 ,956 -,814 ,769 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,2298 ,4009 ,568 -1,023 ,563 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,7057 ,4073 ,086 -,100 1,511 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,0222 ,4002 ,956 -,769 ,814 

Γ4. Ασφάλεια 

δεδομένων. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,0602* ,2379 ,000 ,590 1,531 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,6152* ,2261 ,007 ,168 1,063 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,0152 ,3902 ,969 -,757 ,787 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -1,0602* ,2379 ,000 -1,531 -,590 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,4450 ,2367 ,062 -,913 ,023 

ΤΕΧΝΙΚΗ -1,0450* ,3964 ,009 -1,829 -,261 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,6152* ,2261 ,007 -1,063 -,168 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,4450 ,2367 ,062 -,023 ,913 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,6000 ,3895 ,126 -1,371 ,171 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,0152 ,3902 ,969 -,787 ,757 
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ΙΑΤΡΙΚΗ 1,0450* ,3964 ,009 ,261 1,829 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,6000 ,3895 ,126 -,171 1,371 

Γ5. Ταχύτερη 

διεκπεραίωση 

εργασιών. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,8851* ,2525 ,001 ,386 1,385 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,3056 ,2400 ,205 -,169 ,780 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,1944 ,4142 ,640 -,625 1,014 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,8851* ,2525 ,001 -1,385 -,386 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,5796* ,2512 ,023 -1,077 -,083 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,6907 ,4208 ,103 -1,523 ,142 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,3056 ,2400 ,205 -,780 ,169 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,5796* ,2512 ,023 ,083 1,077 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,1111 ,4134 ,789 -,929 ,707 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,1944 ,4142 ,640 -1,014 ,625 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6907 ,4208 ,103 -,142 1,523 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,1111 ,4134 ,789 -,707 ,929 

Γ10. Βρίσκω άμεσα 

ότι χρειάζομαι, δεν 

ψάχνω σε αρχεία. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,0031* ,2505 ,000 ,508 1,499 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,1965 ,2381 ,411 -,275 ,667 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,1742 ,4109 ,672 -,639 ,987 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -1,0031* ,2505 ,000 -1,499 -,508 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,8066* ,2492 ,002 -1,300 -,314 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,8288* ,4174 ,049 -1,655 -,003 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,1965 ,2381 ,411 -,667 ,275 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,8066* ,2492 ,002 ,314 1,300 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,0222 ,4101 ,957 -,833 ,789 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,1742 ,4109 ,672 -,987 ,639 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,8288* ,4174 ,049 ,003 1,655 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,0222 ,4101 ,957 -,789 ,833 

Γ13. 

Διασυνδεσιμότητα 

και επικοινωνία με 

εξωτερικούς φορείς. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,0596* ,2694 ,000 ,527 1,593 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,2470 ,2561 ,337 -,260 ,754 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,1086 ,4418 ,806 -,983 ,765 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -1,0596* ,2694 ,000 -1,593 -,527 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,8126* ,2680 ,003 -1,343 -,282 

ΤΕΧΝΙΚΗ -1,1682* ,4489 ,010 -2,056 -,280 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,2470 ,2561 ,337 -,754 ,260 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,8126* ,2680 ,003 ,282 1,343 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,3556 ,4410 ,422 -1,228 ,517 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,1086 ,4418 ,806 -,765 ,983 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1,1682* ,4489 ,010 ,280 2,056 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,3556 ,4410 ,422 -,517 1,228 

Γ14. Καλή 

λειτουργική 

υποστήριξη. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,9195* ,2127 ,000 ,499 1,340 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,5237* ,2022 ,011 ,124 ,924 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,2348 ,3489 ,502 -,455 ,925 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,9195* ,2127 ,000 -1,340 -,499 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,3958 ,2116 ,064 -,814 ,023 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,6847 ,3544 ,056 -1,386 ,016 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,5237* ,2022 ,011 -,924 -,124 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,3958 ,2116 ,064 -,023 ,814 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,2889 ,3482 ,408 -,978 ,400 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,2348 ,3489 ,502 -,925 ,455 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6847 ,3544 ,056 -,016 1,386 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,2889 ,3482 ,408 -,400 ,978 

Γ15. Κατευθύνει την 

δουλειά μου 

καλύτερα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6431* ,2315 ,006 ,185 1,101 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4641* ,2200 ,037 ,029 ,899 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,0025 ,3797 ,995 -,754 ,749 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,6431* ,2315 ,006 -1,101 -,185 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,1790 ,2303 ,439 -,635 ,277 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,6456 ,3857 ,097 -1,409 ,117 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,4641* ,2200 ,037 -,899 -,029 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,1790 ,2303 ,439 -,277 ,635 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,4667 ,3790 ,220 -1,216 ,283 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,0025 ,3797 ,995 -,749 ,754 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,6456 ,3857 ,097 -,117 1,409 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4667 ,3790 ,220 -,283 1,216 

Γ16. Βρίσκω 

εύκολα ότι 

χρειάζομαι, δεν 

ψάχνω σε μενού. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,9533* ,2400 ,000 ,479 1,428 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,4182 ,2281 ,069 -,033 ,869 

ΤΕΧΝΙΚΗ ,1515 ,3936 ,701 -,627 ,930 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,9533* ,2400 ,000 -1,428 -,479 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -,5351* ,2388 ,027 -1,008 -,063 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,8018* ,3999 ,047 -1,593 -,011 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,4182 ,2281 ,069 -,869 ,033 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,5351* ,2388 ,027 ,063 1,008 

ΤΕΧΝΙΚΗ -,2667 ,3929 ,499 -1,044 ,511 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -,1515 ,3936 ,701 -,930 ,627 

ΙΑΤΡΙΚΗ ,8018* ,3999 ,047 ,011 1,593 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ,2667 ,3929 ,499 -,511 1,044 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις. Δηλαδή 

όπου το Sig (p-value) είναι <0,05 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των απαντήσεων των ομάδων, η οποία επισημαίνεται με αστερίσκο 

στις τιμές της στήλης του πίνακα mean difference. Στη στήλη αυτή φαίνεται η 

μέση διαφορά των απαντήσεων ανά υπηρεσία (σύγκριση σε ζεύγη). Στη 

στήλη Std error φαίνεται το τυπικό σφάλμα και οι δύο τελευταίες στήλες μας 

δίνουν το  95% διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων τιμών. 
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Harman’s single factor test 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,496 32,801 32,801 9,951 31,096 31,096 

2 3,289 10,279 43,080    

3 2,398 7,494 50,575    

4 2,020 6,311 56,886    

5 1,243 3,884 60,770    

6 1,197 3,740 64,510    

7 1,156 3,613 68,122    

8 ,990 3,095 71,217    

9 ,876 2,736 73,953    

10 ,872 2,726 76,679    

11 ,719 2,248 78,927    

12 ,644 2,013 80,941    

13 ,594 1,857 82,798    

14 ,586 1,831 84,629    

15 ,485 1,516 86,145    

16 ,461 1,442 87,587    

17 ,440 1,376 88,963    

18 ,417 1,303 90,265    

19 ,392 1,225 91,491    

20 ,354 1,106 92,597    

      21 ,329 1,029 93,625    

22 ,305 ,952 94,578    

23 ,284 ,888 95,466    

24 ,232 ,725 96,191    

25 ,221 ,692 96,883    

26 ,203 ,636 97,518    

27 ,196 ,612 98,130    

28 ,155 ,485 98,615    

29 ,133 ,416 99,031    

30 ,115 ,359 99,390    

31 ,102 ,318 99,709    

32 ,093 ,291 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

 




