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Πξόινγνο 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ ηνκέα Ζιεθηξηθψλ 

Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ ΔΜΠ. Σν αληηθείκελφ ηεο εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ 

Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο. ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε 

ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην πξφγξακκα MEDNet (Latin American Health 

Care Network), ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο πνπ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο απφ 

απφζηαζε.  

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MEDNet ζηε ρψξα ηεο Βξαδηιίαο, κε ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ 

αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο, θαη ε εθπφλεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ην 

πξφγξακκα. 

 

Δπηβιέπσλ ηεο εξγαζίαο ήηαλ ν Καζεγεηήο θ. Ησάλλεο Φαξξάο, ζηνλ νπνίν 

εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα 

ηε δπλαηφηεηα πνπ καο έδσζε λα αζρνιεζνχκε κε έλα ηφζν επίθαηξν θαη ελδηαθέξνλ 

ζέκα. 

Δπηπιένλ, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ην ζπλεξγάηε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

πζηεκάησλ Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο θ. Γεκήηξην Παλφπνπιν, γηα ηε ζπλερή 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ καο παξείρε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 
Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, 

απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θάζε νξγαλσκέλεο θαη επλνκνχκελεο πνιηηείαο. Σν 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ελφο θξάηνπο, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή κίαο 

ηζφηηκεο θαη θαζνιηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο, επλνψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

επξχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

Παξ’ φια απηά, απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν, νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ θαη 

ππνεμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, λα έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Σν θαηλφκελν απηφ 

παξαηεξείηαη έληνλα ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο, φπνπ νη πνιίηεο 

νθείινπλ λα ηαμηδέςνπλ εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κία ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε. 

 ην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet, δεκηνπξγεί έλα ηαηξηθφ δίθηπν ην 

νπνίν ζπλδέεη ηνπο ηαηξνχο ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ κε ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο 

ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

AmerHis. Παξάιιεια, εγθαζηζηά κία θεληξηθή βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ 

νπνία απνζεθεχνληαη νη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ καδί κε ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πνπ αθνινχζεζαλ ζην παξειζφλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αθνχ πξψηα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο θαη αμηνινγήζεη 

ιεπηνκεξψο ηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη, επηρεηξεί, αξρηθά, ηελ 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, 

πηνζεηείηαη έλα κνληέιν αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο, θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ε ειεθηξνληθή 

έθδνζε ηνπ κνληέινπ θαη επεμεγνχληαη φια ηα θφζηε θαη νθέιε πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί. 

Δπηπιένλ, εθπνλείηαη έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, κειεηψληαη νη επξχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet ζηελ 

θνηλσλία ηεο Βξαδηιίαο, ε εηνηκφηεηά ηνπ θαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ. Σέινο, εληνπίδνληαη νη πξννπηηθέο εθκεηάιιεπζεο θαη 

επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα δηαζθαιίζνπλ ηε κειινληηθή ηνπ 

βησζηκφηεηα.   

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γίθηπν ηειεταηξηθήο, MEDNet, Σειεδηάζθεςε, Αλάιπζε θφζηνπο – 

νθέινπο, Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, Βξαδηιία  
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Abstract 

 
The provision of primary health care to all citizens, is a key priority of any 

organized and well-governed state. The national health care system should ensure the 

provision of an equitable and universal health care, favoring the wider economic 

development and upgrading of living standards. 

Nevertheless, it is common occurrence for people in rural and underserved areas 

in Latin America, to have limited access to health care. This phenomenon is noticeable 

in remote areas of Brazil, where people have to travel hundreds of miles to obtain a 

medical opinion. 

 As part of addressing this problem, installing the telemedicine network 

MEDNet, creates a medical network that connects physicians in remote areas with 

specialists in major urban centers, by making use of the satellite system AmerHis. 

Furthermore, it installs a central health care database where the patients’ information 

are stored along with their demographic data and treatments that were followed in the 

past. 

This diploma thesis, after a brief description of the architecture and operation of 

the telemedicine network and a detailed evaluation of the health needs that the network 

should cover, attempts, initially, the economic evaluation of the MEDNet system. In 

order to achieve this, a cost-benefit analysis model is adopted, and its content of 

application is described in detail. Then, the electronic version of the model is presented 

minutely and all the costs and benefits that have been calculated are explained. 

In addition, a business plan is elaborated in order to extract valuable conclusions 

about the overall evaluation of the telemedicine network. Specifically, the broader 

implications of the MEDNet system, in the society of Brazil, along with the readiness 

of the system and the risks that may affect its success, are examined. Finally, potential 

exploitation and expansion of the network, which is likely to ensure its future 

sustainability, is identified. 

 
  

 

 
 

 

 

Keywords: Telemedicine network, MEDNet, Teleconsult, Cost – benefit analysis, 

Business plan, Brazil 
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1.1 Αληηθείκελν – θνπόο 

 

Ζ πγεία απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Ζ θάιπςε ησλ 

πξσηαξρηθψλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ ζπληζηά αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ελφο θξάηνπο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

θαζνιηθή θαη ηζφηηκε ηαηξηθή θάιπςε φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπ. Ζ δίθαηε θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο παξνρή πνηνηηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο απνηειεί ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο θξάηνπο, θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ηνπ. 

Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο φκσο, θαη παξά ηε ξαγδαία αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαζίζηαηαη δχζθνιε γηα 

αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθέο θαη ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. Σν 

πξφβιεκα απηφ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο. Οη θάηνηθνη 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη νθείινπλ 

λα ηαμηδέςνπλ εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κία ηαηξηθή 

δηάγλσζε. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, δεκηνπξγψληαο έλα ηαηξηθφ δίθηπν ην νπνίν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο απφ απφζηαζε. Σν ζχζηεκα 

MEDNet, θάλνληαο ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο AmerHis, ζπλδέεη ηνπο 

εηδηθνχο ηαηξνχο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ κε ηνπο ηαηξνχο ησλ απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ. Παξάιιεια, 

δεκηνπξγεί κία θεληξηθή βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία εθηφο απφ ηηο 

ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελνχο, απνζεθεχνληαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία θαη 

νη πξνεγνχκελεο ζεξαπείεο πνπ αθνινχζεζε. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο απνηειεί ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet, κε ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο, θαη ε 

εθπφλεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ην πξφγξακκα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία, αθνχ παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ην ζχζηεκα 

ηειεταηξηθήο MEDNet, θάλνληαο κία πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ βαζηθφηεξσλ ζπληζησζψλ ηνπ, πξνρσξάεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ, ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη ην ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα, κε 

ηε βνήζεηα ελφο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο, επηρεηξείηαη ε 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ 

θνζηψλ θαη νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet, 

εθθξαζκέλσλ ζε θαζαξά λνκηζκαηηθνχο φξνπο. Σέινο, εθπνλείηαη έλα αλαιπηηθφ 
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επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη ε εηνηκφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη επξχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο Βξαδηιίαο, νη θίλδπλνη 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ θαζψο θαη νη πξννπηηθέο επέθηαζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο πνπ ζα ην θαηαζηήζνπλ βηψζηκν ζην κέιινλ. 

 

1.2 Φάζεηο πινπνίεζεο 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Οθησβξίνπ 

2011 θαη Ηνπιίνπ 2011. Ζ ξνή εξγαζίαο αθνινχζεζε ηηο θάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην ζρήκα 1.1. 
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ρήκα 1.1: Ρνή εξγαζίαο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

1.3 Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία “Αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο” απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα εθηά θεθάιαηα: 

 Πεξηγξαθή δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Αμηνιφγεζε αλαγθψλ. 

 Αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο. 

 Πιαίζην νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 

 πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο 

Αλαιπηηθφηεξα: 

ην θεθάιαην 2 “Πεξηγξαθή δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet” πξαγκαηνπνηείηαη, 

αξρηθά, κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο γεληθήο ηδέαο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MEDNet. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ην 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα ηειεδηαζθέςεσλ Teleconsult, ε θεληξηθή ηαηξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγείηαη, θαζψο θαη ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα επηθνηλσληψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

ην θεθάιαην 3 “Αμηνιφγεζε αλαγθψλ” πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή κία 

παξνπζίαζε ηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, γεληθά ζην θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο. 

Καηφπηλ, ε παξνπζίαζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαηαη 

ην ζχζηεκα MEDNet, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη ηφζν νη ηαηξηθέο ηνπο ππνδνκέο 

φζν θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο επηρεηξείηαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη ην ζχζηεκα MEDNet.   

ην θεθάιαην 4 “Αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο” πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε 

κέζνδνο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη κία ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ 

θαη ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνχληαη γεληθά ζε αλαιχζεηο θφζηνπο νθέινπο, θαη 

ηαπηφρξνλα κία επεμήγεζε ησλ κεγεζψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

απηέο.  

ην θεθάιαην 5 “Πιαίζην νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο 

MEDNet” αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
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νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζην 

επίπεδν θαη ζηελ πξννπηηθή ηεο αλάιπζεο, ελψ παξάιιεια εληνπίδνληαη πηζαλέο 

πξνθιήζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ 

αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο, ζηελ νπνία επηρεηξείηαη ε επεμήγεζε φισλ ησλ 

επηκέξνπο θνζηψλ θαη νθειψλ πνπ εηζάγνληαη ζε απηφ.  

ην θεθάιαην 6 “Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet”, ην 

νπνίν ζπληζηά ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ζπκπιεξσκέλε, κε φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ε 

ππνινγηζηηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Παξνπζηάδνληαη 

εηθφλεο (screenshots) ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ηνπ κνληέινπ, θαη θάζε θνξά 

αλαιχνληαη φια ηα επηκέξνπο θφζηε θαη νθέιε, αλαθέξνληαο ηφζν ην κέγεζφο ηνπο 

ζε € φζν θαη ηηο πεγέο απφ φπνπ αληιήζεθαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.     

ην θεθάιαην 7 “Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet” 

επηρεηξείηαη ε εθπφλεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην ζρέδην 

απηφ, εθηηκάηαη, αξρηθά, ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet ζηελ επζπγξάκκηζε 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξαδηιίαο κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη παξάιιεια 

αμηνινγείηαη ε εηνηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γηα ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθνληαη ηα ζρέδηα δηάδνζεο θαη 

βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, θαη εληνπίδνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαζψο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνιηηηθήο. Σειηθά, 

εθπνλείηαη κία αλάιπζε SWOT ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ δηθηχνπ. 

ην θεθάιαην 8 “πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο” θαηαβάιιεηαη κία πξνζπάζεηα 

λα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Δπηρεηξείηαη, επίζεο, ν εληνπηζκφο θαη ε 

παξνπζίαζε πηζαλψλ πξννπηηθψλ εθκεηάιιεπζεο θαη επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

νπνίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπ θαη ζα δηαηεξήζνπλ ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ πςειφ. 
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2.1 Γεληθή ηδέα θαη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet 

 

2.1.1 Γεληθή ηδέα 
 

Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν, ε πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε λα είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθέο θαη 

ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, θαη ηδηαίηεξα ηεο Βξαδηιίαο. Οη πνιίηεο 

δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιειε ηαηξηθή θξνληίδα. Δπηβάιιεηαη λα ηαμηδέςνπλ 

εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κία ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

ε απηφ ην πξφγξακκα, ζα αλαπηπρζεί έλα ηαηξηθφ δίθηπν ην νπνίν ζα 

δηαρεηξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο απφ 

απφζηαζε. Σν ηαηξηθφ δίθηπν ζα ππνζηεξίδεηαη απφ εηδηθνχο ηαηξνχο πνπ ζα 

βξίζθνληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Βξαδηιίαο. Οη ηαηξηθέο εθαξκνγέο πνηθίινπλ 

απφ γπλαηθνινγηθέο, παηδηαηξηθέο, θαξδηνινγηθέο ζε ηππηθέο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο 

ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο φπσο είλαη ε εινλνζία θαη ε θπκαηίσζε. 

Οη εμεηάζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ εμεηάζεηο ππεξήρσλ, ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα 

(ECG ηεζη), αηκαηνινγηθά ηεζη θαη απεηθφληζε αηκαηνινγηθψλ ηεζη γηα απηφκαηε 

δηάγλσζε. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελνχο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο, ζα απνζεθεχνληαη ζε κία ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ, καδί κε 

δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηαηξηθέο ζπληαγέο. 

Οη πινπνηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ TeleInViVo (IST Βξαβείν 2001), T@LEMED (@LIS 

πξφγξακκα), @HOME project (IST-2000-26083), πξνγξάκκαηα ην νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Fraunhofer IGD απφ ην 2000 έσο ην 2003. Δπηπιένλ, ζα 

γίλεη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο AmerHis. Σν AmerHis είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ηειεπηθνηλσληαθά πξνγξάκκαηα ηνπ European Space Agency (ESA). Αλαπηχρζεθε 

απφ κία θνηλνπξαμία εηαηξηψλ θαζνδεγνχκελεο απφ ηε Ηζπαληθή εηαηξία Alcatel 

Espacio/TASE. Ζ βηνκεραληθή νκάδα απνηειείηαη απφ εηαηξίεο απφ ηελ Ηζπαλία, ηε 

Γαιιία, ηε Ννξβεγία θαη ηνλ Καλαδά. Δθηφο απφ ηελ βηνκεραληθή ηνπ αμία, ην 

πξφγξακκα απηφ απνηειεί έλα κνληέιν ην νπνίν ζα αθνινπζεζεί ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ESA θαη HISPASAT γηα ηε δηεζλνπνίεζε κίαο εζληθήο R&D&I 

πξσηνβνπιίαο, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην Spanish National Space 

Programme.  

Σν πξφγξακκα MEDNet ζα δψζεη ζηνπο ηαηξνχο ηε δπλαηφηεηα ζπλερήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ ηνπο, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα, κε ηε 

βνήζεηα κίαο έμππλεο απηνκαηνπνηεκέλεο ππνδνκήο. Παξάιιεια, νη ζπγγελείο θαη νη 

θίινη ησλ αζζελψλ ζα έρνπλ επίζεο πξφζβαζε ζηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, αθνχ πξψηα 

απηέο ζα έρνπλ θηιηξαξηζηεί θαη παξνπζηαζηεί κε έλα πην θαηαλνεηφ ηξφπν. ε απηέο 

ζα πεξηιακβάλνληαη θαη πξφζθαηα ζρφιηα ηνπ ηαηξνχ. Έλα εμειηγκέλν κνληέιν 

ζπλεξγαζίαο ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ ππεξεζία απηή θαη ζα είλαη ζπλερψο ελήκεξν γηα ην 

ηαηξηθφ αξρείν ηνπ αζζελνχο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δίαπιν πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 
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ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ  (ζπγγελείο, 

θίινη, θηι.). 

πλνπηηθά, ην ζχζηεκα MEDNet ζα παξέρεη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπ 

ηαηξνχο πνπ ρξεηάδνληαη επηπιένλ ζπκβνπιέο απφ ηνπο εηδηθνχο. Δπίζεο, ν αζζελήο, ή 

ν ππεχζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη ζα κπνξεί λα ιάβεη ηαηξηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη.           

 

2.1.2 Δπηζηεκνληθνί θαη ηερλνινγηθνί ζηόρνη 

 
Σν ζχζηεκα MEDNet ζα επεμεξγάδεηαη κία ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ ηα 

ειεθηξνληθά ηαηξηθά αξρεία ηνπ θάζε αζζελή ζα είλαη απνζεθεπκέλα. Γεκνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή, καδί κε αηκαηνινγηθέο θαη δεξκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, 

εμεηάζεηο ππεξήρσλ θαη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ζα απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα φξηα, ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εηδνπνηεί ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ηαηξνχο γηα ηπρφλ αχμεζε θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, βαζηδφκελν ζηα ηαηξηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε 

ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, νη ηαηξνί ζα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα δεηήζνπλ 

ηαηξηθέο ζπκβνπιέο απφ εηδηθνχ ηαηξνχο, παξέρνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κία πνιχ 

γξήγνξε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζηνλ αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζηελ απνκνλσκέλε πεξηνρή, 

π.ρ. ε πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ (Maranhao). 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα θάλεη ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηξηθνχ 

πξσηνθφιινπ αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ αληαιιαγή θαη παξνπζίαζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζα 

εθαξκνζζεί ην Δπξσπατθφ πξφηππν European standard VITAL – ηψξα 

ISO/IEEE/CEN 11073. 

Ζ θεληξηθή βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ζα βαζίδεηαη ζην openEHR πνπ αληηζηνηρεί ζην “Integrated Care 

EHR” φπσο νξίδεηαη ζην ISO/DTR 20514 θαη ζην Good European Health Record 

(GERH). Σν Integrated Care EHR νξίδεηαη σο κία απνζήθε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ πγεία ελφο αληηθεηκέλνπ θξνληίδαο, ζε ππνινγηζηηθά επεμεξγάζηκε κνξθή, 

απνζεθεπκέλε θαη κεηαδηδφκελε κε αζθάιεηα, θαη πξνζβάζηκε απφ πνιιαπινχο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Έρεη έλα θνηλά απνδεθηφ ινγηθφ πιεξνθνξηαθφ κνληέιν 

ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ηα ζπζηήκαηα EHR. Ο πξσηαξρηθφο ηεο ζθνπφο είλαη 

ε ππνζηήξημε κίαο ζπλερφκελεο, απνδνηηθήο θαη πνηνηηθά νινθιεξσκέλεο παξνρήο 

θξνληίδαο θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαδξνκηθέο, ηαπηφρξνλεο θαη 

αλακελφκελεο. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη εμνπζηνδνηεκέλνη ηαηξνί (ηαηξνί λνζνθνκείνπ 

θαη γεληθνί ηαηξνί) ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά αξρεία ηνπ αζζελή πξνθεηκέλνπ 

λα θάλνπλ ηαηξηθέο αλαθνξέο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο.  
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2.1.3 πλάθεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηα ζέκαηα 

πνπ θαιύπηνληαη από ηελ θιήζε 
 

Σν ζχζηεκα MEDNet απνζθνπεί λα εγθαζηδξχζεη έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν κε 

νκνιφγνπο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή γηα λα δηαδψζεη ηελ πξφζβαζε, ζε 

ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ζε απνηειεζκαηηθνχο, 

νηθνλνκηθά απνδνηηθνχο, πςεινχ επηπέδνπ θαη πςειήο πνηφηεηαο ηαηξηθνχο πφξνπο. 

Ζ πξνηεηλφκελε βάζε δεδνκέλσλ ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ε πξνηεηλφκελε 

ηαηξηθή πιαηθφξκα ζα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή, 

βειηηψλνληαο ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ πξσηαξρηθή ηαηξηθή 

θξνληίδα ζε πηινηηθέο ηνπνζεζίεο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ εμειηγκέλσλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπιινγήο θαη ηνπ 

απνδνηηθνχ δηακνηξαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο 

θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελή, θαη ηε ζπλεξγαηηθή ηαηξηθή έξεπλα. 

Σν ζχζηεκα απηφ ελζσκαηψλεη, απνδνηηθά, Δπξσπατθά ηαηξηθά πξσηφθνιια 

θαη πξφηππα ζε φηη αθνξά ηελ αληαιιαγή, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, θαη, δεδνκέλεο ηεο πξσηφπεηξεο θχζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ 

αξρείσλ ζηηο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ επξεία δηάδνζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ. 

Οκφινγνη απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ζα εκπιαθνχλ απεπζείαο ζηελ πηνζέηεζε 

θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο πιαηθφξκαο. Δπηπξνζζέησο, ην ζχζηεκα MEDNet 

ζα εγθαηαζηήζεη έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν, επλντθφ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο (e-Health), ζηελ πεξηνρή, κέζα απφ έλα ζρέδην 

δηάδνζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ην νπνίν ζα εληνπίζεη πηζαλνχο ελδηαθεξφκελνπο κε ηε 

βνήζεηα ζπλαληήζεσλ, επηδείμεσλ θαη ζπλεδξίσλ.  

Οη πηινηηθέο ηνπνζεζίεο κειέηεο ζα ζπλδένληαη κέζσ δνξπθνξηθψλ 

επηθνηλσληψλ βαζηδφκελσλ ζην πξσηφθνιιν DVB-RCS, θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο AmerHis. Απηφ αθελφο ζα βειηηψζεη ην ηαηξηθφ δίθηπν, ζε 

φηη αθνξά ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, θαη αθεηέξνπ ζα δψζεη 

επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην εκπφξην. 

πλνςίδνληαο, ην ζχζηεκα MEDNet θαιχπηεη φινπο ηνπο ζηφρνπο ηεο θιήζεο, 

εθφζνλ απνζθνπεί ζηα παξαθάησ: 

 Μεηαθνξά γλψζεο απφ ηελ Δπξψπε ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζε ηερλνινγηθφ θαη 

ηαηξηθφ επίπεδν. Οη νκφινγνη απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ζα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα εξγαζζνχλ πάλσ ζε κία θαιά εγθαηεζηεκέλε ηαηξηθή εθαξκνγή γηα ηαηξηθέο 

ηειεδηαζθέςεηο. Οη ηερληθνί ζα απνθηήζνπλ γλψζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

ππφβαζξνπ ηεο ηαηξηθήο εθαξκνγήο θαη νη ηαηξνί ζα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε 

ηεο θαη ζα δνθηκαζηνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 Αζθάιεηα αζζελή. Σν ζχζηεκα MEDNet πξνζθέξεη ζηνπο ηαηξνχο έλα 

εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελή, θαη 

παξέρεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηαηξηθέο ζπκβνπιέο, ζπκβνπιεπφκελν 

εηδηθνχο ηαηξνχο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 
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 Ζιεθηξνληθά ηαηξηθά αξρεία. Ζ ηαηξηθή εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

κίαο ηαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, αθνινπζψληαο ην πξφηππν openEHR. Μέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet ζα επεθηαζνχλ νη ησξηλέο απαηηήζεηο ρξήζηε EHR. 

Μέζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε αλάπηπμε κίαο αλνηθηήο 

βάζεο δεδνκέλσλ πγείαο φπνπ ζα απνζεθεχνληαη ηαηξηθέο ππνζέζεηο, καδί κε 

ηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ αθνινπζήζεθαλ, γηα κειινληηθέο αλαθνξέο. 

 Πξνψζεζε ησλ Δπξσπατθψλ ηαηξηθψλ πξνηχπσλ. ην ζχζηεκα MEDNet 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξσπατθά ηαηξηθά πξφηππα γηα ηελ απνζήθεπζε, αληαιιαγή 

θαη παξνπζίαζε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Μία θεληξηθή ηαηξηθή απνζήθε ζα 

αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, ησλ 

ηαηξηθψλ ζπληαγψλ, θαη ησλ αηκαηνινγηθψλ θαη ινηπψλ εμεηάζεσλ (εμεηάζεηο 

ππεξήρσλ) ηνπ αζζελή.  

 

2.2 Δμέιημε πέξα από ηελ ηερλνινγία αηρκήο 

 

2.2.1 Σξέρνπζα πξαθηηθή 
 

ηε Βξαδηιία, θαη γεληθφηεξα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, νη απνκνλσκέλεο ή 

αγξνηηθέο πφιεηο έρνπλ κφλν έλα ηαηξηθφ θέληξν ή έλα κηθξφ λνζνθνκείν, κε έλα ή 

δχν ηαηξνχο, ρεηξνπξγφ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ. Σα λνζνθνκεία απηά, 

δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ απαζρφιεζε ελφο εηδηθνχ ηαηξνχ γηα θάζε εηδηθφηεηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα αζζελήο αληηκεησπίδεη έλα θαξδηαθφ 

πξφβιεκα, ην λνζνθνκείν αλαγθάδεηαη λα θαιέζεη έλαλ θαξδηνιφγν απφ κία θεληξηθή 

αγξνηηθή πεξηνρή γηα λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηάζεη ηνλ αζζελή. Παξφια απηά, 

κε βάζε ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή, ην λνζνθνκείν πξφθεηηαη λα θαιέζεη ηνλ 

θαξδηνιφγν κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ αξθεηνί αζζελείο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε 

παξαθνινχζεζε. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ην λνζνθνκείν επηβάιιεηαη λα 

κεηαθέξεη ηνλ αζζελή ζηελ κεγάιε πφιε φπνπ βξίζθεηαη ν θαξδηνιφγνο. 

  

2.2.2 Δμέιημε πέξα από ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία αηρκήο 
 

ηηο κέξεο καο, εθαηνληάδεο πφιεηο ζηε Βξαδηιία δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ελψ παξάιιεια απιέο εμεηάζεηο φπσο νη 

αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, ην ππεξερνγξάθεκα, θαη ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απεπζείαο. Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet ζα 

ελψζεη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο κε θεληξηθά λνζνθνκεία, φπνπ νη 

ηαηξνί ησλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ ζα ζπδεηνχλ ηαηξηθέο ππνζέζεηο κε εηδηθνχο. 

Οη πφιεηο ζα ζπλδεζνχλ κέζσ δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ, θάλνληαο ρξήζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο AmerHis, ην νπνίν κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηαπηφρξνλα 

έσο 4/8 Mbits ζηηο upload θαη download ζπλδέζεηο αληίζηνηρα. Δπίζεο, νη ζπλέηαηξνη 

απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηνζέηεζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νξγαληζκνί, παλεπηζηήκηα θαη εηαηξίεο απφ ηε 
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Λαηηληθή Ακεξηθή ζα θάλνπλ ρξήζε θαη ζα επσθειεζνχλ απφ Δπξσπατθά πξφηππα 

θαη ηερληθέο. 

πλνπηηθά, ην θιηληθφ αληίθηππν θαη ε αμία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη: 

 Να επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθά ρξήζε ησλ, 

πςεινχ επηπέδνπ θαη πςειήο πνηφηεηαο, ηαηξηθψλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ απνκνλσκέλσλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Να ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζηηο 

ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, παξέρνληαο κέζα γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

αληηκεηψπηζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ φπσο ε εινλνζία θαη ε θπκαηίσζε κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο (e-health). 

 Να βειηηψζεη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κε ηε ρξήζε ηειεκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ππεξήρσλ, ζπλδένληαο ηελ ηερλνγλσζία (know-how) ησλ εηδηθψλ 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο κε ηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 Να ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε ησλ ηαηξηθψλ εξεπλεηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, κέζα απφ ηελ απνδνηηθή ζπιινγή θαη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ δηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ζεξαπεηψλ θαη κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελψλ. 

 Σν ζχζηεκα MEDNet ζα πξνζθέξεη ηελ πηζαλφηεηα ζχγθξηζεο δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο (δηαθαλείο θαη αλαγελλεηηθνί 

δνξπθφξνη), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα νθέιε απφ ηελ πιεγκαηηθή 

ζπλδεζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα AmerHis, θαη λα ζπγθξίλεη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ. 

 

2.3 Πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
 

Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet ζα ζπλδέζεη, κέζσ δνξπθνξηθψλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, απνκνλσκέλεο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιηηεία Maranhao ηεο Βξαδηιίαο. Ζ πνιηηεία ηνπ Maranhao 

βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο Βξαδηιίαο θαη απνηειείηαη απφ 217 πφιεηο. Ο 

πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 6103327 θαηνίθνπο, ελψ θαηαιακβάλεη 331983293 

km
2
 γεο, έθηαζε πνπ απνηειεί ην 3,89% ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο ηεο Βξαδηιίαο θαη 

ην 6,36% ηεο Νφκηκεο Δπηθξάηεηαο ηνπ Ακαδνλίνπ (Amazonian Legal Region – 

Brazilian Amazonian Region). Σα νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet ζα εθαξκνζηνχλ, 

ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ ζε ηξία απνκνλσκέλα κέξε ηεο πνιηηείαο 

Maranhao. Οη απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πφιεηο είλαη: 

 Carolina 

 Fortaleza dos Nogueiras 

 Balsas 

Χο λνζνθνκείν αλαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Santa Casa Hospital ζην Porto 

Alegre. Δπηπιένλ, ην λνζνθνκείν Santa Casa πξφθεηηαη λα επεθηείλεη ην ηαηξηθφ 
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δίθηπν ζε κνξθέο ηαηξηθήο απεηθφληζεο φπσο είλαη ε CT (Computed Tomography – 

Αμνληθφο ηνκνγξάθνο). Σν λνζνθνκείν Santa Casa πξφθεηηαη λα βξεη ηξία 

απνκαθξπζκέλα λνζνθνκεία ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul, ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

ηαηξηθέο ηειεδηαζθέςεηο ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε εμεηάζεηο CT. Σα λνζνθνκεία 

απηά βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο Pelotas, Alegrete θαη Lagoa dos Tres Cantos. ηηο ηξεηο 

απηέο πεξηνρέο ζα γίλεηαη ρξήζε ADSL επηθνηλσληψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. πλνιηθά, ζα ππάξμνπλ εθηά εγθαηαζηάζεηο ζηε Βξαδηιία. 

 

2.4 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο  
 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο ηαηξηθνχ 

δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βξαδηιίαο, αιιά θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή γεληθφηεξα, ην 

νπνίν εθπνλείηαη κε ηελ ζχκπξαμε άιισλ ελεξγψλ νκάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θπβέξλεζεο ηεο Βξαδηιίαο. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δίθηπν ζα επηθνηλσλεί κε ηε 

βνήζεηα κίαο ηαηξηθήο εθαξκνγήο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

Teleconsult & @HOME γηα δσηηθά ζήκαηα, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί απφ ηηο 

Fraunhofer IGD θαη MedCom GmbH, κε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. 

 

 
 

ρήκα 2.1: Δλφηεηεο ζπζηήκαηνο MEDNet  
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Σν ηαηξηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ δχν βαζηθέο ελφηεηεο, ην πξφγξακκα 

Teleconsult (Teleconsult Platform) θαη ην δνξπθνξηθφ πξφγξακκα (Satellite 

Platform). Οη δχν απηέο ελφηεηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο δηθηχνπ 

επηθνηλσληψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ μερσξηζηά θαη νη δχν ελφηεηεο. Αξρηθά ζα 

γίλεη κία πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο Teleconsult θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. 

 

2.4.1 Πξόγξακκα Teleconsult 

 

2.4.1.1 Δπηζθόπεζε αξρηηεθηνληθήο πξνγξάκκαηνο 

Teleconsult 
 

Σν πξφγξακκα Teleconsult απνηειείηαη απφ έλα αξηζκφ απιψλ ζπληζησζψλ νη 

νπνίεο εξγάδνληαη καδί. Κάζε κία απφ απηέο ηηο ζπληζηψζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο απηφλνκε δηαδηθαζία ζηνλ ππνινγηζηή. Σα εθηειέζηκα ησλ ζπληζησζψλ 

βξίζθνληαη θαλνληθά ζηνλ θαηάινγν εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Teleconsult 

θαη ζηνπο ππνθαηαιφγνπο ηνπ. 

 

 
 

ρήκα 2.2: Δπηζθφπεζε αξρηηεθηνληθήο πξνγξάκκαηνο Teleconsult 
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Οη ζπληζηψζεο είλαη: 

 Teleconsult – Κχξηα εθαξκνγή, έλαο ζπλδπαζκφο DICOM Viewer, Image 

Grabbing ινγηζκηθνχ θαη ηαηξηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εξγαιείνπ.  

 DBClient (InViVoDB) – Υξήζηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δξγαιείν πξφζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα, ηφζν ηνπηθά φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δηαθνκηζηή βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

 DBServer – Γηαθνκηζηήο βάζεο δεδνκέλσλ. Καζηζηά δπλαηή ηελ χπαξμε κίαο 

κνλαδηθήο βάζεο δεδνκέλσλ (data pool), δηαζέζηκεο, γηα παξάδεηγκα, γηα κία 

νιφθιεξε θιηληθή κε έλα έσο n ζηαζκνχο εξγαζίαο Teleconsult. 

 TeleDamon – Σειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία, ε νπνία ρεηξίδεηαη ηελ αληαιιαγή 

κελπκάησλ κε άιινπο ζηαζκνχο εξγαζίαο Teleconsult. 

 StoreSCP – Δθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο DICOM Store SCP. Υεηξίδεηαη ηε ιήςε 

αξρείσλ απφ ελφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν DICOM γηα ηελ 

απνζηνιή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ εηθφλαο. 

 StoreSCU (MC-storescu) – Δθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο DICOM Store SCU. 

Υεηξίδεηαη ηελ απνζηνιή αξρείσλ απφ ην Teleconsult ζε εθαξκνγέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αληαιιαγή αξρείσλ DICOM. 

 PbkEdit – πληάθηεο ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ. Σν πξφγξακκα Teleconsult 

ρξεζηκνπνηεί έλα εζσηεξηθφ ηειεθσληθφ θαηάινγν, φπνπ έρνπλ απνζεθεπηεί νη 

επηθνηλσληαθνί ζπλεξγάηεο ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο. Σν πξφγξακκα απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχληαμε απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ. 

 MCStarter – Ξεθηλάεη ηηο ππεξεζίεο TeleDamon, DBServer θαη StoreSCP, θαηά 

ηελ εθθίλεζε ελφο ππνινγηζηή. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ππεξεζίεο απηέο 

θξίλεηαη επηζπκεηφ λα εθηεινχληαη, αθφκα θαη αλ δελ είλαη θαλείο 

ζπλδεδεκέλνο ζην ζηαζκφ εξγαζίαο. 

 VCMeeting – Ζ ζπληζηψζα απηή ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ Microsoft 

Netmeeting, πξνζθέξνληαη αιιειεπίδξαζε βίληεν θαη ήρνπ κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

  

2.4.1.2 Δθαξκνγέο ζηαζκνύ εξγαζίαο πξνγξάκκαηνο 

Teleconsult 
 

Οη εθαξκνγέο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο είλαη νη δχν δηαδηθαζίεο πνπ μεθηλάλε κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Teleconsult. Χο εθ ηνχηνπ, ην εθηειέζηκν Teleconsult 

απνηειεί ηελ θχξηα εθαξκνγή, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απφθηεζε θαη πξνβνιή 

ησλ εηθφλσλ, θαζψο θαη γηα ηηο online ηειεζπλεδξίεο κεηαμχ δχν ρξεζηψλ ηνπ 

Teleconsult. Ο ρξήζηεο/πειάηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (Database Client) 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θχξηα εθαξκνγή γηα ηελ απνζηνιή θαη θφξησζε εηθφλσλ 

πξνο θαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ν Database Client ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ απφ άιινπο ρξήζηεο ηνπ Teleconsult θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ρσξίο ζχλδεζε, θαη γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ απφ ηε δηεπαθή DICOM.  
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2.4.1.3 Teleconsult 
 

Σν Teleconsult ζπληζηά κία απηφλνκε εθαξκνγή ε νπνία εθηειείηαη ζε 

πεξηβάιινλ Windows 2000/XP. Ζ εθαξκνγή απηή δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

ηαηξηθψλ εηθφλσλ απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ππεξήρσλ κέζσ ελφο ζπιιέθηε βίληεν 

(video grabber), ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ, κέζα, 

βαζηδφκελα ζην πξφηππν DICOM, κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηαηξηθέο εηθφλεο απφ 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζπκβαηή κε ην πξφηππν DICOM (ην DICOM είλαη έλα δηεζλψο 

δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα ηελ παξνπζίαζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ εηθφλαο). 

Ζ εθαξκνγή Teleconsult είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ελφο 2D/3D DICOM Viewer, 

ελφο ινγηζκηθνχ Image Grabbing, εξγαιείσλ ηαηξηθνχ ζρνιηαζκνχ θαη εξγαιείσλ 

ηαηξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ. ην ζρήκα 2.3 απεηθνλίδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ 

Teleconsult. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ εηθφλσλ. ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ παξαηίζεληαη φιεο νη 

εηθφλεο νη νπνίεο έρνπλ πξφζθαηα θνξησζεί ζην Teleconsult. ην θέληξν ηεο 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ παξνπζίαζε ιεπηνκεξεηψλ απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο εηθφλεο. 
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ρήκα 2.3: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο Teleconsult 

 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο, πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ έλα ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο αθφινπζεο νθηψ ελφηεηεο: 

 Σν κελνχ Database Interface. 

 Σν κελνχ Image View. 

 Σν κελνχ File I/O. 

 Σν κελνχ Geometry. 

 Σν κελνχ Greylevels/Colors. 

 Σν κελνχ Tools. 

 Σν κελνχ Cine. 

 Σν κελνχ Teleconsultation. 

 

Σν πξφγξακκα Teleconsult ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο, θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ, απνδεδεηγκέλν εξγαιείν επηθνηλσλίαο γηα 

ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο. Σν ζχζηεκα απηφ πξνζθέξεη επίζεο εχθνιεο επηινγέο 

ηνπηθνπνίεζεο, γηα Ηζπαληθά θαη Πνξηνγαιηθά. 

 

2.4.1.4 Ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ/Αξρεία πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο   
 

Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηε 

ρξήζε ράξηηλσλ θαξηψλ θαη δηαγξακκάησλ, αιιά γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο, ηελ 
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παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ηελ ηειεταηξηθή, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε θάπνηαο κνξθήο κεραλνξγάλσζε. Μία βαζηθή πξφθιεζε είλαη ε 

δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηαηα 

θαη ππνζηεξίδνπλ αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, αληί ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

πνιιαπιψλ αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ICT θαη ηα 

ειεθηξνληθά ηαηξηθά αξρεία (Electronic Health Records). 

 

 πιινγή θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πιεξφηεηα θαη ε 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ). 

 Πξφηππα δεδνκέλσλ (θνηλά κνληέια δεδνκέλσλ θαη αλνηρηά πξφηππα). 

 Γπζθνιίεο ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηελ απνθπγή 

επαλεθεχξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Δληάζεηο κεηαμχ ησλ ηππηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Γιψζζα θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο. 

 Γξήγνξεο ιχζεηο κηθξήο δηάξθεηαο νη νπνίεο δελ αλαβαζκίδνληαη, εηδηθά 

ππνινγηζηηθά θχιια. 

 

Ζ εθαξκνγή ηαηξηθήο απεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ πξνζθέξεη κηα 

βάζε δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο ηνπ αζζελνχο κε ηηο αθφινπζεο πηζαλέο ιεηηνπξγίεο: 

 

 Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή αζζελψλ. 

 Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή κειεηψλ. 

 Απνζήθεπζε εηθφλσλ, δηακνξθψζεσλ, βίληεν θαη άιισλ (πξφζζεησλ) αξρείσλ 

πνπ αθνξνχλ έλα αζζελή ή κία κειέηε. 

 Δλαιιαγή δεδνκέλσλ (εηθφλσλ) ζε άιια κέζα απνζήθεπζεο, κε ζθνπφ λα κελ 

επηηξαπεί ζηνλ ηνπηθφ ζθιεξφ δίζθν λα γεκίζεη. 

 Δμαγσγή θαη εηζαγσγή αζζελψλ/κειεηψλ θαη εηθφλσλ ζε εμσηεξηθά αξρεία, κε 

ζθνπφ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 Φφξησζε εηθφλσλ, δηακνξθψζεσλ θαη βίληεν ζην πξφγξακκα Teleconsult. 

 Δηζαγσγή εηθφλσλ DICOM ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή 

θαη ηε κειέηε, θαη εηθφλεο, απφ θαη πξνο άιινπο ζηαζκνχο εξγαζίαο 

Teleconsult (Offline Messaging). 

 Δηζαγσγή/εμαγσγή δσηηθψλ ζεκάησλ (ECG, BP, SPO2, Γιπθφδε) ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 
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ρήκα 2.4: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε Database Client 

 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζην openEHR. Ο νξηζκφο ηεο “ειεθηξνληθήο 

εγγξαθήο πγείαο” (electronic health record) αληηζηνηρεί ζηελ “Οινθιεξσκέλε 

ειεθηξνληθή εγγξαθή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο” (Integrated Care EHR) φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην ISO/DTR 20514: Ζ νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή εγγξαθή ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο νξίδεηαη σο κία απνζήθε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία ελφο 

αληηθεηκέλνπ πεξίζαιςεο ζε κνξθή επεμεξγάζηκε απφ ηνλ ππνινγηζηή, 

απνζεθεπκέλε θαη κεηαδηδφκελε κε αζθάιεηα, θαη πξνζβάζηκε απφ πνιιαπινχο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Έρεη έλα θνηλά απνδεθηφ ινγηθφ πιεξνθνξηαθφ κνληέιν 

ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ηα EHR ζπζηήκαηα. Πξσηαξρηθφο ηεο ζθνπφο είλαη ε 

ππνζηήξημε κίαο ζπλερνχο, απνηειεζκαηηθήο θαη πνηνηηθά νινθιεξσκέλεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαδξνκηθέο, 

ηαπηφρξνλεο θαη αλακελφκελεο. 

Ζ EHR δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έρεη επίθεληξν ηνλ αζζελή: Μία EHR αλαθέξεηαη ζε έλα αληηθείκελν 

πεξίζαιςεο, θαη φρη ζε κία πεξίπησζε πεξίζαιςεο ζε έλα ίδξπκα. 

 Δίλαη δηακήθεο: Πξφθεηηαη γηα κία εγγξαθή κε κεγάιε δηάξθεηα, πηζαλφηαηα 

απφ ηε γέλλεζε κέρξη ην ζάλαην. 

 Δίλαη πεξηεθηηθή: Πεξηιακβάλεη έλα αξρείν ζπκβάλησλ πεξίζαιςεο απφ φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ θξνληηζηψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πξνο έλαλ αζζελή, 

θαη φρη απφ κία κφλν εηδηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Πεξηγξαθή δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet  33 

πεξηζηαηηθά πεξίζαιςεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, ηα νπνία λα κελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ EHR. 

 Δίλαη αλακελφκελε: ηελ εγγξαθή δελ απνζεθεχνληαη κφλν πεξηζηαηηθά πνπ 

έρνπλ ζπκβεί, αιιά θαη πιεξνθνξίεο αλακελφκελεο θαη ζρεηηθέο κε ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, φπσο ζρέδηα, ζηφρνη, νδεγίεο θαη εθηηκήζεηο. 

 

2.4.2 Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο / Αξρηηεθηνληθή AmerHis 
 

Οη επηιεγκέλεο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε επίγεηεο 

επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ζχζηεκα AmerHis. Σν ζχζηεκα απηφ θάλεη ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ DVB-

RCS/DVB-S bi-direction. 

 

 
 

ρήκα 2.5: Οινθιεξσκέλε πνιπαθηηληθή (UL/DL) ζπλδεζηκφηεηα ζηαπξνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο AmerHis 

 

Ζ εηαηξία Thales Alenia Space Espana έρεη εγεζεί ηνπ πξνγξάκκαηνο AmerHis 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ δνξπθφξνπ Hispasat Amazonas. Σν AmerHis απνηειεί έλα 

πξνεγκέλν επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα, ππνζηεξηδφκελν θαη ζπληδξπφκελν απφ ηελ ESA 

θαη ηελ Industry. 

Σν ζχζηεκα AmerHis ελζσκαηψλεη έλα δίθηπν κεηάδνζεο πνιπκέζσλ ζε έλα 

δίθηπν αιιειεπηδξάζεσλ, ζπλδπάδνληαο δχν πξφηππα, ην DVB-S θαη ην DVB-RCS, 

ζε έλα κνλαδηθφ, απηφλνκν θαη πνιπζεκεηαθφ δνξπθνξηθφ ζχζηεκα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη ρξήζηεο πνπ αηηνχληαη επξπδσληθέο θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ζα 
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κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξνχο ζηαζκνχο (RCSTs) ηφζν γηα κεηάδνζε φζν θαη 

γηα ιήςε (ρήκα 2.6). 

 

 
 

ρήκα 2.6: Αξρηηεθηνληθή AmerHis   

 

ην ζχζηεκα απηφ, ην πξφηππν επηζηξνθήο θαλαιηνχ DVB-RCS εθαξκφδεηαη 

απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ πξφζβαζε, κέζσ ελφο ζηαζεξνχ ζπλδέζκνπ, ζην 

δνξπθφξν. ην δνξπθφξν, ην αλαγελλεηηθφ θνξηίν (OBP) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

πνιππιεμία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο αθηίλεο δεδνκέλσλ DVB-S, ηθαλέο λα παξαιεηθζνχλ απφ νπνηνδήπνηε 

ηππηθφ IRD εμνπιηζκφ. Ο επαλαιήπηεο ζην δνξπθφξν δελ είλαη κφλν ηθαλφο γηα ηελ 

πνιππιεμία ζεκάησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ζχλδεζκν, αιιά θαη γηα ηε 

δηαζηαχξσζε θαη κεηάδνζε θαλαιηψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο θάιπςεο ησλ ζπλδέζκσλ, ζε άιιεο πεξηνρέο θάιπςεο. 

Σν ζχζηεκα AmerHis δελ απνηειεί κφλν κία γεσγξαθηθή επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, αιιά παξέρεη επίζεο εξγαιεία γηα κία άλεηε 

ηαηξηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πηζαλφηεηα ιήςεο θαη απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ απφ θαη 

πξνο ην δηαδίθηπν. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

 Κνηλή πξνβνιή. 

 Αληαιιαγή ζρνιίσλ. 

 πδήηεζε. 

 Δξγαιεία θσλήο. 

 Σειεζπλεδξίαζε. 

 Μελχκαηα πνιπκέζσλ. 
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Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Δπεμεξγαζηήο ζηνλ δνξπθφξν – OBP (On-Board Processor). 

2. ηαζκφο Γηαρείξηζεο – MS (Management Station). 

3. Σεξκαηηθφ Υξήζηε – RCST (Return Channel Satellite Terminal). 

4. Πχιεο – RSGW (Regenerative Satellite Gateway). 

5. Πάξνρνο Τπεξεζίαο Βίληεν – VSP (Video Service Provider). 

6. Γνξπθνξηθφο δέθηεο – STB (Set-Top Box). 

 

Ζ ζπλνιηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εγθαηαζηάζεθε 

ζηε Βξαδηιία απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 2.7. ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαίλεηαη θαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνγξάκκαηνο T@His. Σν πξφγξακκα T@His αλέπηπμε έλα 

ηαηξηθφ δίθηπν ζηελ πνιηηεία Para ηεο βφξεηαο Βξαδηιίαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

AmerHis. Πεξηειάκβαλε δχν ζηαζκνχο ζε απνκνλσκέλα κέξε (Breves, Portel) θαη ην 

ίδην λνζνθνκείν αλαθνξάο ζηελ αζηηθή πεξηνρή (Santa Casa Hospital). 

ην ζχζηεκα MEDNet ην λνζνθνκείν Santa Casa παξέρεη κία πχιε δηαδηθηχνπ 

(Internet gateway) γηα ηνπο θφκβνπο ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, έλαο 

δηαθνκηζηήο Jabber έρεη εγθαηαζηαζεί ζην Santa Casa Hospital. Σέινο, νη θαηλνχξγηνη 

θφκβνη ηνπ δηθηχνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ ηεξκαηηθψλ Advantech S4100 DVB-RCS, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο θφκβνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο T@His πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηεξκαηηθά EMS 2020 DVB-RCS.  

 

 

    

 

ρήκα 2.7: πλνιηθή αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ζηε Βξαδηιία 
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ηε ζπλέρεηα (ζρήκαηα 2.8, 2.9) απεηθνλίδνληαη νη ηνπνινγίεο ησλ δηθηχσλ, 

μερσξηζηά γηα θάζε πεξηνρή (Maranhao, Rio Grande do Sul). 

 

 

ρήκα 2.8: Σνπνινγία δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ 

(Maranhao) 

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα MEDNet ζα θάλεη ρξήζε 

Δπξσπατθνχ ηαηξηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηελ αληαιιαγή, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αληαιιαγή θαη παξνπζίαζε ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζα εθαξκνζηεί ην Δπξσπατθφ πξφηππν VITAL – ηψξα ISO/IEEE/CEN 

11073. Ζ εηαηξία VICOMTech (VT) ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ VITAL ζην ζχζηεκα MEDNet, εθαξκφδνληαο ηδηαίηεξα ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε κε ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα TEL@MED (@LIS-

2002).  
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ρήκα 2.9: Σνπνινγία δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή Rio Grande do Sul 

 

 

2.5 Δπηθνηλσληαθή δηαδξνκή 

 

2.5.1 Δπηθνηλσλία κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ηειεδηαζθέςεσλ νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζε απεπζείαο ζύλδεζε 
 

Ζ online επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ζηαζκψλ εξγαζίαο ηειεδηαζθέςεσλ 

(Teleconsult) πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλδέζεηο TCP/IP απφ ζεκείν ζε ζεκείν. Πέξα 

απφ ην ηέηαξην ζηξψκα OSI, ρξεζηκνπνηείηαη μαλά έλα εζσηεξηθφ πξσηφθνιιν. Οη 

εηθφλεο αληαιιάζζνληαη κφλν εάλ δελ ππάξρνπλ ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

απνκαθξπζκέλνπ επηθνηλσληαθνχ ζπλεηαίξνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ησλ δχν ζπλδεδεκέλσλ εθαξκνγψλ, απνζηέιινληαη κφλν 

ζχληνκεο εληνιέο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή online ηειεδηαζθέςεσλ 

αθφκα θαη κε ζπλδέζεηο κε ρακειφ bandwidth. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζπλίζηαηαη ε 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Πεξηγξαθή δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet  38 

απνζηνιή ησλ εηθφλσλ πξηλ ηελ ηειεδηάζθεςε, κέζσ ελφο κελχκαηνο εθηφο 

ζχλδεζεο. 

 

 

2.5.2 Ρνή εξγαζίαο ηειεδηαζθέςεσλ 
 

Ζ αθφινπζε ξνή εξγαζίαο αθνινπζείηαη απφ ηνπο ηαηξνχο ζην πξφγξακκα 

MEDNet. ην ζρήκα 2.10 απεηθνλίδεηαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ 

απνκνλσκέλε θιηληθή. 

 

 
 

 

ρήκα 2.10: Ρνή εξγαζίαο 1, ε απνκνλσκέλε θιηληθή δεηάεη κία δεχηεξε 

γλψκε 
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ην επφκελν ζρήκα (ζρήκα 2.11) παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζην θέληξν 

αλαθνξάο (λνζνθνκείν Santa Casa ζην Porto Alegre). Όηαλ ππάξρεη κία λέα εμέηαζε, 

ν εηδηθφ ηαηξφο πξνεηνηκάδεηαη θαη ζηέιλεη κία δεχηεξε γλψκε. 

 

 
 

ρήκα 2.11: Ρνή εξγαζίαο 2, ην λνζνθνκείν αλαθνξάο δέρεηαη ηηο εμεηάζεηο 

θαη ζηέιλεη κία δεχηεξε γλψκε 

 

ην ζρήκα 2.12 παξνπζηάδεηαη ην ηειεπηαίν βήκα ηεο ηειεδηάζθεςεο, ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ απνκνλσκέλε θιηληθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηαηξφο ηεο 

θιηληθήο ιακβάλεη ηε δεχηεξε γλψκε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη κία νξηζηηθή δηάγλσζε, ε νπνία δείρλεη φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ελφο εηδηθνχ, ηφηε ν αζζελήο κεηαθέξεηαη ζε έλα 

λνζνθνκείν αλαθνξάο. 
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Όηαλ ε δεχηεξε γλψκε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ρξεηάδεηαη ε 

παξέκβαζε θάπνηνπ εηδηθνχ, ηφηε ε ζπλέρεηα δελ είλαη απαξαίηεηε θαη ν αζζελήο δε 

ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζεί απφ ηελ πφιε ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηα 

κεηαθνξηθά θφζηε ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 
 

ρήκα 2.12: Ρνή εξγαζίαο 3, ε απνκνλσκέλε θιηληθή πεξηκέλεη ηε δεχηεξε 

γλψκε 
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Κεθάιαην 3 

 Αμηνιόγεζε αλαγθώλ 
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H Βξαδηιία είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε ρψξα απφ άπνςε γεσγξαθηθήο έθηαζεο, 

ε πέκπηε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ ρψξα κε πιεζπζκφ 183.888.841 θαηνίθνπο, θαη ε 

ηέηαξηε πην ππθλνθαηνηθεκέλε δεκνθξαηία ζηνλ θφζκν. Ζ επίζεκε γιψζζα είλαη ηα 

Πνξηνγαιηθά. Ζ Οκνζπνλδία απνηειείηαη απφ ηελ άξξεθηε έλσζε ησλ Πνιηηεηψλ, 

ηελ Οκνζπνλδηαθή Πεξηθέξεηα, θαη ηνπο Γήκνπο. Αξηζκεί ζήκεξα 

26 Πνιηηείεο θαη 5.564 Γήκνπο. Μία απφ ηηο δέθα κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ζηνλ 

θφζκν, ε ρψξα έρεη κηα νηθνλνκία επξέσο θάζκαηνο δξαζηεξηνηήησλ κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα επίπεδα αλάπηπμεο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηεο εμφξπμεο κεηαιιεπκάησλ θαη ηεο γεσξγίαο. Ζ ηερλνινγία θαη νη 

ππεξεζίεο δηαδξακαηίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν θαη εμειίζζνληαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο. 

 

3.1 Σξέρνπζα πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε 
 

To εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηεο Βξαδηιίαο (NHS) απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν 

δεκφζην ζχζηεκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε θπβέξλεζε, ην SUS (Sistema Unico de 

Saúde), ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, θαη έλα ηδησηηθφ ηνκέα, 

ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο θαη ηδησηηθνί επηρεηξεκαηίεο. 

Σν δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, SUS, ηδξχζεθε ην 1988 απφ ην ζχληαγκα ηεο Βξαδηιίαο, 

θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 3 βαζηθέο αξρέο ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο . Ζ θαζνιηθφηεηα δειψλεη φηη φινη νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ρσξίο θακία κνξθή δηάθξηζεο, φζνλ αθνξά 

ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, ην εηζφδεκα, ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην θχιν ή νπνηαδήπνηε 

άιιε κεηαβιεηή.  

Σν δεκφζην ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα είλαη ππεξβνιηθά ππνρξεκαηνδνηνχκελν 

θαη ζηεξείηαη πνηφηεηαο, αλ θαη απηφ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

εκαληηθά λνκηθά ζέκαηα, φπσο ε ξχζκηζε ηεο πληαγκαηηθήο ηξνπνινγίαο 29, 

αλακέλεηαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ θάπνηα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα. Σν 2006, ην πην 

αμηνζεκείσηα ζέκαηα πγείαο ήηαλ ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα, ε 

κεηξηθή ζλεζηκφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα απφ κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη ηε 

ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε εμσηεξηθά αίηηα (κεηαθνξά, βία θαη απηνθηνλία). 

Ζ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο είλαη επξέσο δηαζέζηκε ζηε Βξαδηιία θαη κπνξεί 

λα αγνξαζηεί ζε αηνκηθή βάζε, ή λα απνθηεζεί σο φθεινο εξγαζίαο (νη 

κεγαινεξγνδφηεο ζπλήζσο πξνζθέξνπλ νθέιε ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο). Ζ 

δεκφζηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε εμαθνινπζεί λα είλαη πξνζβάζηκε γηα εθείλνπο πνπ 

επηιέγνπλ λα απνθηήζνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο. Απφ ην Μάξηην ηνπ 2007, 

πεξηζζφηεξνη απφ 37 εθαηνκκχξηα Βξαδηιηάλνη είραλ θάπνηνπ είδνπο ηδησηηθή 

αζθάιηζε πγείαο. 

 

 

Δηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο: 

 

Τςειά πνζνζηά παηδηθήο ζλεζηκόηεηαο 
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Καηάζηαζε ην 2003: Δζληθφ πνζνζηφ 25,1 ζαλάησλ παηδηψλ αλά ρίιηεο 

γελλήζεηο, σζηφζν ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Βξαδηιίαο, ην πνζνζηφ απηφ 

θηάλεη ηνπο 37,7 ζαλάηνπο αλά ρίιηεο γελλήζεηο. 

 

Τςειά πνζνζηά κεηξηθήο ζλεζηκόηεηαο 

Καηάζηαζε ην 2003: Δζληθή εθηηκψκελν πνζνζηφ 73,1 ζαλάησλ κεηέξσλ αλά 

εθαηφ ρηιηάδεο γελλήζεηο παηδηψλ ην 2002. 

 

Τςειά πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο από κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο 

Καηάζηαζε ην 2003: Πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο εμαηηίαο θαξδηαθψλ παζήζεσλ  

θαη πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο 151,1 ζαλάησλ αλά εθαηφ ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο. Πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο εμαηηίαο θαξθίλνπ 72,7 ζαλάησλ αλά εθαηφ 

ρηιηάδεο θαηνίθνπο. 

 

Τςειά πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθά αίηηα 

(κεηαθνξά,  βία θαη απηνθηνλία) 

Καηάζηαζε ην 2003: Δζληθφ πνζνζηφ 71,1 ζαλάησλ αλά εθαηφ ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο -14,8% ησλ ζαλάησλ ην 2002. 

 

3.2 Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ 
 

Έλα δηαρξνληθφ πξφβιεκα ζηνλ θιάδν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ε 

παξνρή αξίζηεο πνηφηεηαο κέξηκλαο ζε πεξηνρέο πνπ είλαη δχζθνιν λα εμππεξεηνχλ, 

δαπαλεξφ λα εμππεξεηνχλ, ή απιψο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη επαξθψο. Οη ηαηξνί, 

δηθαηνινγεκέλα, αληηηίζεληαη ζην λα εξγάδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ νη ζπγθξνχζεηο 

είλαη ζπρλέο , θαη / ή ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δηφηη ράλνπλ ηελ επαθή κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο  θαη κε ην θπξίαξρν ξεχκα ηεο ηαηξηθήο. Με ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή 

αθφκε θαη ηελ εμάιεηςε ηέηνησλ κεηνλεθηεκάησλ, ε ηειεταηξηθή επηρεηξεί λα 

επαλνηθνδνκήζεη (δειαδή, λα θέξεη ηελ επαλάζηαζε) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Πξψηεο ηάμεσο ηερλνγλσζία κπνξεί λα γίλεη δηαζέζηκε αλά 

πάζα ζηηγκή, νπνπδήπνηε. 

Ζ εθαξκνγή Teleconsult παξέρεη κηα απνηειεζκαηηθή ιχζε απφ πιεπξάο 

θφζηνπο θαη ρξήζεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο θξίζεσλ ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Ζ 

απνκφλσζε απηή δεκηνπξγείηαη ηφζν απφ ηα γεσγξαθηθά δεηήκαηα (λεζηά θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο) φζν θαη απφ ηα αλζξσπνθεληξηθά δεηήκαηα (πφιεκνο, ξχπαλζε). 

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε έγθεηηαη, ελ κέξεη, ζε κηα δεκνθηιή αληίιεςε πνπ 

θπθινθνξεί ζε δηάθνξνπο ηαηξηθνχο θχθινπο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ ηειεταηξηθή. 

Απηή είλαη ε ηδέα ηεο: «ζάξσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη φρη ηνπ αζζελή». Ζ ηδέα εδψ 

είλαη λα ζεζπηζηεί έλα είδνο «ηζνδχλακεο πιεξνθνξίαο» κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο ηνπ αζζελνχο ζε ςεθηαθή κνξθή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηθξή ή 

θαζφινπ απψιεηα θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή κέζα απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθά 

δεδνκέλα, ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ ζα ραζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο άκεζεο εμέηαζεο 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Αμηνιφγεζε αλαγθψλ  44 

πξφζσπν κε πξφζσπν. Σν Teleconsult δείρλεη ζε έλα θπβεξλεηηθφ θφζκν, πψο ε 

"δσηηθφηεηα" κεηαηξέπεηαη ζε πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη θνηλφηεηεο απηέο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ ήηαλ κέρξη ηψξα είηε απξφζηηεο ή πνιχ δχζθνιν λα απνθηεζνχλ 

(καθξηλά ηαμίδηα θαη  δηακνλή ζε ηαηξηθά θέληξα). Ζ πξφζβαζε απηή επηηπγράλεηαη 

κφλν κέζσ ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμ’ απνζηάζεσο δηαβνχιεπζε 

κε έκπεηξνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο παξέρνληαο κηα πην γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε 

θαηαζηάζεηο θξίζεσλ θαη έθηαθηεο αλάγθεο ή ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 

3.2.1 Οη αλάγθεο ησλ ηαηξώλ 
 

Οη αλάγθεο ηνπ ηαηξψλ ζα εμαξηεζνχλ άκεζα απφ ην πξνθίι θαη ην πφζν 

αλεπηπγκέλεο είλαη νη πφιεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πηινηηθέο πεξηνρέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Μάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο ηηο αλάγθεο είλαη θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα φινπο ηνπο γηαηξνχο: 

 λα έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ζάξσζεο ψζηε 

λα εθηεινχλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο δηαγλψζεηο 

 λα έρνπλ online δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

 λα απνθηήζνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ψζηε λα ζπληάμνπλ κηα εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή 

θαηαρψξεζε θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο πεξηπηψζεηο 

 πξφζβαζε ζε πςειήο ηαρχηεηαο δηαδίθηπν, ψζηε νη γηαηξνί λα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε λέεο ζεξαπείεο 

 γηα ηνπο ηνπηθνχο γηαηξνχο θαη λνζνθφκεο, λα εθπαηδεχνληαη άκεζα ζηηο πιένλ 

δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δχζθνιε δηαδηθαζία 

δηάγλσζεο 

  λα απμεζεί ην πεδίν πηζαλήο παξέκβαζεο ησλ γηαηξψλ 

 

Γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Santa Casa απφ ην Porto 

Alegre, ε χπαξμε ππνζηήξημεο ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα κηθξά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ έλα ηνπηθφ 

ηερληθφ, απνθεχγνληαο ην πςειφ θφζηνο γηα ηε κεηαθίλεζε θαη ηε δηακνλή ελφο 

κεραληθνχ. Απηφ ην πξφζσπν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλαο εθπαηδεπφκελνο απφ κηα 

ηνπηθή ηερληθή ζρνιή, κπνξεί ζηελ αξρή λα βνεζήζεη θαη λα εθπαηδεχζεη 

ηνπο γηαηξνχο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο ζην πψο λα 

ιεηηνπξγνχλ ην ζχζηεκα. ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη ζηα λνζνθνκεία δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ 

πιεξνθνξηθή. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν ζελάξην ζηε Βξαδηιία θαη κε ηε 

ρξήζε ελφο ηνπηθνχ ηερληθνχ είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζεί απηφ ην είδνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

  

3.2.2 Αλάγθεο ππνδνκώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
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Διάρηζηεο απαηηήζεηο ππνδνκψλ γηα ηηο πηινηηθέο πφιεηο: 

 Παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (24 ψξεο) 

 Σειεθσληθή επηθνηλσλία 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν ή δνξπθνξηθή PPP ζχλδεζε 

 Τπνζηήξημε ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ 

 Έλα εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ 

Teleconsult θαη λα ρεηξηζηεί ηαηξηθφ εμνπιηζκφ (ππεξερνγξάθεκα, αμνληθή 

ηνκνγξαθία, κηθξνζθφπην, θιπ) 

 Απφθηεζε άκεζεο θαη θαιήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο γηαηξνχο ζηηο 

απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη ην λνζνθνκείν αλαθνξάο 

 Καιή επαθή θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ ηνπ 

Santa Casa θαη ηνπ CETA 

 

 

 

 

3.3 ελάξηα δνθηκαζηηθώλ πεξηνρώλ 
 

 Γηα ηo πξφγξακκα MEDNet ζηε Βξαδηιία επηιέρζεθαλ επηά πεξηνρέο. Σξεηο 

πεξηνρέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ, ηξεηο ηνπνζεζίεο ζην Rio Grande do Sul (RS),  

θαη κηα ζε κηα κεγάιε αζηηθή πεξηνρή, φπνπ βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν αλαθνξάο. 

Οη πξνεγνχκελεο πφιεηο Breves θαη Gurupá πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

πηινηηθέο πεξηνρέο ζην πξφγξακκα T@his, παξνπζηάζηεθαλ σο 

ζελάξηα αλάπηπμεο γηα ην πξφγξακκα MEDNet θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ KoM, ζην 

Darmstadt. Γπζηπρψο δελ πιεξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ππνδνκήο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην 3.2, έηζη επηιέρζεθαλ λέεο πφιεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MEDNet ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ απηέο νη αλάγθεο θαη λα 

απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ ήδε ζεκεησζεί ζηελ πνιηηεία Pará. 

Ζ θχξηα δηαθνξά ζηα ζελάξηα ησλ πξνγξακκάησλ T@his θαη MEDNet ζα είλαη  

πηζαλφηαηα ε θαηάζηαζε θηψρεηαο ησλ θνηλνηήησλ. Σν έξγν MEDNet ζηε Βξαδηιία 

απαηηεί πνιχ θαιχηεξεο ππνδνκέο απφ ηηο πφιεηο, θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ν εμνπιηζκφο γηα αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη πνιχ αθξηβφο θαη επνκέλσο δελ είλαη 

πνιχ ζχλεζεο λα βξεζεί ζηηο θησρέο απνκαθξπζκέλεο / απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

Ακαδνλίνπ. Ζ επίηεπμε απηνχ είλαη ηαπηφρξνλα κηα αληίθαζε γηα ηε βξαδηιηάληθε 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ιχζε πνπ βξέζεθε γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα ήηαλ λα 

επηιεγνχλ πφιεηο πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ππνδνκψλ θαη λα δηαηεζεί 

εθεί ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο. Χζηφζν, παξά ηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, νη άλζξσπνη πξέπεη αθφκα λα δηαλχνπλ κεγάιεο 

απνζηάζεηο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα δεχηεξε γλψκε απφ κηα εμεηδηθεπκέλε θαη 

έκπεηξε ηαηξηθή νκάδα. 
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Ζ κεηαθίλεζε απηψλ ησλ αζζελψλ ζε πεξηνρέο κε θαιχηεξε πγεηνλνκηθή 

ππνζηήξημε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: 

 

1. Μηα θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε, επεηδή νη αζζελείο δελ κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ 

ππφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε λσξίηεξα ζηηο γελέηεηξεο ηνπο 

2. Σξαχκαηα ιφγσ ησλ αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ηνπ άγλσζηνπ γηαηξνχ, 

ηεο έιιεηςεο νηθνγέλεηαο θαη θίισλ, θαη ηνπ άγρνπο 

3. Σν θφζηνο κεηαθνξάο (γηα ηνπο αζζελείο θαη κεξηθέο θνξέο θαη γηα ηνπο 

ζπγγελείο πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ) 

4. Σνλ θίλδπλν γηα ηνπο αζζελείο θαηά ηε κεηαθνξά, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο 

ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο θαθήο θαηάζηαζεο νξηζκέλσλ επαξρηαθψλ δξφκσλ 

5. Δθκεηάιιεπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηαηεζεί ζε άιινλ αζζελή πνπ ρξήδεη εμεηδηθεπκέλεο παξαθνινχζεζεο 

 

Οη πηινηηθέο πεξηνρέο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ην πξφγξακκα MEDNet βηψλνπλ 

ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Ο ζηφρνο είλαη λα μεπεξαζηνχλ απηνί νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο κέζσ ελφο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο. 

 

 

3.3.1 Γνκή ηνπ δηθηύνπ MEDNet 
 

Σν MEDNet ζηε Βξαδηιία δνθηκάδεη δχν δηαθνξεηηθά ζελάξηα. Έλα ζην Βνξξά, 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ πνιηηεία Maranhão, θαη έλα ζην 

Νφην, ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν πνιηηεηψλ είλαη 

πεξίπνπ 3.500 ρηιηφκεηξα. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο 

ππνδνκέο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην θιίκα, νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ην είδνο ησλ 

αζζελεηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ πιεζπζκφ. 

Σν ηαηξηθφ θέληξν αλαθνξάο γηα ηηο ηειεδηαβνπιεχζεηο είλαη ην Hospital Santa 

Casa θαη βξίζθεηαη ζην Porto Alegre (RS), ζηε Βξαδηιία. 

Σα αθφινπζα είλαη απνκαθξπζκέλα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul (RS): 

 

 Santa Casa de Alegrete (Alegrete) 

 Santa Casa de Misericordia de Pelotas (Pelotas) 

 Posto de Saúde Lagoa dos Tres Cantos (Lagoa dos Tres Cantos) 
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ρήκα 3.1: Απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζην RS (θφθθηλνη θχθινη) θαη ην Porto 

Alegre (θφθθηλν ηεηξάγσλν) φπνπ βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν αλαθνξάο 

 

Οη αθφινπζεο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο επηιέρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ακαδνλίνπ θαη βξίζθνληαη ζηελ πνιηηεία Maranhão (MA): 

 

 Centro de Diagnóstico e Tratamento São Carlos (Balsas) 

 Unidade Mista Casa de Saúde Menino Jesus (Fortaleza dos Nogueiras) 

 Hospital Municipal de Carolina (Carolina) 
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ρήκα 3.2: ηαζκνί εξγαζίαο ζηα Balsas (MA), Carolina (MA) θαη Fortaleza 

dos Nogueiras (MA) 

 

Οη γηαηξνί ζην λνζνθνκείν Santa Casa απφ ην Porto Alegre θαζψο θαη ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζα παξαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή Teleconsult. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Teleconsult, νη γηαηξνί πνπ βξίζθνληαη ζηα 

απνκαθξπζκέλα λνζνθνκεία ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ θαιχηεξεο δηαγλψζεηο γηα 

ηνπο αζζελείο ηνπο. Σν Santa Casa απφ ην Porto Alegre έρεη κηα νκάδα 

εηδηθψλ έηνηκε λα δψζεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο. 
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Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ζε έλα γεληθφ γηαηξφ πνπ βξίζθεηαη ζε κηα απνκαθξπζκέλε 

πεξηνρή λα απεπζπλζεί ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο, ζε έλαλ εηδηθφ γηαηξφ, γηα κηα 

δεχηεξε γλψκε θαη ζπκβνπιέο ζηηο πην δχζθνιεο πεξηπηψζεηο. 

 

3.3.2 Σν πεξηβάιινλ ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 
 

Τν πεξηβάιινλ ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul 

 

Κιίκα: 

 

To Rio Grande do Sul βξίζθεηαη εληφο ηεο Νφηηαο Δχθξαηεο Εψλεο θαη έρεη έλα 

ππνηξνπηθφ (ή εχθξαην) θιίκα. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο επνρέο θαη νη βξνρνπηψζεηο είλαη 

θαιά θαηαλεκεκέλεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αιιά πεξηζηαζηαθά κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ μεξαζίεο. Οη ρεηκεξηλνί κήλεο, Ηνχληνο κέρξη επηέκβξηνο, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηηο ζθνδξέο βξνρνπηψζεηο θαη απφ ηνπο θξχνπο λφηηνπο αλέκνπο, πνπ 

νλνκάδνληαη minuanos, νη νπνίνη κεξηθέο θνξέο κεηψλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζην 

ζεκείν ςχμεο, εηδηθά ζηνπο νξεηλνχο δήκνπο, φπνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ 

ρηνλνπηψζεηο. Σν θαινθαίξη, ε ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη ζηνπο 30 ° C. Οη πεξηπηψζεηο 

ειίαζεο δελ είλαη ζπάληεο. 

 

 

 
 

 

ρήκα 3.3: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή Rio Grande do Sul 
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ρήκα 3.4: Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 

 

 
 

ρήκα 3.5: Μέζε εηήζηα βξνρφπησζε 
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Τν πεξηβάιινλ ζηελ πνιηηεία Maranhão 

 

Κιίκα: 

 

Σν θιίκα είλαη δεζηφ, θαη ην έηνο ρσξίδεηαη ζε κηα πγξή θαη κηα μεξή επνρή πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιηθή πγξαζία. Ζ ζεξκφηεηα, σζηφζν, δηαθνξνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηηο αθηέο ιφγσ ησλ λνηηναλαηνιηθψλ αλέκσλ. Ζ δπηηθή πεξηνρή ηνπ 

Maranhão είλαη κέζα ζηελ ηζεκεξηλή πεξηνρή, κε πςειά επίπεδα ζεξκνθξαζίαο.  

Χζηφζν, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνιηηείαο ην θιίκα είλαη ηξνπηθφ θαη ππάξρνπλ 

δηάζπαξηεο βξνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ έηνπο. Ζ πξσηεχνπζα - 

São Luís - θαη ε αθηή, κε έλα δεζηφ θαη εκη-πγξφ ηξνπηθφ θιίκα, έρεη 

ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 22 º C θαη 32 º C. 

 

 
 

ρήκα 3.6: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία πεξηνρήο Ακαδνλίνπ (Maranhao) 

 

 

3.3.3 Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο 
 

Σν Santa Casa είλαη έλα γεληθφ λνζνθνκείν, πνπ βξίζθεηαη ζην Porto Alegre, 

ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Rio Grande do Sul (RS), θαη εμππεξεηεί φινπο ηνπο ηαηξηθνχο 

ηνκείο. Γη 'απηφ, ην ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ επηά  λνζνθνκεία, πνπ έρνπλ 1.257 

θιίλεο, ζπλνιηθά. Σν Santa Casa δελ θξνληίδεη κφλν ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Porto Alegre, 

αιιά θαη ηνπο αζζελείο απφ άιιεο πφιεηο ηεο πνιηηείαο RS. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 

43% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Santa Casa παξέρνληαη ζε 

απηνχο ηνπο αζζελείο απφ ηελ επαξρία. 

Πνιινί αζζελείο κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν Santa Casa γηα δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη εμνπιηζκνχ ζηηο πφιεηο καθξηά 

απφ ην Porto Alegre. Ο επαξρηαθφο ηαηξφο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζπρλά 

ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεπηεί έλαλ εηδηθφ ζην Santa Casa, αθφκε θαη γηα κηα δεχηεξε 

γλψκε. 

Σν Santa Casa εθηειεί 5000 ππεξερνγξαθήκαηα, 4500 αμνληθέο ηνκνγξαθίεο 

(CT) θαη 900 καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο (MRI) αλά κήλα.  

Σν Santa Casa βαζίδεηαη ζε δχν νκάδεο ηαηξψλ κε δηαθνξεηηθέο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο εηδηθφηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ κέζσ 
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ηειεδηάζθεςεο. Οη νκάδεο έρνπλ επηθεθαιή ηελ Dra. Fabiane Sesti θαη 

επηθεληξψλνληαη ζε γεληθά ππεξερνγξαθήκαηα θαη αμνληθέο ηνκνγξαθίεο. 

 

 
 

 
 

ρήκα 3.7: Ννζνθνκείν Santa Casa ζην Porto Alegre 
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3.3.4 Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 
 

Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Rio Grande do Sul (RS): 

 

Alegrete (RS), Pelotas (RS), Lagoa dos Tres Cantos (RS) 

 Οη κηθξέο πφιεηο ζηελ Rio Grande do Sul ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε 

ελφο θαηνίθνπ-ηαηξνχ, ν νπνίνο ζπλήζσο εμαζθεί νηθνγελεηαθή ηαηξηθή. Έλα θαιφ 

παξάδεηγκα εμάζθεζεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο είλαη ε πεξίπησζε ηεο πφιεο Lagoa 

dos Tres Cantos, φπνπ ν Dr. Marcos Dalsasso, έλαο γεληθφο ηαηξφο, βνεζά ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πφιεο, δηαηεξψληαο κηα ξνπηίλα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη 

παξαπέκπνληαο ηηο πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ζε άιια ηαηξηθά θέληξα ζηηο 

κεγαιχηεξεο πφιεηο ή ζην λνζνθνκείν ηνπ Porto Alegre (Santa Casa). 

Σν 2000, ε πφιε εθάξκνζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο πνπ δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Τπήξμε κηα αξθεηά ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

Γεκάξρνπ, πνπ πινπνίεζε ην πξφγξακκα “Αγάπε γηα ηε Εσή”. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ 

γηα ηελ πγεία. Πιένλ φινο ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο έρεη θαηαρσξεζεί ζε απηή βάζε 

δεδνκέλσλ. 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο RS ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ είλαη πνιχ ζπρλή θαη 

απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηηο πνιιέο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ. Δίλαη επίζεο 

γλσζηφ φηη ε Rio Grande do Sul είλαη κηα ελδεκηθή πνιηηεία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ  

θπζηηθέο λφζνπο θαη άιιεο νγθνινγηθέο θαη αγγεηαθέο παζήζεηο. 

 

Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ: 

 

Balsas (MA), Fortaleza dos Nogueiras (MA) θαη Carolina (MA) 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ RS. Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο είλαη ρεηξφηεξε ιφγσ ησλ 

πςειφηεξσλ επηπέδσλ θηψρεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία 

αζζελψλ γηα ηελ πεξηνρή απηή, φπνπ νη θχξηνη ιφγνη ζλεζηκφηεηαο είλαη νη εμήο: 

 αζζέλεηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο 

 αζζέλεηεο ζρεηηθέο κε ηε γέλλεζε 

 αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο 

 κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο 

 εμσηεξηθά αίηηα 

 ηξαπκαηηθέο παζήζεηο πνπ νθείινληαη ζε αηπρήκαηα πινίσλ 

Μεξηθέο θνηλέο αζζέλεηεο είλαη: ε δηάξξνηα, ε εινλνζία, ε θπκαηίσζε, ν 

ηπθνεηδήο ππξεηφο, ε επαηίηηδα, ε ιεπηνζπείξσζε, ν θίηξηλνο ππξεηφο, ν ηέηαλνο. 

Δθηηκάηαη φηη 35% κε 40% ησλ ζπλνιηθψλ ηαηξηθψλ εμφδσλ ησλ πφιεσλ δαπαλψληαη 

ζε ζεξαπείεο ζε άιια αζηηθά θέληξα. Πέξα απ’ απηφ, ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζηε 

δηαζεζηκφηεηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπνπ έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο. 
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3.3.5 Οκάδεο αζζελώλ 
 

Ζ θαηεγνξία ησλ αζζελψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ην ζχζηεκα Teleconsult 

ζηελ RS είλαη θπξίσο ε νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηηο 

γελέηεηξεο πφιεηο ηνπο ζην λνζνθνκείν Santa Casa γηα δηάγλσζε 

θαη  ζεξαπεία ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ζηηο πεξηνρέο καθξηά απφ ην 

Porto Alegre. Ζ εμνηθνλφκεζε ζηα έμνδα κεηαθνξάο, ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο 

αζζελείο θαηά ηε κεηαθνξά θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί ζε άιιν αζζελή πνπ ρξήδεη   εμεηδηθεπκέλεο 

παξαθνινχζεζεο είλαη νξηζκέλα απφ ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεδηαζθέςεσλ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ ε θαηεγνξία ησλ αζζελψλ κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ζηελ RS. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη 

θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο πξνζβάιινπλ ηνλ πιεζπζκφ ζηελ 

ΜΑ, ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ θηψρεηαο, ηεο θαθήο ππνδνκήο 

θαζψο επίζεο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ Βφξεηαο θαη Νφηηαο Βξαδηιίαο. 

Ο λφηνο είλαη πινχζηνο ζε πνηάκηα, βξνρέο θαη πγξαζία: απηφ δηεπθνιχλεη ηε δηάδνζε 

ελφο επξένο θάζκαηνο αζζελεηψλ, ηδίσο ζε κηθξά ρσξηά ("ribeirinhos"), φπνπ νη 

άλζξσπνη δνπλ ζε "Palafitas".  

 

 
 

ρήκα 3.8: πίηηα “Palafitas” ζε κία πεξηνρή “ribeirinhos” 

 

 

3.3.6 Πεξηγξαθή πεξηνρώλ εγθαηάζηαζεο     

 

3.3.6.1 Alegrete (RS) 
 

Ιαηξηθό πξνζσπηθό: 

50 γηαηξνί εμεηδηθεπκέλνη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

2 αθηηλνιφγνη 

2 ηερλνιφγνη αθηηλνινγίαο 

6 ηερληθνί αθηηλνινγίαο 
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Μφλν ην 2% ησλ πεξηπηψζεσλ πξέπεη λα παξαπεκθζεί ζην Porto Alegre γηα  

δηάγλσζε κέζσ εηθφλαο θαη ζεξαπεία, αθνχ ην λνζνθνκείν απαξηζκεί έλαλ αμνληθφ 

ηνκνγξάθν, ηέζζεξα κεραλήκαηα γηα αθηηλνγξαθίεο (X-rays) θαη δχν κεραλήκαηα 

γηα ππέξερνπο. Σν λνζνθνκείν δελ δηαζέηεη καγλεηηθφ ηνκνγξάθν (magnetic 

resonance imaging) θαη αθηηλνζεξαπεία. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θαη επίζεο γηα 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη κηα δεχηεξε γλψκε ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε πνπ 

έγηλε απφ ηνλ ηνπηθφ γηαηξφ νη αζζελείο πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ ζην Porto Alegre, πνπ 

βξίζθεηαη 490 ρηιηφκεηξα απφ ην Alegrete. 

 

3.3.6.2 Pelotas (RS)  
 

Ιαηξηθό Πξνζσπηθό: 

Γηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 850 επαγγεικαηίεο, κέζα ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη ηαηξνί, ηερληθνί, λνζνθνκεηαθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο 

θαη πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο. 

Σν Santa Casa de Pelotas παξέρεη άξηζηεο θαη πξφηππεο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γηα ηελ πιεζπζκφ ηεο λφηηαο πεξηνρήο ηεο  πνιηηείαο Rio Grande do Sul. 

Σν ίδξπκα απηφ επειέγε κεηαμχ άιισλ, ιφγσ ηεο ππνδνκήο θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet, ηδίσο 

ζηνλ ηνκέα ηεο CT. 

 

3.3.6.3 Lagoa dos Tres Cantos (RS) 
 

Ιαηξηθό Πξνζσπηθό: 

1 γεληθφο γηαηξφο 

2 λνζνθφκνη 

3 ηερληθνί λνζνθφκνη 

1 νδνληίαηξνο 

1 δηαηξνθνιφγνο 

1 ςπρνιφγνο 

1 γπλαηθνιφγνο (δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

Ζ πφιε δελ έρεη λνζνθνκείν, κφλν κηα βαζηθή κνλάδα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κε δχν θιίλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. Γίλνληαη 

θαζεκεξηλά θηλεηέο ζπλεδξίεο ρσξίο πξνεγκέλεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο. Μηα 

αθηηλνγξαθία είλαη δηαζέζηκε ζε γεηηνληθή πφιε 6 ρηιηφκεηξα καθξηά. Πεξίπινθεο 

εμεηάζεηο εθηεινχληαη κφλν ζε έλα λνζνθνκείν ζηελ πφιε Passo Fundo 75 ρηιηφκεηξα 

καθξηά θαη, αλάινγα κε ηελ  βαξχηεηα ηεο πεξίπησζεο ζην λνζνθνκείν 

Santa Casa ζην Porto Alegre 295 ρηιηφκεηξα καθξηά.  

Όηαλ ξσηήζεθε γηα ηε ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ην MEDNet γηα ηνλ 

πιεζπζκφ, ν ηνπηθφο γηαηξφο δήισζε φηη ε δπλαηφηεηα λα έρεη κηα δεχηεξε γλψκε 

απφ έλαλ εηδηθφ πνπ βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο ζην Porto Alegre  

επηηαρχλεη ηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή  δηαδηθαζία, αθνχ κπνξεί λα παξαπέκςεη 
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ηνλ αζζελή άκεζα ζην θαηάιιειν γηα ηελ αζζέλεηα εηδηθφ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εμέηαζεο. Υσξίο ην ζχζηεκα ηειεταηξηθήο, ν αζζελήο έξρεηαη κε έλα ζχκπησκα ζηε 

κνλάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη αλ ε ππφζεζε είλαη πεξίπινθε, ν γηαηξφο πξέπεη  

λα ζηείιεη ηνλ αζζελή ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο. Ο 

αζζελήο έπεηηα επηζηξέθεη ζηελ πφιε κε ηελ δηάγλσζε θαη κφλν ηφηε πξνσζείηαη ζε 

έλαλ εηδηθφ γηα ζεξαπεία. Απηφ δεκηνπξγεί πνιιά έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο γηα 

απηνχο ηνπο αζζελείο, πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Οη πην θνηλέο αζζέλεηεο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηε κνλάδα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο είλαη: θπζηηθή ιηζίαζε, λεθξηθή ιηζίαζε, αλεχξπζκα ζηελ θνηιηαθή 

ανξηή, φγθνη θαη θχζηεο ζηα θνηιηαθά φξγαλα, νζθπαιγίεο, εξγαηηθά αηπρήκαηα 

(γεσξγία), αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο (ρεηκεξηλή πεξίνδνο), γαζηξεληεξίηηδα (ζεξηλή 

πεξίνδνο). 

 

3.3.6.4 Balsas (MA) 
 

Ιαηξηθό Πξνζσπηθό: 

1 αθηηλνιφγνο 

1 γπλαηθνιφγνο / καηεπηήξαο 

1 λεπξνιφγνο (κία θνξά ην κήλα) 

1 γεληθφο γηαηξφο 

Ζ θιηληθή Sao Carlos είλαη ε πξφηππε ζηελ πεξηνρή ηεο Balsas γηα ηε δηάγλσζε 

κέζσ εηθφλαο  θαη γηα ηαηξηθέο ζπλεδξίεο. Παξ’ φια απηά, ην θχξην πξφβιεκα 

εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο κφληκνπ λεπξνιφγνπ πνπ ζα θάλεη δηαγλψζεηο ζε 

εμεηάζεηο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο θαη ζηελ έιιεηςε ΜRI κεραλεκάησλ γηα 

άιινπο ηχπνπο εμεηάζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηνπο 

αζζελείο ζε άιια θέληξα πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξεο πφιεηο. Ο λεπξνιφγνο 

επηζθέπηεηαη ηελ θιηληθή κφλν κία θνξά ην κήλα. 

Ο ππεχζπλνο ηνπηθφο γηαηξφο, Dr Ηsaac Tenorio, είπε φηη ζε πνιιέο εμεηάζεηο 

ππάξρνπλ αθφκα θάπνηεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή δηάγλσζε θαη ε ρξήζε 

ηεο ηειεταηξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ε δπλαηφηεηα γηα κηα δεχηεξε γλψκε 

απφ άιια θέληξα ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εμεηάζεσλ 

απεηθφληζεο πνπ εθηεινχλ. 

 

3.3.6.5 Fortaleza dos Nogueiras (MA) 
 

Ιαηξηθό Πξνζσπηθό: 

1 αθηηλνιφγνο 

1 γεληθφο γηαηξφο 

3 ρεηξνχξγνη νδνληίαηξνη 

12 βνεζνί λνζνθφκνη 

Σν λνζνθνκείν έρεη κφλν έλα κεράλεκα ππεξήρσλ θαη έλαλ αθηηλνιφγν πνπ 

θάλεη δηάγλσζε κέζσ εηθφλαο. Ζ ππνδνκή απηή είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 
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είλαη αξθεηή γηα λα θαιχςεη ηε δήηεζε ησλ αζζελψλ. ε απηφ ην ζελάξην ζπκβάιιεη 

θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, φπνηε απαηηείηαη κηα δεχηεξε γλψκε απφ 

άιιν ηαηξφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη αζζελείο πξέπεη λα παξαπεκθζνχλ ζηελ πφιε 

Teresina, πνπ βξίζθεηαη 520 ρηιηφκεηξα καθξηά. 

 

3.3.6.6 Carolina (MA) 

 

Ιαηξηθό Πξνζσπηθό: 

1 γπλαηθνιφγνο / καηεπηήξαο 

1 ηξαπκαηνιφγνο – νξζνπεδηθφο 

1 παηδίαηξνο 

1 θαξδηνιφγνο 

4 γεληθνί γηαηξνί 

2 γεληθνί ρεηξνχξγνη 

1 ηερληθφο αθηηλνιφγνο 

2  λνζνθφκνη 

4 ηερληθνί λνζνθφκνη 

9 βνεζνί λνζνθφκνη 

Σν λνζνθνκείν έρεη κφλν έλα θνξεηφ κεράλεκα ππεξήρσλ κε πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο γηα λα παξαθνινπζεί φινπο ηνπο αζζελείο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

είλαη έγθπεο γπλαίθεο πνπ ρξεηάδεηαη πξνγελλεηηθφ έιεγρν. Μηα ζπλεζηζκέλε 

θαηάζηαζε είλαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλακνλήο γηα λα πξνγξακκαηηζηεί κηα 

εμέηαζε θαη, γηα πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο, ε αλάγθε γηα κηα δεχηεξε 

γλψκε απφ άιινλ εηδηθφ. Όηαλ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε, 

παξαπέκπνληαη ζε άιιεο πφιεηο κε θαιχηεξε ππνδνκή, φπσο γηα παξάδεηγκα,  ζην 

Imperatriz, ην νπνίν βξίζθεηαη 230ρικ απφ ηελ Carolina. Απηφ είλαη πνιχ άβνιν, 

δεδνκέλνπ φηη άλζξσπνη απηνί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο, ηξνθίκσλ θαη δηακνλήο ζε άιιε πφιε. 
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4.1 Σν κνληέιν αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο 

 

4.1.1 Δηζαγσγή 
 

Ζ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο είλαη απιψο νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ. Οη 

άλζξσπνη ηε ρξεζηκνπνηνχλ θάζε κέξα, θαη ρξνλνινγείηαη πξηλ ηα πξψηα γξαπηά 

ηζηνξηθά θείκελα. Χζηφζν ε θπζηθή αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηα θφζηε θαη ηα νθέιε 

είλαη νξηζκέλεο θνξέο αλεπαξθήο, φηαλ νη ελαιιαθηηθέο είλαη πνιχπινθεο ή ηα 

δεδνκέλα αβέβαηα. Σφηε ρξεηαδφκαζηε ηππηθέο ηερληθέο ψζηε ε ζθέςε καο λα 

παξακείλεη δηαπγήο, ζπζηεκαηηθή θαη νξζνινγηθή. Οη ηερληθέο απηέο ζπληζηνχλ έλα 

κνληέιν γηα ηελ πινπνίεζε κηαο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο. Πεξηιακβάλνπλ κηα 

πνηθηιία κεζφδσλ: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 Καζνξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ, κε ηξφπν πνπ λα θαζηζηά δίθαηε ηε ζχγθξηζή 

ηνπο. 

 Πξνζαξκνγέο  φηαλ ηα νθέιε θαη ηα θφζηε εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. 

 Τπνινγηζκφο ηεο αμίαο ζε επξψ ησλ πξαγκάησλ εθείλσλ πνπ δελ εθθξάδνληαη 

ζπλήζσο ζε επξψ. 

 Αληηκεηψπηζε  πεξηπηψζεσλ κε αβέβαηα δεδνκέλα. 

 χλνςε ησλ παξαπάλσ θαη δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ πξνηχπνπ κε θφζηε θαη 

νθέιε πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ φηη νη ηερληθέο είλαη κφλν εξγαιεία. Γελ 

είλαη ε νπζία. Ζ νπζία είλαη ν αλαιπηήο λα έρεη θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, θαη λα θαηαζηεί ζαθέο εμαξρήο, όηη ηα θόζηε 

θαη ηα νθέιε πνπ  ππνινγίδνληαη ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή αλάιπζε δελ αθνξνύλ 

κόλν νηθνλνκηθά κεγέζε. Καηά ηελ εθπόλεζε ηελ αλάιπζεο ιακβάλνληαη ππόςε 

νη επξύηεξεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο κίαο παξέκβαζεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ ζε έλα πξόγξακκα 

ηειεταηξηθήο ή ε αλαβάζκηζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ ζε κία 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε. Ζ νπζηώδεο δηαθνξά ηεο αλάιπζεο θόζηνπο 

νθέινπο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη όια απηά ηα κεγέζε εθθξάδνληαη απνθιεηζηηθά 

ζε λνκηζκαηηθνύο όξνπο.   

 

4.1.2 Σν πιαίζην αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο 
 

Αθφκα θαη φηαλ ηα θφζηε θαη ηα νθέιε έρνπλ κεηξεζεί πιήξσο, νη κεηξήζεηο 

απηέο ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ λφεκα εάλ δελ ηεζνχλ ζε έλα πιαίζην. Ζ αλάιπζε 

θφζηνπο-νθέινπο παξέρεη ην πιαίζην απηφ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε 

κηα απφθαζε είλαη αλαγθαία θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

αθαδεκατθφ θιάδν, φπσο ε νηθνλνκία ή ε θνηλσληνινγία, ή ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 
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πεδίν δεκφζηαο ή ηδησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη πβξίδην δηαθφξσλ ηερληθψλ απφ 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ. 

ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο ζέηεη ηφζν ηα θφζηε φζν 

θαη ηα νθέιε ζε πξφηππεο κνλάδεο (ζπλήζσο επξψ), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ άκεζα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη δχζθνιν λα ηεζνχλ ηα νθέιε ζε 

επξψ, νπφηε ρξεζηκνπνηνχκε αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία είλαη 

κηα ηερληθή ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρνπλ δχν 

επηινγέο βειηίσζεο ελφο νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ίδηα 

δηάζσζε αλζξψπηλσλ δσψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, επηιέγνπκε αλάκεζα ζηηο δχν κε 

βάζε ην ειάρηζην θφζηνο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο απφ ηελ 

αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε απφπεηξα πνπ ε πξψηε θάλεη λα 

πνζνηηθνπνηήζεη ηα νθέιε θαη ηα θφζηε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Χζηφζν, ε αλάιπζε 

νθέινπο-θφζηνπο ζπάληα επηηπγράλεη ην ηδαληθφ, λα κεηξήζεη δειαδή φια ηα νθέιε  

θαη ηα θφζηε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, έηζη ε δηάθξηζε είλαη απιψο κηα δηαθνξά ζην 

βαζκφ θαη φρη ζην είδνο. 

 

4.1.3 Σα βήκαηα ζηελ αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο 
 

Γελ ππάξρεη «βηβιίν ζπληαγψλ» γηα ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο. Κάζε 

αλάιπζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη απαηηεί πξνζεθηηθή θαη θαηλνηφκα ζθέςε. Δίλαη 

ρξήζηκν, σζηφζν, λα ππάξρεη κηα ηππνπνηεκέλε αθνινπζία βεκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ. Τπάξρεη ζπλνρή απφ ηε κηα αλάιπζε ζηελ άιιε, ην νπνίν είλαη 

ρξήζηκν ηφζν γηα ηνπο αλαιπηέο πνπ δηεμάγνπλ ηε κειέηε φζν θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 

πνπ δηαβάδνπλ ηελ έθζεζε. 

Πξνθαλψο, ηα βήκαηα δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλαιπηή ζε 

απνκφλσζε αιιά ζα ρξεηαζηνχλ δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ ππεχζπλν ιήςεο απφθαζεο 

θαη άιινπο, ε ζπιινγή κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο πιεξνθνξηψλ θαη ε ρξήζε αλαιπηηθψλ 

ηερληθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ν αλαιπηήο πξνρσξά, ν ππεχζπλνο ιήςεο 

απφθαζεο λα έρεη επίγλσζε ηεο κνξθήο ηεο αλάιπζεο θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ 

γίλνληαη. 

 

Μία ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ βεκάησλ αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

1. Δμεηάζηε ηηο αλάγθεο, ζεσξείζηε πεξηνξηζκνχο, θαη δηαηππψζηε ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο. Γειψζηε ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία ηα θφζηε θαη ηα 

νθέιε ζα αμηνινγεζνχλ. 

2. Καζνξίζηε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ 

αλαιπηή λα ηηο ζπγθξίλεη δίθαηα. Δάλ κηα επηινγή αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε κηα 

πεξίπησζε αλαθνξάο, δηαζθαιίζηε φηη ε βαζηθή πεξίπησζε έρεη 

βειηηζηνπνηεζεί. 

3. Αλαιχζηε απμεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζπγθεληξψζηε ζηνηρεία γηα ην θφζηε θαη ηα 

νθέιε. πκπιεξψζηε ηα θφζηε θαη ηα νθέιε ζε βάζνο ρξφλνπ ζε έλα 

ππνινγηζηηθφ θχιιν. 
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4. Δθθξάζηε ηα ζηνηρεία απηά ζε κηα έγθπξε πξφηππε κνλάδα κέηξεζεο. (γηα 

παξάδεηγκα, κεηαηξνπή νλνκαζηηθψλ επξψ ζε ζηαζεξά) 

5. Δθηειέζηε ην ληεηεξκηληζηηθφ κνληέιν. Γείηε ηη εθηίκεζε δίλεη ε θαζαξή 

παξνχζα αμία (ΚΠΑ).  

6. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε επξψ, πξνηείλεηε αηηηνινγεκέλα κηα εθ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

 

Απηή ε ζεηξά είλαη ν πξνηηκψκελνο ηξφπνο γηα λα δνκεζεί ε έθζεζε ηεο αλάιπζεο 

νθέινπο-θφζηνπο. 

 

4.1.4 Ζ ζεκαζία ηεο νπηηθήο ζηελ αλάιπζε 

 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο ν αλαιπηήο νθείιεη 

λα εξγάδεηαη κε ζπλέπεηα, έρνληαο μεθάζαξε νπηηθή. Σίλνο ηα θφζηε θαη ηα νθέιε 

αμηνινγνχληαη; Ο αλαιπηήο δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα κνλαδηθή νπηηθή. Ζ θπβέξλεζε 

κπνξεί λα επηιέμεη ζηελή δεκνζηνλνκηθή νπηηθή, γηα παξάδεηγκα, ή επξεία θνηλσληθή 

νπηηθή, ή θαη ηα δχν. Όπνηα θαη αλ είλαη ε νπηηθή πνπ ζα επηιεγεί, θάζε αλάιπζε 

πξέπεη λα έρεη κηα κνλαδηθή νπηηθή θαη απηή πξέπεη λα δειψλεηαη κε ζαθήλεηα απφ 

ηελ αξρή. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα θφζηνο απφ ηελ νπηηθή ελφο αηφκνπ κπνξεί λα είλαη 

φθεινο απφ ηελ νπηηθή ελφο άιινπ. Απηφ πνπ είλαη πξνθαλέο ελψ δειψλεηαη, 

σζηφζν, κεξηθέο θνξέο δελ είλαη πξνθαλέο ελ κέζσ κηαο αλάιπζεο. Να ππνινγηζηνχλ 

νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη σο φθεινο ή σο θφζηνο; Να ζεσξεζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη σο φθεινο σο θφζηνο γηα ην έξγν; Οη απαληήζεηο εμαξηψληαη 

απφ ηελ νπηηθή. 

Αλ ηελ απφθαζε ιακβάλεη έλα άηνκν, ηφηε κηα αλάιπζε απφ κηα νπηηθή είλαη 

ζπρλά επαξθήο. Αλ φκσο επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

πξνζψπσλ ή νκάδσλ, ηφηε ελδερνκέλσο λα είλαη απαξαίηεηεο πεξηζζφηεξεο 

αλαιχζεηο. Έζησ ε απφθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θέληξνπ ςπραγσγίαο ζε έλα 

εζληθφ πάξθν. Ο αλαιπηήο πνπ ζα παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνλ ππνπξγφ πξέπεη λα μέξεη 

πσο ζα θαίλεηαη ην έξγν αλ εμεηαζηεί απφ ηε γεληθή θνηλσληθή νπηηθή (φια ηα θφζηε 

θαη ηα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο), απφ ηε δεκνζηνλνκηθή νπηηθή, θαη απφ ηελ νπηηθή 

ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ. 

Ζ νπηηθή νξίδεη ην «εληφο νκάδαο» θαη ην «εθηφο νκάδαο». Δληφο νκάδαο είλαη 

εθείλνη νη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ζηελ αλάιπζε. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνηεζεί  φηη εληφο νκάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φινη νη θάηνηθνη κηαο πφιεο. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ έλα κέξνο ησλ πφξσλ ησλ 

θαηνίθσλ εμαληιεζνχλ, ππάξρεη θφζηνο πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί. Αλ θάπνηνη απφ 

ηνπο πφξνπο δνζνχλ ζε άηνκα εθηφο πφιεο, ππάξρεη έλα θφζηνο πνπ πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί επίζεο. Δάλ έλαο θάηνηθνο, σζηφζν, δψζεη  πφξνπο ζε άιιν θάηνηθν θαη 

ηίπνηα δελ εμαληιεζεί, ηφηε νη ζπλνιηθνί πφξνη δελ επεξεάδνληαη θαη δελ πξέπεη λα 
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ππνινγηζηεί θαλέλα φθεινο ή θφζηνο. Μηα κεηαβηβαζηηθή πιεξσκή έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

Παξάιιεια κε ην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο, πξέπεη 

θαλείο λα επηιέμεη ηηο παξακέηξνπο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ νπηηθή ηεο αλάιπζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή κε 

ηελ νπνία γίλεηαη ε αλάιπζε. 

 

4.1.5 Οη ζπληζηώζεο κηαο αλάιπζεο νθέινπο-θόζηνπο 

Όιεο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα 

κνληεινπνηεζνχλ κε ηνλ ίδην ηππνπνηεκέλν ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο σο γεληθφ 

πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ηηο ίδηεο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο: 

 Έλα πίλαθα παξακέηξσλ. 

 Έλα κνληέιν απμεηηθψλ επηδξάζεσλ.  

 Έλα πίλαθα κε ηα θφζηε θαη ηα νθέιε ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 Έλα πίλαθα ησλ πηζαλψλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη κηα ζηαηηζηηθή θαη 

γξαθηθή αλάιπζε ησλ ΚΠΑ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Απηά ηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 4.1. 
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ρήκα 4.1: Ζ γεληθή ξνή ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο 

 

Ζ πξψηε ζπληζηψζα απηνχ ηνπ επελδπηηθνχ κνληέινπ είλαη ν πίλαθαο 

παξακέηξσλ, ν νπνίνο είλαη κηα ιίζηα κε κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ππνινγηζηνχλ ηα θφζηε θαη ηα νθέιε. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ηα θφζηε φζν θαη ηα 

νθέιε ελφο έξγνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνληαη απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο θνηλφηεηαο. Αληί λα επαλαπιεθηξνινγείηαη ν ξπζκφο θάζε θνξά πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε έλα ηχπν εληφο ηνπ πίλαθα κε ηα θφζηε θαη ηα νθέιε, είλαη θαιχηεξν 

λα εηζάγεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ παξακέηξσλ θαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφλ ζε άιια 

κέξε ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ, φπσο απαηηείηαη. Αλ θαη δελ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην, ε ρξήζε ελφο πίλαθα παξακέηξσλ δηεπθνιχλεη επίζεο φια ηα είδε ησλ 

«what if» αλαιχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο θαη ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ. Απινπνηεί ην έξγν ηνπ αλαιπηή φηαλ αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ, απαίηεζε θιεηδί ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ. Αληί λα ςάρλεη ζε νιφθιεξν 

ην κνληέιν φια ηα ζεκεία φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ  

ν αλαιπηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηηκή ζηνλ πίλαθα παξακέηξσλ, θαη φιεο νη ρξήζεηο 

ηνπ ζην κνληέιν νθέινπο-θφζηνπο ζα αιιάμνπλ απηφκαηα θαη ηαπηφρξνλα. 

Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα είλαη ην κνληέιν απμεηηθψλ επηδξάζεσλ. ε 

επηρεηξεκαηηθά ή βηνκεραληθά πιαίζηα, απηφ είλαη πνπ κεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη 

κνληέιν παξαγσγήο. Καζνξίδεη ηα αλακελφκελα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ. Ζ θχζε ησλ γεγνλφησλ ζα εμαξηεζεί απφ ην έξγν - απφ αζζέλεηεο 

(έξγα αλνζνπνίεζεο), κέρξη ηαμηλνκεκέλεο επηζηνιέο (έξγα θεθαιαίνπ-επέλδπζεο ζε 
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ηαρπδξνκείν). Σα γεγνλφηα απηά ζπρλά ππφθεηληαη ζε αβεβαηφηεηα, έηζη ηα 

εηζάγνπκε ζηνλ πίλαθα παξακέηξσλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εηζάγνπκε ηνλ πίλαθα κε 

ηα θφζηε θαη ηα νθέιε. 

Ζ ηξίηε ζπληζηψζα ηνπ κνληέινπ είλαη ν πίλαθαο κε ηα θφζηε θαη ηα νθέιε ζε 

βάζνο ρξφλνπ. Απηή είλαη κηα ιίζηα κε φια ηα θφζηε θαη ηα νθέιε, θαη γηα θάζε 

πεξίνδν εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ησλ επελδχζεσλ ζεκεηψλνληαη νη αληίζηνηρεο 

ηηκέο. Οη ηηκέο απηέο εθθξάδνληαη θαιχηεξα ζε νλνκαζηηθά επξψ ψζηε λα κπνξνχλ 

λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο γίλνληαη θαλνληθά ζε νλνκαζηηθά κεγέζε 

(πξνζαξκνγέο γηα θφξνπο, γηα παξάδεηγκα). Χζηφζν δελ κπνξεί λα γίλεη πξφζζεζε ή 

αθαίξεζε κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ, νπφηε ζα πξέπεη ζε θάπνην ζηάδην λα κεηαηξαπνχλ 

ζε ζηαζεξά επξψ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε παξνχζα αμία, πξνηνχ ζπκςεθηζηνχλ. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη πινπνίεζεο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη λα ππνινγηζηεί ν πιήξεο 

πίλαθαο ζε νλνκαζηηθά επξψ, έπεηηα ζε ζηαζεξά επξψ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε παξνχζα 

αμία. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ιίγν πην εχθνινο θαη πην ζχληνκνο: ν αλαιπηήο 

πξνζζέηεη φια ηα νθέιε θαη αθαηξεί φια ηα θφζηε κηαο πεξηφδνπ γηα λα απνθηήζεη 

κηα θαζαξή ηακεηαθή ξνή (ζε νλνκαζηηθά επξψ) θαη κεηαηξέπεη ηελ ηακεηαθή απηή 

ξνή απφ νλνκαζηηθά ζε ζηαζεξά επξψ θαη ζε παξνχζα αμία (θαηά ζπλζήθε, ν 

αλαιπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη  θαη λα αθαηξεί νλνκαζηηθά επξψ ζε κία 

κφλν πεξίνδν, αλ θαη απηή είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο, επεηδή ε αμία 

ηνπ επξψ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη εάλ ε πεξίνδνο είλαη παξαηεηακέλε). 

Ζ ηειεπηαία ζπληζηψζα ηνπ κνληέινπ είλαη ν πίλαθαο επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Κάζε θνξά πνπ ην κνληέιν νθέινπο-θφζηνπο εθηειείηαη, ν πίλαθαο 

εθηηκάεη κηα ΚΠΑ ηεο επέλδπζεο. Αλ πξφθεηηαη γηα ληεηεξκηληζηηθφ κνληέιν, ζην 

νπνίν φιεο νη είζνδνη έρνπλ ζηαζεξέο ηηκέο, ηφηε ην απνηέιεζκα θάζε εθηέιεζεο ζα 

είλαη πάληα ε ίδηα ΚΠΑ. Αλ πξφθεηηαη γηα κνληέιν αλάιπζεο θηλδχλνπ, ζην νπνίν νη 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνηθίινπλ κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν εχξνο, βάζεη 

πηζαλνηήησλ, ε εθηηκψκελε ΚΠΑ ζα πνηθίιιεη επίζεο. Σν απνηέιεζκα πνιιψλ 

εθηειέζεσλ ηνπ κνληέινπ ζα είλαη κηα ιίζηα πηζαλψλ ΚΠΑ, θαη απηή ε ίδηα ιίζηα ζα 

πξέπεη λα αλαιπζεί ζηαηηζηηθά γηα λα θαζνξίζεη ηελ πηζαλή πξαγκαηηθή ΚΠΑ. Απηή 

ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα δείμεη ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο ΚΠΑ θαη ηηο 

πηζαλφηεηεο ε ΚΠΑ λα είλαη κέζα ζηα δηάθνξα δηαζηήκαηα ηηκψλ. Με απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ν αλαιπηήο κπνξεί λα εθαξκφζεη θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα λα 

εμαθξηβψζεη αλ ην έξγν είλαη θαιφ θαη αλ είλαη ε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε. 

 

4.1.6 Καηαζθεπή πηλάθσλ θόζηνπο θαη νθέινπο 

 
Ο πεξηζζφηεξνο, κε δηαθνξά, ρξφλνο ζε κηα αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο 

δαπαλάηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ζε βάζνο 

ρξφλνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ απηψλ, ν αλαιπηήο πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν 

κε ηα ζρεηηθά θφζηε θαη νθέιε, εθηηκά ηηο πνζφηεηεο ζε θάζε πεξίνδν θαη ππνινγίδεη 

ηηο ηηκέο απηψλ, εθαξκφδνληαο ζηηο πνζφηεηεο ηηο αληίζηνηρεο ρξεκαηηθέο ηηκέο. Απηφ 

πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά. 
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Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζπληνκφηεξνο δξφκνο. Δίλαη ζπάληα, αλ πνηέ, αθξηβέο λα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο πίλαθαο κε ηα θφζηε θαη ηα νθέιε γηα έλα έηνο θαη λα ππνηεζεί 

φηη ην έηνο επαλαιακβάλεηαη 25 θνξέο ζε ζηαζεξά επξψ ζε έλαλ επελδπηηθφ νξίδνληα 

25 εηψλ. Ο θφζκνο δελ ιεηηνπξγεί έηζη. Όρη κφλν αιιάδνπλ νη ηηκέο, αιιάδνπλ θαη νη 

ζρεηηθέο ηηκέο – ε γε γίλεηαη πην αθξηβή, ε ππνινγηζηηθή ηζρχο θζελφηεξε, ηα 

πξντφληα αθνινπζνχλ έλα θχθιν ηηκψλ θαη νχησ θαζεμήο. Έλαο αλαιπηήο κπνξεί λα 

κελ έρεη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία λα εθηηκήζεη φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βαζηζηεί ζε άιινπο εηδηθνχο 

γηα ηηο εθηηκήζεηο ζηνηρείσλ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν αλαιπηήο ζα αζρνιείηαη κε νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγηθέο εθζέζεηο γηα έλα πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ή έλα έξγν, ή κε ηηο εθζέζεηο 

επηρεηξεζηαθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Απηά ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ απαηηνχλ ζπρλά 

πξνζαξκνγέο ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε έλα πιαίζην νθέινπο-θφζηνπο. Έλα 

νηθνλνκηθφ πιαίζην δελ είλαη θαιχηεξν απφ έλα άιιν. Κάζε έλα έρεη ηελ δηθή ηνπ 

ζπλνρή, αιιά ηα δεδνκέλα απφ έλα πιαίζην ίζσο λα κελ ηαηξηάδνπλ ζε άιιν. 

Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ νθέινπο-θφζηνπο θαη ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη φηη νη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

δεδνπιεπκέλε αμία, ππνηίκεζε θαη παξφκνηα επηδφκαηα. Ζ αλάιπζε νθέινπο-

θφζηνπο δελ ρξεζηκνπνηεί δεδνπιεπκέλα, ππνηίκεζε, επηδφκαηα ή άιια ηέηνηα 

ζηνηρεία. ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο, θάζε θφζηνο θαη θέξδνο αλαγλσξίδνληαη 

πιήξσο ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη (φρη δεδνπιεπκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ), ν 

ζπγρξνληζκφο γίλεηαη κε πξνεμφθιεζε θαη νη αιιαγέο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αληηκεησπίδνληαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ζηνλ 

νξίδνληα επέλδπζεο.  

ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο, νη εηζπξαθηένη θαη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί 

δελ αλαγλσξίδνληαη έσο φηνπ ηα κεηξεηά παξαιεθζνχλ ή θαηαβιεζνχλ. Σν θεθάιαην 

θίλεζεο δελ είλαη ην θφζηνο, αλ θαη ε αιιαγή ζην θεθάιαην θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, είλαη είηε θφζηνο (αλ ην θεθάιαην θίλεζεο κεηψλεηαη) 

είηε φθεινο (εάλ απηφ απμάλεηαη). Σα θφζηε παξαγσγήο αλαγλσξίδνληαη πιήξσο ηε 

ζηηγκή πνπ πξνθχπηνπλ. Μεηαβνιέο ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα ζεκάλνπλ είηε 

θφζηνο ή φθεινο, αιιά ε πξαγκαηηθή κέηξεζε απηψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ. Οη ηακεηαθέο ξνέο θφζηνπο-νθέινπο είλαη απινί 

πίλαθεο φπνπ θαζεηί αλαγλσξίδεηαη ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη. Αλ θαη ε  έλλνηα είλαη 

απιή, έλαο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο ν νπνίνο είλαη ζπλεζηζκέλνο ζηε ινγηζηηθή 

δεδνπιεπκέλσλ ίζσο αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο. 

 

4.1.7 Λνγηζηηθέο ζπκβάζεηο   
 

Μφιηο θαλείο εμνηθεησζεί κε ηε γεληθή κνξθή ηνπ κνληέινπ νθέινπο-θφζηνπο, 

είλαη ρξήζηκν λα ζθεθηεί ηηο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα δνκεζεί κε 

έλα ηππνπνηεκέλν ηξφπν. Μία ζχκβαζε δελ είλαη απαξαίηεηα θαιχηεξε απφ κηα άιιε 

είλαη, αιιά ε ηππνπνίεζε απαηηείηαη αλ ην κνληέιν πξφθεηηαη λα είλαη έλα γεληθφ 

εξγαιείν γηα ηε ζχγθξηζε. Οη ζπκβάζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα πνιιέο πηπρέο ηνπ 
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κνληέινπ, φπσο ν επελδπηηθφο νξίδνληαο, νη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

εκθάληζεο, θαζψο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο - κηα θνηλή κνλάδα κέηξεζεο. 

 

4.1.7.1 Ο νξίδνληαο επέλδπζεο 
 

Ο νξίδνληαο επέλδπζεο είλαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα θφζηε 

θαη ηα νθέιε ζα ζπγθξηζνχλ ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ κηα επέλδπζε είλαη θαιή. Αλ ηα 

θφζηε θαη ηα νθέιε κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

ηνπ έξγνπ, κε κηθξή αβεβαηφηεηα, ηφηε ε πιήξεο νηθνλνκηθή δσή απνηειεί ηνλ 

θαιχηεξν επελδπηηθφ νξίδνληα. Αλ φρη, κπνξεί λα ππάξρνπλ ινγηθά ζεκεία ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηνπ έξγνπ ζηα νπνία λα ηεξκαηίδεηαη ε αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρεη έλα ζεκείν κέρξη ην νπνίν νη ηηκέο γηα ηα θφζηε 

θαη ηα νθέιε είλαη ζρεηηθά βέβαηεο θαη μαθληθά αθνινπζεί κηα πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο ηηκέο απηέο. Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ελφο 

θηηξίνπ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηείλεη λα ζπκβαίλεη ζε θχθινπο: 5-7 έηε γηα λα 

μαλαβαθηεί θαη λα ηνπνζεηεζνχλ λένη ηάπεηεο: 15-17 ρξφληα γηα ηα ζπζηήκαηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ε ζέξκαλζε: θαη 25-50 εηψλ γηα ηα βαζηθά δνκηθά κέξε. 

Σα φξηα απηά, φπνπ εκθαλίδνληαη κείδνλεο λέεο αβεβαηφηεηεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνηείλνπλ έλαλ θαηάιιειν νξίδνληα επέλδπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, ν 

επελδπηηθφο νξίδνληαο πνπ ζα επηιεγεί λα κελ επλνεί ζθφπηκα ην έξγν. Αθφκα θαη αλ 

εμεηάδεηαη κηα επηινγή, ηφηε είλαη ελδεδεηγκέλν λα αλαιπζεί ην έξγν ζε δηάθνξνπο 

νξίδνληεο επέλδπζεο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ κηα αιιαγή ζηνλ νξίδνληα επέλδπζεο 

επεξεάδεη ην απνηέιεζκα. Δάλ ζπγθξίλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο νξίδνληαο ζηελ αλάιπζε θάζε κηαο. 

 

4.1.7.2 Τπνζέζεηο ζρεηηθέο κε ην ρξόλν εκθάληζεο 
 

Σα θφζηε θαη ηα νθέιε εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία εληφο ηεο θαλνληθήο 

πεξηφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (εληφο ηνπ έηνπο, γηα παξάδεηγκα). Δπνκέλσο, 

ρξεηάδεηαη κηα ζχκβαζε πνπ λα θαζνξίδεη, πνχ ζα ζεσξεζεί φηη ελέπεζαλ φια ηα 

θφζηε θαη ηα νθέιε κέζα ζηελ πεξίνδν απηή. Καλνληθά, ν αλαιπηήο επηιέγεη κία απφ 

ηηο ηξεηο δπλαηφηεηεο: είηε ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ, ζηε κέζε, ή ζην ηέινο. Πίζσ 

απφ ηελ πξαθηηθή απηή βξίζθεηαη ε αλάγθε λα ππάξμεη έλα ζρεηηθά απιφ πξφηππν γηα 

ηα θφζηε θαη ηα νθέιε ζε βάζνο ρξφλνπ, ψζηε ε αιιαγή ησλ νλνκαζηηθψλ επξψ ζε 

ζηαζεξά θαη ζε παξνχζεο αμίεο, λα κελ είλαη πνιχ δχζθνιε. 
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ρήκα 4.2: Τπνζέζεηο ζρεηηθέο κε ην ρξφλν εκθάληζεο 

 

Ζ πξαθηηθή απηή ππνζέηεη φηη αλ φια ηα νθέιε θαη ηα θφζηε κεηαηνπηζηνχλ 

ζην ίδην ζεκείν εληφο θάζε πεξηφδνπ, ηφηε ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα δελ ζα 

επεξεαζηεί. Απηή είλαη γεληθά κηα ινγηθή ππφζεζε, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρεη έλα αζπλήζηζηα κεγάιν θφζηνο ή φθεινο πνπ κεηαηνπίδεηαη - έζησ απφ ηελ 

αξρή ζρεδφλ ηεο πεξηφδνπ κέρξη ην ηέινο. Έλα θνηλφ παξάδεηγκα απηνχ, είλαη κηα 

κεγάιε, αξρηθή εθάπαμ επέλδπζε: έλαο αλαιπηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθή - ηέινο  

πεξηφδνπ, ζα ππνζέζεη φηη απηή ε επέλδπζε εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο 

(θαη ζπλεπψο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηνλ πιεζσξηζκφ κία θνξά θαη πξνεμνθιείηαη 

κηα θνξά), ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή. Απηή ε ηερλεηή 

πξνζαξκνγή ελφο κεγάινπ θφζηνπο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά ην 

απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο, αλ δελ ππάξρεη θαλέλα ζπγθξίζηκν φθεινο πνπ νκνίσο 

πξνζαξκφζηεθε ζην ίδην κνληέιν. 

Απηφ ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη νδεγήζεη ζηηο πβξηδηθέο ζπκβάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλαλ πίλαθα θφζηνπο-νθέινπο, θνηλή ζχκβαζε είλαη λα ππνηεζεί φηη 

ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ πξψηε ζηήιε ησλ αξηζκψλ 

εκθαλίζηεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, t0, θαη φρη ζε κηα πεξίνδν. Ζ 

επφκελε ζηήιε απαξηζκεί ηα θφζηε θαη ηα νθέιε γηα ηελ πεξίνδν t0-t1. ηε ζπλέρεηα, 

αλ t0 έρεη επηιεγεί σο ζεκείν αλαθνξάο, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο, ε αξρηθή εθάπαμ 

επέλδπζε δε κεηαβάιιεηαη απφ πξνζαξκνγέο ζηνλ πιεζσξηζκφ ή ζηελ πξνεμφθιεζε. 

Ζ δηαδηθαζία απηή ζπζηήλεηαη φηαλ ππάξρεη κηα κεγάιε αξρηθή επέλδπζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη γλσζηέο πνηεο ζπκβάζεηο πεξηφδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ψζηε λα απνθεχγνληαη αθαηάιιεινη ππνινγηζκνί. Κάζε έθζεζε νθέινπο-θφζηνπο 

πνπ ππνβάιιεηαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηε ζχκβαζε πεξηφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 
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4.1.7.3 Σν ζεκείν αλαθνξάο - κηα θνηλή κνλάδα αμίαο 
 

Πξνηνχ κπνξέζνπλ λα ζπκςεθηζηνχλ, φια ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πξέπεη λα 

εθθξαζηνχλ ζε κηα θνηλή κνλάδα αμίαο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά πξάγκαηα: 

λα εθθξάδνληαη φια ζε έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο (έζησ επξψ): λα γίλνπλ 

πξνζαξκνγέο ζηνλ πιεζσξηζκφ, φπνπ είλαη απαξαίηεην (κεηαηξνπή ζε ζηαζεξά 

επξψ): λα εθθξάδνληαη φια ηνπο ζε παξνχζεο αμίεο (πξνζαξκνγή ιφγσ δηαθνξψλ ζην 

ρξνληθφ ζεκείν πνπ εκθαλίδνληαη ηα θφζηε θαη ηα νθέιε). 

Σα θφζηε θαη ηα νθέιε πξέπεη λα είλαη ζε θνηλή λνκηζκαηηθή κνλάδα πξνηνχ 

κπνξέζνπλ λα ζπγθξηζνχλ. ηελ αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θχξην ιφγν σο κνλάδα κέηξεζεο ην έλα επξψ επέλδπζεο. Χζηφζν, κεξηθά δεκνζίνπ 

ηνκέα κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο ην έλα επξψ θαηαλάισζεο ή ην 

έλα επξψ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. Όια είλαη απνδεθηά, αιιά ε ζαθήλεηα θαη ε 

ζπλέρεηα είλαη νπζηψδεηο. ε πεξίπησζε πνπ νη δηαζηξεβιψζεηο ησλ ηηκψλ είλαη 

δηαδεδνκέλεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία, ε αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπλνξηαθέο ηηκέο ή ηηο δηεζλείο ηηκέο, σο ζεκείν αλαθνξάο, 

δειαδή, σο ην θαιχηεξν κέηξν ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο.  

Σφζν ηα ζηαζεξά επξψ φζν θαη νη παξνχζεο αμίεο νξίδνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν. Οπνηνδήπνηε ζεκείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά 

νη πην ζπρλέο επηινγέο γηα ην t0 είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλάιπζε, ε 

έλαξμε ηνπ έξγνπ, ή ε έλαξμε ελφο λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σα θφζηε πνπ 

εκθαλίδνληαη πξηλ απφ ην t0, θπζηθά, ζα δηνγθσζνχλ ζε κηα ηζνδχλακε t0 αμία. 

 

4.1.8 Ζ έθζεζε 
 

ε γεληθέο γξακκέο, νη εθζέζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα εμήο: 

 Μηα πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο, ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο επθαηξίαο. 

 Μηα πεξηγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ κε κηα εμήγεζε γηαηί επειέγεζαλ 

θαη γηαηί είλαη δίθαην λα ηηο ζπγθξίλνπκε. 

 Μηα δήισζε ηεο νπηηθήο ηεο αλάιπζεο. 

 Μηα δήισζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ζελαξίσλ. 

 Μηα ληεηεξκηληζηηθή αλάιπζε. 

 Μηα αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο θαη κηα αλάιπζε θηλδχλνπ. 

 Μηα ζπδήηεζε γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ινηπέο κε νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

 Μηα ηεξάξρεζε ησλ επηινγψλ. 

 

4.2 Μέηξεζε θαη εθηίκεζε ησλ θνζηώλ θαη ησλ νθειώλ 

 

4.2.1 Δηζαγσγή 
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Απηφ ην θεθάιαην εμεγεί πψο κεηξψληαη ηα θφζηε θαη ηα νθέιε γηα ηελ 

απφθηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην πιαίζην νθέινπο-θφζηνπο. Μπνξεί 

θαλείο λα κάζεη ην γεληθφ πιαίζην νθέινπο-θφζηνπο κε κειέηε κηαο εβδνκάδαο, αιιά 

ε κέηξεζε ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ είλαη έλα απεξηφξηζην ζέκα θαη ζπρλά απαηηεί 

έλα επξχ θάζκα εκπεηξνγλσκνζχλεο.  

Ζ κέηξεζε ησλ θνζηψλ ή νθειψλ θαη ε απνηίκεζή ηνπο ζε επξψ απαηηεί πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ ε πεξίπησζε ελφο έξγνπ γηα ηελ 

απνξξχπαλζε ελφο πνηακνχ απφ κηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Υξεηάδεηαη έλαο 

βηνρεκηθφο γηα λα ππνινγίζεη ηελ πξνζαχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ ξχπσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην πνηάκη, έλαο βηνιφγνο γηα λα θαζνξηζηεί ηηο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο 

απηήο ζηα βαθηήξηα ζην πνηάκη, έλαο επηζηήκνλαο απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα λα 

αμηνινγήζεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο αιιαγήο ζηελ πγεία θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ, θαη, έπεηηα, έλαο αλαιπηήο νθέινπο-θφζηνπο 

γηα λα εθηηκήζεη ζε επξψ ηελ αμία ησλ νθειψλ απηψλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αλαιπηήο θάλεη κφλν έλαλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, θαη φρη 

απαξαηηήησο ηνλ πην δχζθνιν. 

 

4.2.2 Οξηζκέλεο ζεκαληηθέο έλλνηεο 

Αθφκε θαη φηαλ θάπνηνο γλσξίδεη πψο λα κεηξάεη ζε πξφηππεο κνλάδεο, ζα 

πξέπεη αθφκα λα είλαη πξνζεθηηθφο ζην ηη κεηξάεη. Δηδηθφηεξα, ε πξνζαπμεηηθφηεηα, 

νη κεηαθνξέο, ην θφζηνο επθαηξίαο, ην επελδπηηθφ θφζηνο θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία 

είλαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο Μφλν ηα επαπμεηηθά  

νθέιε θαη θφζηε πνπ πξνθαινχληαη απφ ην έξγν ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη θαη φρη 

εθείλα πνπ απιψο ζρεηίδνληαη κε ην έξγν κε θάπνην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

θάπνηνο έθαλε κηα αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο ελφο πξνγξάκκαηνο επηρνξεγήζεσλ γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ησλ εμαγσγέσλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φρη κφλν ηηο εμαγσγέο-

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αιιά ζπγθεθξηκέλα ηηο πσιήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δελ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απνπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ δηπιέο κεηξήζεηο, ε αλάιπζε πξέπεη λα δηαηεξήζεη κηα 

ζηαζεξή νπηηθή. Χζηφζν, δελ είλαη ε κφλε απαίηεζε. Ζ νκάδα αλαιπηψλ ρξεηάδεηαη 

λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν κε θφζηε θαη νθέιε ρσξίο δηπιέο κεηξήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, έζησ φηη εγθαζίζηαηαη κηα λέα κνλάδα απνρέηεπζεο-επεμεξγαζίαο. Ζ 

αμία αλαςπρήο ηνπ πνηακνχ βειηηψλεηαη, ε αμία ηεο γεο απμάλεηαη θαη ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο κεηψλνληαη. Χζηφζν, αλ φια απηά ηα απνηειέζκαηα 

ππνινγίδνληαη σο νθέιε, ππάξρεη πηζαλψο δηπιφο ππνινγηζκφο. Ζ αχμεζε ζηελ αμία 

ηεο γεο είλαη πηζαλψο έλα κέηξν ησλ άιισλ νθειψλ θαη φρη έλα πξφζζεην φθεινο. 

4.2.2.1 Οη κεηαβηβάζεηο ζε ζύγθξηζε κε ηα πξαγκαηηθά          

νθέιε θαη θόζηε 
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ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο κεηξψληαη  νη πφξνη πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

θαηαλαιψλνληαη. Οη πφξνη πνπ απιά κεηαθέξνληαη απφ κηα ηζέπε ζε άιιε δελ 

ππνινγίδνληαη σο θφζηε ή νθέιε. Γηα παξάδεηγκα, νη θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη 

κεηαβηβάζεηο απφ ηελ νπηηθή κηαο ρψξαο. Οη θφξνη κεηαθηλνχλ ηνπο πφξνπο ζε άιια 

ρέξηα αιιά εθηφο απφ ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηίπνηα δελ έρεη θαηαλαισζεί. 

Ζ νπηηθή θαζνξίδεη αλ κηα ζπλαιιαγή απνηειεί κεηαβίβαζε ή φρη. Καζνξίδεη 

θαηά πφζν νη πφξνη πεξλνχλ απφ κηα ηζέπε ζε άιιε (κεηαβίβαζε), πεξλνχλ έμσ απφ 

ηελ νκάδα ή θαηαλαιψλνληαη (θφζηνο). Απφ ηελ νπηηθή κηαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο, 

γηα παξάδεηγκα, νη θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη ζίγνπξα έλα θφζηνο. 

ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη δαζκνί, νη επηδνηήζεηο, νη θφξνη, νη εηζθνξέο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πνιιά άιια ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κεηαβηβάζεηο. 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ εδψ είλαη θαηά πφζν νη πφξνη θεξδίδνληαη  ή ράλνληαη γηα 

ηνλ ελδηαθεξφκελν  απφ ηελ νπηηθή ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε.  

4.2.2.2 Σν θόζηνο επθαηξίαο θαη ην εθάπαμ θόζηνο 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νθειψλ ησλ δεκφζησλ έξγσλ, γηα ηελ νξζή απνηίκεζε  

ρξεζηκνπνηείηαη ην πνζφ πνπ είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηελ 

έμνδν, δειαδή, ην θφζηνο παξαγσγνχ ζπλ ηνπο θφξνπο κείνλ ηηο επηδνηήζεηο. ηελ 

εθηίκεζε ησλ θνζηψλ, ε ζσζηή πξνζέγγηζε είλαη ιηγφηεξν επδηάθξηηε. Αο 

ζεσξεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, νη θφξνη θαη νη επηδνηήζεηο ζηηο ελδηάκεζεο εηζφδνπο. Οη 

θφξνη απμάλνπλ ην θφζηνο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο γηα ηνπο ρξήζηεο πάλσ απφ 

ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πφξσλ πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, ελψ νη 

επηδνηήζεηο έρνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα. ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ θνζηψλ, ην 

θαηάιιειν κέηξν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ ε δήηεζε ηνπ έξγνπ γηα 

εηζφδνπο θαιχπηεηαη απφ λέεο πξνκήζεηεο, ή απφ εθηξνπέο απφ άιιεο ρξήζεηο. Δάλ νη 

είζνδνη πξνέξρνληαη απφ λέεο πξνκήζεηεο, ην ζσζηφ κέηξν είλαη ε αμία ησλ 

πξαγκαηηθψλ πφξσλ πνπ δαπαλήζεθαλ, ε νπνία είλαη ηζνδχλακε κε ην πνζφ πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ άιινπο ρξήζηεο κείνλ ηνπο θφξνπο ζπλ ηηο επηδνηήζεηο. Δάλ νη 

είζνδνη απνθηψληαη ζηεξψληαο ηηο απφ άιιεο ρξήζεηο, ην ζσζηφ κέηξν είλαη ε αμία 

ησλ εηζφδσλ ζε ελαιιαθηηθή ρξήζε, ή ε ηηκή ηνπ παξαγσγνχ ζπλ ηνπο θφξνπο κείνλ 

ηηο επηδνηήζεηο. 

Σν θφζηνο επθαηξίαο είλαη ε πξαγκαηηθή αμία θάζε δηαθπγφληα πφξνπ. Πξέπεη 

λα κεηξεζεί αθφκε θαη αλ δελ εκπιέθνληαη ξεηά ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ κπνξνχζε θάπνηνο λα πνπιήζεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα 1000 επξψ, 

αιιά αληί απηνχ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζε έλα έξγν, ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ ππνινγηζηή 

(πνπ ππνινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έξγνπ) είλαη 1000 επξψ, αλ θαη δελ ππάξρεη θακία 

ζπλαιιαγή ζε κεηξεηά. 

Έλα θφζηνο ζεσξείηαη εθάπαμ εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ επαλαθηάηαη ή 

εάλ έρεη δεζκεπζεί. Έλα εθάπαμ θφζηνο δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε κηα 
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ελδερφκελε αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο, δηφηη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο έρεη πιεξψζεη  3000 επξψ γηα έλαλ 

ππνινγηζηή, θαη ε ηηκή εκπνξίνπ θαηά ην ρξφλν ηεο αλάιπζεο είλαη 1000 επξψ, ηφηε 

1000 επξψ είλαη ην θφζηνο επθαηξίαο αλ απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 

ππνινγηζηή ζε έλα πξνηεηλφκελν έξγν, αληί λα ηνλ πνπιήζεη, θαη ηα ππφινηπα  2000 

επξψ είλαη εθάπαμ θφζηνο πνπ δελ είλαη πιένλ ζρεηηθφ. 

4.2.2.3 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο 

Θα πξέπεη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη θαηαλεκεηηθέο 

επηδξάζεηο ζε αμηνινγήζεηο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, νξηζκέλεο 

απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν εκθαλείο απφ φηη άιιεο. Σέηνηεο έκκεζεο 

επηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο (ζε άκεζνπο θνξείο ζην έξγν) ή εμσηεξηθέο 

(ζε πξφζσπα πνπ δελ ελεξγνχλ άκεζα ζην έξγν, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα, 

ε νπηηθή ηεο νπνίαο ιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε). Έλα παξάδεηγκα εζσηεξηθψλ 

έκκεζσλ επηπηψζεσλ είλαη νη δηαθπγφληεο κηζζνί θαηά ηελ  εθπαίδεπζε. Δμσηεξηθέο 

έκκεζεο επηπηψζεηο (πνπ αλαθέξνληαη επίζεο σο παξάπιεπξεο επηπηψζεηο, 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο, ή επηπηψζεηο ηξίησλ) είλαη ζπλήζσο πξάγκαηα φπσο ε 

ξχπαλζε ή ε ζπκθφξεζε. Αλ αγλνεζνχλ ηα έκκεζα θφζηε θαη νθέιε κπνξεί λα 

νδεγεζεί θαλείο ζε ζεκαληηθά ιάζε ζηελ αλάιπζε. 

4.2.2.4 Τπνιεηκκαηηθή αμία 

Μηα ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη ε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην ηέινο ηνπ 

νξίδνληα επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη θάπνηνο επελδχεη ζε κηα ηδηνθηεζία 

πξνο ελνηθίαζε. ην ηέινο ηνπ επελδπηηθνχ νξίδνληα, ε γε εμαθνινπζεί λα είλαη έλα 

πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη έλα φθεινο 

πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη φηαλ αμηνινγείηαη ην έξγν. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη ε αγνξαία αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Χζηφζν, νη θπβεξλήζεηο ζπρλά δηαηεξνχλ εγθαηαζηάζεηο εηδηθψλ ρξήζεσλ 

(εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, γηα παξάδεηγκα) γηα ηηο νπνίεο ε αγνξαία αμία ελδερνκέλσο 

λα κελ είλαη θαιφ κέηξν. Ζ αμία κηαο εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ ρξήζεσλ κπνξεί λα είλαη 

ηφζν ρακειή φζν ε αγνξαία αμία ηεο γεο κείνλ ηα θφζηε θαηεδάθηζεο γηα λα 

απνκαθξπλζνχλ ηα θηίξηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξαγκαηηθή αμία κπνξεί λα είλαη 

ηφζν πςειή φζν ηα θφζηε αληηθαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηε γεο. 

ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο γηα κηα αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο, ε γε θαη ηα θηίξηα ζπρλά αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά. Ο αλαιπηήο 

ρξεζηκνπνηεί έλα δείθηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο αγνξαίαο αμίαο ηεο γεο. 

Ο αλαιπηήο έπεηηα εθηηκά ηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ θηηξίσλ θαη ππνινγίδεη ηελ αμία 

αληηθαηάζηαζεο θαη’ αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο πνπ ζα έρεη 

παξέιζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ επελδπηηθνχ νξίδνληα. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζην tν 

κηα αθίλεηε ηδηνθηεζία απνηειείηαη απφ ηε γε αμίαο ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ θαη ηα 

θηίξηα αμίαο 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ. ε t10 (ν νξίδνληαο επέλδπζεο ζε απηή ηελ 
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πεξίπησζε), αλακέλεηαη ε αμία ηεο γεο λα έρεη απμεζεί ζην 1,5 εθαηνκκχξην επξψ 

(νλνκαζηηθά επξψ) θαη ε αμία αληηθαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ λα έρεη απμεζεί ζηα 3,5 

εθαηνκκχξηα επξψ (νλνκαζηηθά επξψ). Έζησ επίζεο φηη 10 ρξφληα είλαη ην 50 ηνηο 

εθαηφ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο αθίλεηεο 

ηδηνθηεζίαο ζε t10 ζα είλαη επνκέλσο πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην επξψ (γε) ζπλ 1,75 

εθαηνκκχξηα επξψ (ην κηζφ ηεο αμίαο αληηθαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ). 

Γηάθνξα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηηο επεμεξγαζίεο ησλ 

ππνιεηκκαηηθψλ αμηψλ. Έλα ιάζνο είλαη λα κεηξεζεί ε ππνιεηκκαηηθή αμία ζε  

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ είλαη ήδε ζηελ θπξηφηεηα θάπνηνπ ρσξίο λα ππνινγηζηεί ην 

αληίζηνηρν εμηζνξξνπεηηθφ θφζηνο επθαηξίαο ζην t0. Όηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

βξίζθεηαη ήδε ζηελ θπξηφηεηα θάπνηνπ, ε πιήξεο αμία ηνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί σο 

θφζηνο ζην t0 εάλ ε ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία  πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί σο φθεινο ζην 

tn. 

Έλα άιιν ιάζνο είλαη λα γίλεη κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαη κηα 

γελλαηφδσξε εθηίκεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ νθέινπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ζην t0 πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκνο κε ηνλ ηξφπν ππνινγίδεηαη 

ην φθεινο ζην tn. 

Έλα ηξίην πξφβιεκα πξνθχπηεη αλ ην ίδην ην έξγν δελ έρεη νξηζηεί ζσζηά. 

Μεξηθέο θνξέο κηα δεπηεξεχνπζα ζπληζηψζα έρεη θαιή ππνιεηκκαηηθή αμία πνπ 

επηζθηάδεη ην θαθφ απνηέιεζκα ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ. Όηαλ ππνινγίδεηαη κηα 

ππνιεηκκαηηθή αμία σο φθεινο πξέπεη ην ελ ιφγσ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έλα βαζηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ. 

4.2.2.5 Γεληθά δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Όηαλ έλαο κεγάινο νξγαληζκφο, φπσο κηα θπβέξλεζε, αλαιχεη πνιιέο πηζαλέο 

επελδχζεηο ζε βάζνο ρξφλνπ, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζην λα απνθαζίζεη 

πψο λα κεηαρεηξηζηεί γεληθέο δαπάλεο πνπ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα έλα έξγν. 

Σέηνηεο δαπάλεο κεξηθέο θνξέο απνθαινχληαη ιεηηνπξγηθά έμνδα ή γεληθά θαη 

δηνηθεηηθά έμνδα. Απηέο είλαη ιίγν πνιχ ζηαζεξέο δαπάλεο. Έλα επηπιένλ έξγν ζα 

έρεη ειάρηζηε επίδξαζε. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ζηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο είλαη 

λα πηνζεηεζεί ε νξηαθή ή επαπμεηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνζηψλ θαη 

ησλ νθειψλ, αιιά ε πξνζέγγηζε απηή αγλνεί ηα πεξηζζφηεξα γεληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηνπ έξγνπ. Σν πξφβιεκα κε απηή ηε ζπλήζε πξαθηηθή, σο εθ ηνχηνπ, είλαη φηη 

είλαη πνιχ γελλαηφδσξε  ζηηο επελδχζεηο θαη ππεξεθηηκά ηα πξαγκαηηθά έζνδα. ε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα δελ ππνινγίδνληαη πνηέ θαη ζε θαλέλα 

ζεκείν θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δάλ ν νξγαληζκφο κφλν πεξηζηαζηαθά θάλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο, ίζσο είλαη 

ινγηθφ λα αγλνεζνχλ ηα γεληθά θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα αθήλνληάο ηα ζηελ νπζία λα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο θνηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη 
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ινγηθφ λα πηνζεηεζεί κηα πξνζέγγηζε νξηαθνχ θφζηνπο. Αληίζεηα, αλ ν νξγαληζκφο 

θάλεη πνιιέο επελδχζεηο, είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα θφζηε κηα κέζε 

ηηκή γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, αλ θαη θάζε μερσξηζηή επέλδπζε έρεη κηθξή επίπησζε 

ζηελ νξηαθή ηηκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Αλ φιεο νη επελδπηηθέο επηινγέο θέξνπλ 

ηα ίδηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηφηε ν παξάγνληαο απηφο είλαη κάιινλ απίζαλν λα 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηινγή απηψλ. Αθφκα θη έηζη, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ππάξρεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ησλ εζφδσλ απφ ηηο επελδχζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, απφ ην λα ππάξρεη κηα κε 

ξεαιηζηηθή, ξφδηλε εηθφλα. 

4.2.2.6 Αζθάιηζε θαη έθηαθηεο αλάγθεο 

Ο αλαιπηήο δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ην θφζηνο γηα θαλέλα απφ απηά ζηνλ 

πίλαθα ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ, αλ ζθνπεχεη λα θάλεη αλάιπζε θηλδχλνπ κέζσ 

πξνζνκνίσζεο. ε κηα πξνζνκνίσζε, ν θίλδπλνο ιακβάλεηαη ππφςε κε ηε ρξήζε ησλ 

κεγίζησλ-ειαρίζησλ νξίσλ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ θαη κε αλάζεζε  

πηζαλνηήησλ ζε απηά ηα φξηα. Αλ ν αλαιπηήο ζπκπεξηιάβεη ηα αζθαιηζηηθά θφζηε ή 

ηα θφζηε έθηαθηεο αλάγθεο ηφηε ζα ηα ππνινγίζεη δηπιά θαη ζα ππεξβάιιεη σο πξνο 

ηνλ θίλδπλν. 

4.2.3 Δθηίκεζε θνζηώλ θαη νθειώλ κέζσ ησλ ηηκώλ αγνξάο 

ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο, θπζηνινγηθά ζεσξνχκε ηηο ηηκέο αγνξάο σο 

θαιά κέηξα ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ κηαο επέλδπζεο. (Όηαλ νη ηηκέο αγνξάο δελ 

ππάξρνπλ ζε ρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή, ηφηε ν αλαιπηήο πξέπεη λα ηηο θαηαζθεπάζεη). 

πρλά, σζηφζν, ε ηηκή αγνξάο είλαη κφλν έλα θαηά πξνζέγγηζε κέηξν ελφο θφζηνπο ή 

νθέινπο. Αλ θάπνηνο αγνξάζεη έλα κήιν γηα 1 επξψ, γηα παξάδεηγκα, ην φθεινο γηα 

απηφλ απφ ην κήιν είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 επξψ αιιηψο δελ ζα ην είρε αγνξάζεη. αθψο, 

φκσο, ην φθεινο ζα κπνξνχζε λα είλαη πςειφηεξν. Σν κήιν ζα κπνξνχζε λα αμίδεη 

1,5 επξψ γηα εθείλνλ, δειαδή ζα ήηαλ πξφζπκνο λα πιεξψζεη 1,5 επξψ εάλ ήηαλ 

απαξαίηεην. Αλ πξέπεη λα πιεξψζεη κφλν 1 επξψ, ηφηε έρεη έλα ζπλνιηθφ φθεινο ησλ 

1.5 επξψ, κε θφζηνο 1 επξψ, θαη έλα πιεφλαζκα 0,5 επξψ. Δπνκέλσο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο αγνξάο σο κέηξα ησλ νθειψλ,  αγλνείηαη ην θαηαλαισηηθφ 

πιεφλαζκα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 

4.2.4 Δθηίκεζε θνζηώλ θαη νθειώλ όηαλ νη ηηκέο αγνξάο δελ 

είλαη θαιέο 

Όηαλ νη ηηκέο αγνξάο ππάξρνπλ, αιιά είλαη δηαζηξεβισκέλεο γηα θάπνην ιφγν, 

ν αλαιπηήο πξέπεη λα εθηηκήζεη  πνηεο ζα ήηαλ νη ηηκέο ειιείςεη ησλ δηαζηξεβιψζεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο αγνξάο (κεξηθέο 

θνξέο απνθαινχληαη θνηλσληθέο ηηκέο ή  πξαγκαηηθέο ηηκέο). Όηαλ δελ ππάξρεη αγνξά 

γηα ην αγαζφ ή ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δελ ππάξρνπλ ηηκέο αγνξάο 
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δηαζηξεβισκέλεο ή κε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αλαιπηήο πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ 

ηηο πξψηεο αξρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο έλλνηεο ηνπ πιενλάζκαηνο θαηαλαισηή θαη 

ηνπ πιενλάζκαηνο παξαγσγνχ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα λα ππνινγίδεη ηηο 

ηηκέο γηα ηα θφζηε θαη ηα νθέιε. 

Σν πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη δηαζηξεβιψζεηο ησλ ηηκψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νπηηθή ηεο αλάιπζεο νθέινπο-θφζηνπο. Ζ πξαγκαηηθή αμία έρεη λφεκα κφλν φηαλ 

θάπνηνο γλσξίδεη ηελ νπηηθή. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα ηδησηηθή εηαηξεία 

αληηκεησπίδεη ηηο ηηκέο αγνξάο γηα ηα έμνδά ηεο, νη ελ ιφγσ ηηκέο αγνξάο είλαη έλα 

θαιφ κέηξν ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ γηα ηελ εηαηξεία. Γελ έρεη ζεκαζία γηα ηελ 

εηαηξεία αλ νη ηηκέο ηεο αγνξάο είλαη δηαζηξεβισκέλεο ή φρη. Γηα ηνλ αλαιπηή φκσο 

πνπ πηνζεηεί ηελ νπηηθή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία, ίζσο έρεη. Απφ κία 

νπηηθή, νη ηηκέο είλαη θαιά κέηξα ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο, απφ κηα άιιε νπηηθή, 

δελ είλαη. 

ε αλαιχζεηο νθέινπο-θφζηνπο πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ θπβέξλεζε κηαο ρψξαο, 

ε ρψξα ζην ζχλνιφ ηεο είλαη ε πην ζεκαληηθή νπηηθή γηα ηνλ αλαιπηή. Απηφ απαηηεί, 

ν αλαιπηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θνηλσληθέο ηηκέο (κεξηθέο θνξέο απνθαινχκελεο 

θαη σο ζθηψδεηο ηηκέο) θαη φρη ηηο ηηκέο αγνξάο, εάλ νη ηηκέο αγνξάο είλαη 

δηαζηξεβισκέλεο. Σέηνηεο θνηλσληθέο ηηκέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ ηηο 

ηηκέο αγνξάο ζε πεξηπηψζεηο φπσο νη αθφινπζεο: 

 φηαλ ην λφκηζκα δελ έρεη εθηηκεζεί ζσζηά εμαηηίαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο 

 φηαλ ηα επίπεδα κηζζψλ δηαηεξνχληαη πιαζκαηηθά πςειά εμαηηίαο ησλ θαλφλσλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ή ηεο λνκνζεζίαο, παξά ηελ αλεξγία 

 φηαλ ππάξρνπλ αληί-αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, κνλνπψιηα ή κνλνςψληα (κφλν 

έλαο αγνξαζηήο) 

 φηαλ νη θφξνη ή ηα ηέιε εθαξκφδνληαη απεπζείαο ζην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία, 

φπσο ζηνπο θφξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 φηαλ ε θπβέξλεζε ξπζκίδεη ή κε άιιν ηξφπν ειέγρεη ή επηδνηεί ηηο ηηκέο 

 

4.3 Υξνληθέο αμίεο 

 

4.3.1 Ζ ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ 
 

Σα θφζηε θαη ηα νθέιε είλαη δηαζθνξπηζκέλα κέζα ζην ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ 

έρεη ζεκαζία γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα θάλνπλ ηηο 

πιεξσκέο αξγφηεξα θαη λα ιακβάλνπλ ηα νθέιε λσξίηεξα. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα είλαη ρηηζκέλν ζε απηή ηε βαζηθή ρξνληθή πξνηίκεζε. Τπάξρεη κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο αλ ην εηζφδεκα αλαβιεζεί κέρξη κία κειινληηθή εκεξνκελία ή 

ηα έμνδα πιεξσζνχλ απφ λσξίο. Γεχηεξνλ, ε αμία ηεο κνλάδαο κέηξεζεο απηήο θαζ’ 
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απηήο αιιάδεη ζην ρξφλν ιφγσ ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ λνκίζκαηνο. 

Απηνί νη δχν παξάγνληεο, ν πιεζσξηζκφο θαη ε ρξνληθή πξνηίκεζε, είλαη 

αλεμάξηεηνη. Αθφκα θη αλ δελ ππήξρε θακία αιιαγή ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε ελφο 

επξψ, ζα εμαθνινπζνχζε θαλείο λα πξνηηκά λα θάλεη ηηο πιεξσκέο αξγφηεξα θαη  λα 

ιακβάλεη ηα νθέιε λσξίηεξα. Ο αλαιπηήο νθέινπο-θφζηνπο πξέπεη, επνκέλσο, 

λα θάλεη δχν μερσξηζηέο πξνζαξκνγέο ζηα πνζά ηακεηαθψλ ξνψλ ψζηε λα ηα 

κεηαηξέςεη ζε πξφηππεο κνλάδεο αμίαο πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα 

αθαηξεζνχλ. Ζ πξψηε πξνζαξκνγή αθνξά ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

επξψ, θαη ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη πξνεμφθιεζε ψζηε λα αληαλαθιά ρξνληθέο 

πξνηηκήζεηο. 

 

4.3.2 Πιεζσξηζκόο, νλνκαζηηθά επξώ θαη ζηαζεξά επξώ 
 

Σα θφζηε θαη ηα νθέιε ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε 

πίλαθα αξρηθά ζε νλνκαζηηθά επξψ γηα ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ, απηή είλαη ε κνξθή 

ζηελ νπνία ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκα. Γεχηεξνλ, νη 

πξνζαξκνγέο, φπσο νη θνξνινγηθέο πξνζαξκνγέο, γίλνληαη πνιχ εχθνια θαη κε 

αθξίβεηα ζε νλνκαζηηθά επξψ. Σέινο, ε εξγαζία ζε νλνκαζηηθά επξψ επηηξέπεη ζηνλ 

αλαιπηή λα θαηαζθεπάζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ζε βάζνο ρξφλνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο κεηαβνιέο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 

Σα νλνκαζηηθά επξψ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε αγνξαζηηθή δχλακε.  Μεξηθέο 

θνξέο νλνκάδνληαη θαη επξψ πξνυπνινγηζκνχ ελφο έηνπο ή ηξέρνληα επξψ. Δίλαη 

απιψο ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ λνκίζκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ή ιακβάλεηαη ζε εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Γελ κπνξνχλ λα αζξνηζηνχλ εάλ εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο, επεηδή δελ είλαη ζε πξφηππεο κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Θεσξεηηθά, 

ηα νλνκαζηηθά επξψ κπνξνχλ κφλν λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ εάλ 

εκθαλίδνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή. ηελ πξάμε, είλαη απνδεθηφ λα πξνζηεζνχλ 

θαη λα αθαηξεζνχλ νλνκαζηηθά επξψ πνπ εκθαλίδνληαη εληφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, 

εθφζνλ ε πεξίνδνο απηή είλαη κηθξή (ζπλήζσο έλα έηνο), αιιά δελ είλαη απνδεθηφ λα 

γίλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κεηαμχ πεξηφδσλ. 

Μφιηο ν αλαιπηήο βεβαησζεί φηη νη πίλαθεο θνζηψλ θαη νθειψλ είλαη πιήξεηο 

θαη αθξηβείο, είλαη θαιή ηδέα λα κεηαηξέςεη φια ηα ζηνηρεία, ή ηνπιάρηζηνλ ηε 

γξακκή θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζε ζηαζεξά επξψ πξηλ πξνρσξήζεη ζε 

ππνινγηζκνχο (ηα ζηαζεξά επξψ έρνπλ ζηαζεξή αγνξαζηηθή δχλακε). Γηα λα γίλεη 

απηφ, πξέπεη λα επηιερζεί έλα  ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο ζην νπνίν λα εθθξαζηνχλ νη 

ηηκέο ζε ζηαζεξά επξψ. Σν ζεκείν απηφ κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, 

αιιά ζπρλά είλαη βνιηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη ην t0, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ έλαξμε 

ηεο πεξηφδνπ επέλδπζεο. Ζ επηινγή ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηφζν γηα ηηο 

κεηαηξνπέο ζε ζηαζεξά επξψ, φζν θαη γηα ηηο παξνχζεο αμίεο, είλαη ε θαιχηεξε αιιά 

δελ είλαη απαξαίηεηε. Καηά ηελ κεηαηξνπή ζε ζηαζεξά επξψ δελ πξέπεη λα 

αιινηψλνληαη ή λα ράλνληαη νη πίλαθεο ζε νλνκαζηηθά επξψ. Πξέπεη είλαη νξαηνί αλά 

πάζα ζηηγκή ζηελ έθζεζε νθέινπο-θφζηνπο. 
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Αλ ε αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο είλαη αλαδξνκηθή, ε κεηαηξνπή απφ 

νλνκαζηηθά ζε ζηαζεξά επξψ είλαη απιή θαη αθξηβήο επεηδή ν πξαγκαηηθφο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ είλαη γλσζηφο. Αλ ε αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο είλαη πξννπηηθή, ηφηε 

ζα ρξεηαζηνχλ πξνβιέςεηο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ. Απηέο νη πξνβιέςεηο δελ είλαη 

εχθνιν λα βξεζνχλ, θαη ηείλνπλ ηαρχηαηα λα γίλνπλ πην αβέβαηεο φζν καθξχηεξα ζην 

κέιινλ πξνβιέπνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

ηηκέο δεδνκέλσλ είλαη αβέβαηεο, ε αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ε αλάιπζε θηλδχλνπ 

θαζίζηαληαη ζεκαληηθά εξγαιεία. 

Καηά ηελ επηινγή ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

κεηαηξνπή ζε επξψ ζηαζεξήο αγνξαζηηθήο δχλακεο, πξέπεη θαλείο λα αλαξσηεζεί: 

ηαζεξή  αγνξαζηηθή δχλακε γηα πνηνλ; Κάζε δείθηεο πιεζσξηζκνχ βαζίδεηαη ζε 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θαιάζη αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ην 

θαιάζη απηφ, θαλνληθά, θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλήζεηο αγνξέο κηα ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο αλζξψπσλ. Ο δείθηεο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

επξχηεξνο. πλήζσο, φηη πην θνληηλφ ζε έλα γεληθφ δείθηε ηηκψλ πνπ θαιχπηεη 

ηα πάληα είλαη ν έκκεζνο δείθηεο ηηκψλ. Αιιά αθφκα θαη ν έκκεζνο δείθηεο ηηκψλ 

δελ είλαη ε ηειεπηαία ιέμε  ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ 

νη πνιίηεο αγνξάδνπλ πνιιά αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ μέλεο πεγέο. Οη αλαιπηέο 

νθέινπο-θφζηνπο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθνχο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή γηα 

ηε κεηαηξνπή νλνκαζηηθψλ επξψ ζε ζηαζεξά. Ζ επηινγή απηή είλαη ηθαλνπνηεηηθή, 

αλ ε νκάδα αλαθνξάο είλαη νη θαηαλαισηέο ελ γέλεη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ 

ζα είλαη. Έλαο νξγαληζκφο πνπ δηελεξγεί δεκνζηνλνκηθή αλάιπζε γηα κηα πηζαλή 

επέλδπζε ζα ρξεηαζηεί έλαλ δείθηε πιεζσξηζκνχ πνπ λα αληαλαθιά ηηο δηθέο ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθέο αγνξέο. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, γηα παξάδεηγκα, 

θαηαζθεπάδεη ην δηθφ ηνπ δείθηε γηα ηηο κεηαηξνπέο απφ νλνκαζηηθά ζε ζηαζεξά 

επξψ επεηδή ην αζπλήζηζην κείγκα ησλ αγνξψλ ηνπ, δελ αληαλαθιάηαη ζε θαλέλα 

πξφηππν δείθηε. Μφιηο επηιέγεη έλαο θαηάιιεινο δείθηεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηφηε 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ηα ζηαζεξά επξψ. Απηφ ην θνκκάηη είλαη απιφ. 

ηελ πξννπηηθή αλάιπζε, νη αλαιπηέο ζπρλά ππνζέηνπλ έλα ζηαζεξφ ξπζκφ 

πιεζσξηζκνχ (φπσο εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κέζν ξπζκφ). Απηφ δελ είλαη 

θαιή ηδέα γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο επέλδπζεο,  φπνπ ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί αξθεηά θαιά. Γηα κηα κεγαιχηεξε ρξνληθφ πεξίνδν, σζηφζν, νη 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ γίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ αλνχζηεο, έηζη ε ππφζεζε 

ελφο κέζνπ κειινληηθνχ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. Ζ αλάπηπμε  

εθηηκήζεσλ γηα έλαλ κέζν κειινληηθφ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ, σζηφζν, είλαη δνπιεηά 

γηα έλαλ εηδηθφ. 

Οη κεραληζκνί πξνζαξκνγήο ησλ κειινληηθψλ αμηψλ ζε παξνχζεο αμίεο, θαη ην 

αληίζηξνθν, είλαη απινί. Οη ηηκέο απηέο ζπλδένληαη κέζσ αλαηνθηζκνχ ησλ ηφθσλ. Οη 

ηφθνη αλαηνθίδνληαη φηαλ νη ηφθνη πνπ απνδίδεη ην αξρηθφ θεθάιαην γίλνληαη κέξνο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αξρή ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ αλαηνθηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

θάπνηνο επελδχεη 100 επξψ κε 9 ηνηο εθαηφ επηηφθην ην ρξφλν, ηφηε ζην ηέινο ελφο 

έηνπο ε επέλδπζε ζα αμίδεη  100 × (1 + 0,09) = 109 επξψ. Οκνίσο, ζην ηέινο  δχν 

εηψλ, t2, ζα έρεη αμία  100 × (1 + 0,09) × (1 + 0,09) επξψ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 
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φξνο ζε παξέλζεζε επαλαιακβάλεηαη κία θνξά γηα θάζε πεξίνδν πνπ παξέξρεηαη. ηε 

γεληθή κνξθή, ζην ηέινο n εηψλ, tn, ε επέλδπζε ζα αμίδεη 100 × (1 + 0,09) 
n 

 επξψ. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ επξψ θαη νλνκαζηηθψλ επξψ είλαη ε ίδηα. 

Ξεθηλψληαο κε έλα πνζφ ζε ζηαζεξά επξψ ζην t0, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ 

πνζνχ ζε νλνκαζηηθά επξψ πνζφ ζην tn ρξεζηκνπνηείηαη  ν ηχπνο: 

                                                       N = C (1 + i) 
n        

                                                  [1] 

φπνπ Ν είλαη ην πνζφ ζε νλνκαζηηθά επξψ (€): C είλαη ην ίδην πνζφ ζε ζηαζεξά επξψ   

(€): i είλαη ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (%): θαη n είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ 

αλάκεζα ζην t0 θαη ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ θφζηνπο ή ηνπ 

νθέινπο, tn. ηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο σζηφζν, ν αλαιπηήο ζπρλά εξγάδεηαη 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε - δειαδή, γλσξίδεη ην πνζφ ζε νλνκαζηηθά επξψ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάπνην θφζηνο ή φθεινο πνπ ζα εκθαληζηεί θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, 

θαη πξέπεη λα ππνινγίζεη ην ηζνδχλακν πνζφ ζε ζηαζεξά επξψ γηα κηα πξνεγνχκελε 

ρξνληθή ζηηγκή, φπσο t0. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο: 

 

                                                      C = N / (1 + i) 
n
                                                      [2] 

φπνπ C είλαη ην πνζφ ζε ζηαζεξά επξψ (€): N είλαη ην ίδην πνζφ ζε νλνκαζηηθά επξψ 

(€): i είλαη ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (%): θαη n είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ 

αλάκεζα ζην t0 θαη ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ θφζηνπο ή ηνπ 

νθέινπο, tn. Φπζηθά, ηα επηηφθηα πνπ αλαγείξνληαη δελ είλαη πάληα βνιηθά σο πξνο 

ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ν ηφθνο ζα κπνξνχζε λα αλαηνθίδεηαη 

ζε εκεξήζηα, κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε. Γηα λα βξεζεί ην απνδνηηθφ εηήζην επηηφθην 

(effective annual interest rate- EAR), δεδνκέλνπ ελφο επηηνθίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρξεζηκνπνηείηαη ν αθφινπζνο ηχπνο: 

                                                EAR = (1 + r / m) 
m

 - 1                                               [3] 

φπνπ EAR είλαη ην απνδνηηθφ εηήζην επηηφθην (%): r είλαη ην αλαθεξφκελν επηηφθην 

(%): θαη m είλαη ν αξηζκφο ησλ θνξψλ πνπ αλαηνθίδνληαη νη ηφθνη αλά έηνο. 

Σν EAR είλαη επίζεο δηαζέζηκν απφ ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο θαη ππάξρεη σο 

ζπλάξηεζε ζε πνιιά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ γηα ππνινγηζηηθά θχιια. 

 

4.3.3 Μεηαβνιέο ησλ ζρεηηθώλ ηηκώλ 
 

Γπζηπρψο, είλαη θνηλφ ζηελ αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο λα παξακεινχληαη νη 

κεηαβνιέο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Έλα αθξαίν 

παξάδεηγκα είλαη φηαλ ν αλαιπηήο θαηαζθεπάδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ έηνπο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη απιά θνπζθψλεη φιεο ηηο ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαηά έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε. Απηή ε ζπληφκεπζε αγλνεί 

φρη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, αιιά θαη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ 

εηζφδσλ θαη εμφδσλ απφ έηνο ζε έηνο. ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαδηθαζία απηή δελ 

είλαη απνδεθηή. 

Μηα ζπλεπήο αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκψλ είλαη ε αθφινπζε: 
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1. Δθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ γηα θάζε είζνδν θαη 

έμνδν γηα θάζε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ. 

2. Δθηίκεζε ηεο ζθηψδνπο ηηκήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο εάλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. 

3. Απφθηεζε εθηηκήζεσλ γηα ηηο αλακελφκελεο εηήζηεο κεηαβνιέο ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ ηηκψλ (θνηλψο νλνκάδεηαη πιεζσξηζκφο). 

4. Τπνινγηζκφο ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο θάζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα θάζε έηνο ηνπ 

έξγνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δχν απηέο εθηηκήζεηο. 

5. Καηαζθεπή ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ πίλαθα θνζηψλ θαη νθειψλ ζε 

νλνκαζηηθά επξψ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο πνπ εθηηκψληαη παξαπάλσ. 

6. Γηελέξγεηα νπνησλδήπνηε πξνζαξκνγψλ ζε ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ ζε νλνκαζηηθά επξψ (φπσο πξνζαξκνγέο γηα 

θφξνπο ή πιεξσκέο δαλείνπ θαη πξνζαξκνγέο ζην απφζεκα ησλ κεηξεηψλ, ην 

νπνίν κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη θεθάιαην θίλεζεο). Απηφ δίλεη  ηνλ πίλαθα 

ηακεηαθψλ ξνψλ. 

7. Διάηησζε, θαηά ηνλ δείθηε ηηκψλ, φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ γηα θάζε έηνο. Απηφ δίλεη  ηνλ πίλαθα θνζηψλ θαη νθειψλ ζε 

ζηαζεξά επξψ πνπ απνηειεί ηελ βάζε γηα φπνηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

4.3.4 Μειινληηθέο θαη παξνύζεο αμίεο 
 

Αθφκα θαη φηαλ ν πίλαθαο ησλ θνζηψλ θαη νθειψλ είλαη ζε ζηαζεξά επξψ, ηα 

ζηνηρεία δελ είλαη αθφκε εθθξαζκέλα ζε κηα πξφηππε κνλάδα. Σα ζηαζεξά επξψ 

έρνπλ ζηαζεξή αγνξαζηηθή δχλακε, αιιά έρεη δηαθνξά αλ απηή είλαη ηξέρνπζα 

αγνξαζηηθή δχλακε ή κειινληηθή αγνξαζηηθή δχλακε. Γηα λα γίλνπλ ηα θφζηε θαη ηα 

νθέιε πιήξσο ζπγθξίζηκα, πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ νη ηηκέο ηνπο, ζηηο δηάθνξεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο, ζε ηηκέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην ρξφλν. Παξνχζεο αμίεο 

είλαη αμίεο ζε επξψ πνπ είλαη ηππνπνηεκέλεο φρη κφλν σο πξνο ηε ζηαζεξή 

αγνξαζηηθή δχλακε, αιιά θαη σο πξνο ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο. 

Γηα λα γίλεη ε κεηαηξνπή ζε παξνχζεο αμίεο, απαηηείηαη έλα πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην πνπ λα αληαλαθιά ηελ ρξνληθή πξνηίκεζε ηεο νκάδαο αλαθνξάο. Πφζε αμία 

έρεη λα ιεθζεί έλα φθεινο ηψξα αληί ζε θάπνην κειινληηθφ ρξφλν; ηηο αλαιχζεηο 

θφζηνπο-νθέινπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ε επηινγή ηνπ 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ έρεη ηδηαίηεξε αμία. Οη ζπλήγνξνη ελφο έξγνπ ηείλνπλ λα 

επηρεηξεκαηνινγνχλ ελάληηα ζηα πςειά πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, επεηδή θάλνπλ ηα 

έξγα λα θαίλνληαη θαθά (ηα νθέιε ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη αξγφηεξα απφ ηα θφζηε, 

επνκέλσο, ηα πςειά πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηα νθέιε 

πεξηζζφηεξν απφ ηα θφζηε). 

Μφιηο έρεη επηιερζεί ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ν ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο 

αμίαο απφ ηε κειινληηθή αμία θαη ην αληίζηξνθν είλαη απιφο. Ο ηχπνο είλαη 

παξφκνηνο κε ηελ εμίζσζε [2] γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηνλ πιεζσξηζκφ:  

                                           ΠΑ = ΜΑ / (1 + k)
n
                                               [4] 
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φπνπ ΚΑ είλαη ε παξνχζα αμία ζην t0 (€):  ΜΑ είλαη ε κειινληηθή αμία ζην tn (€): k 

είλαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην (%): θαη n είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ κεηαμχ t0 

θαη tn. 

 

4.3.5 Πξνεμνθιεηηθά επηηόθηα 
 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ νπηηθή πνπ πηνζεηείηαη θαηά ηελ αλάιπζε θαη φηη ε 

νπηηθή απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε νπηηθή είλαη απηή 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αλζξψπσλ, ηφηε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

ζα είλαη θάπνην πνπ ζα αληαλαθιά ηελ ρξνληθή πξνηίκεζε ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο απηήο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη αλ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαθνξάο είλαη θησρά, ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηε ρξνληθή ηνπο πξνηίκεζε, πηζαλψο λα είλαη 

πςειφ - ζα εθηηκήζνπλ ηδηαίηεξα άκεζα νθέιε, επεηδή έρνπλ βαζηθέο αλάγθεο πνπ 

δελ ηθαλνπνηνχληαη. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ κπνξεί λα κελ πξνζεγγίδεη ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθηφ ηνπο (αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε κηαο εηαηξείαο), αλ ε 

πξφζβαζή ηνπο ζηηο πηζηψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλε ή δηαζηξεβισκέλε. 

ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα θαη ηηο νξγαλψζεηο, νη θπβεξλήζεηο 

ζπρλά πηνζεηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ - ηε 

δεκνζηνλνκηθή νπηηθή (είλαη ην έξγν θαιφ απφ ηε ζηελή δεκνζηνλνκηθή νπηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο;) θαη ηελ θνηλσληθή νπηηθή (είλαη ην έξγν θαιφ γηα ηε ρψξα;). Απφ ηηο 

δχν απηέο νπηηθέο, ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα κπνξεί λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά. 

 

4.3.6 ηξαηεγηθέο επηπηώζεηο ησλ πςειώλ θαη ρακειώλ 

πξνεμνθιεηηθώλ επηηνθίσλ 
 

Ζ επηινγή ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Έρεη κηα 

ηζρπξή (αλ θαη θξπθή) επηξξνή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο. 

Έλα ρακειφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη επλντθφ γηα ηα αθφινπζα: 

 

 Έλα ελεξγφ επελδπηηθφ πξφγξακκα, επεηδή θαίλεηαη θζελφ. 

 Δθάπαμ αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Πνιιά θαη κεγαιχηεξα έξγα θαη πξνγξάκκαηα. 

 Έξγα ησλ νπνίσλ ηα νθέιε κπνξεί λα είλαη καθξνπξφζεζκα. 

Έλα πςειφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη επλντθφ γηα ηα αθφινπζα: 

 

 Έλα επηθπιαθηηθφ πξφγξακκα θεθαιαηαθψλ επελδχζεσλ. 

 Μηζζψζεηο θαη άιισλ εηδψλ  επηινγέο θαζπζηεξεκέλεο απνπιεξσκήο.  

 Βξαρππξφζεζκν, επέιηθην ζρεδηαζκφ. 

 Λχζεηο πςειήο έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη φρη θεθαιαίνπ. 
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4.3.7 Σν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην σο κεηαβιεηή θηλδύλνπ 
 

Σα πεξηζζφηεξα έξγα δείρλνπλ θαιά κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5 ηνηο εθαηφ 

θαη θησρά κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 15 ηνηο εθαηφ. Έλα αμηφπηζην εχξνο γηα ην 

θνηλσληθφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη θαλνληθά πεξίπνπ 8-12 ηνηο εθαηφ εηεζίσο 

(γηα ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ), κε πηζαλφηεξε ηηκή ην 10 ηνηο εθαηφ εηεζίσο. 

Δπεηδή ππάξρεη ζρεηηθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε ζσζηή ηηκή ηνπ 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ζα πξέπεη απηφ λα ζπκπεξηιεθζεί σο κεηαβιεηή  

θηλδχλνπ ζηνλ πίλαθα παξακέηξσλ κηαο αλάιπζεο νθέινπο-θφζηνπο θαη θηλδχλνπ 

πνπ θάλεη ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο. Απηφ θαζηζηά ιηγφηεξν ζεκαληηθή ηελ εζηίαζε 

ζε κηα αθξηβή ηηκή ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαη δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πηζαλνχ εχξνπο ηηκψλ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαη ζηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζνκνίσζεο. 

 

4.4 Καλόλεο απόθαζεο 
 

Έλαο θαλφλαο απφθαζεο απνθαίλεηαη αλ κηα επέλδπζε αμίδεη ηνλ θφπν θαη αλ 

κία επέλδπζε είλαη θαιχηεξε απφ κηα άιιε. Δμεηάδεηαη  πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

θαλφλεο απφθαζεο κε ληεηεξκηληζηηθά δεδνκέλα - δειαδή, αγλνείηαη ε αβεβαηφηεηα 

ζηα δεδνκέλα. 

 

4.4.1 Καζαξή παξνύζα αμία 
 

Ζ ΚΠΑ είλαη ε παξνχζα αμία φισλ ησλ νθειψλ, πξνεμνθιεκέλε κε ην 

θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, κείνλ ηελ παξνχζα αμία φισλ ησλ 

θνζηψλ, πξνεμνθιεκέλε κε ηνλ ίδην επηηφθην. Μηα ΚΠΑ είλαη πάληνηε 

ραξαθηεξηζηηθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ, γεληθά ta, o ρξφλνο ηεο 

αλάιπζεο, ή t0 ε έλαξμε ηνπ έξγνπ.  

Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο είλαη ν εμήο: 

ΚΠΑ = αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο + ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ        

θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ γηα θάζε πεξίνδν εληφο ηνπ νξίδνληα επέλδπζεο. [5] 

Ζ ΚΠΑ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πξνθαλψο, ν αλαιπηήο 

ζα κπνξνχζε  λα ππνινγίζεη ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ νθειψλ θαη ηελ ΚΠΑ ησλ 

θνζηψλ ρσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο αθαηξέζεη. πρλφηεξα, ν αλαιπηήο αθαηξεί 

ηα θφζηε απφ ηα νθέιε ζε θάζε πεξίνδν, δίλνληαο κηα γξακκή θαζαξήο ηακεηαθήο 

ξνήο, θαη έπεηηα πξνεμνθιεί ηελ θαζαξή ηακεηαθή ξνή γηα λα δψζεη ηελ ΚΠΑ. Ζ 

αξηζκεηηθή ηεο ηειεπηαίαο απηήο δηαδηθαζίαο είλαη απινχζηεξε, αιιά, αθφκα πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ε θαζαξή ηακεηαθή ξνή εκπεξηέρεη απφ κφλε ηεο ρξήζηκε 

πιεξνθνξία γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Πνιιά έξγα θαη επηρεηξήζεηο κε ζεηηθή ΚΠΑ 

έρνπλ απνηχρεη ιφγσ πξνβιεκάησλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  
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Γηα παξάδεηγκα, αλ ε αξρηθή επέλδπζε είλαη 100 επξψ θαη ππάξρνπλ 70 επξψ 

νθέιε θαη 25 επξψ θφζηε γηα θάζε έλα απφ 3 έηε, θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

είλαη 10 ηνηο εθαηφ εηεζίσο, ηφηε ε ΚΠΑ ζα είλαη: 

ΚΠΑ= -100 +(70 - 25) / (1 + 0.1)
1 

+(70 – 25) / (1 + 0.1)
2
 +(70 - 25) / (1 + 0,1)

3 

            
= - 100 + 40,91 + 37,19 + 33,81 

         =  11,91 επξψ 

Απηφο ν ηχπνο αθνινπζεί ηε  ινγηζηηθή ζχκβαζε πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο: δειαδή, φια ηα θφζηε θαη ηα νθέιε ππνηίζεηαη φηη εκθαλίδνληαη ζην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηνπο, εθηφο απφ ηηο κεγάιεο αξρηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζην t0 θαη δελ πξνεμνθινχληαη. 

 

4.4.1.1 Καζαξή παξνύζα αμία θαη λεθξό ζεκείν 
 

Μηα ΚΠΑ ίζε κε κεδέλ δελ ζπλεπάγεηαη λεθξφ ζεκείν, κε ηε ζπλήζε έλλνηα 

θαηά ηελ νπνία ηα θφζηε ηζνχληαη κε ηα νθέιε. Ζ ΚΠΑ αληηζηνηρεί πεξηζζφηεξν ζε 

ππεξβάιινλ θέξδνο παξά ζε θέξδνο. Αλ έλα έξγν έρεη κεδεληθή ΚΠΑ, ην έξγν 

απνθέξεη θέξδε ίζα κε ην θαλνληθφ πνζνζηφ απφδνζεο (πνπ θπζηθά ηζνχηαη κε ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην). Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα έξγν απνθέξεη θέξδε 10 ηνηο 

εθαηφ εηεζίσο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ πξνεμνθινχληαη θαηά 10 ηνηο εθαηφ 

εηεζίσο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη κεδεληθή ΚΠΑ. 

H ΚΠΑ αμηνινγείηαη φρη επεηδή απνθαίλεηαη αλ ην έξγν βξίζθεηαη ζην λεθξφ 

ζεκείν, αιιά επεηδή απνθαίλεηαη αλ αμίδεη ηνλ θφπν λα γίλεη ην έξγν, αληί λα 

δηαηεζνχλ ζηελ θαλνληθή ελαιιαθηηθή επέλδπζε (πνπ απνθέξεη θέξδε 10% εηεζίσο). 

 

4.4.2 Γύν νπζηώδεηο θαλόλεο απόθαζεο 
 

Πνιιά έξγα έρνπλ ζχλζεηα ζρέδηα θνζηψλ θαη νθειψλ ζε βάζνο ρξφλνπ, θαη 

επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα αλαιπηηθή κέζνδνο γηα λα θαζνξηζηεί πνην έξγν 

είλαη πξνηηκεηέν. Απαηηνχληαη θαλφλεο πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηελ απφθαζε. Έρνπλ 

πξνηαζεί πνιινί θαλφλεο απφθαζεο. Οξηζκέλνη ιεηηνπξγνχλ θαιά κφλν ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο ελψ άιινη είλαη επηξξεπήο ζε ιάζε. Μφλν δχν θαλφλεο είλαη κε ζπλέπεηα 

αθξηβείο θαη αμηφπηζηνη. Απηνί δίλνληαη παξαθάησ. 

 

Πεξίπησζε 1: Έλα έξγν, απεξηφξηζηνο πξνυπνινγηζκφο.  

 

Καλόλαο απόθαζεο 1: Γελ αλαιακβάλνληαη έξγα κε αξλεηηθή ΚΠΑ, εθηφο αλ 

ππάξρεη πξφζεζε λα ραζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο κε-νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ. 
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ρήκα 4.3: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο θαλφλα απφθαζεο 1 

 

Πεξίπησζε 2: Δλαιιαθηηθά έξγα, πεξηνξηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο. 

 

Καλόλαο απόθαζεο 2: Αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

έξγσλ, επηιέγεηαη απηφ πνπ κεγηζηνπνηεί ηε ζπλνιηθή ΚΠΑ. 

 

4.4.2.1 Σν πξόβιεκα ηεο αλεμαξηεζίαο από ην κέγεζνο ηεο 

επέλδπζεο 
 

Οη άλζξσπνη είλαη γεληθά άλεηνη κε ηελ ηδέα φηη έλα έξγν κε ΚΠΑ ίζε κε – 27 € 

είλαη κε απνδεθηφ, αιιά είλαη ιηγφηεξν άλεηνη κε ηελ ηδέα φηη ην ζρέδην Β, ηνπ 

νπνίνπ ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη + 3 €, είλαη πάληα πξνηηκφηεξν απφ έλα έξγν Α, 

ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη + 2 €, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ πνπ 

επελδχεηαη ζε θάζε έλα. Ο ιφγνο παξαπέκπεη ζε πξνεγνχκελε αλαθνξά καο φηη ε  

ΚΠΑ είλαη  ππεξβάιινλ θέξδνο θαη φρη θέξδνο. 

Έλα απιφ παξάδεηγκα γηα κηα πεξίνδν ζα θαηαζηήζεη ζαθέο γηα πνην ιφγν ζα 

πξέπεη λα πξνηηκάηαη πάληα ε κεγαιχηεξε ΚΠΑ. Σν θιεηδί είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

θαλείο ηη ζπκβαίλεη φηαλ ηππνπνηείηαη ην επίπεδν επέλδπζεο, φηαλ δειαδή ιεθζεί 

ππφςε ηη ζπκβαίλεη ζην θεθάιαην πνπ απνκέλεη, αλ επηιεγεί ε κηθξφηεξε επέλδπζε. 

 

Παξάδεηγκα 1: 

Έζησ φηη έλα έξγν Α απαηηεί κηα επέλδπζε χςνπο 100 € θαη έλα έξγν Β, κηα 

επέλδπζε χςνπο 150 €. Δάλ θάπνηνο επελδχζεη ζην έξγν Α αληί ηνπ Β, ηφηε έρεη έλα 

αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν 50 €, ην νπνίν απνθέξεη θέξδνο ίζν κε ην θαλνληθφ 

πνζνζηφ απφδνζεο εάλ επελδπζεί θάπνπ αιινχ. Απηφ ην ππφινηπν, φκσο, έρεη 

κεδεληθή ΚΠΑ (απνθέξεη θέξδνο ίζν κε ην πνζνζηφ απφδνζεο, έζησ 10 ηνηο εθαηφ, 

φζν είλαη ην επηηφθην πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνεμνθιεζεί ην ππφινηπν απηφ 

ζε παξνχζα αμία). Δπνκέλσο, εάλ επηιέμεη ην έξγν Α, έρεη έλα ζχλνιν 100 € πνπ 

απνθέξνπλ θέξδνο 10 ηνηο εθαηφ ζπλ κηα ΚΠΑ ίζε κε 2 €, θαη έρεη επίζεο 50 € πνπ 

απνθέξνπλ θέξδνο ίζν κε ην θαλνληθφ πνζνζηφ απφδνζεο. Δάλ επηιέμεη ην έξγν Β, 
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νκνίσο, έρεη 150 € πνπ απνθέξνπλ θέξδνο ίζν κε ην θαλνληθφ πνζνζηφ απφδνζεο ζπλ 

κηα ΚΠΑ ίζε κε 3 €. 

Σν έξγν Α απνθέξεη θέξδνο ίζν κε (10% ησλ 100 € +10% ησλ 50 €) + 2 € 

Σν έξγν Β απνθέξεη θέξδνο ίζν κε (10% ησλ 150 € ) + 3 € 

Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο ζα είλαη νη ίδηνη γηα ηα έξγα Α θαη Β  αλεμάξηεηα απφ ην 

κέγεζνο  ηεο επέλδπζεο: κφλν ζηελ ΚΠΑ ζα θαλνχλ νη δηαθνξέο. Σα επελδπηηθά 

πνζά πνπ εκπιέθνληαη ζε δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη άζρεηα κε 

ηελ απφθαζε φηαλ είλαη γλσζηέο νη  ΚΠΑ. Απιψο επηιέγεηαη ε θαιχηεξε ΚΠΑ θαη ε 

επηινγή ζα είλαη πάληα ζσζηή. Αθνινπζεί έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηνπο ίδηνπο 

ππνινγηζκνχο. 

 

Παξάδεηγκα 2: 

 

 

ρήκα 4.4: Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο αλεμαξηεζίαο απφ ην κέγεζνο ηεο 

επέλδπζεο 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν ηζχλσλ λα θαηαλνήζεη απηή ηελ έλλνηα, αλ ε ΚΠΑ πξφθεηηαη 

λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν νδεγφ. Μηα κεδεληθή ΚΠΑ δελ ζπλεπάγεηαη λεθξφ 

ζεκείν. εκαίλεη ην έξγν απνθέξεη θέξδνο ίζν κε ην θαλνληθφ πνζνζηφ απφδνζεο, 

έζησ 10 ηνηο εθαηφ. Μηα αξλεηηθή ΚΠΑ, γηα παξάδεηγκα, - 300 €, δελ ζεκαίλεη 

απαξαηηήησο ην έξγν εκθαλίδεη απψιεηεο ππφ ηελ θαζνκηινπκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ.  

εκαίλεη φηη απνδίδεη ην θαλνληθφ πνζνζηφ 10 ηνηο εθαηφ, κείνλ 300 €.  

Σα έξγα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηηο ΚΠΑ ρσξίο λα ππάξρεη 

αλεζπρία γηα ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα, δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε 

ηνλ εζσηεξηθφ βαζκφ απφδνζήο ηνπο, εθηφο θαη αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην κέγεζνο. 

Απηφ είλαη δπζλφεην γηα πνιιά δηνηθεηηθά ζηειέρε.  

 

4.4.3 Αλαμηόπηζηνη θαλόλεο απόθαζεο 
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4.4.3.1 Ο εζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο 
 

 Ο Εζωηεπικόρ Βαθμόρ Απόδοζηρ (ΕΒΑ) είναι ηο πποεξοθληηικό επιηόκιο πος 

καθιζηά ηην ΚΠΑ ενόρ έπγος μηδενική. Έναρ ΕΒΑ μεγαλύηεπορ από ηο κανονικό 

πποεξοθληηικό επιηόκιο ςποδεικνύει όηι θα ππέπει να πποσωπήζει ηο έπγο, και αν η 

επιλογή γίνεηαι μεηαξύ εναλλακηικών έπγων, πποηιμάηαι ο μεγαλύηεπορ ΕΒΑ. Εάν 

ένα έπγο Α έσει ΕΒΑ 15 ηοιρ εκαηό, για παπάδειγμα, ενώ ένα κοινό έπγο αποθέπει 

κέπδορ ίζο με 10 ηοιρ εκαηό, ηόηε έπγο Α αποηελεί μια ελκςζηική επένδςζη. 

Ο ΔΒΑ έρεη ηξεηο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ην θαζηζηνχλ έλα θησρφ 

ππνθαηάζηαην ηεο ΚΠΑ σο θαλφλα απφθαζεο. Παξ 'φια απηά, πνιιά δηνηθεηηθά 

ζηειέρε δηαηζζεηηθά βξίζθνπλ ηνλ ΔΒΑ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ απφ ηελ ΚΠΑ. 

Σείλνπλ  λα πηζηεχνπλ φηη ε ζεκαζία ηνπ ΔΒΑ είλαη δηαθαλήο, ελψ δελ είλαη. Όηαλ 

ππνινγίδεηαη ν ΔΒΑ, ην απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε πξνζνρή. 

Σν ζθεπηηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΒΑ είλαη ην ίδην φπσο θαη γηα ηελ ΚΠΑ. 

Δάλ είλαη γλσζηφ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε ΚΠΑ θαη ην 

αληίζηξνθν. Σα καζεκαηηθά θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΒΑ, σζηφζν, δελ βαζίδνληαη 

ζε έλα ηχπν θαη κηα απφδεημε. ηελ πξάμε, ν αλαιπηήο ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππνινγηζηή 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΒΑ κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. Με 

δεδνκέλε κηα εηθαζία γηα ηνλ πηζαλφ ΔΒΑ, ν ππνινγηζηήο εηζάγεη πςειφηεξεο θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ην i ζηνλ ηχπν, κέρξη λα θαηαιήμεη ζε κεδεληθή ΚΠΑ. 

Σα πεξηζζφηεξα ππνινγηζηηθά θχιια (spreadsheets) ζε θνηλή ρξήζε έρνπλ έλα 

φξην γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα πξνζπαζήζεη ν ππνινγηζηήο. Αλ ν 

ππνινγηζηήο δελ βξεη πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ λα δίλεη κεδεληθή ΚΠΑ ζε απηφλ 

ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ, δίλεη έλα  κήλπκα ιάζνπο. Ο αλαιπηήο 

πξέπεη ηφηε λα μεθηλήζεη μαλά ηελ δηαδηθαζία κε δηαθνξεηηθή εηθαζία γηα ηελ ηηκή 

ηνπ ΔΒΑ. Δθηφο απφ απηή ηε δηαδηθαζηηθή αθαηαιιειφηεηα, ν ΔΒΑ έρεη άιινπο δχν 

πεξηνξηζκνχο πνπ θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπ ακθίβνιε. Απηνί δίλνληαη παξαθάησ. 

 

Πεξηνξηζκόο 1: Οη απιέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ΔΒΑ κπνξεί λα είλαη 

παξαπιαλεηηθέο αλ ηα έξγα δελ έρνπλ ην ίδην κέγεζνο. Έλα έξγν κε ΔΒΑ 7 ηνηο εθαηφ 

δελ είλαη απαξαηηήησο  θαιχηεξε επηινγή απφ έλα κε ΔΒΑ 6 ηνηο εθαηφ. Σν κέγεζνο 

ηνπ θάζε έξγνπ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην κπνξεί λα επεξεάζεη ην πνην έξγν 

είλαη θαιχηεξν. 

 

Παξάδεηγκα: 
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ρήκα 4.5: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο πεξηνξηζκνχ 1 

 

Δάλ θάπνηνο επηιέμεη ην έξγν A, ζα έρεη 100 € πνπ απνθέξνπλ θέξδνο 7 ηνηο 

εθαηφ ζπλ ην ππφινηπν 9.900 € πνπ απνθέξεη θέξδνο 5 ηνηο εθαηφ (ζπλνιηθή 

απφδνζε = 7 + 495 = 502 €). Δάλ επηιέμεη ην έξγν Β, ζα έρεη 10.000 € πνπ απνθέξνπλ 

θέξδνο 6 ηνηο εθαηφ (600 €). Σν ζρέδην Β είλαη θαιχηεξν, αλ θαη έρεη ρακειφηεξν 

ΔΒΑ απφ ην έξγν Α. 

 

Πεξηνξηζκόο 2: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο ηνπ ΔΒΑ ζα 

ιχζνπλ ηελ εμίζσζε, θαη κπνξεί λα κελ είλαη εκθαλέο ζηνλ αλαιπηή φηη ππάξρνπλ 

θαη άιιεο εμίζνπ θαιέο ηηκέο επεηδή ν ππνινγηζηήο ζπλήζσο ζηακαηά φηαλ βξεη 

νπνηαδήπνηε  απνδεθηή ηηκή ηνπ ΔΒΑ. 

Πνιιαπιέο ηηκέο γηα ηνλ EBA (θάπνηεο αξλεηηθέο, θάπνηεο ζεηηθέο) είλαη 

ηδηαίηεξα πηζαλέο, αλ ε εηήζηα θαζαξή ηακεηαθή ξνή  ηνπ έξγνπ ελαιιάζζεηαη κεηαμχ 

ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηηκψλ, έλα ζχλεζεο γεγνλφο εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ 

θπθιηθήο θεθαιαηαθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ έξγσλ θαη / ή ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο 

ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αλαιπηέο θάκπηνπλ ηνπο 

ινγηζηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ απφθηεζε ελφο κνληέινπ γηα ηελ θαζαξή ηακεηαθή ξνή 

πνπ λα δίλεη κία κφλν ηηκή γηα ηνλ ΔΒΑ, αιιά απηή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ιχζε. 

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ε ελδερφκελε χπαξμε ησλ πνιιαπιψλ ηηκψλ γηα ηνλ ΔΒΑ 

δεκηνπξγεί κηα ζθηά πάλσ απφ ηε ρξήζε ηνπ, ελψ ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο κεηαμχ ησλ έξγσλ. 

 

4.4.3.2 Ο ιόγνο νθέινπο-θόζηνπο, ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο 

θαη ε παξνύζα αμία ησλ θνζηώλ 
 

Οη θαλφλεο απφθαζεο, πέξαλ εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΚΠΑ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηθέο θνξέο ζσζηά, αιιά θαλέλαο απφ απηνχο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο σο γεληθφο θαλφλαο. Οη ηξείο πην θνηλνί πεξηιακβάλνπλ ηνλ ιφγν 

νθέινπο-θφζηνπο, ηελ πεξίνδν απφζβεζεο θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ. 

 

Λόγνο νθέινπο-θόζηνπο: 

 

Έλαο ιφγνο νθέινπο-θφζηνπο είλαη ν ιφγνο ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ νθειψλ 

πξνο ηελ παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ. Ο θαλφλαο απφθαζεο εδψ είλαη  

φηη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί θάζε έξγν κε ιφγν νθέινπο-θφζηνπο κηθξφηεξν απφ 1, 

θαη ηα έξγα ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά ιφγσλ νθέινπο-θφζηνπο. 

Σν πξψην κέξνο απηνχ ηνπ θαλφλα ιεηηνπξγεί. Σν δεχηεξν κέξνο, σζηφζν, ίζσο φρη. 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη είλαη δπλαηφλ λα  κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά ν ιφγνο νθέινπο-

θφζηνπο κε ηερλεηή αιιαγή ζηε ινγηζηηθή γηα ηα νθέιε θαη ηα θφζηε 

(αλ θαη δελ είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ελφο ιφγνπ κηθξφηεξνπ ηνπ ελφο ζε ιφγν 

κεγαιχηεξν απφ ην έλα ή ην αληίζεην). Έλα ζεηηθφ φθεινο ηζνδπλακεί κε αξλεηηθφ 

θφζηνο. ρεδφλ νπνηνδήπνηε θφζηνο ή φθεινο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο 
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παξάδεηγκα. Έζησ νη δαπάλεο γηα ηελ νδηθή πξφζβαζε ζε έλα λέν πάξθν. Απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ζηα έμνδα ηνπ πάξθνπ ή λα αθαηξεζνχλ απφ ηα έζνδα. 

Οπνηαδήπνηε επηινγή είλαη ζσζηή. Χζηφζν, ν ιφγνο νθέινπο-θφζηνπο ζα απμεζεί ή 

ζα κεησζεί ηερλεηά, αλάινγα κε απηή ηελ απζαίξεηε ινγηζηηθή απφθαζε. 

 

 

 

ρήκα 4.6: Παξάδεηγκα ιφγνπ νθέινπο-θφζηνπο 

 

Πεξίνδνο απόζβεζεο: 

 

Ζ πεξίνδνο απφζβεζεο είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ψζηε ε αζξνηζηηθή 

παξνχζα αμία ησλ νθειψλ  λα γίλεη ίζε κε ηε αζξνηζηηθή παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ. 

Γεληθά, νη κηθξφηεξεο πεξίνδνη απφζβεζεο είλαη θαιχηεξεο. Χζηφζν, απηφο κπνξεί λα 

είλαη έλαο παξαπιαλεηηθφο θαλφλαο απφθαζεο επεηδή αγλνεί θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη 

κεηά απφ ην ζεκείν απφζβεζεο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ γηα έλα έξγν λα έρεη κεγαιχηεξε 

ΚΠΑ θαη κεγαιχηεξε πεξίνδν απφζβεζεο. Σν Α έρεη  ηαρχηεξε απφζβεζε, αιιά ην Β 

θζάλεη ζε κεγαιχηεξε ΚΠΑ. 
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ρήκα 4.7: Παξάδεηγκα ΚΠΑ θαη ρξφλνπ απφζβεζεο  

 

Παξνύζα αμία ησλ θνζηώλ: 

 

Όηαλ ηα νθέιε δχν ελαιιαθηηθψλ είλαη αθξηβψο ηα ίδηα, κπνξεί λα γίλεη 

επηινγή κεηαμχ ησλ δχν κε βάζε ηε ρακειφηεξε παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ. Χζηφζν, 

απηφο δελ είλαη έλαο αμηφπηζηνο θαλφλαο απφθαζεο επεηδή δελ κπνξεί λα εηπσζεί απφ 

ηελ παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ θαη κφλν θαηά πφζνλ ην έξγν πξέπεη λα γίλεη. Δπίζεο, 

ε παξαδνρή φηη ηα νθέιε είλαη ζηαζεξά είλαη γεληθά κηα απινπνίεζε θαη κπνξεί λα 

κελ είλαη έγθπξε. Γηα παξάδεηγκα, έλα νίθεκα ζπαλίσο ζα είλαη αθξηβψο ην ίδην, 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, σο κηζζσκέλν θαηάιπκα. Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαθνξέο κπνξεί 

λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ, ε παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ ππφθεηηαη ζε 

ρεηξαγψγεζε ηνπ ηχπνπ πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην απφζπαζκα γηα ηνλ ιφγν 

νθέινπο-θφζηνπο. Γειαδή, ε ινγηζηηθή γηα ηα θφζηε θαη ηα νθέιε (ηα νθέιε 

κπνξνχλ λα ππνινγίδνληαη σο αξλεηηθά θφζηε) κπνξεί ηερλεηά λα αιιάμεη ηελ 

θαηλνκεληθή παξνχζα αμία ησλ θνζηψλ. 
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5.1 Δπίπεδν θαη πξννπηηθή νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ φιεο νη πηπρέο πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία κίαο εθαξκνγήο φπσο είλαη ην δίθηπν 

ηειεταηξηθήο MEDNet ζηηο πεξηνρέο Maranhao (MA) θαη Rio Grande do Sul (RS) ηεο 

Βξαδηιίαο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαζνξηζζνχλ ην επίπεδν θαη ε πξννπηηθή ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη θαη’ επέθηαζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ή λα απνθιεηζηνχλ ηα 

αληίζηνηρα θφζηε. Πεξηζζφηεξν ζρεηηθή γηα παξεκβάζεηο θαη εθαξκνγέο θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ, φπσο ην δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet, απνηειεί ε θνηλσληθή 

πξννπηηθή, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηα ζπλνιηθά θφζηε ησλ πεγψλ πνπ δεζκεχηεθαλ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, είηε κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο είηε κέζσ 

ελαιιαθηηθψλ κέζσλ. Δπηπιένλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα αλαιχζεηο ηέηνηνπ 

ηχπνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ρξεκαηηθά θφζηε θαη νη 

απνηακηεχζεηο δηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ επί κέξνπο ζπκκεηερφλησλ. Φνξείο φπσο νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη πάξνρνη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη αζζελείο επηβαξχλνληαη 

κε δηαθνξεηηθά κεξίδηα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη δξέπνπλ κεηαβιεηά πνζά απφ 

πηζαλέο απνηακηεχζεηο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, κία νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο απφ ηελ 

πξννπηηθή κίαο ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο είλαη πηζαλφ λα ελζσκαηψζεη κφλν 

ηα θφζηε ηαηξηθή πεξίζαιςεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην αζθάιηζεο ηνπ 

αζζελνχο θαη λα απνθιείζεη ηαηξηθά θαη άιια έμνδα (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

κεηαθνξηθά έμνδα) πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ αζζελή αιιά δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

ηδησηηθή αζθάιηζε. Αληηζηνίρσο, κία νηθνλνκηθή αλάιπζε απφ ηελ πξννπηηθή ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ ηαηξψλ ζα δεκηνπξγνχζε έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν απφ θφζηε ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ή απνθιείνληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ 

δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζηελ πνιηηείεο 

Maranhao θαη Rio Grande do Sul ηεο Βξαδηιίαο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε θφζηε πνπ 

αθνξνχλ ηνπο αζζελείο θαη ζπλνιηθφηεξα ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο ζπληζηνχλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Αλαιπηηθφηεξα, αλ κία εθαξκνγή φπσο ην δίθηπν 

ηειεταηξηθήο παξέρεη δηεπθνιχλζεηο ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, είλαη 

πνιχ πηζαλφ νη παξαπάλσ νξγαληζκνί λα αληηιεθζνχλ ηα νθέιε πνπ πξφθεηηαη λα 

απνθνκίζνπλ κειινληηθά θαη λα επελδχζνπλ ζηελ εθαξκνγή απηή. Δπίζεο, ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην δίθηπν ηειεταηξηθήο δηαζθαιίδεη ζηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο 

έλα κεγαιχηεξν εχξνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα 
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δηαηεξνχλ έλα ζηαζεξφ πιεζπζκφ αζζελψλ (πειαηψλ) ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

ελδέρεηαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ πξννπηηθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα έμνδα 

κεηαθνξάο. Οη νξγαληζκνί παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο κπνξεί λα κελ αλαιάβνπλ 

ηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο ησλ ηαηξψλ θαη άιισλ εηδηθψλ ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ησλ αζζελψλ. Αθφκα, νη ηδησηηθέο εηαηξίεο αζθάιηζεο 

ζπαλίσλ θαιχπηνπλ ηα κεηαθνξηθά έμνδα ησλ αζζελψλ ζε κεγάια ηαηξηθά θέληξα, 

παξά κφλν ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο φηαλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθψλ 

νρεκάησλ (αζζελνθφξσλ, ειηθνπηέξσλ). Σν ελδερφκελν ηεο κειινληηθήο κείσζεο 

ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθνξηθψλ θνζηψλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο 

MEDNet, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Βξαδηιίαο ηηο νπνίεο εμεηάδνπκε.   

 

5.2 Οξηζκνί θαη έλλνηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ θνζηψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

ηειεταηξηθήο απνζθνπεί ζηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ζπλεπψο ηε κέηξεζε ηεο αμίαο ησλ 

πεγψλ νη νπνίεο δεζκεχηεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. Σν ζήκα θαηαηεζέλ 

ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ 

ελαιιαθηηθψλ κέζσλ δηαρείξηζεο κηαο θαηάζηαζεο. Ζ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο 

(cost-benefit analysis, CBA) είλαη έλα εξγαιείν νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ αλακελφκελσλ νθειψλ απφ πξνηεηλφκελεο 

επελδχζεηο-έξγα, κε ηα ζρεηηθά κεγέζε θφζηνπο, ψζηε λα βνεζνχληαη νη ρξήζηεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο κε ην κέγηζην θαζαξφ φθεινο (νθέιε κείνλ 

θφζηνο). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζή καο, κία ζχζθεςε κε ηνλ ςπρίαηξν κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε κία αληίζηνηρε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνλ ηαηξφ. Όζν πεξηζζφηεξν ηα νθέιε 

ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα σθειεζνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο (ε 

θνηλσλία) απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ έξγνπ ή απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε πνιηηηθήο. ε 

αληίζεζε κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο-απνδνηηθφηεηαο, ζηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο 

ηφζν ηα θφζηε φζν θαη ηα νθέιε εθθξάδνληαη ζε θαζαξά ρξεκαηηθνχο φξνπο.  

Ζ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο ζα δψζεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ην αλ ε επέλδπζε 

πνπ έγηλε είλαη ειπηδνθφξα. Ζ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο είλαη έλα νπζηαζηηθφ 

εξγαιείν κε ην νπνίν εθηηκψληαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ έξγνπ. Καη’ αξρήλ, πξέπεη 

λα αμηνινγεζνχλ φιεο νη ζπλέπεηεο: ρξεκαηννηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δη θηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Πιαίζην νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 91 

πεξηβαιινληηθέο θ.ιπ. ηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ θαη λα 

απνηηκεζνχλ ρξεκαηηθά φιεο νη πηζαλέο ζπλέπεηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ ηα 

νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Καηφπηλ, ηα απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ζπλνιηθά 

(θαζαξά νθέιε) θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην εάλ ην έξγν είλαη 

επηζπκεηφ θαη αμίδεη λα πινπνηεζεί. Σν θφζηνο θαη ηα νθέιε πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ 

ζπγθξηηηθά, κε ηελ εμέηαζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ζελαξίνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη ελφο ελαιιαθηηθνχ ζελαξίνπ ρσξίο ην έξγν. Γηα ην ιφγν απηφ ζπγθξίλεηαη ην 

θφζηνο κηαο ελαιιαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Σα 

αθφινπζα ηέζζεξα βήκαηα ζα αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί κε 

επηηπρία ε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο. 

1. Καηαγξαθή ησλ δαπαλώλ: Αξρηθά ζα ζπιιερζνχλ θαη ζα θαηαγξαθνχλ φια ηα 

έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα πηζαλά ζρέδηα-ελαιιαθηηθέο. 

2. Δθηίκεζε ησλ νθειώλ: Χο δεχηεξν βήκα ζα εμεηαζηνχλ φια ηα επηρεηξήκαηα 

ππέξ ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο. 

3. Σύγθξηζε δαπαλώλ θαη νθειώλ: ην ζηάδην απηφ νη δαπάλεο αληηπαξαβάιινληαη 

κε ηα νθέιε ζε θαζαξά ρξεκαηηθνχο φξνπο. 

4. Σύγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ: Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ 

βήκαηνο ζα εθηηκεζεί ην θφζηνο θαη ζα δηθαηνινγεζνχλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε 

ησλ επηρεηξεκάησλ 1 έσο 3. 

Σν επίπεδν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία ην έξγν έρεη ζρεηηθφ 

αληίθηππν. Κφζηνο θαη νθέιε κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά 

επίπεδα, ζπλεπψο πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηα θφζηε θαη πνηα νθέιε ζα ιεθζνχλ 

ππφςε. Απηφ ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

Πξέπεη επνκέλσο λα ιεθζεί ππφςε ν αληίθηππνο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη 

αθφκε θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 

Γελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα αλ κία εθαξκνγή φπσο 

ην δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet απνηειεί γεληθά κία θαιή επέλδπζε, δηφηη ε αμία ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη. Σν ζεκαληηθφ 

δήηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet είλαη ην θαηά πφζν 

πξφθεηηαη γηα κία θαιή επέλδπζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ζπγθξηλφκελε κε 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Ηδαληθά, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη νιφθιεξν ην 

θάζκα ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

λα είλαη απνιχησο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο θαινχληαη λα 

πάξνπλ. 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο, πξέπεη 

θαη’ αξρήλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα θφζηε φισλ ησλ πφξσλ πνπ δεζκεχηεθαλ απφ 

φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ζε φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο θφζηνπο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ απνηακηεχζεηο ή αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Σέηνηνπ είδνπο νθέιε εμαξηψληαη 

θπξίσο απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη απφ ην ζθνπφ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε εάλ ε ςεθηαθή απεηθφληζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία επξχηεξε ζεζκηθή θιίκαθα, ή ζε κία ζπκπιεξσκαηηθή θαη 

ζηνηρεηψδε βάζε, ή, θαηά πφζν ηα βαζηθά θφζηε ππνδνκψλ κνηξάδνληαη κε άιιεο 

εθαξκνγέο. Σα θφζηε θεθαιαίνπ πνπ αθνξνχλ ηα έμνδα θαηαζθεπήο, 

κνληεινπνίεζεο θαη εμνπιηζκνχ πξέπεη θπζηθά λα ζπκπεξηιεθζνχλ. Ζ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε εμεηάδεη ηα δηαθνξεηηθά, ζηνηρεηψδε ή δεπηεξεχνληα, θφζηε θάζε κίαο 

ελαιιαθηηθήο θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ. Δάλ νη ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο (π.ρ. ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε: δίθηπν ηειεταηξηθήο, ηαρπδξνκείν ή 

πξνζσπηθή επίζθεςε γηα ηαηξηθή γλσκάηεπζε) ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο ίδηεο θηηξηαθέο 

ππνδνκέο θαη ην ίδην πξνζσπηθφ, ηφηε ηα θφζηε ησλ θνηλψλ απηψλ πφξσλ δελ 

επεξεάδνπλ ηα ζπγθξηλφκελα θφζηε θαη επηβάιιεηαη λα κελ ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. πκπεξαζκαηηθά, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα επηθεληξψλεηαη ζηα θφζηε πνπ δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφζηε πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθφ δπλακηθφ, πξνκήζεηεο, 

πξνζσπηθή κεηαθνξά θαη ρξφλν ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο ηαηξνχο. 

Γηα κία εθαξκνγή ηειεταηξηθήο φπσο είλαη ην δίθηπν MEDNet ζηε Βξαδηιία, ε 

νπνία απαηηεί ππνδνκέο κε κεγάια θαη θαζνξηζκέλα θφζηε, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

κνηξαζηνχλ θαη λα αλαηεζνχλ επί κέξνπο ζσζηά ζε άιινπο ρξήζηεο, ε πηνζέηεζε 

αξρψλ φπσο νη παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν αλά κνλάδα θφζηνο. Οκνίσο, 

θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν δηακνηξαζκφο ησλ θνζηψλ 

ζε έλα κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ ππνζέζεσλ έρεη επίζεο σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν 

θφζηνο αλά κνλάδα. Σα θφζηε απηά φκσο, ζα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, θαζψο ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζα κεηψλεη ην θφζηνο ππνδνκψλ θαη ζα 

θαζηζηά ην δίθηπν ηειεταηξηθήο πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκν θαη βνιηθφ ζηε ρξήζε γηα 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ.  
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5.3 Δλλνηνινγηθέο πξνθιήζεηο 

Ζ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο αληηκεησπίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο ελλνηνινγηθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηερλνινγίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε λένπο κεραληζκνχο, κε κεγάια ζηαζεξά θφζηε θαη πνιιαπιέο πηζαλέο 

ρξήζεηο. Ζ αλάιπζε θφζηνπο κπνξεί λα δηεπζεηήζεη ηέηνηα δεηήκαηα θαη λα 

δηεπθξηλίζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο αιιά δελ κπνξεί λα ηα επηιχζεη νινθιεξσηηθά. 

Μία ζεκαληηθή δπζθνιία αλαθχπηεη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο πνπ κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη ην δίθηπν ηειεταηξηθήο. Αλαιπηηθφηεξα, κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηήξημε επεηγνπζψλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, δηαθφξσλ ζπζθέςεσλ, δηαδξαζηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζε αζζελείο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζζελψλ. Παξ’ φιν πνπ 

θάζε εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη θφζηε ζπγθεθξηκέλα πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε 

ηε ρξήζε ηεο, φιεο νη εθαξκνγέο κπνξεί λα κνηξάδνληαη άιια θφζηε πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ηνλ εμνπιηζκφ φζν θαη πξνζσπηθφ δπλακηθφ θαη πξνκήζεηεο. ε αληίζεζε κε 

ινγηζηηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ δηαρεηξηζηηθνχο θαλφλεο γηα λα 

θαηαλείκνπλ ηέηνηα ζπιινγηθά θφζηε παξαγσγήο, νηθνλνκηθέο αξρέο επηβάιινπλ ηελ 

θαηαλνκή ησλ ζπιινγηθψλ απηψλ θνζηψλ αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ παξνπζηάδεη 

θάζε κία απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο.  

Μία επηπιένλ πξφθιεζε πξνθχπηεη θαζψο ε εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επεθηακέλεο 

ελδείμεηο ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα δίθηπν ηειεταηξηθήο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πην έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο επεηγνπζψλ πεξηπηψζεσλ αζζελψλ κε πνιιαπιά ηξαχκαηα, ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ην δίθηπν είλαη δηαζέζηκν θαη 

ιεηηνπξγηθφ, ηαηξνί πνπ παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δίθηπν ηειεταηξηθήο θαη γηα ιηγφηεξν επείγνπζεο ππνζέζεηο, ηηο 

νπνίεο άιινηε ρεηξηδφληνπζαλ κφλνη ηνπο. Σειηθά, αθφκα θαη αλ ηα αλά κνλάδα 

θφζηε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεταηξηθήο κεηψλνληαη κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ, ε 

ζπλνιηθή ρξήζε θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα ελδέρεηαη λα απμεζνχλ. 

Αθφκα κία πξφθιεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαζηζηνχλ, ελδερνκέλσο, κία ζηαηηθή κειέηε ησλ νθειψλ, δεκηψλ θαη 

θνζηψλ, παξσρεκέλε, αθφκα θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ζ δηάδνζε θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ, φπσο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα 

MEDNet, απνηειεί κία δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί κία ζπλερηδφκελε 

αμηνιφγεζε. Καζψο ε πηνζέηεζε θαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεταηξηθήο ζα 

εμειίζζνληαη, νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ ζα απνθηνχλ κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δη θηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Πιαίζην νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 94 

ηθαλφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν ζα πξνθαιέζεη πηζαλφηαηα κείσζε ησλ θνζηψλ θαη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

     

5.4 Μνληέιν νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ ηειεταηξηθήο ζε κία πεξηνρή, έρεη ζρεδηαζζεί έλα κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν κνληέιν απηφ έρεη ζρεδηαζζεί ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ θνζηψλ θαη νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

πεξηνρέο Maranhao (MA) θαη Rio Grande do Sul (RS) ηεο Βξαδηιίαο. 

Σν κνληέιν αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ νπνίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζχζηεκα MEDNet, ζα 

γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην) πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, απνηειείηαη απφ δχν κνξθέο, ηελ 

απινπνηεκέλε (simplified) θαη ηελ αλαιπηηθή (detailed). Ζ απινπνηεκέλε κνξθή 

παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηζπκνχκαη εθηηκήζεηο πξνυπνινγηζκνχ, ή ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη δηαζέζηκα αλαιπηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηα θφζηε, 

θαη πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Ζ αλαιπηηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή 

ιεπηνκεξψλ δεδνκέλσλ θφζηνπο θαη απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ θαη επαξθέο εξγαιείν 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ γηα ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 

ηειεταηξηθήο. Δπηπιένλ, ε αλαιπηηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη πιήξσο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ην πξφγξακκα. 

   Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet, κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ιεπηνκεξήο κνξθή 

ηνπ κνληέινπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπκε ηα παξαθάησ: 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο φισο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο. 

 Τπνινγηζκφο ησλ θνζηψλ απφθηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο θαη 

επηθνηλσληαθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο (ηαηξηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειεταηξηθήο). 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ παξνρή ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ηαηξηθψλ δηαβνπιεχζεσλ. 

 Τπνινγηζκφο ησλ ηαηξηθψλ θνζηψλ ηα νπνία δε ζα ρξεηαζηεί λα πιεξσζνχλ 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ κέζσλ παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

κε ην δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet. 
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 Τπνινγηζκφο ησλ θνζηψλ κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηα 

νπνία δε ζα επηβαξχλνπλ πιένλ ηνπο αζζελείο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηειεταηξηθήο αληί ησλ ζπκβαηηθψλ κέζσλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 

 Τπνινγηζκφο ησλ εηήζησλ απνηακηεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη ψζηε νη απνηακηεχζεηο απηέο λα απνπιεξψζνπλ ην 

θφζηνο απφθηεζεο ηνπ δηθηχνπ, θαη ησλ εηήζησλ απνηακηεχζεσλ πνπ 

ζπλερίδνπλ λα πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα δχν κνληέια θφζηνπο-νθέινπο ηα 

νπνία θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο, ηηο νηθνλνκηθέο απνηακηεχζεηο πνπ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε απφ ηε 

ρξήζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, θαη άιια κεγέζε θφζηνπο-νθέινπο. Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη ην απινπνηεκέλν κνληέιν, πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηνλ αξρηθφ ππνινγηζκφ 

θφζηνπο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη 

ην αλαιπηηθφ κνληέιν, πνπ ζπκβάιεη ζην λα ππνινγηζηνχλ πην αθξηβή θαη πεξηεθηηθά 

θφζηε, κε βάζε εθηηκήζεηο πνπ δίλνληαη απφ παξφρνπο πιηθψλ, πξνκεζεπηέο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγνιάβνπο, ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ δηθηχνπ θαη νηθνλνκηθέο 

απνηακηεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. 

 

5.4.1 Απινπνηεκέλν κνληέιν ππνινγηζκνύ θόζηνπο 
 

Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο: 

 Κφζηε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Κφζηε θεθαιαίνπ. 

 Λεηηνπξγηθά θφζηε. 

 Κφζηε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Κφζηε πνπ απνθεχγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Ηαηξηθά θφζηε. 

 Κφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζζελψλ. 

 Άιιεο ρξήζεηο ηνπ δηθηχνπ MEDNet. 

 Κφζηε θαη νθέιε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 

5.4.1.1 Κόζηε δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 
 

Πξφθεηηαη γηα ηα θφζηε πνπ δαπαλήζεθαλ γηα λα απνθηεζνχλ θαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παγίνπ θεθαιαίνπ, ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, θαη ην θφζηνο ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ.  

Κόζηε θεθαιαίνπ: Δδψ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ παγίνπ θεθαιαίνπ. Σν κνληέιν ππνινγίδεη ην νιηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ θαη παξάιιεια ην θφζηνο θεθαιαίνπ αλά έηνο.  
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 Δγθαηάζηαζε: Δίλαη ην θφζηνο φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

αλαβαζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ ζηαζκψλ 

εξγαζίαο-εγθαηαζηάζεσλ φπνπ γίλνληαη νη ηειεδηαβνπιεχζεηο. Οξηζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα κε ρξεηάδνληαη αιιαγέο, ελψ αληηζέησο άιιεο 

κπνξεί λα ρξεηάδνληαη εθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο.  

 Σύζηεκα MEDNet: Αθνξά ην θφζηνο απφθηεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ ηειεδηαβνχιεπζεο, ππνινγηζηέο 

θαη ηαηξηθέο ζπζθεπέο.  

 Γηθηπαθόο/ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο: Δδψ αλαθέξεηαη ην θφζηνο 

θάζε δνξπθνξηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε ζχλδεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ κε ην δίθηπν ηειεταηξηθήο 

MEDNet. 

 Δθπαίδεπζε: Πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ θαη ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. Καηά θαλφλα, ν πξνκεζεπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξέρεη ηελ εθπαίδεπζε απηή. Θεσξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη κία θνξά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ινγίδεηαη σο θφζηνο θεθαιαίνπ.    

Λεηηνπξγηθά θόζηε:  

 Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο MEDNet: Δδψ ππνινγίδεηαη ην θφζηνο αλά κήλα 

θαη αλά έηνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο 

ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηειεδηαβνπιεχζεηο. 

 Δπηθνηλσλίεο: Δδψ αλαγξάθεηαη ην θφζηνο φισλ ησλ επηθνηλσληψλ, γηα 

θάζε απνκαθξπζκέλε θιηληθή, πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ην 

ζχζηεκα ηειεταηξηθήο.  

 Σπληήξεζε/ππνζηήξημε: Δίλαη φια ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα 

θφζηε πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ απφ 

εηδηθνχο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Κόζηε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ: ε απηφ ην ηκήκα ηνπ κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ην 

θφζηνο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο ηειεταηξηθήο. 

Σν θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη εδψ εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη 

κία αθξηβήο ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηαηξηθφ θφζηνο ησλ ζπκβαηηθψλ κέζσλ 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Γηα θάζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην 

πξφγξακκα MEDNet, ππνινγίδεηαη μερσξηζηά ν αξηζκφο ησλ δηαβνπιεχζεσλ αλά 

έηνο θαζψο θαη ην θφζηνο αλά δηαβνχιεπζε. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη θαη ν κέζνο 

ρξφλνο (ζε ιεπηά) πνπ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη θάζε δηαβνχιεπζε.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην απινπνηεκέλν κνληέιν ππνινγίδεη απηνκάησο ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έηνο πνπ νθείιεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο.  
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5.4.1.2 Κόζηε πνπ απνθεύγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 
 

Ιαηξηθά θόζηε: ε απηφ ην ζεκείν πεξηγξάθεηαη ην ηαηξηθφ θφζηνο κε ην νπνίν 

ζα επηβαξχλνληαλ ηφζν νη αζζελείο φζν θαη ην θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο εάλ απνπζίαδε 

ην δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet. Αξρηθά αλαθέξεηαη ην άκεζν ηαηξηθφ θφζηνο, 

δειαδή ηα έμνδα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα θάιππηε κία δεκφζηα ηαηξηθή αζθάιηζε 

ηνπ αζζελνχο. Δδψ ππνινγίδνληαη θαη νη ζπλνιηθέο εμεηάζεηο ζην ηαηξηθφ θέληξν θαη 

ζην λνζνθνκείν νη νπνίεο αληηθαζηζηψληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ιφγνο γηα ην έκκεζν ηαηξηθφ θφζηνο, φπνπ 

νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ απψιεηα ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο αζζελψλ πνπ πηζαλφηαηα 

ράζνπλ ηε δσή ηνπο. 

 Δμεηάζεηο ηαηξηθνύ θέληξνπ θαη θεληξηθνύ λνζνθνκείνπ: Δδψ 

παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνληηλά ηαηξηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία θαη 

θαιχπηνληαη απφ ηε δεκφζηα αζθάιηζε πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

Κόζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ αζζελώλ: Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη αζζελείο νη νπνίνη κεηαθέξνληαη γηα ηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο ζην 

ηαηξηθφ θέληξν θαη ζην λνζνθνκείν, επηβάιιεηαη ζπλήζσο λα παξακείλνπλ ζηηο 

πεξηνρέο απηέο γηα κία εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ, 

αλαθέξεηαη ην θφζηνο, κε ην νπνίν ζα επηβαξπλφηαλ ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ν 

ζπλνδφο ηνπ, γηα ηε κεηαθνξά, δηακνλή θαη δηαηξνθή ζηνλ ηφπν εμέηαζεο (ηαηξηθφ 

θέληξν θαη λνζνθνκείν), εθφζνλ δελ ππήξρε ην ζχζηεκα ηειεταηξηθήο MEDNet. 

Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ην έκκεζν θφζηνο, φπνπ νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηηο ρακέλεο 

κέξεο δνπιεηάο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απψιεηα κηζζνχ. Δδψ ππνινγίδνληαη 

αλαιπηηθά θαη νη ζπλνιηθέο επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν θαη ην ηαηξηθφ θέληξν απφ 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο πνιηηείεο Maranhao θαη Rio 

Grande do Sul, νη νπνίεο δε ζα είλαη πιένλ αλαγθαίεο κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ. 

 

5.4.1.3 Άιιεο ρξήζεηο ηνπ δηθηύνπ MEDNet 
 

Δάλ ην ζχζηεκα ηειεταηξηθήο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο 

δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, επηβάιιεηαη λα απνδνζεί ην 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ρξήζεηο απηέο ζην ζχζηεκα MEDNet, αθαηξψληαο ην 

νπζηαζηηθά απφ ηα θφζηε θεθαιαίνπ θαη ππνζηήξημεο. Βαζηδφκελν ζηε ζπρλφηεηα 

ησλ ρξήζεσλ απηψλ, ην κνληέιν ππνινγίδεη ην εηήζην θφζηνο ηνπο ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ απνπζίαδε ην δίθηπν ηειεταηξηθήο θαζψο θαη ηηο εηήζηεο απνηακηεχζεηο νη 

νπνίεο πξέπεη λα πηζησζνχλ ηειηθά ζην ζχζηεκα MEDNet. 

 

5.4.1.4 Κόζηε θαη νθέιε δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην απινπνηεκέλν κνληέιν έρνπλ ζπκπιεξσζεί επαξθψο 

φιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα θφζηε θαη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ 

δηθηχνπ MEDNet, ην κνληέιν ππνινγίδεη απηνκάησο ηα ζπλνιηθά θφζηε θαη νθέιε 

αλά έηνο απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο είλαη ε πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηα εηήζηα νθέιε κεηά ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ θφζηνπο. 

 

 

5.4.2 Αλαιπηηθό κνληέιν ππνινγηζκνύ θόζηνπο 
 

Ζ γεληθή ηδέα θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ κνληέινπ είλαη ίδηα κε 

ηα αληίζηνηρα πνπ πηνζεηήζεθαλ ζην απινπνηεκέλν κνληέιν. χκθσλα κε ηε δνκή 

ηνπ κνληέινπ, παξνπζηάδεηαη πξψηα κία πεξίιεςε ησλ θνζηψλ θαη νθειψλ ηνπ 

δηθηχνπ ηειεταηξηθήο (θχιιν πεξίιεςεο), θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (αλαιπηηθά θχιια). Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

αθνινπζεί αληίζηξνθε πνξεία, δειαδή μεθηλάεη απφ ηα αλαιπηηθά θχιια θαη 

θαηαιήγεη ζην θχιιν πεξίιεςεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ κνληέινπ επηιέρζεθε  

κε ζθνπφ λα επηηξέςεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ αλαζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, αξρίδνληαο απφ ηελ θνξπθή θαη δνπιεχνληαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ.  

πγθεθξηκέλα, ην αλαιπηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ θφζηνπο απνηειείηαη απφ ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο (θχιια) θαη ππνθαηεγνξίεο:   

 Πεξίιεςε θνζηψλ-νθειψλ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Κφζηε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Κφζηε πνπ απνθεχγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο 

MEDNet. 

 Άιιεο ρξήζεηο ηνπ δηθηχνπ MEDNet. 

 Κφζηε θαη νθέιε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Κφζηε θεθαιαίνπ 

 Δγθαηάζηαζε. 

 χζηεκα MEDNet. 

 Γηθηπαθφο/ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο. 

 Δθπαίδεπζε. 

 Λεηηνπξγηθά θφζηε 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο MEDNet. 

 Κφζηνο επηθνηλσληψλ. 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο. 

 Κφζηε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Ηαηξηθά θφζηε πνπ απνθεχγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο 

MEDNet. 

 Κφζηε εμεηάζεσλ ηαηξηθνχ θέληξνπ θαη θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ. 
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 Κφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζζελψλ, ηα νπνία 

απνθεχγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Κφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζζελψλ γηα 

εμεηάζεηο ζην ηαηξηθφ θέληξν θαη ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν. 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 Δμνπιηζκφο ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet. 

 χζηεκα MEDNet. 

 Γηθηπαθφο/ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο. 

 

5.4.2.1 Πεξίιεςε θνζηώλ-νθειώλ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο 

MEDNet 
 

Ζ πεξίιεςε θνζηψλ-νθειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο (θχιιν πεξίιεςεο) 

είλαη παλνκνηφηππε κε ην πεξηιεπηηθφ κνληέιν πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Παξ’ 

φια απηά, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ππνινγίδνληαη απηφκαηα απφ ην αλαιπηηθφ κνληέιν κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηα επφκελα ιεπηνκεξή θχιια. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ εηζάγνληαη απεπζείαο 

ζην θχιιν απηφ είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηηο άιιεο ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5.4.2.2 Κόζηε θεθαιαίνπ 
 

Σν θχιιν πνπ πεξηέρεη ηα θφζηε θεθαιαίνπ κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν ηνπ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θχιια πνπ πεξηγξάθνπλ ηα θφζηε εγθαηάζηαζεο 

θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. Σν κνληέιν είλαη έηζη 

θαηαζθεπαζκέλν ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζηα δχν απηά θχιια λα 

κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζην θχιιν κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ, ζπκπιεξψλνληάο ην, 

απηφκαηα. Δπηπιένλ, κε βάζε ηα πξνζδνθψκελα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet, γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ θνζηψλ θεθαιαίνπ έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ην 

αλά έηνο θφζηνο. Ζ κέζνδνο πνπ πηνζεηείηαη γηα λα γίλεη απηφ είλαη απηή ηεο 

ηζνκεξήο απφζβεζεο.  

Δγθαηάζηαζε: Οη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ έρνπλ ππνινγηζηεί ζην θχιιν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο. 

Σύζηεκα MEDNet: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηή ηελ 

ππνθαηεγνξία έρεη πξνέιζεη απφ ην θχιιν εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, 

πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ αλαιπηηθνχ κνληέινπ. 

Γηθηπαθόο/ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο: Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε 

θαηεγνξία, ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ θχιινπ. 

πλεπψο, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θνζηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο ηξεηο παξαπάλσ 

ππνθαηεγνξίεο, ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θχιισλ απφ ηα νπνία εμαξηψληαη. 

Δθπαίδεπζε: ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα θφζηε, ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θπξίσο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ηφζν ηνπ θεληξηθνχ 
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λνζνθνκείνπ ζην Porto Alegre φζν θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ, πάλσ ζην 

ρεηξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, εηζάγεηαη απεπζείαο εδψ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο πνπ έρνπλ παξαδνζεί, ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ δηθηχνπ αθνινχζεζε κία δηήκεξε παξνπζίαζε ζην λνζνθνκείν ηνπ Porto Alegre, 

ζηελ νπνία έιαβε κέξνο ηαηξηθφ πξνζσπηθφ απφ φιεο ηηο θιηληθέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. πγθεθξηκέλα, δχν άηνκα απφ θάζε θιηληθή 

παξεπξέζεζαλ ζηελ παξνπζίαζε, ζηελ νπνία δχν εηδηθνί κε άξηζηεο γλψζεηο ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

δίθηπν ηειεταηξηθήο (teleconsult software) αλέιαβαλ λα εθπαηδεχζνπλ ηα άηνκα απηά 

ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

Δπνκέλσο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ππνινγίδεηαη εδψ, γίλεηαη ζπκςεθηζκφο 

ηφζν ηνπ πνζνχ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ πιεξσκή ησλ εηδηθψλ γηα ηηο δχν κέξεο πνπ 

δηήξθεζε ε παξνπζίαζε, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ κε ηα νπνία επηβαξχλζεθαλ ηα κέιε 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ πξνθεηκέλνπ λα παξεπξεζνχλ ζε απηή (έμνδα 

κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο). Ζ παξνπζίαζε απηή έγηλε κφλν κία θνξά κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ην θφζηνο εθπαίδεπζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θφζηε θεθαιαίνπ. 

 

5.4.2.3 Λεηηνπξγηθά θόζηε 
 

Σν θχιιν κε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ δηθηχνπ MEDNet ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ζπζζσξεχζεη φια ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην θφζηνο ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο MEDNet: Πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο (δσκαηίσλ ηειεταηξηθήο), δειαδή ησλ δσκαηίσλ 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο θαη γίλνληαη νη ηειεδηαζθέςεηο. ην θχιιν 

απηφ ηνπνζεηνχληαη θφζηε πνπ είλαη κνλαδηθά, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά δειαδή ην 

δίθηπν ηειεταηξηθήο. 

Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ δηθηχνπ (Overall System Architecture), ζε θάζε 

απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο απαζρνιείηαη κεξηθψο έλαο εηδηθφο ζηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη σο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο 

Σειεδηάζθεςεο (Teleconsult System Administrator). Αξρηθά, ην άηνκν απηφ είλαη 

ηθαλφ λα εγθαηαζηήζεη ην πξφγξακκα ηειεδηάζθεςεο (Teleconsult platform). 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλαλ εηδηθφ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή 

ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν κε άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ γλψζεηο γχξσ απφ ηνπο ππνινγηζηέο. 

Δπηβάιιεηαη επίζεο, λα είλαη εθπαηδεπκέλν θαηάιιεια ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult software), 

θαζψο θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβνπιέςεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο 

ζε φηη απνξίεο αλαθχςνπλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, απαηηείηαη 

λα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ην ζχζηεκα ζηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε ηαηξηθήο θιηληθήο ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ. Δπνκέλσο, ζην θχιιν 
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απηφ αλαθέξνληαη ηα έμνδα πνπ δαπαλψληαη εηεζίσο γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ πζηήκαηνο Σειεδηάζθεςεο.  

Κόζηνο επηθνηλσληώλ: Δδψ ππνινγίδεηαη ην εηήζην θφζηνο φισλ ησλ 

επηθνηλσληψλ πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet. Σν θφζηνο απηφ εμεηάδεηαη γηα θάζε θιηληθή μερσξηζηά θαη ν ππνινγηζκφο 

ηνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε κεληαίεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνπο παξφρνπο. 

Παξαηεξείηαη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν πνιηηείεο, θαη απηφ νθείιεηαη ζην κέζν 

ζχλδεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο θιηληθέο ζηελ πνιηηεία Maranhao γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ κε απνηέιεζκα ην θφζηνο λα είλαη κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε 

ηηο αληίζηνηρεο θιηληθέο ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ADSL ζπλδέζεηο.   

Κόζηνο ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο: Δδψ ζπλνςίδνληαη φια ηα θφζηε πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε ζπληήξεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ δεζκεχεηαη απφ ην ζχζηεκα ηειεταηξηθήο. Ζ ζπληήξεζε απηή 

παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, επνκέλσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ψξεο 

εξγαζίαο θαη ε ακνηβή ηνπ θάζε ππαιιήινπ, κε ζθνπφ λα πξνθχςεη έλα ζπλνιηθφ 

εηήζην θφζηνο. χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζπζηήκαηνο (Clinical Requirements, 

Overall System Architecture), γηα ηελ παξνρή ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο 

απαζρνινχληαη κεξηθψο ηξία άηνκα. Αξρηθά, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (ππνινγίδεηαη ζηα δέθα έηε) έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκν γηα ηε ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο (teleconsult 

workstations). Σν άηνκν απηφ αλαθέξεηαη σο εηδηθφο ζην πξφγξακκα 

ηειεδηάζθεςεο/ηειεδηαβνχιεπζεο (Teleconsult Platform Expert). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

εηδηθφο δηαζέηεη πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηειεδηάζθεςεο. 

Βαζηθή επζχλε ηνπ απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο (System 

Administrator) ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, απνηειεί 

ην άηνκν ζην νπνίν απεπζχλνληαη γηα ζπκβνπιέο νη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο, ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ εκθαληζηνχλ απξνζδφθεηα πξνβιήκαηα. 

Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ελφο ηνπηθνχ ηερληθνχ (Local 

technician), ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο ζε απιά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή θαζψο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ηαηξνχο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σέινο, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο 

κεραληθνχ απφ ην Porto Alegre ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηερληθή ζπληήξεζε 

φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ. 

 

5.4.2.4 Κόζηε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 
 

Σν θχιιν κε ηα θφζηε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ εμφδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πιεξσκή φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο. Σν 
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ηαηξηθφ πξνζσπηθφ δελ αλαθέξεηαη κε βάζε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ αιιά κε βάζε ηελ 

θιηληθή ζηελ νπνία εξγάδεηαη. Δπνκέλσο ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο ππνινγίδνληαη 

μερσξηζηά ν αξηζκφο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ αλά έηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ε 

κέζε ακνηβή αλά ψξα ησλ ηαηξψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet. Απφ ηηο αλαθνξέο ηεο εθαξκνγήο (Clinical Requirements) είλαη γλσζηφο ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ (teleconsultations) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εβδνκαδηαίσο, θαη θαη’ επέθηαζε εηεζίσο ζε θάζε πεξηνρή (Maranhao, Rio Grande 

do Sul). Παξάιιεια είλαη γλσζηή θαη ε δηάξθεηά ηνπο. Δπνκέλσο γλσξίδνληαο γηα 

θάζε απνκαθξπζκέλε θιηληθή ηελ ακνηβή ησλ ηαηξψλ αλά ψξα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηειεδηαζθέςεσλ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν 

ππνινγηζκφο ησλ εηήζησλ ηαηξηθψλ εμφδσλ. ην ίδην θχιιν γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ ιεπηψλ πνπ δηαξθνχλ φιεο νη ηειεδηαβνπιεχζεηο 

εηεζίσο. 

 

5.4.2.5 Ηαηξηθά θόζηε πνπ απνθεύγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 
 

Κόζηε εμεηάζεσλ ηαηξηθνύ θέληξνπ θαη θεληξηθνύ λνζνθνκείνπ: Αξρηθά πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο πνιινί 

αζζελείο απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο έπξεπε λα θαηαθχγνπλ ζην θνληηλφηεξν 

ηαηξηθφ θέληξν ή λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθ λένπ 

ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο θαη λα ηνπο ρνξεγεζεί ηαηξηθή πεξίζαιςε απφ εμεηδηθεπκέλν 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ησλ απνκαθξπζκέλσλ θιηληθψλ 

δε δηέζεηε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο γηα λα αληαπεμέιζεη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Αθφκα θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet πνιιέο ζνβαξέο ηαηξηθέο 

πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζε κεγαιχηεξεο θαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλεο 

ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ. πγθεθξηκέλα νη αζζελείο 

απφ ηηο πφιεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ (Maranhao), δειαδή νη αζζελείο απφ ηηο 

πφιεηο Balsas, Fortaleza dos Nogueiras θαη Carolina, έπξεπε λα επηζθεθζνχλ ην 

ηαηξηθφ θέληξν ζηελ πφιε Imperatriz εθφζνλ ήζειαλ κηα πην νινθιεξσκέλε ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ μαλά εμεηάζεηο φπσο είλαη ην 

ππεξερνγξάθεκα (Ultrasonography-US) θαη ε αμνληθή ηνκνγξαθία (Computed 

Tomography-CT). Οκνίσο νη αζζελείο απφ ηηο πφιεηο ζηελ πεξηνρή Rio Grande do 

Sul, απηνί πνπ θαηνηθνχλ δειαδή ζηηο πφιεηο Alegrete, Lagoa dos Tres Cantos θαη 

Pelotas, θαηέθεπγαλ ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν ηνπ Porto Alegre (Santa Casa Hospital) 

ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Οη εμεηάζεηο φκσο απηέο κπνξνχλ πιένλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν κία θνξά ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο θαη κέζσ ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, κεηαμχ ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο θιηληθήο θαη ελφο εηδηθνχ ηαηξνχ ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν ηνπ Porto 

Alegre λα πξνθχςεη έγθπξα θαη έγθαηξα έλα ηαηξηθφ πφξηζκα. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα άκεζα ηαηξηθά θφζηε πνπ ζα επηβάξπλαλ ηνπο 

αζζελείο ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ MEDNet. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 

γηα ηα έμνδα πνπ ζα πιήξσλαλ νη αζζελείο είηε απεπζείαο είηε κέζσ ηεο δεκφζηαο 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δη θηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Πιαίζην νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 103 

αζθάιεηαο πγείαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο δηπιέο απηέο εμεηάζεηο. 

Γλσξίδνληαο ινηπφλ ην θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε δεκφζηα αζθάιηζε ησλ 

αζζελψλ γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο θαη ζεσξψληαο φηη θάζε αζζελήο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηηο δχν εμεηάζεηο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην λνζνθνκείν ή ζην 

ηαηξηθφ θέληξν, πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηά άηνκν/επίζθεςε. Δπνκέλσο ην 

κφλν πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί είλαη ην πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα είραλ απνθεπρζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ MEDNet. Απηφ απνηειεί θαη ηε 

ζεκαληηθφηεξε εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν θχιιν ηνπ κνληέινπ. χκθσλα κε ηελ 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο Κιηληθέο Απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (Clinical 

Requirements), έρεη ππνινγηζηεί έλα ζπλνιηθφο αξηζκφο αζζελψλ απφ ηελ πεξηνρή 

Rio Grande do Sul (RS) ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν ηνπ Porto Alegre δε 

ζα ήηαλ απαξαίηεηε εάλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηειεδηαζθέςεσλ. Με βάζε απηφλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πιεζπζκφ θάζε πφιεο ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ επηζθέςεσλ πνπ απνθεχγνληαη θάζε ρξφλν. Ο ιεπηνκεξήο ππνινγηζκφο γίλεηαη 

ζην επφκελν θχιιν, θαζψο εδψ καο ελδηαθέξεη κφλν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

εμεηάζεσλ πνπ δε ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνχλ. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα έκκεζα ηαηξηθά θφζηε. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

δπζκελείο ζπλζήθεο κεηαθνξάο εμαηηίαο ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ησλ επαξρηαθψλ 

δξφκσλ πνπ ζπλδένπλ ηηο πφιεηο ζηηο πεξηνρέο Maranhao θαη Rio Grande do Sul κε ην 

ηαηξηθφ θέληξν ζην Imperatriz θαη ην λνζνθνκείν ζην Porto Alegre αληίζηνηρα (ην 

πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ) θαζψο θαη ε κεγάιε 

δηάξθεηα ησλ κεηαθνξψλ, ειινρεχνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελή, κε 

απνηέιεζκα ηε ζπρλή επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Δπηπιένλ, ε αλάγθε 

κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελή θαζψο θαη κία πηζαλή ιίζηα αλακνλήο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ ζην ηαηξηθφ θέληξν ή ζην λνζνθνκείν, ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ, είλαη πηζαλφ λα επηθέξεη κία θαζπζηεξεκέλε ηαηξηθή 

δηάγλσζε κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη 

έλα κηθξφ πνζνζηφ (ηεο ηάμεο ηνπ 1%) ησλ αζζελψλ, πνπ ζα έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ 

εάλ απνπζίαδε ην ζχζηεκα MEDNet, ζα έραλε ηε δσή ηνπ. Δμεηάδνληάο ην 

απνθιεηζηηθά απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ε απψιεηα ελφο αζζελνχο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απψιεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Τπνινγίδνληαο ινηπφλ ην κέζν κηζζφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, έρνπκε ην εηήζην έκκεζν ηαηξηθφ 

θφζηνο πνπ απνθεχγεηαη.   

 

5.4.2.6 Κόζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο αζζελώλ, ηα νπνία απνθεύγνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 
 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θχιιν, ε απνπζία ηνπ δηθηχνπ 

ηειεταηξηθήο MEDNet ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά αζζελψλ ζε κεγαιχηεξεο 

ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ μαλά απφ εηδηθνχο ηαηξνχο. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα MEDNet παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο 

ζηνλ ηφπν ηνπ αζζελή, ην θχιιν απηφ ζθνπφ έρεη λα ππνινγίζεη ηα θφζηε πνπ 
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απνθεχγνληαη εθφζνλ πιένλ ν αζζελήο δε ρξεηάδεηαη νχηε κεηαθνξά νχηε ζπλνδεία. 

Σα ζπγθεθξηκέλα θφζηε εμεηάδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε πφιε εθφζνλ νη απνζηάζεηο 

απφ ην ηαηξηθφ θέληξν ή ην λνζνθνκείν δηαθέξνπλ. 

Κόζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζζελώλ γηα εμεηάζεηο ζην 

ηαηξηθό θέληξν θαη ζην θεληξηθό λνζνθνκείν: Αξρηθά ππνινγίδνληαη ηα άκεζα θφζηε. 

Απηά είλαη ηα θφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. Αλαθνξηθά κε 

ηα θφζηε κεηαθνξάο (transportation costs), αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αζζελείο γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εμεηάζεηο, κεηαθέξνληαη κε δηθά ηνπο έμνδα, είηε κε 

πξνζσπηθφ ηνπο φρεκα, είηε κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Δπνκέλσο ε κνλαδηθή 

ζπλνδεία πνπ έρνπλ, ζεσξνχκε φηη είλαη ζπγγεληθά ή θηιηθά ηνπο πξφζσπα. 

Γλσξίδνληαο ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ θέληξσλ, ηε κέζε 

ηηκή ησλ θαπζίκσλ ζηε Βξαδηιία θαζψο θαη ηε κέζε θαηαλάισζε ελφο νρήκαηνο, 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην θφζηνο κεηαθίλεζεο θαηά άηνκν γηα θάζε πφιε 

μερσξηζηά. Θεσξψληαο έλα κέζν φξν ελφο ζπλνδνχ γηα θάζε αζζελή έρνπκε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο γηα θάζε πεξίπησζε αζζελή/εμέηαζε. ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ απνζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχκε πιεξνθνξίεο απφ ηελ έθζεζε γηα ην δίθηπν 

ηειεταηξηθήο MEDNet κε ηίηιν “Satellite based health network in Peru and Brazil”, 

φπνπ ζηηο κεηξήζεηο ηνπνζεηνχκε ηε ζπλνιηθή απφζηαζε ηνπ ηαμηδηνχ (round trip), 

απφ ηελ πφιε ζην ηαηξηθφ θέληξν θαη πάιη πίζσ ζηελ αθεηεξία. Κξίλεηαη επίζεο 

απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο, ζε θάζε απνκαθξπζκέλε θιηληθή, ηνπ εηήζηνπ πιήζνπο 

ησλ αζζελψλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα κεηαθεξζνχλ γηα εμεηάζεηο. Όπσο 

δηαηππψζεθε θαη παξαπάλσ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ αλαθνξά “Clinical 

Requirements” θαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ θάζε πφιεο, ην πιήζνο απηφ είλαη πιένλ 

γλσζηφ. Σν κνληέιν ππνινγίδεη απηφκαηα ην ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ θφζηνο γηα φιεο 

ηηο πφιεηο θαη παξάιιεια ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηελ πεξηνρή 

Maranhao, γηα ηελ πεξηνρή Rio Grande do Sul, αιιά θαη γηα ηηο δχν καδί. Σα 

δεδνκέλα απηά ζα ρξεηαζηνχλ ζηα αθφινπζα θφζηε. 

ε φηη αθνξά ηα θφζηε δηακνλήο, απηά, φπσο θαη ηα κεηαθνξηθά, επηβαξχλνπλ 

εμίζνπ ηνλ αζζελή θαη ηνλ ζπλνδφ ηνπ. Δδψ δε καο ελδηαθέξεη ε πφιε πξνέιεπζεο 

ηνπ αζζελή θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ αλά έηνο, φπνπ θάζε κεηαθίλεζε αληηζηνηρεί ζε δχν 

άηνκα, θαη έλα κέζν εκεξήζην θφζηνο γηα ηελ εχξεζε ηφπνπ δηακνλήο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ. Θεσξνχκε φηη ν αζζελήο θαη ν ζπλνδφο δελ δηακέλνπλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά ζε μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο θαη ηα έμνδα ηα 

θαιχπηνπλ εμ’ νινθιήξνπ κφλνη ηνπο. Χο κέζνο ρξφλνο δηακνλήο ιακβάλνληαη νη δχν 

κέξεο (δχν δηαλπθηεξεχζεηο ζην μελνδνρείν), θαζψο ηφζν ε ιίζηα αλακνλήο γηα ηηο 

εμεηάζεηο φζν θαη νη απνζηάζεηο πνπ θαινχληαη λα δηαλχζνπλ νη κεηαθεξφκελνη είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιεο. Σν ηειεπηαίν απφ ηα άκεζα θφζηε πνπ εμεηάδνληαη ζην θχιιν 

απηφ είλαη ην θφζηνο δηαηξνθήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ηα θφζηε δηακνλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κέζε ηηκή ησλ ρξεκάησλ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θάπνηνο ζηε Βξαδηιία πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηήζεη ηεο εκεξήζηεο δηαηξνθηθέο ηνπ αλάγθεο. 

ηε ζπλέρεηα ην κνληέιν ππνινγίδεη ηα έκκεζα θφζηε. Ζ αλάγθε γηα κεηαθνξά 

θαη δηακνλή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ, 
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ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία γηα ην δηάζηεκα απηφ απφ ηελ εξγαζία ηφζν ηνπ αζζελή 

φζν θαη ηνπ ζπλνδνχ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο. θνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ράλεηαη ζηε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο απφ φινπο ηνπο κεηαθεξφκελνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο ζα 

γίλεη μερσξηζηά γηα ηηο δχν πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην δίθηπν 

MEDNet (Maranhao-Rio Grande do Sul), θαη απηφ δηφηη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

πεξηνρψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζην 

επίπεδν ησλ κηζζψλ. ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

αλά πεξηνρή πνπ ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ.   

 

5.4.2.7 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet 
 

ην θχιιν απηφ ηνπ κνληέινπ, ην νπνίν νλνκάδεηαη θχιιν εγθαηάζηαζεο 

δηθηχνπ ηειεταηξηθήο, παξέρεηαη επηπιένλ ρψξνο γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

αλαιπηηθνχ κνληέινπ είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη, εθφζνλ φια ηα θφζηε εγθαηάζηαζεο 

έρνπλ εηζαρζεί ζην αξρηθφ θχιιν κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ, λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ κε επηπιένλ δεδνκέλα. ηελ πεξίπησζή καο 

φκσο φια ηα θφζηε εγθαηάζηαζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε απηφ θχιιν. Ζ 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ αλαιπηηθνχ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε θαη παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ζε επφκελν θεθάιαην, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θχιιν λα 

κεηαθέξνληαη αζξνηζηηθά απηφκαηα ζην θχιιν κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ (Capital Costs 

Worksheet).  

 Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ, ηα 

θφζηε πνπ ππνινγίδνληαη ζην θχιιν εγθαηάζηαζεο αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηειεδηαζθέςεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. Σα 

θφζηε εδψ είλαη θπξίσο άκεζα θφζηε πξνζσπηθνχ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά θαη 

φρη αλά ψξα εξγαζίαο, μερσξηζηά γηα θάζε ππεξεζία ηελ νπνία παξείρε ην 

πξνζσπηθφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαη’ αξράο παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν 

δαπαλήζεθε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (System Integrator) 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε. πλεπψο, παξνπζηάδνληαη πξψηα ηα ζπλνιηθά 

θφζηε, απφ ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ κέρξη θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη θαηφπηλ ην νιηθφ θφζηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 

Σν επφκελα θφζηε πνπ ππνινγίδνληαη ζην θχιιν εγθαηάζηαζεο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηηο δνξπθνξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή Maranhao, φπνπ θαη γίλεηαη ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ 

δηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ. Σα θφζηε απηά πξνέξρνληαη 

απφ αλαθνξέο ηεο εηαηξίαο Hispamar Satelites S.A., θχξηαο ππεχζπλεο γηα ηελ 
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εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ ζε φιεο ηηο θιηληθέο φπνπ 

απαηηείηαη (απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ζην Maranhao θαη θεληξηθή θιηληθή ζην Santa 

Casa Hospital ηνπ Porto Alegre). πγθεθξηκέλα, ηα θφζηε απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, ηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ κεηαηξνπέσλ ζπρλφηεηαο BUC θαη, ηέινο, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδίσλ.   

 

5.4.2.8 Δμνπιηζκόο ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet 
 

Σν θχιιν εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο πξνζθέξεη, φπσο θαη ην θχιιν 

εγθαηάζηαζεο, επηπξφζζεην ρψξν γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ θφζηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. ηελ πεξίπησζε πνπ φια ηα 

θφζηε εμνπιηζκνχ έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί ζην θχιιν κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ, ηφηε  

δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ ζηνηρεία ζην θχιιν απηφ. Δδψ φκσο, φια ηα θφζηε 

εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ελδειερψο ζε απηφ ην θχιιν, θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξνληαη απηφκαηα (σο ζχλνιν) ζην θχιιν κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ, δεδνκέλνπ 

φηη ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ κνληέινπ. Σα θφζηε εμνπιηζκνχ 

απνηεινχληαη απφ δχν θαηεγνξίεο, ηα θφζηε ζπζηήκαηνο MEDNet, θαη ηα θφζηε γηα 

ηνλ δηθηπαθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. 

Σύζηεκα MEDNet: Σα κεγέζε πνπ εηζάγνληαη ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ θχιινπ, 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet, κε εμαίξεζε φια ηα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δνξπθνξηθέο θαη 

ηειεπηθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Αλαιπηηθά, ην πξψην εμνπιηζηηθφ θνκκάηη πνπ εμεηάδεηαη είλαη ην ινγηζκηθφ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ. χκθσλα κε 

ηελ αλαθνξά “Overall System Architecture”, πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο επηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θαη παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

(ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά δεδνκέλα εηθφλαο ησλ αζζελψλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε κία ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή 

απηή απνηειεί ηε δηεπαθή γηα ηνλ ηαηξφ πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί ζην ηαηξηθφ δίθηπν. 

Σν ινγηζκηθφ ηειεδηαζθέςεσλ, ηέινο, επηβάιιεηαη λα παξέρεη κία δηεπαθή πξνο ηηο 

ζπζθεπέο ππεξήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο θαη λα δηαζθαιίδεη 

ηε κεηαθνξά εηθφλσλ ζηελ εθαξκνγή. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη ζπγθεθξηκέλα ην 

“Teleconsult Software 2.6 2D”, θαη ζχκθσλα κε αλαθνξέο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, ε ηηκή ηνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Γηα 

θάζε κία απφ ηηο έμη απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο, δειαδή, απνθηήζεθε κία γεληθή άδεηα 

ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθά θζελφηεξε απφ 

ηελ θεληξηθή άδεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν ηνπ Porto Alegre. 

Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο απνηηκάηαη ζην 

θχιιν απηφ, είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ νθείιεη θάζε ζηαζκφο εξγαζίαο 

λα δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνβιήκαηα νη 

ηειεδηαζθέςεηο. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ζα 
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εγθαηαζηαζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή ηειεδηαζθέςεσλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ αλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο θιηληθέο απαηηήζεηο (Clinical 

Requirements). χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ππνινγίδεηαη ην κέζν θφζηνο 

απφθηεζεο ελφο ηέηνηνπ ππνινγηζηή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ 

ηψξα ζηελ αγνξά. Θεσξνχκε φηη κφλν νη απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ρξεηάζηεθε λα 

πξνκεζεπηνχλ ππνινγηζηή, θαζψο ην θεληξηθφ λνζνθνκείν δηέζεηε ήδε πςεινχ 

επηπέδνπ εμνπιηζκφ. 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη 

γηα ζπζθεπέο πνπ ζπληζηνχλ απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε ζχζθεςεο πνπ πεξηιακβάλεη εηθφλα θαη ήρν. Απηέο είλαη ερεία, 

κηθξφθσλν κε αθνπζηηθά θαη θάκεξα, θαη ζπλνδεχνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οκνίσο, ζεσξνχκε φηη αγνξάζηεθαλ κφλν 

γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο. 

χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο “Architecture Specification” θαη “Overall System 

Architecture”, θάζε ππνινγηζηήο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο νθείιεη λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ κία PCI ζχξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπιιέθηε πιαηζίσλ βίληεν 

(video frame grabber). Ζ ζπζθεπή απηή επηηξέπεη ηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ 

ζπζθεπέο ππεξήρσλ. πγθεθξηκέλα, ν video frame grabber ζπλδέεηαη κε ηελ έμνδν 

βίληεν (video exit) ηεο ζπζθεπήο ππεξήρσλ, ςεθηνπνηεί φιεο ηηο εηθφλεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ, θαη θαηφπηλ ηηο απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 

Έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπζθεπήο (Falcon Video Grabber), κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά εμαζθαιίδεη ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηελ θαιχηεξα πνηφηεηα ζηηο 

εηθφλεο. Γεδνκέλνπ φηη φινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο πξνκεζεχηεθαλ ηε ζπζθεπή απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο. 

Όινη νη απνκαθξπζκέλνη ζηαζκνί εξγαζίαο (νη ηξεηο θιηληθέο ζην Maranhao θαη 

νη ηξεηο ζην Rio Grande do Sul) νθείινπλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ δηθηχνπ, 

λα δηαζέηνπλ έλα ππνζχζηεκα ππεξήρσλ. Σν ππνζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζε έλα 

ζπκπαγή θνξεηφ ζαξσηή ηνκέα (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη ζηελ αλαθνξά “Architecture Specification”), ν νπνίνο είλαη 

ζρεδηαζκέλνο γηα ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ηαηξηθψλ ππνζέζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο 

αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ παξαπάλσ θνξεηφ ζχζηεκα ππεξήρσλ (portable ultrasound 

system). Σν θφζηνο απφθηεζεο απηψλ ησλ ζπζθεπψλ, καδί κε ην θφζηνο γηα ηηο άδεηεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ ζπληζηνχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 

εμφδσλ ζε απηή ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ θχιινπ. 

Δπηπιένλ, ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο έμη απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο 

απαηηείηαη λα ππάξρεη κία ςεθηαθή θάκεξα, ζπλδεδεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή, κε ζθνπφ 

ηελ θσηνγξάθεζε ηνπ αζζελή θαη ηπρφλ αλσκαιίεο ηνπ δέξκαηφο ηνπ (ηξαχκαηα). Σα 

ηειεπηαία ηκήκαηα εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηή έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηαηξηθέο ζπζθεπέο πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. Αλαιπηηθφηεξα, απαηηείηαη ε 

αγνξά κίαο ζπζθεπήο κέηξεζεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ελφο παικηθνχ νμχκεηξνπ θαη 

ελφο κεηξεηή γιπθφδεο.    
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Γηθηπαθόο/ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο: Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία πεξηγξάθνπλ ηα θφζηε θάζε δνξπθνξηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ απνθηήζεθε, έηζη ψζηε φινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο λα έρνπλ άκεζε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα πξφζβαζε ζην δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη εμεηάδνληαη απνθιεηζηηθά ηα θφζηε γηα ηελ απφθηεζε θαη κεηαθνξά ησλ 

απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ, θαη φρη ηα θφζηε πξνζσπηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ζπληήξεζή ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Σα ηειεπηαία έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

ζην θχιιν εγθαηάζηαζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηξεηο θιηληθέο ζηελ πεξηνρή Rio Grande do Sul 

δηέζεηαλ ζχλδεζε ADSL πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο, θαη 

απηήλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ, κφλν 

νη θιηληθέο ζηελ πεξηνρή Maranhao ρξεηάδεηαη λα πξνκεζεπηνχλ θαηλνχξγην 

δνξπθνξηθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

Ακαδνλίνπ (Balsas, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina) δελ δηέζεηαλ πξφζβαζε ζε 

επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο AmerHis, ην νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηελ εηαηξία Hispamar Satelites 

S.A., ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο HISPASAT ζηελ Βξαδηιία.  

ε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζηαζκνχο ζα εγθαηαζηαζνχλ κνλάδεο ηφζν 

εζσηεξηθνχ ηχπνπ φζν θαη εμσηεξηθνχ, κε βάζε ηελ αλαθνξά “Architecture 

Specification”. Ζ θχξηα κνλάδα εζσηεξηθνχ ηχπνπ είλαη έλα ηεξκαηηθφ ρξήζηε (user 

terminal). ε φηη αθνξά ηηο κνλάδεο εμσηεξηθνχ ηχπνπ απηέο είλαη εηδηθέο 

δνξπθνξηθέο θεξαίεο (TBC Antennas), κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο (Block up-

converters), κεηαιιάθηεο ρακεινχ ζνξχβνπ (LNB) θαη θαηάιιεια δνξπθνξηθά 

θαιψδηα.  

Ζ εηαηξία Hispamar Satelites S.A. παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα πξναλαθεξζέληα θφζηε. πγθεθξηκέλα, θάλεη γλσζηά αλαιπηηθά ηα πνζά πνπ 

δαπαλήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε θαη κεηαθνξά ησλ θεξαηψλ ζηηο απνκαθξπζκέλεο 

θιηληθέο, θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά θαη κεηαθνξά ζηε Βξαδηιία ησλ LNB θαη BUC, 

ηφζν ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ακαδνλίνπ φζν θαη ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν. ηα θφζηε 

εμνπιηζκνχ, ηέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ηαμηδηψλ θαζψο θαη ηα έμνδα γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ (αγνξά λέσλ θαισδίσλ).     
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ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κία πεξηγξαθή ησλ δχν κνξθψλ ηνπ κνληέινπ 

(απινπνηεκέλν θαη αλαιπηηθφ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet. ηελ πεξηγξαθή απηή 

παξνπζηάζηεθαλ νη θαηεγνξίεο (θχιια) θαη ππνθαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη ην κνληέιν θαη έγηλε κία νλνκαζηηθή αλαθνξά θαη κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ θνζηψλ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο. 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ιεπηνκεξψο ε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ 

κνληέινπ (electronic version) ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ θνζηψλ θαη νθειψλ. Σα κνληέια 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πινπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Microsoft
®
 Excel. Κάζε θχιιν (θαηεγνξία) ησλ κνληέισλ πνπ έρεη 

πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο, απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν 

(spreadsheet) ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή. πγθεθξηκέλα, ην απινπνηεκέλν κνληέιν 

απνηειείηαη απφ έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν, ελψ ην αλαιπηηθφ κνληέιν απφ νθηψ 

ζπλδεδεκέλα, κέζσ καθξνεληνιψλ, ππνινγηζηηθά θχιια. Οη ελζσκαησκέλνη ηχπνη 

ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ κνληέινπ δελ είλαη απνιχησο δηαθξηηνί ζηελ 

πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί. Πξνθεηκέλνπ, λα εμνηθεησζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη κε ηνπο 

ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νθείινπλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε 

ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ηνπ κνληέινπ.  

Σφζν ζην απινπνηεκέλν φζν θαη ζην αλαιπηηθφ κνληέιν, ππάξρνπλ ζθηαζκέλα 

θειηά ζηα ππνινγηζηηθά θχιια, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ (ρσξίο ηε ρξήζε θσδηθνχ), κε ζθνπφ λα απνηξέςνπλ κία 

αθνχζηα αιιαγή ηνπ κνληέινπ. Σα θειηά απηά είηε απαηηνχλ ηε κε εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ είηε πεξηέρνπλ εμηζψζεηο. Σα απνηειέζκαηα ζα εκθαλίδνληαη ζηα 

ζθηαζκέλα θειηά κφλν φηαλ επαξθή δεδνκέλα έρνπλ εηζαρζεί ζηα κε ζθηαζκέλα 

θειηά, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ζην κνληέιν λα νινθιεξψζεη ηνπο ππνινγηζκνχο. 

Τπάξρνπλ ηχπνη πιεξνθνξηψλ νη νπνίνη θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα κελ εηζαρζνχλ ζηηο 

ειεθηξνληθέο κνξθέο ησλ κνληέισλ. Απηνί νη ηχπνη είλαη θφζηε θνηλά ζην ζχζηεκα 

ηειεταηξηθήο θαη ζηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη θφζηε 

ζπκβαηηθψλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο δελ δηεπζεηνχληαη απφ ην ζχζηεκα 

MEDNet. 

Ζ παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ησλ κνληέισλ ζα γίλεη κε ηελ 

πξνβνιή εηθφλσλ (screenshots) απφ ηα ππνινγηζηηθά θχιια (spreadsheets). ε θάζε 

θχιιν ζα είλαη ζπκπιεξσκέλα φια ηα δεδνκέλα (θφζηε) θαη ζα εμεγείηαη δηεμνδηθά 

πσο πξνέθπςαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ελψ παξάιιεια ζα αλαθέξνληαη φιεο νη πεγέο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Όια ηα θφζηε ζηα θχιια αλαγξάθνληαη ζε 
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επξψ (€). Πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαηξνπή φηαλ απηφ ήηαλ απαξαίηεην, φηαλ δειαδή ε 

πεγή πνπ θαηαθχγακε παξείρε ην θφζηνο ζε άιιν λφκηζκα απφ ην επξψ (€) φπσο ην 

ακεξηθάληθν δνιάξην (US$) ή ην βξαδηιηάληθν ξεάι (R$). Όπνπ ρξεηάδεηαη, επίζεο, 

ζα γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηα θχιια (φλνκα 

πξντφληνο, εηαηξία παξαγσγήο, ραξαθηεξηζηηθά).        

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην θχιιν πεξίιεςεο ηνπ 

αλαιπηηθνχ κνληέινπ (MEDNet Cost/Benefits Summary) ηαπηίδεηαη κε ην θχιιν ηνπ 

απινπνηεκέλνπ κνληέινπ (Simplified Cost Estimation Model). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 

γηα δχν παλνκνηφηππα ππνινγηζηηθά θχιια, κε ηε δηαθνξά φηη ην θχιιν πεξίιεςεο 

ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα κε ηε βνήζεηα καθξνεληνιψλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί ζηα ππφινηπα επηά ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ αλαιπηηθνχ κνληέινπ 

(Detailed Cost Estimation Model). Γηα ην ιφγν απηφ ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ηνπ 

απινπνηεκέλνπ κνληέινπ  δε ζα παξνπζηαζηεί θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα επεμεγεζνχλ 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία απηή ζα έρεη 

πξνεγεζεί ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θχιινπ πεξίιεςεο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ξνή κε ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ αλαιπηηθνχ κνληέινπ ζα αθνινπζεί ηε ξνή εηζαγσγήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Πξψηα, επνκέλσο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θχιια εγθαηάζηαζεο θαη 

εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet (MEDNet Installation Worksheet, MEDNet 

Equipment Worksheet). ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ην θχιιν κε ηα θφζηε 

θεθαιαίνπ (Capital Costs) ζην νπνίν ην κφλν δεδνκέλν πνπ εηζάγεηαη απεπζείαο είλαη 

ηα θφζηε εθπαίδεπζεο (Training). Καηφπηλ αθνινπζνχλ ηα θχιια κε ηα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε θαη ηα θφζηε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (MEDNet operating cost, 

Medical/personnel cost). Σα επφκελα ππνινγηζηηθά θχιια ησλ νπνίσλ εηθφλεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ είλαη απηά ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet (Medical Cost avoided by MEDNet, Medical escort/transport cost avoided). 

Σειεπηαίν, ζα αλαιπζεί ην ππνινγηζηηθφ θχιιν πεξίιεςεο, ζην νπνίν φια ηα 

ζηνηρεία ζα πξνέξρνληαη απφ ηα πξνεγνχκελα θχιια εθηφο απφ ηα θφζηε αλαθνξηθά 

κε ηηο άιιεο ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet (Other MEDNet System 

Uses).  
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6.1 Αλαιπηηθό κνληέιν ππνινγηζκνύ θόζηνπο - Detailed Cost 

Estimation Model 

6.1.1 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet 

 

ρήκα 6.1: Τπνινγηζηηθφ θχιιν εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο MEDNet 

 

 πληνληζηήο ζπζηήκαηνο (System Integrator):  

 πλνιηθά θφζηε κέρξη ηψξα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ: χκθσλα 

κε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο 

εζηάιεζαλ κέζσ e-mail ζε εκάο, ηα θφζηε απηά αλήιζαλ ζε 2888 €. 
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 Κφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ: Με βάζε ην ίδην e-

mail πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ ζπληνληζηή, 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

θφζηηζε 4075 €. 

 Ζιεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο (Electronics): 

Όια ηα δεδνκέλα εδψ πξνήιζαλ απφ ηελ αλαθνξά “HISPAMAR activities and 

costs summary” πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα ρξήκαηα πνπ παξέιαβε ε HISPASAT 

S.A. θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο κε έδξα ηε Βξαδηιία. πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ, βαζηζηήθακε ζηνλ πίλαθα ηνπ ζρήκαηνο 6.2, 

ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα θφζηε πξνζσπηθνχ. 

 

 

ρήκα 6.2: Κφζηε πξνζσπηθνχ θαη θφζηε εμνπιηζκνχ γηα ηελ HISPAMAR ηα 

έηε 2009 θαη 2010 

 

 Δγθαηάζηαζε δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ: Τπεχζπλε γηα ηελ εξγαζία απηή 

ήηαλ ε εηαηξία Engsat, εηαηξία πνπ εδξεχεη ζην Rio de Janeiro θαη παξέρεη 

κεραληθέο ππεξεζίεο φπσο είλαη ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε, ε 

ελεξγνπνίεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. 

πλνιηθά γηα ηελ εξγαζία απηή έιαβε 14658,5 €. 

 Δγθαηάζηαζε ησλ λέσλ BUCs: Σν θφζηνο εδψ ήηαλ 2712,6 €, ελψ 

ππεχζπλε εηαηξία ήηαλ πάιη ε Engsat. 

Work Package Item description Amount Explanations R$ currency 

change

WP6-2009 Installation services and eq. 8.053,40 € Brasilsat (3 antennas 2.4m) 1€ = 2.9138R$

WP6-2009 Installation services and eq. (subcontracting) 14.658,50 € Satellite equipment installation (Engsat) 1€ = 2.9138R$

WP6-2009 Installation services and eq. 19.468,00 € Nationalization of 3 BUC in Brazil 1€ = 2.9138R$

WP6-2009 Travel to Maranao 5.048,30 € Travel expenses 1€ = 2.9138R$

WP6-2009 Installation services and eq. 8.484,23 € Nationalization of 3 New BUCs in Brazil 1€ = 2.9138R$

WP6-2009 Installation services and eq. 2.231,00 € Nationalization of 3 LNB and IDU in Brazil 1€ = 2.9138R$

WP6-2009 Installation services and eq. 1.086,12 € Forwarding agent expenses 1€ = 2.9138R$

WP6-2010 Installation services and eq. 123,23 € Equipment transportation 1€ = 2.2046R$

WP6-2010 Installation services and eq. 809,67 € Equipment purchase in brasil (new cables) 1€ = 2.2046R$

WP6-2010 Travel to Porto Alegre 991,33 € Travel expenses 1€ = 2.2046R$

WP6-2010 Installation services and eq. (subcontracting) 2.721,60 € Installation of new BUCs (Engsat) 1€ = 2.2046R$

WP6-2010 Installation services and eq. (subcontracting) 4.458,86 € Troubleshooting and installation of new cables. (Nort Sat

Telecomunicacoes)

1€ = 2.2046R$

WP6-2010 Installation services and eq. 539,79 € 1LNB and 1BUC for Porto Alegre station and cables 1€ = 2.2046R$

68.674,03 €

Engsat Engenharia E Serv Em Telecomunicações Ltda

Nort Sat Telecomunicações Ltda

TOTAL DIRECT COSTS 

Direct Personnel costs, subcontracting and other major cost items for HISPAMAR for 2009 and 2010, to be 

claimed in Form C 2010

Subcontrating companies:
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 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδίσλ: Σελ εξγαζία 

απηή αλέιαβε ε εηαηξία Nort Sat Telecommunications, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο νπνίαο ηα 

θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη ζηελ πφιε Manaus ηεο Βξαδηιίαο. πλνιηθά 

νη εξγαδφκελνί ηεο ακείθζεθαλ κε ην πνζφ ησλ 4458,86 €.   

Καηφπηλ ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ππνινγίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 28792,96 €. Σν πνζφ απηφ ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζην 

θχιιν κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ θαη ζα θαηαλεκεζεί ηζνκεξψο ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έηνο. 

 

6.1.2 Δμνπιηζκόο ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet 

 

Σύζηεκα MEDNet: 

 Λνγηζκηθφ ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult software v2.6 2d): 

 Γεληθή άδεηα ρξήζεο: χκθσλα κε e-mail ην νπνίν εζηάιε ζε εκάο απφ 

ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο εηαηξίαο MedCom GmbH, ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, ε ηηκή ηεο 

γεληθήο άδεηαο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο έμη απνκαθξπζκέλεο 

θιηληθέο είλαη 1800 €. 

 Κεληξηθή άδεηα ρξήζεο: ην ίδην e-mail πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηηκή ηεο θεληξηθήο άδεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν 

ηνπ Porto Alegre (Santa Casa Hospital), θαη ε νπνία θηάλεη ηα 8000 €. 

 Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο (Computer): ηελ αλαθνξά “D2.1 Clinical 

Requirements” ηεο εθαξκνγήο MEDNet, ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο έμη 

απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Ζ πεξηγξαθή απηή παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρήκα 6.3. Μεηά απφ κία αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν (www.multirama.gr) ε κέζε 

ηηκή απφθηεζεο ελφο ηέηνηνπ ππνινγηζηή αλέξρεηαη ζηα 500 €. 

 

http://www.multirama.gr/
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ρήκα 6.3: Διάρηζηεο απαηηήζεηο ππνινγηζηή ηειεδηαζθέςεσλ 

 

 Δξγαιεία δηάζθεςεο θσλήο/βίληεν (Voice/video conference tools): 

 Μηθξφθσλν κε αθνπζηηθά: χκθσλα κε ην δηαδίθηπν, 

http://www.multirama.gr/products/product?pid=0247832&catid=060900, 

ην θφζηνο απφθηεζεο είλαη 24 €. 

 Ζρεία: ηελ ίδηα ηζηνζειίδα κε πξντφληα εηθφλαο θαη ήρνπ, 

http://www.multirama.gr/products/product?pid=0334318&catid=060800, 

ην θφζηνο απφθηεζεο ελφο ζεη ερείσλ αλαγλσξηζκέλεο πνηφηεηαο είλαη 

20 €. 

 Κάκεξα: Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα πεγή πιεξνθνξηψλ, 

http://www.multirama.gr/products/product?pid=0579431&catid=030400, 

ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή κηαο θάκεξαο ζηα 25 €. 

 πιιέθηεο πιαηζίσλ βίληεν PCI (PCI Video frame grabber): Ο ζπιιέθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο είλαη ν Falcon LP Video 

Frame Grabber πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ εηαηξία iDS (Imaging 

Development Systems GmbH), θσηνγξαθία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 6.4. Μεηά απφ επηθνηλσλία κε ην ηκήκα πσιήζεσλ 

ηεο ηζηνζειίδαο http://www.ems-imaging.com/online/products/Falcon-%26-

Falcon%252dLP-Frame-Grabber.html, κία ηέηνηα ζπζθεπή θνζηίδεη 240 €. 

Δπίζεο ζε φηη αθνξά ηα έμνδα απνζηνιήο (shipment cost), απηά αλέξρνληαη ζηα 

40 € γηα θάζε ζπζθεπή πνπ απνζηέιιεηαη, επνκέλσο ζηα 280 € ζπλνιηθά. 

 

http://www.multirama.gr/products/product?pid=0247832&catid=060900
http://www.multirama.gr/products/product?pid=0334318&catid=060800
http://www.multirama.gr/products/product?pid=0579431&catid=030400
http://www.ems-imaging.com/online/products/Falcon-%26-Falcon%252dLP-Frame-Grabber.html
http://www.ems-imaging.com/online/products/Falcon-%26-Falcon%252dLP-Frame-Grabber.html
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ρήκα 6.4: Φσηνγξαθία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Falcon LP Video Frame 

Grabber 

 

 Ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο ζπζθεπέο (Medical and diagnostic devices): 

 Φνξεηή ζπζθεπή ππεξήρσλ: Ζ ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο έμη 

θιηληθέο ζηηο πεξηνρέο Maranhao θαη Rio Grande do Sul είλαη ε Echo 

Blaster 128 EXT – 1Z Kit, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί απφ ηελ νκάδα κεραληθψλ ηεο εηαηξίαο TELEMED. ην 

ζρήκα 6.5 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ε 

θσηνγξαθία ηεο. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα (website) http://www.all-

http://www.all-medical.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_26&products_id=170
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medical.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_26&product

s_id=170, ε ηηκή ηεο είλαη 6626,48 €. 

 

 

 

ρήκα 6.5: Φσηνγξαθία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Echo Blaster 128 EXT – 1Z 

Kit 

 

 Φεθηαθή θάκεξα γηα ηε θσηνγξάθεζε ηνπ αζζελή: Σν κέζν θφζηνο 

απφθηεζεο κίαο ηέηνηαο ζπζθεπήο είλαη 400 €, ζχκθσλα κε ην site 

http://www.multirama.gr/products/product?pid=0477723&catid=060500.  

 Ηαηξηθέο ζπζθεπέο πξνζσπηθνχ ειέγρνπ (Self test devices):  

 πζθεπή κέηξεζεο αξηεξηαθήο πίεζεο: Σν θφζηνο κίαο ηέηνηαο ζπζθεπήο 

ππνινγίδεηαη ζηα 62 €, κε βάζε ην site 

http://thebloodpressurecenter.com/blood-pressure-monitors/Omron-BP-

760.html.  

 Παικηθφ νμχκεηξν: ην δηαδίθηπν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.turnermedical.com/NONIN_ONYX_9500_FINGER_PULSE_

http://www.multirama.gr/products/product?pid=0477723&catid=060500
http://thebloodpressurecenter.com/blood-pressure-monitors/Omron-BP-760.html
http://thebloodpressurecenter.com/blood-pressure-monitors/Omron-BP-760.html
http://www.turnermedical.com/NONIN_ONYX_9500_FINGER_PULSE_OXIMETER_p/nonin_9500_onyx.htm
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OXIMETER_p/nonin_9500_onyx.htm, αλαθέξεηαη φηη ε ηηκή κηαο 

ζπζθεπήο ζαλ απηή είλαη 136 €. 

 Μεηξεηήο γιπθφδεο: χκθσλα κε ην website 

http://www.amazon.com/ACCU-CHEK-Aviva-Blood-Glucose-

Meter/dp/B001A67WH2, έλαο κεηξεηήο ηέηνηνπ ηχπνπ θνζηίδεη 10 €. 

 

 

 

 

ρήκα 6.6: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ MEDNet ζηελ πφιε Lagoa dos Tres 

Cantos 

 

ην ηέινο ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ εμνπιηζηηθφ 

θφζηνο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα MEDNet, ην νπνίν είλαη 67583,06 €. Σν θφζηνο απηφ 

ζα κεηαθεξζεί ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ θχιινπ κε ηα θφζηε θεθαιαίνπ θαη αθνχ 

θαηαλεκεζεί ηζνκεξψο ζηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξνπζηαζηεί ζηε 

κνξθή θφζηνο αλά έηνο.  

 

http://www.amazon.com/ACCU-CHEK-Aviva-Blood-Glucose-Meter/dp/B001A67WH2
http://www.amazon.com/ACCU-CHEK-Aviva-Blood-Glucose-Meter/dp/B001A67WH2
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ρήκα 6.7: Τπνινγηζηηθφ θχιιν εμνπιηζκνχ MEDNet – χζηεκα MEDNet 
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Γηθηπαθόο/ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο: 

 

 

ρήκα 6.8: Τπνινγηζηηθφ θχιιν εμνπιηζκνχ MEDNet - 

Γηθηπαθφο/ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο θαη ζπλνιηθφ θφζηνο εμνπιηζκνχ 

 

ην ζρήκα 6.9 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν δνξπθνξηθφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο 

εμνπιηζκφο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνπο ηέζζεξηο ζηαζκνχο εξγαζίαο, ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ζηελ πεξηνρή Maranhao θαη ζην λνζνθνκείν Santa Casa 

Hospital ηνπ Porto Alegre, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνξά “D3.2 Architecture 

Specification”. Τπεχζπλε γηα ηελ παξνρή απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ε εηαηξία 

Hispamar Satelites S.A., ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο HISPASAT ζηε Βξαδηιία. 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 121 

 

 

ρήκα 6.9: Γνξπθνξηθφο εμνπιηζκφο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ηχπνπ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο πάιη σο πεγή πιεξνθνξηψλ ηελ αλαθνξά “HISPAMAR 

activities and costs summary” θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ ζρήκαηνο 6.2, 

ζπκπιεξψζεθε ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ηνπ ζρήκαηνο 6.8. 

 Αγνξά ηξηψλ δνξπθνξηθψλ θεξαηψλ: Ζ Βξαδηιηάληθε εηαηξία Brasilsat παξέρεη 

ηξεηο δνξπθνξηθέο θεξαίεο ησλ 2.4 κέηξσλ κε ζπλνιηθή αμία 8053,41 €. 

 Κξαηηθνπνίεζε ηξηψλ BUC ζηε Βξαδηιία: Σν θφζηνο γηα θάζε κεηαηξνπέα 

ζπρλφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 6489,3 €. 

 Σαμηδησηηθά έμνδα γηα ην Maranhao: Σα έμνδα ηαμηδίνπ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Ακαδνλίνπ είλαη 5048,3 €. 

 Κξαηηθνπνίεζε ηξηψλ λέσλ BUC ζηε Βξαδηιία: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη 

8484,24 €. 

 Κξαηηθνπνίεζε ηξηψλ LNB θαη IDU ζηε Βξαδηιία: Ζ εζληθνπνίεζε ελφο 

κεηαιιάθηε ρακεινχ ζνξχβνπ θαη ελφο ηεξκαηηθνχ ρξήζηε θνζηίδεη 743,67 €. 

 Έμνδα πξνψζεζεο: Τπνινγίδνληαη ζηα 1086,12 €. 

 Μεηαθνξά εμνπιηζκνχ: Λακβάλεηαη σο θφζηνο απνζηνιήο θαη αλέξρεηαη ζηα 

123,23 €. 

 Αγνξά εμνπιηζκνχ ζηε Βξαδηιία (λέα θαιψδηα): Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ θηάλεη ηα 809,67 €. 

 Σαμηδησηηθά έμνδα γηα ην Porto Alegre: Τπνινγίδνληαη ζηα 991,53 €. 

 Έλα LNB, έλα BUC θαη θαιψδηα γηα ην Porto Alegre: Σν θφζηνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ην ζηαζκφ ζην Santa Casa Hospital είλαη 

539,79 €.  

ην θάησ κέξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ πξνθχπηνπλ απηφκαηα, ηφζν ηα 

ζπλνιηθά θφζηε δηθηπαθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία είλαη 46835 

€, φζν θαη ηα ζπλνιηθά θφζηε εμνπιηζκνχ, ηα νπνία είλαη 114418,06 €. Σα ηειεπηαία 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην άζξνηζκα ησλ θνζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet θαη ησλ 

θνζηψλ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. Σα ηειεπηαία, φπσο έρεη γίλεη θαη κε ηα δχν 
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πξνεγνχκελα πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί, κεηαθέξνληαη ζηα θφζηε θεθαιαίνπ θαη 

θαηαλέκνληαη ζηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

6.1.3 Κόζηε θεθαιαίνπ 

 

 

ρήκα 6.10: Τπνινγηζηηθφ θχιιν θνζηψλ θεθαιαίνπ 
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Αμίδεη αξρηθά λα ζεκεησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ ηα θφζηε 

θεθαιαίνπ ζε φια ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνινγηζηηθφ θχιιν επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνζδνθψκελνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε ζηήιε κε ηελ νλνκαζία “LIFE”. Ο ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη ζηα 

δέθα ρξφληα, ελψ ε θαηαλνκή ησλ θνζηψλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ηζνκεξήο 

απφζβεζεο. 

 Δγθαηάζηαζε: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ππνινγίζηεθε ζην αληίζηνηρν 

ππνινγηζηηθφ θχιιν θαηαλέκεηαη ζηα δέθα έηε δσήο θαη πξνθχπηεη ην θφζηνο 

αλά έηνο πνπ είλαη 2879,3 €. 

 χζηεκα MEDNet: Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θη εδψ θαη ην αλά έηνο 

θφζηνο είλαη ηειηθά 6758,31 €. 

 Γηθηπαθφο/ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο: Οκνίσο κε ηα πξνεγνχκελα θφζηε, 

κε ηελ ηειηθή ηηκή εδψ λα πξνθχπηεη 4683,5 € αλά έηνο. 

 Δθπαίδεπζε:  

 Δθπαηδεπηέο ινγηζκηθνχ ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult software 

instructors): Κάζε έλαο απφ ηνπο δχν εηδηθνχο ηερληθνχο πνπ αλέιαβαλ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ακείθζεθε κε ην πνζφ ησλ 500 

€ ηελ εκέξα. Γεδνκέλνπ φηη ε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ήηαλ νθηψ ψξεο 

θάζε κέξα, άξα ζπλνιηθά δεθαέμη ψξεο (HOURS), ε ακνηβή αλά ψξα 

θάζε εθπαηδεπηή ήηαλ 62,5 €. Δπνκέλσο, θαη γηα ηνπο δχν εθπαηδεπηέο ε 

ακνηβή ήηαλ 125 € αλά ψξα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνθχπηεη ηειηθά 2000 

€.   

 Κφζηε κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ παξνπζίαζε: Αξρηθά, ππνινγίζηεθε ην θφζηνο 

κεηαθηλήζεσο ησλ δψδεθα ηαηξψλ ζην Porto Alegre  θαη πξνέθπςε 1010,1 

€. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ ζε απηφ ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο 

ησλ ηαηξψλ, ηα νπνία ήηαλ αληίζηνηρα 600 € θαη 201,36 € (δχν εκέξεο 

δηαλπθηέξεπζεο), θαη πξνέθπςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 3811,46 €, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε 381,15 € αλά έηνο. Οη πεγέο ζηηο νπνίεο θαηαθχγακε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηκέξνπο θνζηψλ αλά άηνκν θαζψο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν έγηλε, ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 6.1.7.  
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ρήκα 6.11: Παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult software) 

ζην Porto Alegre 

 

Σν ππνινγηζηηθφ θχιιν αζξνίδεη φια ηα παξαπάλσ θφζηε θαη παξνπζηάδεη ην 

νιηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη 147022,48 €, ή 14702,25 € αλά 

έηνο. 

 

6.1.4 Λεηηνπξγηθά θόζηε 

 

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο MEDNet: 
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ρήκα 6.12: Τπνινγηζηηθφ θχιιν ιεηηνπξγηθψλ θνζηψλ – Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο MEDNet 

 

 

 Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο (Teleconsult System administrator): 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα http://www.worldsalaries.org/brazil.shtml, ν κέζνο 

κηζζφο ελφο Πξνγξακκαηηζηή Τπνινγηζηψλ (Computer Programmer) ζηε 

Βξαδηιία είλαη 1877,44 € ην κήλα, ελψ νη ψξεο εξγαζίαο ηνπ ππνινγίδνληαη ζε 

41 ψξεο ηε βδνκάδα. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη κία κέζε ακνηβή ηεο ηάμεο ησλ 

11,45 € ηελ ψξα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη 

απαζρνινχληαη κεξηθψο (part time), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ψξεο εξγαζίαο 

ηνπο πεξηνξίδνληαη ζην έλα ηέηαξην ησλ κέζσλ σξψλ (10,25 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα), θαη φηη ρξεηάδνληαη έμη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, έλαο γηα 

θάζε απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ, νη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο ην κήλα είλαη 

10,25x4x6=246. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ακνηβήο είλαη ηειηθά 33800,4 € ην ρξφλν. 

 

Κόζηνο επηθνηλσληώλ: 

 

 

ρήκα 6.13: Τπνινγηζηηθφ θχιιν ιεηηνπξγηθψλ θνζηψλ – Κφζηνο 

επηθνηλσληψλ 

http://www.worldsalaries.org/brazil.shtml
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 Κφζηνο επηθνηλσληψλ δεδνκέλσλ/βίληεν: 

 Κφζηνο επηθνηλσληψλ γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ζην Maranhao 

(κέζσ δνξπθφξνπ): χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηα θάζε κία απφ ηηο πφιεηο ζηελ πεξηνρή απηή, Balsas, 

Carolina θαη Fortaleza dos Nogueiras, ην θφζηνο αλά κήλα αλέξρεηαη ζηα 

100 €, θαη αλά έηνο ζηα 1200 €. 

 Κφζηνο επηθνηλσληψλ γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ζην Rio Grande 

do Sul (κέζσ ADSL): Γηα ηηο πφιεηο ηηο πεξηνρήο απηήο, Alegrete, Lagoa 

dos Tres Cantos θαη Pelotas, νη ίδηεο πιεξνθνξίεο θάλνπλ ιφγν γηα έλα 

θφζηνο ηεο ηάμεο ησλ 60 € ην κήλα, θαη 720 € αλά έηνο. 

ην θάησ κέξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

επηθνηλσληψλ γηα φινπο ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη 

5780 € αλά έηνο.   

 

Κόζηνο ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο: 

 

 

 

 

ρήκα 6.14: Τπνινγηζηηθφ θχιιν ιεηηνπξγηθψλ θνζηψλ – Κφζηνο 

ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο 
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 Δηδηθφο πξνγξάκκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult platform expert): 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα (website) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brazil#Income_in_Brazil, ν κέζνο 

κηζζφο ελφο κεραληθνχ (electronic engineer) ζηε Βξαδηιία είλαη 2742,08 € ην 

κήλα. Δπηπιένλ, ην website http://www.worldsalaries.org/brazil.shtml καο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κέζεο ψξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα, νη νπνίεο είλαη 

44. Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, κία κέζε ακνηβή ησλ 15,58 € ηελ ψξα. Με δεδνκέλν 

φηη ν εηδηθφο απαζρνιείηαη κεξηθψο (ν ρξφλνο εξγαζίαο κεηψλεηαη ζην έλα 

ηέηαξην), νη ψξεο εξγαζίαο ην κήλα είλαη 44 θαη ε ακνηβή ηνπ ζπλνιηθά 

8226,24 € ην ρξφλν.  

 Σνπηθφο ηερληθφο (Local technician): Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο πεγέο κε απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο πξνθχπηεη 

έλα κέζν θφζηνο 5633,4 €. Ζ κφλε δηαθνξά δηαπηζηψλεηαη ζηηο ψξεο εξγαζίαο 

ην κήλα, θαζψο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπηθνχ ηερληθνχ απαζρνιείηαη κφλν έλα 

άηνκν.  

 Μεραληθφο απφ ην Porto Alegre (Engineer from Porto Alegre): Δθφζνλ 

πξφθεηηαη πάιη γηα κεραληθφ, ηα κεγέζε ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, 

επνκέλσο είλαη πάιη 8226,24 € ην ρξφλν. 

ην ηέινο ηνπ θχιινπ αλαγξάθεηαη αξρηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ζπληήξεζεο/ππνζηήξημεο πνπ είλαη 22085,88 € αλά έηνο, θαη θαηφπηλ ην άζξνηζκα 

ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ θνζηψλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Ζ ηηκή ηνπ 

είλαη 61646,28 € ην ρξφλν θαη απνηειεί  ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet. 

 

6.1.5 Κόζηε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 

Απφ ην ζρήκα 6.16, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθνξά “D2.1 Clinical 

Requirements” ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, γίλνληαη γλσζηά ηφζν ε δηάξθεηα ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ, πνπ είλαη δχν ψξεο (120 ιεπηά), φζν θαη ν αξηζκφο ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ ζε κία εβδνκάδα, θαη θαη’ επέθηαζε ζε έλα ρξφλν, γηα θάζε 

απνκαθξπζκέλε θιηληθή.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brazil#Income_in_Brazil
http://www.worldsalaries.org/brazil.shtml
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ρήκα 6.15: Τπνινγηζηηθφ θχιιν θνζηψλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 
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ρήκα 6.16: Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηειεδηαζθέςεσλ ζηηο θιηληθέο ησλ 

πεξηνρψλ Rio Grande do Sul θαη Maranhao 

 

 Δηδηθφο ηαηξφο ζην λνζνθνκείν Santa Casa (Expert Physician in Santa Casa 

Hospital): χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα http://www.indeed.com/salary/q-

Physician-l-Brazil,-IN-47834.html, ην κέζν εηζφδεκα ελφο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ 

ζηε Βξαδηιία είλαη 71997,76 € ην ρξφλν, επνκέλσο 1384,57 € ηελ εβδνκάδα. 

Με βάζε ηα site http://www.prospects.ac.uk/brazil_job_market.htm, 

http://www.worldsalaries.org/brazil.shtml, νη κέζεο εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο 

ηνπ είλαη 44. Δπνκέλσο, ε ακνηβή ελφο εηδηθνχ ηαηξνχ θζάλεη ηα 31,47 € ηελ 

ψξα. Οη ζπλνιηθέο ηειεδηαζθέςεηο, ζηηο νπνίεο νη εηδηθνί ηαηξνί ηνπ 

λνζνθνκείνπ Santa Casa ιακβάλνπλ κέξνο θαη παξέρνπλ ηαηξηθέο ζπκβνπιέο, 

ζπληζηνχλ ην άζξνηζκα ησλ ηειεδηαζθέςεσλ απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο. Ο αξηζκφο απηφο ζχκθσλα κε ην ζρήκα 6.16 είλαη 1040 

ηειεδηαζθέςεηο ην ρξφλν, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε 2080 ψξεο εξγαζίαο. 

Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 65457,6 € εηεζίσο, κε ην νπνίν ζα 

πιεξσζνχλ νη εηδηθνί ηαηξνί ζην Porto Alegre γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πξφγξακκα. 

 Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ζην Maranhao(Medical 

personnel in remote site at Maranhao): 

http://www.indeed.com/salary/q-Physician-l-Brazil,-IN-47834.html
http://www.indeed.com/salary/q-Physician-l-Brazil,-IN-47834.html
http://www.prospects.ac.uk/brazil_job_market.htm
http://www.worldsalaries.org/brazil.shtml
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 Balsas: Οη ζπλνιηθέο ηειεδηαζθέςεηο αλέξρνληαη ζε 208 ην ρξφλν, θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε 416 ψξεο. Με βάζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ακνηβή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ πφιε απηή 

είλαη 52,38 € αλά ψξα ηειεδηάζθεςεο. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ππνινγίδεηαη ζηα 21790,08 € ην ρξφλν. 

 Carolina: Σα αληίζηνηρα κεγέζε ζηελ πφιε Carolina είλαη 208 

ηειεδηαζθέςεηο ην ρξφλν, 43,65 € αλά ψξα θαη ζπλνιηθά ηαηξηθά έμνδα 

ηεο ηάμεο ησλ 18158,4 € εηεζίσο.  

 Fortaleza: Δδψ νη ηειεδηαζθέςεηο θηάλνπλ ηηο 104 ην ρξφλν, ε ακνηβή 

ησλ ηαηξψλ ηα 43,65 € ηελ ψξα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηα 9079,2 € αλά 

έηνο. 

ην ηέινο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν αλαθέξεη ηηο ζπλνιηθέο 

ηειεδηαζθέςεηο γηα ηελ πεξηνρή Maranhao, πνπ είλαη 520 ην ρξφλν, θαζψο θαη ηα 

ζπλνιηθά έμνδα ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία θηάλνπλ ηα 45027,68 € αλά έηνο. 

 Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο ζην Rio Grande do Sul 

(Medical personnel in remote sites at Rio Grande do Sul): 

 Alegrete: Με βάζε ην ζρήκα 6.16 ζηελ πφιε Alegrete πξαγκαηνπνηνχληαη 

ην ρξφλν 208 ηειεδηαζθέςεηο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξαπάλσ, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

ακείβεηαη κε 30,55 € αλά ψξα ηειεδηάζθεςεο, επνκέλσο ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο είλαη 12708,8 € αλά έηνο. 

 Pelotas: Ο αξηζκφο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ θαη ε ακνηβή ησλ ηαηξψλ 

ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηελ πφιε Alegrete, ζπλεπψο ην νιηθφ 

εηήζην θφζηνο είλαη πάιη 12708,8 €. 

 Lagoa dos Tres Cantos: Δδψ δηεμάγνληαη ην ρξφλν 104 

ηειεδηαβνπιεχζεηο, νη ηαηξνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ιακβάλνπλ 21,82 

€ ηελ ψξα, θαη ην ζπλνιηθφ ηαηξηθφ θφζηνο θηάλεη ηα 4538,56 € αλά έηνο. 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ην ππνινγηζηηθφ θχιιν 

ππνινγίδεη απηφκαηα αξρηθά ην εηήζην ηαηξηθφ θφζηνο γηα ηελ πεξηνρή Rio Grande do 

Sul, ην νπνίν είλαη 25956,16 €, θαη ηειηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, ην νπνίν είλαη 144441 € ην ρξφλν. 
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6.1.6 Ηαηξηθά θόζηε πνπ απνθεύγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 

 

Κόζηε εμεηάζεσλ ηαηξηθνύ θέληξνπ θαη θεληξηθνύ λνζνθνκείνπ:  

 

 

 

 

 

ρήκα 6.17: Ηαηξηθφ θέληξν ζην Imperatriz  

 

 

 Άκεζα θφζηε – Κφζηε δηπιψλ εμεηάζεσλ (Double examinations cost): 

 Τπεξερνγξάθεκα (US): χκθσλα κε ην άξζξν 

http://www.scielo.br/pdf/rbof/v66n6/a03v66n6.pdf, κία ηέηνηα εμέηαζε 

επηβαξχλεη ηε δεκφζηα αζθάιηζε ηνπ αζζελνχο κε ην πνζφ ησλ 3,92 €. 

Έρνπκε ζεσξήζεη φηη ε ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ 

Maranhao θαη Rio Grande do Sul θαιχπηεηαη απφ κία δεκφζηα αζθάιηζε 

πγείαο. Οη ζπλνιηθέο εμεηάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ θαη απφ ηηο δχν πεξηνρέο 

αλέξρνληαη ζηηο 485 εηεζίσο. Ο αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο 

απηνχ παξνπζηάδεηαη ζην 6.1.7. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

εμεηάζεσλ US πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί κε ην δίθηπν MEDNet 

είλαη 1901,2 € εηεζίσο. 

http://www.scielo.br/pdf/rbof/v66n6/a03v66n6.pdf
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 Αμνληθή ηνκνγξαθία (CT): Με βάζε πάιη ην ίδην άξζξν, ην θφζηνο κίαο 

ηέηνηαο εμέηαζεο είλαη 37,6 €. Σν πιήζνο ησλ εμεηάζεσλ ηαπηίδεηαη κε ην 

αληίζηνηρν ησλ US, επνκέλσο είλαη 485 ην ρξφλν. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο 

εδψ πξνθχπηεη 18236 € αλά έηνο. 

 Έκκεζα θφζηε – Κίλδπλνο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελή (Delayed 

diagnosis, risk for the patient during transportation because of the duration of 

the trip and the bad condition of some countryside roads at MA and RS): 

 Maranhao: Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο απφ ηελ 

πεξηνρή απηή είλαη 0,01x89≈1 αζζελήο ην ρξφλν, φπνπ 89 είλαη νη 

ζπλνιηθνί αζζελείο πνπ κεηαθέξνληαη εηεζίσο απφ ηελ πεξηνρή ζην 

ηαηξηθφ θέληξν ηνπ Imperatriz (ζρήκα 6.17) γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθ 

λένπ ηηο εμεηάζεηο US θαη CT. Σν εηήζην εηζφδεκα ελφο θαηνίθνπ ηεο 

πεξηνρήο είλαη ζχκθσλα κε ην site 

http://www.brazilintl.com/states/maranhao/cities-ma/balsas/balsas-

ma.htm, 2578,78 €. Δπνκέλσο ην έκκεζν ηαηξηθφ θφζηνο πνπ απνθεχγεηαη 

είλαη 2578,78 € ην ρξφλν.  

 Rio Grande do Sul: Δδψ 0,01x396≈4 αζζελείο θάζε ρξφλν ράλνπλ ηε δσή 

ηνπο, φπνπ 396 νη ζπλνιηθέο κεηαθηλήζεηο αζζελψλ ζην λνζνθνκείν ηνπ 

Porto Alegre. Σν εηήζην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή απηή 

αλέξρεηαη ζηα 9122,62 € κε βάζε ην site 

http://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre. πλεπψο, ην ζπλνιηθφ έκκεζν 

θφζηνο ππνινγίδεηαη ζηα 36490,48 € αλά έηνο. 

 

ην θάησ κέξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ (ζρήκα 6.18) παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπλνιηθά ηαηξηθά θφζηε πνπ απνθεχγνληαη, άκεζα θαη έκκεζα, ηα νπνία είλαη 

59206,46 € ην ρξφλν.   

http://www.brazilintl.com/states/maranhao/cities-ma/balsas/balsas-ma.htm
http://www.brazilintl.com/states/maranhao/cities-ma/balsas/balsas-ma.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
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ρήκα 6.18: Τπνινγηζηηθφ θχιιν ηαηξηθψλ θνζηψλ πνπ απνθεχγνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet - Κφζηε εμεηάζεσλ ηαηξηθνχ θέληξνπ 

θαη θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ 

 

6.1.7 Κόζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο 

αζζελώλ, ηα νπνία απνθεύγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηύνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο εγθαηαζηάζεθε ην δίθηπν MEDNet, 

φπσο είλαη ν πιεζπζκφο ηνπο, ε απφζηαζή ηνπο ζε ρηιηφκεηξα απφ ην θνληηλφηεξν 

ηαηξηθφ θέληξν ή λνζνθνκείν θαζψο θαη ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ ζε απηά, 

αληινχληαη απφ ην ζρήκαηα 6.19 θαη 6.20, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο αλαθνξέο 

“D2.1 Clinical Requirements” θαη “Satellite based health network in Brazil” ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet. 
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ρήκα 6.19: Πιεζπζκφο ησλ πφιεσλ φπνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα 

MEDNet 

 

 

 

ρήκα 6.20: Απνζηάζεηο ησλ πφιεσλ απφ ηα θνληηλφηεξα ηαηξηθά θέληξα θαη 

λνζνθνκεία θαη κέζνη ρξφλνη κεηαθίλεζεο ζε απηά 

 

 

Κόζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζζελώλ γηα εμεηάζεηο ζην 

ηαηξηθό θέληξν θαη ζην θεληξηθό λνζνθνκείν:  

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά “D2.1 Clinical Requirements” θάζε κήλα 2000 

αζζελείο απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ Rio Grande do Sul θαηαθζάλνπλ ζην λνζνθνκείν Santa 

Casa πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εμεηάζεηο US (Ultrasonography) θαη CT 

(Computed Tomography). Απφ απηνχο ππνινγίδεηαη φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

35% δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα πάεη εάλ ιεηηνπξγνχζε έλα πξφγξακκα φπσο ην MEDNet. 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα  http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul, ν 

πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο RS (ρσξίο ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Porto Alegre) είλαη 9254593. 

Δπνκέλσο, γηα έλα ηέηνην πιεζπζκφ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί 8400 

εμεηάζεηο/κεηαθηλήζεηο ην ρξφλν. Με βάζε ηνλ πιεζπζκφ θάζε πφιεο ππνινγίδνληαη 

αλαιπηηθά νη κεηαθνξέο αζζελψλ θαη ζπλνδψλ αλά έηνο.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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 Άκεζα θφζηε – Κφζηε κεηαθνξάο:  

 Balsas: Με βάζε ην site http://www.travelmath.com/fuel-

cost/from/Balsas,+Brazil/to/Imperatriz,+Brazil, ηνπ νπνίνπ εηθφλα 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.21, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδξνκήο (round trip) ζηα 100,76 €. Οη κεηαθηλήζεηο πνπ γίλνληαη ζε έλα 

έηνο είλαη (8400*60613)/9254593=55, επνκέλσο ην ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ 

θφζηνο  γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο απφ ην Balsas αλέξρεηαη ζηα 

11083,6 € ην ρξφλν. 

 

 

ρήκα 6.21: Τπνινγηζκφο θφζηνπο κεηαθίλεζεο απφ ην Balsas ζην Imperatriz 

 

 Fortaleza dos Nogueiras: Σα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηελ πφιε απηή είλαη 

72,63 € αλά κεηαθίλεζε θαη 11 κεηαθηλήζεηο ην ρξφλν. Άξα πξνθχπηεη 

ζπλνιηθφ θφζηνο 1597,86 € αλά έηνο.  

 Carolina: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο πνπ απνθεχγεηαη είλαη 2664,78 

€ ην ρξφλν. 

 Alegrete: Δδψ νη απνζηάζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη κεηαμχ ησλ 

πφιεσλ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Porto Alegre. Υξεζηκνπνηψληαο πάιη ηηο 

ίδηεο πεγέο πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο αλά έηνο πνπ είλαη 

20480 €. 

http://www.travelmath.com/fuel-cost/from/Balsas,+Brazil/to/Imperatriz,+Brazil
http://www.travelmath.com/fuel-cost/from/Balsas,+Brazil/to/Imperatriz,+Brazil
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 Pelotas: Σν θφζηνο ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθηλήζεσλ (314) εδψ είλαη 43269,2 

€ ην ρξφλν. 

 Lagoa dos Tres Cantos: Γηα ηελ πφιε απηή, ιφγσ ηνπ κηθξνχ πιεζπζκνχ 

ηεο (κφλν 2 κεηαθηλήζεηο ην ρξφλν), ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ. πγθεθξηκέλα είλαη 307,32 €. 

ηε ζπλέρεηα, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν (ζρήκα 6.22) ππνινγίδεη ηηο ζπλνιηθέο 

κεηαθηλήζεηο/εμεηάζεηο νη νπνίεο απνθεχγνληαη θάζε ρξφλν, ηφζν ζπλνιηθά (485) φζν 

θαη γηα θάζε πεξηνρή μερσξηζηά (89 ζην MA, 396 ζην RS).  

 Άκεζα θφζηε – Κφζηε δηακνλήο: Υξεζηκνπνηψληαο σο πεγή ην αθφινπζν site 

http://www.hotelscombined.com/Hotel/Hotel_Pousada_Olho_D_agua_Sao_Lui

s.htm, πξνέθπςε κία ηηκή ηεο ηάμεο ησλ 50 € αλά άηνκν, γηα δχν εκέξεο 

δηαλπθηέξεπζεο. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηακνλήο γηα φινπο ηνπο 

αζζελείο θαη ζπλνδνχο πνπ κεηαθηλνχληαη ππνινγίδεηαη ζηα (50*485)*2=48500 

€ ην ρξφλν.  

 Άκεζα θφζηε – Κφζηε δηαηξνθήο: Με βάζε ηελ ηζηνζειίδα  

http://brazilplaces.com/cost-of-visiting-brazil.html, έλα ζρεηηθά θζελφ γεχκα 

ζηε Βξαδηιία θνζηίδεη 2,796 €. Θεσξψληαο φηη θάζε άηνκν θαηαλαιψλεη θαηά 

κέζν φξν 3 γεχκαηα ηελ εκέξα, ην εκεξήζην θφζηνο δηαηξνθήο είλαη 8,388 € 

αλά άηνκν, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαηξνθήο αλέξρεηαη ζηα 16272,72 €. 

 Έκκεζα θφζηε:  

 Maranhao: χκθσλα κε ηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα 

http://www.brazilintl.com/states/maranhao/cities-ma/balsas/balsas-

ma.htm, ην κέζν εηήζην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Maranhao είλαη 

2578,78 €, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη 7,07 € ηελ εκέξα. Άξα, ε ζπλνιηθή 

απψιεηα εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξηνρή θηάλεη ηα 2516,92 €. 

 Rio Grande do Sul: ηελ πεξηνρή RS εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν κέζν 

εηζφδεκα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην site 

http://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre, είλαη 9122,62 € ην ρξφλν, ή 

αληηζηνίρσο 24,99 € ηελ εκέξα. Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα, ζπλεπψο, πνπ 

ράλεηαη αλέξρεηαη ζηα 39584,16 € εηεζίσο. 

ην ηέινο ηνπ θχιινπ ηνπ ζρήκαηνο 6.22 ππνινγίδεηαη απηφκαηα ην ζπλνιηθφ 

πνζφ, ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο, πνπ απνηακηεχεηαη εηεζίσο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet, θαη ην νπνίν είλαη 186280,44 €. 

http://www.hotelscombined.com/Hotel/Hotel_Pousada_Olho_D_agua_Sao_Luis.htm
http://www.hotelscombined.com/Hotel/Hotel_Pousada_Olho_D_agua_Sao_Luis.htm
http://brazilplaces.com/cost-of-visiting-brazil.html
http://www.brazilintl.com/states/maranhao/cities-ma/balsas/balsas-ma.htm
http://www.brazilintl.com/states/maranhao/cities-ma/balsas/balsas-ma.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
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ρήκα 6.22: Τπνινγηζηηθφ θχιιν θνζηψλ κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο αζζελψλ, ηα νπνία απνθεχγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

ηειεταηξηθήο MEDNet - Κφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο 

αζζελψλ γηα εμεηάζεηο ζην ηαηξηθφ θέληξν θαη ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν 

 

6.1.8 Πεξίιεςε θνζηώλ-νθειώλ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο 

MEDNet 

 

 Κφζηε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet: 

 Κφζηε θεθαιαίνπ: Μεηαθέξνληαη απηφκαηα ηα κεγέζε απφ ην αληίζηνηρν 

ππνινγηζηηθφ θχιιν (ζρήκα 6.10). ην ηκήκα απηφ αλαθέξνληαη ηα 

επηκέξνπο ζπλνιηθά θαη αλά έηνο θφζηε θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Λεηηνπξγηθά θφζηε: Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ηκήκα, κεηαθέξνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ην ππνινγηζηηθφ θχιιν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηα ζρήκαηα 6.12, 6.13 θαη 6.14. Σειηθά, παξνπζηάδνληαη νη 

ψξεο πνπ απαζρνιείηαη ην πξνζσπηθφ αλά κήλα, θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε αλά κήλα θαη αλά έηνο. 

 Κφζηε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ: Δδψ ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην θχιιν 

ηνπ ζρήκαηνο 6.15. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, αλαθέξνληαη ε δηάξθεηα 

ησλ ηειεδηαζθέςεσλ, ην πιήζνο ησλ ηειεδηαζθέςεσλ γηα θάζε ζηαζκφ 

εξγαζίαο, ε ακνηβή αλά ηειεδηάζθεςε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θάζε 

πεξηνρή θαη, ηέινο, ζπλνιηθά ηαηξηθά θφζηε αλά έηνο. 

 

Αθνινχζσο, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν πεξίιεςεο (ζρήκα 6.23) ππνινγίδεη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έηνο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη νη αζζελείο θαη ην δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο ηεο Βξαδηιίαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet, 

θαη ην νπνίν είλαη 220789,97 €. 

 

 Κφζηε πνπ απνθεχγνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet: 

 Ηαηξηθά θφζηε: ε απηφ ην ηκήκα έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ην αληίζηνηρν 

θχιιν (ζρήκα 6.18) ν αξηζκφο φισλ ησλ εμεηάζεσλ (CT θαη US) πνπ 

απνθεχγνληαη ην ρξφλν θαη ην ζπλνιηθφ ηνπο θφζηνο. 

 Κφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο αζζελψλ: Σν 

ηκήκα απηφ ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θχιινπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.22. 

 

Καηφπηλ, φπσο έγηλε θαη κε ηα έμνδα ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνινγίδνληαη ηα 

ζπλνιηθά θφζηε πνπ απνθεχγνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ MEDNet, θαη 
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αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηαηξηθνχ ηχπνπ ρξήζεηο ηνπ. Σα θφζηε απηά θηάλνπλ ηα 

245486,9 € αλά έηνο. 

 

 

 Άιιεο ρξήζεηο ηνπ δηθηχνπ MEDNet: Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ θνκκάηη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ ζην νπνίν εηζάγνληαη δεδνκέλα. Αλαιπηηθφηεξα, 

εμεηάδεηαη ε βαζηθφηεξε απφ ηηο κε ηαηξηθέο ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή 

είλαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο κέζν εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο. Κάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη έλα ηαηξηθφ ζπλέδξην 

ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν ηνπ Porto Alegre (Santa Casa), ην νπνίν απνζθνπεί 

ζηελ εθπαίδεπζε ηαηξψλ απφ θιηληθέο ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Βξαδηιίαο. Ζ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη δχν εκέξεο. Τπνινγίδεηαη φηη απφ 

θάζε θιηληθή επηζθέπηεηαη ην ζπλέδξην έλαο ηαηξφο θαηά κέζν φξν. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet παξέρεη ζηνπο ηαηξνχο ησλ έμη 

θιηληθψλ πνπ εμεηάδνληαη (ζηηο πεξηνρέο MA θαη RS) ηε δπλαηφηεηα λα 

εθπαηδεπηνχλ κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ. Απνθεχγνληαη επνκέλσο ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ ηαηξψλ. Σα θφζηε απηά είλαη 

παξφκνηα κε ηα θφζηε εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 6.1.3. 

πγθεθξηκέλα, ην θφζηνο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ έμη ηαηξψλ θηάλεη ηα 505 €, γηα 

ηε δηακνλή ηνπο ζε μελνδνρείν ηνπ Porto Alegre (δχν δηαλπθηεξεχζεηο) ηα 300 

€ θαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπο ηα 100,68 €. ην θχιιν πεξίιεςεο αλαγξάθνληαη ηα 

ζπλέδξηα πνπ δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν (έλα) θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ 

απνθεχγεηαη, ην νπνίν είλαη 905,68 € αλά έηνο.   

 

 Κφζηε θαη νθέιε δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet: Σν ηκήκα απηφ ηνπ θχιινπ 

απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ κνληέινπ, θαζψο απφ 

ηα κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ εμάγνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ 

εμφδσλ θαη απνηακηεχζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη έλαο ηζνινγηζκφο θαη ππνινγίδνληαη ηα νιηθά θέξδε γηα θάζε 

έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηζνινγηζκφο απηφο πξνθχπηεη ζεηηθφο 

θαη ηα θέξδε θηάλνπλ ηα 25602,61 € αλά έηνο. Σν επφκελν κέγεζνο πνπ 

παξνπζηάδεηαη είλαη ε πεξίνδνο απφζβεζεο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ εθφζνλ 

απηφ δελ θαηαλέκεηαη, αιιά πιεξψλεηαη ζηελ αξρή. Σν απνηέιεζκα είλαη 

άθξσο ελζαξξπληηθφ θαζψο αλαθέξεηαη φηη ζε δηάζηεκα 44 πεξίπνπ κελψλ ζα 

έρεη απνπιεξσζεί ην παξαπάλσ θφζηνο. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη ζπλνιηθέο 

ηειεδηαζθέςεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζε έλα ρξφλν (1040), ην θφζηνο θάζε ηέηνηαο 

ηειεδηάζθεςεο (212,3 €) θαη ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

(24,62 €). Σν ηειεπηαίν κέγεζνο πνπ ππνινγίδεηαη είλαη ηα εηήζηα θέξδε απφ 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο κεηά ηελ απνπιεξσκή 

ησλ θνζηψλ θεθαιαίνπ. Σα θέξδε απηά θηάλνπλ ηα 40304,86 €, πνζφ 

ηδηαηηέξσο ζεηηθφ.  
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ρήκα 6.23: Τπνινγηζηηθφ θχιιν πεξίιεςεο θνζηψλ-νθειψλ δηθηχνπ 

ηειεταηξηθήο MEDNet 
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7.1 ηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε 
 

ην ππνθεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί εάλ, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνην ηξφπν ην 

ζχζηεκα ηειεταηξηθήο MEDNet ζπκβάιιεη ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξαδηιίαο (Sistema Unico de Saúde – SUS) κε ηα δηεζλή 

πξφηππα, θαζψο θαη ην θαηά πφζν ελδέρεηαη λα επεξεάζεη παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα/ζηφρνπο ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζηεί απφ 

ηνπο επίζεκνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πγείαο, θαη ζηα νπνία νθείιεη λα απνζθνπεί έλα 

εζληθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ζα εμεηάδεηαη θάζε θνξά ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ε εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ MEDNet ζπλδξάκεη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο. Δπηπιένλ, ζα αλαιχεηαη θαη ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 

Σα δηεζλή πξφηππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

βαζίδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε “Standards for Better Health” ε νπνία έρεη 

ζπγγξαθεί απφ ην Department of Health (DH). Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ 

ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο δηεζλψο 

θαη εδξεχεη ζηελ Αγγιία. Ζ δεκνζίεπζε απηή θαζνξίδεη έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηεο 

πγεηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, βαζηζκέλν ζε ζαθψο θαζνξηζκέλα πξφηππα, 

θαη παξάιιεια πξνζδηνξίδεη ηα πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα ησλ 

Δζληθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (National Health Systems – NHS), ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάζεζε θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.  

Σα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ νπζηαζηηθά ην επίπεδν 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο, θαη ην 

νπνίν νθείινπλ λα δηαζέηνπλ, απφ άπνςε αζθάιεηαο, θιηληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, δηαθπβέξλεζεο, εζηίαζεο ζηνλ αζζελή, πξνζβάζηκεο θαη ππεχζπλεο 

θξνληίδαο, πεξηβάιινληνο πεξίζαιςεο θαη αλέζεσλ, θαη δεκφζηαο πγείαο. ε θάζε 

έλα απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ηα επηκέξνπο πξφηππα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά. 

Δπνκέλσο, ηα πξφηππα απηά ζπληζηνχλ έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα, φζν θαη ησλ επηκέξνπο 

ηαηξηθψλ νξγαληζκψλ εηδηθφηεξα (λνζνθνκεία, ηαηξηθά θέληξα, απνκνλσκέλεο 

θιηληθέο). θνπφο ησλ πξνηχπσλ απνηειεί λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο νη νπνίεο είλαη δίθαηεο, πξνζσπηθέο θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ελφο εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο απηφ ηεο Βξαδηιίαο, θαιχπηνπλ ηέζζεξηο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

 Τγεία θαη επεμία ηνπ πιεζπζκνχ. Σν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα θαιχπηεη 

ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

πνιίηεο λα δηαηεξνχληαη καθξηά απφ ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο φπνηε 

απηφ είλαη δπλαηφ. 

 Μαθξνπξφζεζκεο ζπλζήθεο. Σν ζχζηεκα επηβάιιεηαη λα ππνζηεξίδεη ηελ πγεία 

ησλ πνιηηψλ πξνσζψληαο θαιχηεξε πξνζσπηθή θξνληίδα θαη ζεξαπεία, κέζσ 
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θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ ή θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 

λνζειείαο ζην λνζνθνκείν φπνηε είλαη δπλαηφ. 

 Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη πνιίηεο έρνπλ δίθαηε 

θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε 

αλακνλή λα κελ απνηειεί πιένλ δήηεκα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 Δκπεηξία αζζελή/ρξήζηε. Απαηηείηαη λα πξνσζείηαη απφ ην ζχζηεκα ε κέγηζηε 

δπλαηή πιεξνθφξεζε θαη δπλαηφηεηα επηινγήο ζηνπο αζζελείο, θαζψο θαη κία 

ζεηηθή εκπεηξία πξνθεηκέλνπ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

εζηηαζκέλεο ζηνλ θαηαλαισηή. 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δηεζλή πξφηππα θαη νη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη. Γίπια ζε θάζε πξφηππν αλαγξάθεηαη ην επίπεδν 

ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ην ζχζηεκα MEDNet ζηελ επίηεπμή ηνπ θαη κία εμήγεζε ηνπ 

πσο απηφ επηηπγράλεηαη. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ θαηάηαμε ηνπ θάζε 

αληίθηππνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

 Τςειφο – Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ/πξνηχπνπ. 

 Μέζνο – Σν ζχζηεκα MEDNet επεξεάδεη άκεζα ην ζηφρν αιιά δελ είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

 Υακειφο – Σν MEDNet έρεη κφλν έκκεζν αληίθηππν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 

Πξόηππν/ηόρνο πνπ νθείιεη 

λα θαιύπηεη έλα Γεκόζην 

ύζηεκα Τγείαο (NHS) 

Αληίθηππνο 

ζπζηήκαηνο 

MEDNet 

Δπεμήγεζε 

Τνκέαο Αζθάιεηαο: 

Ζ αζθάιεηα ηνπ αζζελή 

εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε 

δηαδηθαζηψλ πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο, εξγαζηαθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

εμαιείθνπλ ή κεηψλνπλ ηνλ 

θίλδπλν βιάβεο ζηνπο 

αζζελείο.  

Μέζνο Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο 

MEDNet απνηειεί θπξίσο κέζν 

αληηκεηψπηζεο ηαηξηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη φρη κέζν 

πξφιεςεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ιήςε κίαο δεχηεξεο γλψκεο απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο κεγάισλ 

ηαηξηθψλ θέληξσλ ζε πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ φπνπ νη ηνπηθνί ηαηξνί δελ 

κπνξνχλ λα εμάγνπλ κία έγθπξε 

ηαηξηθή δηάγλσζε, είηε ιφγσ 

έιιεηςεο εκπεηξίαο είηε ιφγσ 

έιιεηςεο εμνπιηζκνχ. Παξ’ φια 

απηά, ε δεκηνπξγία κίαο κεγάιεο 

ηαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα 

ηαηξηθά, δεκνγξαθηθά θαη ινηπά 

ζηνηρεία ησλ αζζελψλ ζπκβάιιεη 
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ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ, θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ εμέιημε ηεο 

ηαηξηθήο έξεπλαο θαη δηάγλσζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε, ινηπφλ, ηα 

ηδηαίηεξα ηαηξηθά δεδνκέλα θάζε 

πεξηνρήο (γηα παξάδεηγκα ζνβαξέο 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ), κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κία πην απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ηνπ αληίζηνηρνπ 

πιεζπζκνχ κε ηε ιήςε 

ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ πξφιεςεο. 

Τνκέαο θιηληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο: 

Οη αζζελείο 

απνιακβάλνπλ νθέιε 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηα 

νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, 

κέζσ απνθάζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ηαηξηθήο θξνληίδαο 

νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

κεζφδνπο πνπ παξέρνπλ 

απνδνηηθά ηαηξηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία 

εξεπλψλ αμηνιφγεζεο. 

Τςειφο Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή, 

ηφζν θιηληθά φζν θαη νηθνλνκηθά. 

ε φηη αθνξά ηνλ θιηληθφ ηνκέα, 

γίλεηαη, αξρηθά, 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί 

ζηηο απνκνλσκέλεο θιηληθέο. Οη 

εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηηο θιηληθέο απηέο αμηνπνηνχληαη 

πιήξσο, κε ηε βνήζεηα ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ κε ηνπο εηδηθνχο 

ηαηξνχο ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο, 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

επαλαιεθζνχλ. Δπηπιένλ, ε κε 

κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζην 

λνζνθνκείν, έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεκαληηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ νη 

νπνίεο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο γηα 

πην επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα, ε ζπκβνιή ηνπ MEDNet 

είλαη κεγάιε. Όπσο έρεη αλαιπζεί 

θαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην 

(Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε), ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο απνθέξεη 

πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε απφ 

έμνδα, θαζηζηψληαο ην ζπλνιηθφ 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο 

απνδνηηθφηεξν νηθνλνκηθά. 

Τνκέαο δηαθπβέξλεζεο: 

Ζ δηαρεηξηζηηθή θαη 

θιηληθή εγεζία θαη επζχλε, 

θαζψο θαη ε νξγαλσηηθή 

παξάδνζε, ηα ζπζηήκαηα θαη 

Υακειφο Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο (SUS), 

είλαη έκκεζε θαη αθνξά γεληθφηεξα 
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νη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο 

δηαζθαιίδνπλ φηη ε 

αθεξαηφηεηα, ε εμαζθάιηζε 

θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

απνηεινχλ θεληξηθέο 

ζπληζηψζεο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θάζε 

νξγαληζκνχ πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Οη 

θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην πξφγξακκα απηφ, 

απφ ηελ άπνςε ρξεζηκνπνίεζεο 

λέσλ πξαθηηθψλ ζηελ ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο, 

απνηειεί κέξνο κίαο γεληθφηεξεο 

πξνζπάζεηαο αλαδφκεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξαδηιίαο. 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 

ιακβάλνληαη κέηξα κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

δεκνζίαο πγείαο. Δπηπιένλ, ζε 

επίπεδν γεληθφηεξεο λννηξνπίαο, ην 

ζχζηεκα MEDNet εηζάγεη κία λέα 

θνπιηνχξα πγεηνλνκηθήο 

πξφιεςεο, πξνσζψληαο κία αιιαγή 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο γεληθφηεξα. 

Τνκέαο εζηίαζεο ζηνλ αζζελή: 

Ζ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε παξέρεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αζζελείο, 

ηνπο θξνληηζηέο ηνπο θαη ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο, ζεβφκελε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηηο 

επηινγέο ηνπο, θαζψο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο 

νξγαληζκνχο (εηδηθά 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο) ησλ νπνίσλ νη 

ππεξεζίεο έρνπλ αληίθηππν 

ζηελ επεμία ησλ αζζελψλ. 

Τςειφο Σν ζχζηεκα MEDNet, 

ρξεζηκνπνηψληαο κία κεγάιε 

ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ, 

αληηκεησπίδεη θάζε πεξίπησζε 

αζζελή μερσξηζηά, δεκηνπξγψληαο 

γηα απηφλ κία μερσξηζηή εγγξαθή. 

ηελ εγγξαθή απηή εθηφο απφ 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεπηηθέο 

αγσγέο πνπ αθνινπζήζεθαλ, 

πεξηιακβάλνληαη θαη δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία. Δπηπιένλ, πξφζβαζε ζε 

απηή, εθηφο απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ηαηξνχο, έρνπλ θαη νη ζπγγελείο θαη 

θξνληηζηέο ηνπ αζζελή, θαζψο θαη 

άιινη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεδηαζθέςεσλ επηηξέπεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Δπνκέλσο, ην 

ζχζηεκα MEDNet ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ψζηε ην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο ηεο Βξαδηιίαο λα 

εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηνλ αζζελή. 

Τνκέαο πξνζβάζηκεο θαη Τςειφο Ζ δηεμαγσγή ησλ 
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ππεύζπλεο θξνληίδαο: 

Οη αζζελείο ιακβάλνπλ 

ηηο ππεξεζίεο φζν πην γξήγνξα 

γίλεηαη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ζε φηη αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη 

ζεξαπείεο, θαη δελ 

αληηκεησπίδνπλ κε αλαγθαίεο 

θαζπζηεξήζεηο ζε θαλέλα 

ζηάδην θαηά ηελ παξάδνζε ηεο 

ππεξεζίαο ή θαηά ηελ πνξεία 

ηεο ζεξαπείαο. 

ηειεδηαζθέςεσλ επηηξέπεη ζηνπο 

ηαηξνχο ησλ απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ λα πάξνπλ κία δεχηεξε 

γλψκε, θαη λα πξνθχςεη κία πην 

έγθπξε θαη έγθαηξε ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε. Ο αζζελήο έρεη ηελ 

επηινγή, αληί λα κεηαθεξζεί ζην 

θεληξηθφ λνζνθνκείν, λα εμεηαζηεί 

ζηελ θιηληθή ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη, 

εθφζνλ είλαη δπλαηφ, λα 

αθνινπζήζεη ακέζσο κία 

ζεξαπεπηηθή αγσγή, γιηηψλνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν πνιχηηκν ρξφλν. 

Απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά ηνπ 

αζζελή θαη ε αλακνλή πνπ 

ελδέρεηαη λα ππνζηεί εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ηαηξηθψλ 

πεξηπηψζεσλ ζην λνζνθνκείν. 

πλεπψο, ην ζχζηεκα MEDNet 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ψζηε ν 

αζζελήο λα εμεηαζηεί θαη λα 

θξνληηζηεί φζν ην δπλαηφ 

γξεγνξφηεξα, θαη ηαπηφρξνλα 

πεξηνξίδεη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηα 

κεγάια ηαηξηθά θέληξα, 

απνθνξηίδνληάο ηα απφ κεγάιν 

αξηζκφ αζζελψλ.  

Τνκέαο πεξηβάιινληνο 

πεξίζαιςεο θαη αλέζεσλ: 

Ζ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε παξέρεηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν πξνσζεί 

ηελ επεμία ηνπ αζζελνχο θαη 

ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ην ζεβαζκφ ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αζζελνχο, 

θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ 

απνδνηηθή θαη αζθαιή παξνρή 

ζεξαπείαο, θξνληίδαο ή κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. 

Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

παξέρεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξε ηδησηηθφηεηα, 

είλαη θαιά ζπληεξεκέλν θαη 

θαζαξφ, βειηηζηνπνηψληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηα ηαηξηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

αζζελείο. 

Υακειφο Οη απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο 

ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη ηειεδηαζθέςεηο, θαη εηδηθφηεξα 

απηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ 

(MA), ζηεγάδνληαη ζε αξθεηά 

αλεπαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη ν 

εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

εθεί δελ είλαη πςεινχ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ζηηο θιηληθέο απηέο, 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

απαξαίηεηνπ επηθνηλσληαθνχ θαη 

δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

θαη ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

ηαηξηθψλ εμαξηεκάησλ, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα κία θνξεηή 

ζπζθεπή ππεξήρσλ. Παξ’ φια απηά 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δελ επαξθνχζε γηα 

ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, κε απνηέιεζκα ε 

ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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MEDNet ζηνλ ηνκέα απηφ λα είλαη 

πεξηνξηζκέλε.  

Τνκέαο δεκόζηαο πγείαο: 

Σα πξνγξάκκαηα θαη νη 

ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη θαη 

πξνζθέξνληαη ζε ζπλεξγαζία 

κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη θνηλφηεηεο, 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε, 

πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

εμππεξεηείηαη, θαη ηε κείσζε 

ησλ πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ.  

Τςειφο Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ 

ηειεταηξηθήο MEDNet βειηηψλεη 

ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο 

επεθηείλεη ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε 

ζε αγξνηηθέο θαη απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο. Δπηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε 

ηαηξηθψλ πφξσλ, πςεινχ επηπέδνπ 

θαη πνηφηεηαο, νη νπνίνη είλαη 

δηαζέζηκνη ζε κεγάιεο πφιεηο, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη 

ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. 

πληειεί ζηελ απνθέληξσζε ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ζπάδνληαο 

γεσγξαθηθά θξάγκαηα θαη 

πεξηνξίδνληαο ηνλ απνθιεηζκφ 

αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ. Καζηζηά, 

επνκέλσο, ην εζληθφ ζχζηεκα 

πγείαο πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ 

δηαζθαιίδνληαο ηελ ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 

7.2 Αμηνιόγεζε εηνηκόηεηαο 
 

Δπηά πεξηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα MEDNet ζηε Βξαδηιία. Απηέο 

βξίζθνληαη ζε δχν πνιηηείεο, ηέζζεξηο ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul (RS) θαη 

ηξεηο ζηελ πνιηηεία Maranhão (MA). 

Σν ηαηξηθφ θέληξν αλαθνξάο γηα ηηο ηειε-δηαβνπιεχζεηο είλαη ην Hospital Santa 

Casa θαη βξίζθεηαη ζην Porto Alegre (RS), ζηε Βξαδηιία. 

Σα αθφινπζα είλαη απνκαθξπζκέλα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul (RS): 

 Santa Casa de Alegrete (Alegrete) 

 Santa Casa de Misericordia de Pelotas (Pelotas) 

 Posto de Saúde Lagoa dos Tres Cantos (Lagoa dos Tres Cantos) 

Οη αθφινπζεο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο επηιέρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ακαδνλίνπ θαη βξίζθνληαη ζηελ πνιηηεία Maranhão (MA): 

 Centro de Diagnóstico e Tratamento São Carlos (Balsas) 

 Unidade Mista Casa de Saúde Menino Jesus (Fortaleza dos Nogueiras) 

 Hospital Municipal de Carolina (Carolina) 
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Σν πξφγξακκα MEDNet ζηνρεχεη ζηελ ίδξπζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ πιαηζίνπ κε 

εηαίξνπο απφ ηε Βξαδηιία πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

ζηελ πεξηνρή. Οη εηαίξνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ εηνηκφηεηα ηφζν ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ ζην 

πξφγξακκα MEDNet, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξαδηιία, ζηελ 

απνδνρή θαη πηνζέηεζε κηαο ιχζεο ειεθηξνληθήο πγείαο, κπνξεί λα είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηεο εηνηκφηεηαο θαη ζρεδηαζκφο, απφ ηνπο ηζχλνληεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κηαο ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζκελψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ ελδερφκελε έιιεηςε εηνηκφηεηαο ησλ θνξέσλ απηψλ. 

 

7.2.1 Δηνηκόηεηα ζε επίπεδν πξνζώπσλ θαη νξγαληζκώλ 
 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα MEDNet, ηφζν ην 

πξνζσπηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Κνηλνπξαμία φζν θαη νη παξαιήπηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε Βξαδηιία, είλαη πνιπζχλζεην. Απνηειεί έλα κίγκα ηαηξψλ, 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο, 

εμεηδηθεπκέλσλ κεραληθψλ, εηδηθψλ ζε ππνινγηζηέο θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε 

δηαβνχιεπζε, ζηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα θαη ζε άιια πεδία. 

πληζηά ινηπφλ έλα θξίζηκν δήηεκα γηα ην MEDNet θαηά πφζν νη αλζξψπηλεο 

απηέο ζπληζηψζεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαιά θαη λα δνπιέςνπλ κε ζχλζεηεο θαη 

κεηαβαιιφκελεο ηερλνινγίεο. Γελ είλαη αζπλήζηζην νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο λα 

απνξξίπηνπλ ή λα απνδέρνληαη δχζθνια ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ θαη επηθνηλσληψλ.  

 

Κνηλνπξαμία 

  

Ζ Κνηλνπξαμία ηνπ MEDNet έρνληαο ζρεηηθή εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα 

παξφκνηα πξνγξάκκαηα ππήξμε πνιχ πξνζεθηηθή ψζηε ην ινγηζκηθφ θαη ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα θαη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηά 

κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Βξαδηιίαο. 

Σε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη αλαιάβεη ην Fraunhofer-IGD. 

Σν ηλζηηηνχην ζα πξνζαξκφζεη ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία ηειεταηξηθήο ζηηο ηνπηθέο 

ηαηξηθέο απαηηήζεηο. 

 

Fraunhofer Institute for Computer Graphics: 

Σν Fraunhofer-IGD είλαη ην κεγαιχηεξν ηλζηηηνχην ζηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ 

ζηελ Δπξψπε θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλα παγθνζκίσο. 

Έρεη ππάξμεη δηαρεηξηζηήο ζε πνιιά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ 

ειεθηξνληθή πγεία: TeleInViVo (IST Prize 2001), T@LEMED, @HOME (IST-2000-

26083). 
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Δκπιεθόκελνη Φνξείο ζηε Βξαδηιία 

 

Ιαηξηθό πξνζσπηθό: 

ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο ν γεσγξαθηθφο απνθιεηζκφο έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε ησλ ηαηξψλ. Οη ηαηξνί δελ έρνπλ επαθή κε ηηο 

ηαηξηθέο εμειίμεηο θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο πγεηνλνκηθέο πεπνηζήζεηο νη 

νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε λέα θνπιηνχξα πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο θαη 

πεξίζαιςεο πνπ έξρεηαη λα εηζάγεη ην ζχζηεκα MEDNet. Δίλαη ζπλεπψο πηζαλφ νη 

ηαηξνί απηνί λα είλαη δηζηαθηηθνί σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο ηειεταηξηθήο ζηελ 

πθηζηάκελε πξαθηηθή. 

Οη ηνπηθνί ηαηξνί ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ πεξηνρψλ 

ηνπ Ακαδνλίνπ (MA), είλαη θπξίσο γεληθνί γηαηξνί κε πεξηνξηζκέλε ηαηξηθή 

θαηάξηηζε θαη εκπεηξία. Οη γλψζεηο ηνπο ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη θπξίσο ζπζθεπψλ ππεξήρσλ είλαη αλεπαξθείο. Αθφκε έρνπλ ειιηπείο 

γλψζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ην ινγηζκηθφ Teleconsult θαη λα 

νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα θάζε πφιε ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο: 

 

Πόιε Γλώζε 

πιεξνθνξηθήο 

Εήηεζε γηα δεύηεξε 

γλώκε 

Δλδηαθέξνλ γηα 

αληαιιαγή εκπεηξηώλ 

θαη ηδεώλ κε 

ζπλαδέιθνπο 

Alegrete (RS) Μέηξηα Μηθξή Μηθξφ 

Pelotas (RS) Καιή Μηθξή: Οη ηαηξνί 

πηζηεχνπλ φηη 

κπνξνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο φπνηεο 

ακθηβνιίεο θαη 

απνξίεο κεηαμχ ηνπο 

Μηθξφ 

Lagoa dos Tres 

Cantos (RS) 

Καιή Μεγάιε: Οη 

πεξηζζφηεξεο 

εμεηάζεηο απαηηνχλ 

δεχηεξε γλψκε 

Μεγάιν 

Balsas (MA) Καιή Μέηξηα Μεγάιν 

Fortaleza dos 

Nogueiras (MA) 

Διιηπήο Μέηξηα Μεγάιν 

Carolina (MA) Διιηπήο Μηθξή Μηθξφ 
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ρήκα 7.1: Εήηεζε θαη γλψζε πιεξνθνξηθήο γηα θάζε πφιε 

 

Τερληθό πξνζσπηθό: 

Οη ηερληθνί ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ δελ 

έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα θαη ε ηερλνγλσζία ηνπο ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ηνπ δνξπθνξηθνχ 

εμνπιηζκνχ είλαη κεδεληθή. 

Οη ηερληθνί ππνζηήξημεο δελ γλσξίδνπλ ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ηαηξηθήο 

πιαηθφξκαο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ Teleconsult πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα 

MEDNet. 

Οξγαληζκνί: 

Center of Excellence in Advanced Technologies SENAI-CETA: 

ηo SENAI-CETA αλαηέζεθε ν ηνπηθφο ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε 

Βξαδηιία. Δίλαη έλα ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο κε ηελ απνζηνιή λα 

αλαπηχμεη θαη λα εθηειέζεη πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

παλεπηζηήκηα θαη άιια θέληξα  Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ζε αξθεηνχο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο, θέξλνληαο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζε εηαηξίεο θαη ζηελ θνηλσλία, 

πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, έρεη ηερλνγλσζία ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ - πξνηάζεηο γηα ηελ ηειεταηξηθή, ηελ ειεθηξνληθή θαη’ νίθνλ 

θξνληίδα, ηε λνεκνζχλε πεξηβάιινληνο θαη ηηο επηθνηλσλίεο. πκκεηείρε σο 

ζπλεξγάηεο ζην Δπξσπατθφ- Λαηηλνακεξηθάληθν πξφγξακκα ηειεταηξηθήο T@lemed,  

θαηά ην νπνίν παξνπζηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζηε Βξαδηιία κηα πιαηθφξκα 
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ηειεταηξηθήο, πνπ βαζίδεηαη ζε ππεξερνγξαθήκαηα, γηα ηειεδηαζθέςεηο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Hospital Santa Casa (SACA):   

Σν λνζνθνκείν Santa Casa επηιέρζεθε σο ην ηαηξηθφ θέληξν αλαθνξάο γηα ηηο 

ηειεδηαβνπιεχζεηο. 

Σν Santa Casa είλαη έλα γεληθφ λνζνθνκείν, πνπ βξίζθεηαη ζην Porto Alegre, 

ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Rio Grande do Sul (RS) θαη εμππεξεηεί φινπο ηνπο ηαηξηθνχο 

ηνκείο. Γη 'απηφ, ην ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ επηά  λνζνθνκεία, πνπ έρνπλ 1.257 

θιίλεο ζπλνιηθά. 

To λνζνθνκείν ζεσξείηαη αμηφπηζηνο ζπλεξγάηεο θαη έρεη πξνεγνχκελε 

εκπεηξία κε άιια πξνγξάκκαηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Σειεταηξηθήο απφ ην 2003. 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηα  πξνγξάκκαηα Σ@lemed θαη T@his πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

απφ ην Πξφγξακκα @lis. Σν πξφγξακκα RUTE (Γηαηκεκαηηθφ Γίθηπν Σειεταηξηθήο) 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο.  

Σν Santa Casa βαζίδεηαη ζε δχν νκάδεο ηαηξψλ κε δηαθνξεηηθέο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο εηδηθφηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο. Οη νκάδεο έρνπλ επηθεθαιή ηελ Dra. Fabiane Sesti θαη 

επηθεληξψλνληαη ζε γεληθά ππεξερνγξαθήκαηα, αμνληθέο θαη καγλεηηθέο 

ηνκνγξαθίεο. 

 

7.2.2 Δηνηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 
 

Βάζεη ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ηειεταηξηθή ζηε Βξαδηιία θαη 

ξπζκίδνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμέηαζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, δελ ζπλαληψληαη πξνβιήκαηα γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  MEDNet. 

To κνλαδηθφ δήηεκα πνπ ίζσο απνηειέζεη πξφβιεκα αθνξά ζηελ εξγαζία ελφο 

ηαηξνχ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξηθφ πκβνχιην (έλα γηα 

θάζε πνιηηεία) θαη επηζπκεί λα εξγαζηεί ζε άιιε πνιηηεία. Βάζεη λνκνζεζίαο, απηφ 

είλαη δπλαηφ αιιά πεξηιακβάλεη αξθεηή γξαθεηνθξαηία θαη απαηηείηαη ρξφλνο λα 

εηνηκαζηνχλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 

Απηφ σζηφζν δελ αθνξά ηελ πξάμε ηεο δηεμαγσγήο κηαο θιηληθήο δηάγλσζεο 

(πξψηε θαη/ή δεχηεξε γλψκε) απφ απφζηαζε (ηειεταηξηθή), ππφ ηνλ φξν φηη ππάξρεη 

έλαο (ηνπηθφο) ηαηξφο πνπ βνεζάεη ηνλ αζζελή. 

Σν λνζνθνκείν Santa Casa ζην Porto Alegre είλαη θαλνληθά εγγεγξακκέλν ζην 

Μεηξψν Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Πνιηηείαο Rio Grande do Sul. 

Σν έδαθνο θξίλεηαη πξφζθνξν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet 

θαζψο αξθεηά πξνγξάκκαηα έρνπλ ήδε σζήζεη πξνο ηα εκπξφο ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 

ηειεταηξηθήο. Tα ζεκαληηθφηεξα είλαη: 

 Healthware: Δίλαη έλα ICT (Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ θαη Δπηθνηλσληψλ) 

πξφγξακκα, δηάξθεηαο 3 εηψλ πνπ αλήθε ζην Έθην Πξφγξακκα – Πιαίζην 

Έξεπλαο (FP6). Σν πξφγξακκα πξαγκαηεχεηαη ηελ πξφηππε θαη δηαιεηηνπξγηθή 
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δνξπθνξηθή ιχζε γηα λα αλαπηχμεη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε 

κεγάιεο πεξηνρέο. 

 T@his: Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο T@his είλαη έλα πξφγξακκα ηεο ESA γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πνπ ζα ζπλδέζεη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζηνλ 

Ακαδφλην, θαη εηδηθφηεξα ζηελ πνιηηεία Para, κε ην λνζνθνκείν Santa Casa 

κέζσ δνξπθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

 Σ@lemed: Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Πξφγξακκα @lis. 

 RUTE: (Γηαηκεκαηηθφ Γίθηπν Σειεταηξηθήο) Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο. 

Οη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ επηιέρζεθαλ, εηδηθφηεξα απηέο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Ακαδνλίνπ, θαη ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηειεδηαζθέςεηο πιεξνχλ ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ππνδνκέο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα MEDNet, 

σζηφζν εκθαλίδνπλ ειιείςεηο ζε ηαηξηθφ δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ, θπξίσο ζε 

κεραλήκαηα ππεξήρσλ. Τπάξρνπλ επίζεο ειιείςεηο ζε βαζηθά εξγαιεία νκηιίαο θαη 

ηειεδηάζθεςεο θαζψο θαη ζε ππνινγηζηέο θαη άιια ςεθηαθά πνιπκέζα. 

 

7.2.3 ηξαηεγηθή εηνηκόηεηαο 
 

Σν πξφγξακκα MEDNet έιαβε ζνβαξά ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην πξφγξακκα T@his πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

λννηξνπία ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  

ηε Βξαδηιία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιήκαηα ζην πξφγξακκα T@his. 

 Σν λνζνθνκείν αλαθνξάο ζα είλαη ην Santa Casa γηα ηηο πεξηνρέο φρη κφλν ζην 

Riν Grande do Sul, αιιά θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ. To λνζνθνκείν 

Santa Casa δεζκεχεηαη ζην πξφγξακκα  θαη είλαη έλαο αμηφπηζηνο εηαίξνο πνπ 

έρεη αζρνιεζεί κε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα Σειεταηξηθήο. 

 Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπηθφ έιεγρν, ηξεηο απφ ηηο πεξηνρέο 

βξίζθνληαη ζην Rio Grande do Sul, φρη καθξηά απφ ην λνζνθνκείν αλαθνξάο 

ζην Porto Alegre. Απηφ ζπλέβε πξνθεηκέλνπ ην λνζνθνκείν αλαθνξάο λα 

κπνξεί λα επηβιέπεη θαη λα παξαθηλήζεη ηνπο γηαηξνχο λα θάλνπλ πνιιέο 

δηαβνπιεχζεηο ηε εκέξα. Παξ 'φια απηά, ππήξρε ην πξφβιεκα φηη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Ακαδνλίνπ νη γηαηξνί δελ γλσξίδνπλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Santa Casa 

πνιχ θαιά θαη δελ έρνπλ ζπλεξγαζηεί πνηέ κε ην λνζνθνκείν ζην παξειζφλ. 

Γηα λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα ζην πξφγξακκα MEDNet, ην λνζνθνκείν Santa 

Casa δέζκεπζε ηνλ θαζεγεηή Fabio Pilates απφ ην Uni Balsas, ζην Maranhao 

(πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ). Σν Uni Balsas βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε φιεο ηηο ηξεηο 

πεξηνρέο ζην Maranhao. Ο θαζ. Pilates έρεη ζπλεξγαζηεί θαη έρεη κηα πνιχ θαιή 

ζρέζε κε ην λνζνθνκείν Santa Casa. Έρεη θίλεηξν θαη πξνζθέξεη ηε δέζκεπζή 

ηνπ ζην MEDNet, γηα λα ζπληνλίζεη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ MEDNET ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ακαδνλίνπ. 
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 Σν Uni Balsas είλαη έλα ηερλνινγηθφ παλεπηζηήκην, ην νπνίν άλνημε κφιηο πξηλ 

απφ ιίγα ρξφληα. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Uni Balsas ζπκκεηείρε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βνεζψληαο ηνλ CETA θαη ην SACA λα 

επηιέμνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζην 

πξφγξακκα, παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ην εξγαζηήξην ζην ΜΑ 

θαη παξέρνληαο, αθφκε, ηνπηθή ηερληθή ππνζηήξημε. Όιεο απηέο νη δξάζεηο 

αλαιήθζεθαλ απφ ην Uni Balsas ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ην πξφγξακκα ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Fabio Pilates, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζηηο πεξηνρέο 

ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεηάδνληαη. Σν SACA εθνδίαζε 

ην Uni Balsas κε δχν θνξεηνχο ππνινγηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ζπληήξεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πεξηνρψλ. 

Σν πξφγξακκα MEDNet έρεη ήδε πινπνηήζεη έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεζηαθφ 

ζρέδην γηα ηελ εθπαίδεπζε /πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπλεθηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δχν 

είδε εθπαίδεπζεο: 

1. Δθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ/ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ηεξκαηηθψλ/ ζπληήξεζε ηνπ δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

2. Δθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ Santa Casa γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Teleconsult θαη ησλ εξγαιείσλ ηειεταηξηθήο. 

 

Σα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο Fraunhofer-IGD , MedCom GmbH, THALES θαη 

Hispasat πξαγκαηνπνίεζαλ έλα εξγαζηήξην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηερληθψλ εηαίξσλ 

απφ ηε Βξαδηιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίνη ζα είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. 

H TASE πξαγκαηνπνίεζε έλα εξγαζηήξην  πάλσ ζηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο 

εμεγψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξσηνθφιινπ DVB-RCS πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

ζχζηεκα AmerHis. 

Σν λνζνθνκείν Santa Casa πξνγξακκάηηζε εξγαζηήξηα γηα  ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

γηαηξψλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή Teleconsult. Δμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο απφζηαζεο 

κεηαμχ ησλ δχν πνιηηεηψλ, Maranhão θαη Rio Grande do Sul, έπξεπε λα ζρεδηαζηνχλ 

δχν εξγαζηήξηα ζηε Βξαδηιία. 

Σν πξψην παξνπζηάζηεθε ζην Porto Alegre - RS. Σν δεχηεξν εξγαζηήξην ήηαλ 

ζto Balsas – MA. Καη ηα δχν εξγαζηήξηα είραλ πξνγξακκαηηζηεί λα αθνινπζήζoπλ 

έλα παξφκνην πξφγξακκα γηα ηελ παξνπζίαζε ζηνπο γηαηξνχο ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ. Χζηφζν, ην πξφγξακκα απηφ έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί ζην πξαγκαηηθφ 

ζελάξην πνπ αληηκεησπίδεηαη ζην ΜΑ. 

Δξγαζηήξην ζηελ Rio Grande do Sul (RS): 

Οη ηαηξνί ζπλαληήζεθαλ πξνζσπηθά, θάηη πνπ ελζάξξπλε ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ. Ζ αίζζεζε ήηαλ φηη νη γηαηξνί άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφγξακκα πην ζνβαξά. 
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Οη ηαηξνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ ηελ εθαξκνγή ζε ιεηηνπξγία, θαη λα 

εθπαηδεπηνχλ ζηελ απφθηεζε εηθφλσλ, ζηε θφξησζε/απνζήθεπζε εμεηάζεσλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ DICOM θαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηειεδηαζθέςεσλ ζε online θαη 

offline ξχζκηζε. 

Μεηά ην εξγαζηήξην ππήξρε ε αίζζεζε φηη νη γηαηξνί είραλ πεξηζζφηεξα 

θίλεηξα θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ην MEDNet άμηδε ηνλ θφπν. 

Δξγαζηήξην ζηελ Maranhão (MA): 

Σν εξγαζηήξην ζηε ΜΑ δελ είρε ηνλ αλάινγν αληίθηππν κε ην εξγαζηήξην ζηελ 

RS. 

Σν ζχλνιν ηεο ππνδνκήο γηα ην εξγαζηήξην ζηελ ΜΑ ήηαλ επγεληθή πξνζθνξά 

ηνπ UniBalsas: δσκάηην κε θιηκαηηζκφ γηα 30 άηνκα, 30 ππνινγηζηέο, 3 θνξεηνί 

ππνινγηζηέο,  πξνβνιέαο, έλα δίθηπν κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη έλαο ηερληθφο 

ππνζηήξημεο. 

Δίραλ πξνζθιεζεί 10 άηνκα, 8 παξεπξέζεθαλ ζηε ζπλάληεζε (3 εμ’ 

απνζηάζεσο απφ ην SACA). Μφλν έλαο γηαηξφο πνπ ζπκκεηέρεη ζην MEDNet απφ 

ηελ ΜΑ ήηαλ παξψλ, ν Dr. Isaac Tenorio, o oπνίνο εθπαηδεχηεθε κέζσ κηαο 

παξνπζίαζεο θαη πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 

 
 

ρήκα 7.2: Δξγαζηήξην ζην Maranhao 

 

Ζ παξνπζία ησλ ηαηξψλ ζηα Δξγαζηήξηα δελ κπνξνχζε λα είλαη εγγπεκέλε. Γελ 

ππήξρε ηξφπνο λα εμαλαγθαζηνχλ λα παξεπξεζνχλ. Αξθεηά δεηήκαηα έπξεπε λα 

ιεθζνχλ ππφςε (ην ελδηαθέξνλ ησλ γηαηξψλ θαη ε πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ, 

ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα λα ηαμηδέςνπλ ζηελ πεξηνρή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 

εξγαζηήξην θαη άιινη παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ). Δπνκέλσο 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ ζεσξεζεί ην Δξγαζηήξην σο ην πξσηαξρηθφ κέζν γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ. πκπεξηιήθζεθαλ θαη άιινη ηχπνη εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

εμεηδηθεχζνπλ ηνπο γηαηξνχο ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Teleconsult. Μηα κηθξή 
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εθπαίδεπζε ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ήηαλ έλαο ηξφπνο λα 

ελζαξξπλζεί ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. 

Αθφκε, θξνληηζηήξηα ζε κνξθή βίληεν ηνπ ινγηζκηθνχ Teleconsult 2.6 2D θαη 

νδεγνί ζε απιή γιψζζα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ξνπηίλαο έρνπλ απνζηαιεί ζηνπο 

γηαηξνχο ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. 

Έλα, βήκα πξνο βήκα, θξνληηζηήξην εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

απνκαθξπζκέλε πεξηνρή Fortaleza dos Nogueiras, φπνπ ε έιιεηςε γλψζεσλ 

πιεξνθνξηθήο απφ ηνλ ηνπηθφ γηαηξφ απαηηνχζε εηδηθή πξνζνρή απφ ηνλ CETA. 

Πνιινί απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζαλψο δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα MEDNet. 

Γηα απηφ ην ιφγν, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κείλνπλ έμσ απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή Teleconsult πξνζαξκφζηεθε ψζηε λα είλαη θηιηθή πξνο ην 

ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί σο έλα θαζεκεξηλφ εξγαιείν απφ ηνπο γηαηξνχο (ν 

αξηζκφο ησλ menu θαη ησλ επηινγψλ κεηψζεθε κφλν ζηα απαξαίηεηα γηα ην ζελάξην 

MEDNet). Αθφκε, ππάξρνπλ πνιιά menu βνήζεηαο ζηελ εθαξκνγή. Οη πεξηζζφηεξνη 

γηαηξνί δελ θαηαιαβαίλνπλ αγγιηθά. Ζ εθαξκνγή Teleconsult παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο γιψζζαο ηα Πνξηνγαιηθά. 

Γηαηίζεηαη εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ΜEDNet operation manual)  πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο γηαηξνχο ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Σν εγρεηξίδην απηφ 

είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα Πνξηνγαιηθά. 

Γηαηίζεηαη εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ηερληθνχο ππνζηήξημεο ζρεηηθά κε 

ηελ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ηεξκαηηθνχ (Satellite terminal 

S4100 user manual). Σν εγρεηξίδην απηφ είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα Πνξηνγαιηθά. 

Οη απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο, θαη εηδηθφηεξα απηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ακαδνλίνπ εκθάληδαλ ειιείςεηο ζε ππνδνκέο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

MEDNet δαπαλήζεθαλ θνλδχιηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ νη θιηληθέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο. πγθεθξηκέλα, ζε φιεο 

ηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο εγθαηαζηάζεθαλ ππνινγηζηέο κε ηα απαξαίηεηα 

πεξηθεξεηαθά ηνπο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά κεραλήκαηα, κε ζεκαληηθφηεξν 

ην θνξεηφ ζχζηεκα ππεξήρσλ. Αγνξάζηεθαλ αθφκε δηαθνκηζηέο, εξγαιεία νκηιίαο 

θαη ηειεδηάζθεςεο θαη άιια πνιπκέζα. 

 

7.3 Βησζηκόηεηα 
 

Ζ βησζηκφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλέρεηα ζηε ξνή ησλ νθειψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ έλα πξφγξακκα κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο. 

Ζ βησζηκφηεηα μεθηλά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλερίδεηαη θαζ’ φιε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα γηα ηα πξνγξάκκαηα ηερλνινγίαο 

δηαδηθηχνπ (ICT) θαη επηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ελψ μνδεχεηαη αξθεηφο 

ρξφλνο θαη πξνζπάζεηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο 

θαη πφξνη δηαηίζεληαη γηα ηε βησζηκφηεηα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε θχζε ησλ ελ 

ιφγσ πξνγξακκάησλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα πηινηηθέο δξάζεηο απφ εξεπλεηηθέο 

επηρνξεγήζεηο. Ζ πεξηνξηζκέλε εζηίαζε ζηε βησζηκφηεηα εμεγεί, ελ κέξεη, γηαηί 
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πνιιά ICT πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηπγράλνπλ ή  παξαπαίνπλ κεηά ην 

ηέινο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. πλεπψο είλαη απαξαίηεην έλα ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βησζηκφηεηα  γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο. 

Ζ Κνηλνπξαμία ηνπ MEDNet έρεη ήδε εθπνλήζεη έλα ζρέδην πνπ έρεη ζηφρν λα 

θξαηήζεη ην πηινηηθφ δίθηπν ηειεταηξηθήο δσληαλφ κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη λα ην επεθηείλεη, δίλνληαο έκθαζε ζε πηζαλέο  πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ή 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Έλα κέξνο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ 

MEDNet απαξηίδεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε θαη 

ζπλερήο ελεκέξσζε κίαο ηζηνζειίδαο γηα ην πξφγξακκα, ε ζπιινγή πιηθνχ δηάδνζεο, 

ε πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ 

ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ, ε αλαγλψξηζε ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο θαη ε πξνζέγγηζε 

πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη πξφζσπα - θιεηδηά  θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ( 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ αξρψλ), γηα ηε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

ηειεταηξηθήο. 

 

7.3.1 Αιιαγή δηαρείξηζεο 
Απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζπλνιηθφ εηήζην 

θφζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλέξρεηαη ζηα 221000 €, απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ζεηηθφ θαη ππνζρφκελν γηα ην κέιινλ. Με ηα ρξήκαηα απηά 

θαιχπηνληαη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε 

αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ηα εηήζηα έμνδα γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη 

γηα ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ. Σν πξφγξακκα MEDNet αλήθεη ζην Έβδνκν Πξφγξακκα 

- Πιαίζην Έξεπλαο (FP7). Μέηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νπφηε θαη 

ηειεηψλεη ε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, κέλεη λα εμεηαζηεί αλ ην δεκφζην ζχζηεκα 

πγείαο ηεο Βξαδηιίαο κπνξεί λα επσκηζηεί ην θφζηνο απηφ θαη λα αλαιάβεη ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο, θαζηζηψληαο ην ηαπηφρξνλα βηψζηκν.  

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Βξαδηιίαο είλαη 1.126 δηζεθαηνκκχξηα € 

θαη νη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο γηα ηελ πγεία είλαη 518 €. Οη κηθξνί δήκνη νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 15% ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο ζε πγεηνλνκηθά 

δεηήκαηα (Οκνζπνλδηαθφ χληαγκα ηεο Βξαδηιίαο, άξζξα, 34, 156, 158 θαη 159). 

Πνιινί δήκνη νξγαλψλνληαη ζε Κνηλνπξαμίεο, κε ζθνπφ ηελ εμνπζηνδφηεζε 

λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ θαη ηε κίζζσζε ππεξεζηψλ πγείαο απφ απηέο. Ζ πιεξσκή 

κπνξεί λα ινγαξηαζηεί σο κέξνο ηνπ 15% ησλ εζφδσλ απηψλ. Απηφ ηζρχεη επίζεο θαη 

γηα ηελ ηειεταηξηθή. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ κεγεζψλ, ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ 

MEDNet κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απνδεθηά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Βξαδηιίαο,  ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη βηψζηκν ζην κέιινλ. 

ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, έλα απφ ηα θχξηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ δηθηχνπ 

MEDNet είλαη ην θφζηνο δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ Βξαδηιία σζηφζν έρεη  

μεθηλήζεη  πξνγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε  πςειήο ηαρχηεηαο δηθηχσλ κεηαμχ ησλ 

θιηληθψλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ θαη αλακέλεηαη λα ππάξρεη επξπδσληθή  δηαδηθηπαθή 

ζχλδεζε πνπ ζα θαιχπηεη φιε ηε ρψξα. Σν εγρείξεκα απηφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Δπηθνηλσληψλ γηα ηηο κειινληηθέο ζπλδέζεηο επξείαο δψλεο ζα κεηψζεη δξακαηηθά ηα 

θφζηε δηθηχνπ ζην άκεζν κέιινλ, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

πξνσζψληαο ηε βησζηκφηεηά ηνπ.   

  

 
 

ρήκα 7.3: ηφρνη γηα ην 2014 

 

Oη ζηφρνη γηα ην 2014 ηνπ PNBL (Brazilian National Broadband Plan - Δζληθφ 

Δπξπδσληθφ ρέδην ηεο Βξαδηιίαο), αλ θαη είλαη αξθεηά εληππσζηαθνί, είλαη εθηθηνί 

δεδνκέλεο ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ππνδνκήο ηεο ρψξαο ζε 

ηερλνινγία δηαδηθηχνπ. 

 

7.3.2 ρέδην δηάδνζεο 
Σν MEDNet πξαγκαηνπνίεζε ακέηξεηεο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο, πνπ ην 

έθαλαλ γλσζηφ σο έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα ηειεταηξηθήο ζην δεκφζην, ζε 

νξγαληζκνχο πγείαο ζηε Βξαδηιία, αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ηειεταηξηθήο. 

Δίλαη θνηλψο αληηιεπηφ φηη ε επξεία δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη ε 

δεκνζίεπζε ησλ εκπεηξηψλ θαζ’ φιε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο βησζηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη απμάλεη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο επθαηξίεο θαη ηα νθέιε ηεο ηειεταηξηθήο θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Έλα 

θαιά ελεκεξσκέλν θνηλφ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηειεταηξηθήο θαη έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα αζθήζεη πίεζε ζηα 

αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα. πλεπψο ε δηάδνζε ηνλψλεη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ 

πξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη πξφζσπα-θιεηδηά θαη ησλ πνιηηηθψλ, 

δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επξεία εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο ζην 

δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Αθφκε, ε ζηξαηεγηθή δηάδνζεο θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ 

ηαηξηθφ ηνκέα έηζη ψζηε νη γηαηξνί θαη ην ινηπφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα αλαγλσξίζνπλ 

ηε δπλακηθή γηα ηελ ίδηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη ελεκέξσζε. Ζ 

ζηξαηεγηθή δηάδνζεο  πξνζπαζεί λα πξνθαιέζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θηινδνμίεο 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο ηερλνινγηθέο απηέο 

ιχζεηο.  
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7.3.3 πκκεηνρή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ 
Σν πξφγξακκα MEDNet  ζπκπεξηέιαβε ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνπο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο παξφρνπο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα πξαγκαηηθά βηψζηκν 

έξγν. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη ηδησηηθνί θαη δεκφζηνη θνξείο είλαη δηζηαθηηθνί ζην 

λα ππνζηεξίμνπλ πξνγξάκκαηα ζηα νπνία δελ έρνπλ άκεζα αλακηρζεί. Ζ ζηξαηεγηθή 

πεξηειάκβαλε δηαξθή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ (ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν), ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζε κηα 

πην απνδνηηθή θαη ζχγρξνλε δηαρείξηζε. Χο αληάιιαγκα ζα ππάξρεη πεξηζζφηεξε 

πξνζπκία λα ππνζηεξίμνπλ ηελ κειινληηθή χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κφιηο 

νινθιεξσζεί. 

ηε Βξαδηιία αλαηέζεθε ζην ηλζηηηνχην SENAI-CETA ν ηνπηθφο ζπληνληζκφο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζ’ φιε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

ηλζηηηνχηνπ εθπαηδεχηεθε απφ ηελ Κνηλνπξαμία ηνπ MEDNet ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο, ην νπνίν αθνινχζσο ζα είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Χο 

λνζνθνκείν αλαθνξάο γηα ηηο ηειεδηαζθέςεηο επηιέρζεθε ην Santa Casa ζην Porto 

Alegre. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ εθπαηδεχηεθε ζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ Teleconsult. Πξνγξακκαηίζηεθαλ αθνινχζσο εξγαζηήξηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηε κεηαθνξά ηεο 

γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή. ηα εξγαζηήξηα ζπκκεηείρε θαη ην 

παλεπηζηήκην Uni Balsas, ην νπνίν αλέιαβε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ θιηληθψλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ. 

Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet είλαη ηερληθά ιεηηνπξγηθφ. Ζ βησζηκφηεηά ηνπ 

σζηφζν είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειεδηαζθέςεσλ, είλαη δειαδή 

άρξεζην εάλ νη ηειηθνί ρξήζηεο (γηαηξνί) δελ είλαη πξφζπκνη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Ζ ηειεταηξηθή ζπρλά απαηηεί ηε δηαλνκή λέαο ηερλνινγίαο ζε άηνκα πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηεο θαη ζπλεπψο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

απνδνρή απηνχ ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ. Ζ έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη δηθηπαθέο ηερλνινγίεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ κέξνπο ησλ ηαηξψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ πεξηζζφηεξν ηνπο δπζθνιεχεη 

παξά ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ εξγαζία ηνπο ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

ηειεδηαζθέςεηο. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ ζηηο απνκνλσκέλεο θιηληθέο, θαη ε εμνηθείσζή ηνπο 

κε ην πξφγξακκα ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult), νθείιεη λα είλαη κία δπλακηθή 

δηαδηθαζία θαζ’ φιε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Απαηηείηαη επίζεο ε ζπλερήο ζπληήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη 

δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αλαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MEDNet ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θνξείο. Οη θνξείο απηνί ζεσξνχληαη 

αμηφπηζηνη θαη εγγπψληαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εληζρχνληαο έηζη ηε βησζηκφηεηά ηνπ. 
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7.3.4 ρέδην εθκεηάιιεπζεο θαη πξννπηηθέο αγνξάο 
 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζηεθαλ ζε εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο ζπλδηαζθέςεηο, εζηάιεζαλ ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά θαη δηαηέζεθαλ 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ ηφλσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο εκπνξηθψλ εηαηξηψλ ζηε κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ.  

Σα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο πξνζέγγηζαλ ην Δπηκειεηήξην βηνκεραλίαο θαη 

εκπνξίνπ Γεξκαλίαο-Βξαδηιίαο, κέινο ελφο παγθνζκίνπ δηθηχνπ Γεξκαληθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζέλα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη απφ πνιιέο 

εηαηξίεο-κέιε, σο ην ηδαληθφηεξν κέξνο γηα λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κε δπλεηηθά 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο. 

H θνηλνπξαμία ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet ζπλεξγάζηεθε κε εηαηξίεο θαη 

νξγαληζκνχο, φπσο ην λνζνθνκείν Santa Casa θαη ην ηλζηηηνχην SENAI-CETA ψζηε 

λα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπλεξγαζία απηή απέδσζε θαξπνχο θαζψο 

νη παξαπάλσ θνξείο εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε κηαο ηαηξηθήο εηαηξίαο 

πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ MEDNet γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηε 

Βξαδηιία. Δπηπξνζζέησο, σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ησλ επίγεησλ ππνδνκψλ κε 

δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο, παξνπζηάδεηαη κηα επθαηξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ίδηαο 

ππνδνκήο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη εκπνξηθέο ππεξεζίεο, 

εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην πξφγξακκα 

MEDNet θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπ. 

Ζ πξνζζήθε πιαηθνξκψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην εκπφξην ζα αλαδείμεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ε αμηνπνίεζε απηή ζα δψζεη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ θαη ζα θαηαζηήζεη ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ. Ζ επέθηαζε απηή ησλ ππνδνκψλ ηνπ MEDNet κπνξεί  λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο κηαο πιαηθφξκαο ηειε-εκπνξίνπ πνπ ζα ππνθηλήζεη ηνπο παξαγσγνχο λα 

πνπιήζνπλ ην εκπφξεπκά ηνπο. Ζ πιαηθφξκα ζα δηεπθνιχλεη ηνπο παξαγσγνχο, 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη θιίκαθαο, λα εληαρζνχλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο πξνθεηκέλνπ 

λα βξνπλ αγνξέο γηα λα πνπιήζνπλ ην εκπφξεπκά ηνπο ζε θαιχηεξεο ηηκέο. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηειάκβαλε ηελ 

αλάπηπμε κηαο εκπνξεχζηκεο έθδνζεο ηνπ πξντφληνο. Αλαηέζεθε ζε κηα εηαηξία 

παξαγσγήο πνιπκέζσλ ε παξαγσγή κηθξψλ δηαθεκηζηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηα νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αλάγθε γηα ηε βηψζηκε ζπλέρηζή ηνπ. Σα δηαθεκηζηηθά απηά 

ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηηο 

πξνζπάζεηεο εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπ. 
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7.4 ρέδην δηάδνζεο 

7.4.1 Πεξίιεςε 
Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο πιεζπζκνχ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

αλάπηπμεο. Δπεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ πξννπηηθή ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ, 

ηε βξεθηθή θαη γεληθή ζλεζηκφηεηα, θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία θαη ην έζλνο. Ζ πξφζβαζε ζε θαιχηεξεο ππεξεζίεο πγείαο 

ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο θηψρηα θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζπληζηνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε. 

 Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε εκθάληζε λέσλ πξνβιεκάησλ πγείαο 

απμάλνπλ ηε δήηεζε γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαη γηα πην 

δαπαλεξέο ζεξαπείεο. Ζ απμαλφκελε δήηεζε, ε αξγή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηα 

ζπλερψο απμαλφκελα θφζηε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Οη ηαηξηθέο ππνδνκέο φπσο είλαη ηα θηίξηα, ν εμνπιηζκφο, ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ηα θάξκαθα θαη ηα νρήκαηα απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ παξνρή κίαο νινθιεξσκέλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, απαηηψληαο κε ηε ζεηξά 

ηνπο κεγάιεο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο λα 

είλαη νινθιεξσκέλεο, νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη δηαζέζηκεο πξνο φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε. Ζ πηνζέηεζε πγεηψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ ηα νπνία ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή πνηνηηθψλ, βηψζηκσλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε ηελ νπνία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ πξφθιεζε 

απηή, νη θπβεξλήζεηο θαη νη ηδησηηθνί πάξνρνη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο νθείινπλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη ησλ νθειψλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Σν ζχζηεκα MEDNet επηρεηξεί λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζε ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηε Βξαδηιία λα 

έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε εηδηθνχο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κία δεχηεξε γλψκε.   

Παξ φια απηά, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί θαη λα επηηαρπλζεί ε πινπνίεζε ησλ 

νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεταηξηθή, θαη ηα νπνία πξνζθέξεη ην ζχζηεκα 

MEDNet, θξίζεθε απαξαίηεην: 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο παλεπξσπατθνχ θαη ιαηηλνακεξηθάληθνπ 

ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθήο δηάρπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. 

 Ζ ελίζρπζε καθξνπξφζεζκσλ θαη βηψζηκσλ πξννπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet θαζψο θαη παξφκνησλ 

πξνγξακκάησλ. 

7.4.2 ηξαηεγηθή δηάδνζεο 
Ζ δηάδνζε θαη ε κεηαιακπάδεπζε εκπεηξίαο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ηφζν σο 

κία εμσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα MEDNet θαη ηελ ππεχζπλε 
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θνηλνπξαμία, ε νπνία αθνξά άιινπο νξγαληζκνχο, αιιά θαη σο κία εζσηεξηθή 

δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ ζπλεηαίξσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. ε φηη αθνξά ηελ εμσηεξηθή 

δηάδνζε, απηή επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ιχζεσλ θαη εμνπιηζκνχ e-Health. 

 Οξγαληζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα θέληξα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

λνζνθνκεία, θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα, νη νπνίνη είλαη αθνζησκέλνη ζηελ 

ελζσκάησζε ιχζεσλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζε θνηλσληθέο πνιηηηθέο. 

 Γηαρεηξηζηέο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ 

ζηε ιεηηνπξγία θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ e-Health. 

 Φνξείο ηππνπνίεζεο νη νπνίνη εξγάδνληαη πάλσ ζηελ πξνηππνπνίεζε θαη 

δηθηχσζε ιχζεσλ e-Health. 

 

Ζ δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 Αλάπηπμε, απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελφο επίζεκνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

(Web site), ην νπνίν ζα παξέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 

κε ην πξφγξακκα θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη 

επαθψλ κε επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο, εμσηεξηθνχο ζε ζρέζε κε 

ην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα επηδηψθεη ηε δηάδνζε γλψζεο θαη ηε 

κέγηζηε δπλαηή δηθηχσζε κε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

παξάιιεια, θάλνληαο φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

κεραληζκψλ δηάδνζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σέηνηνη 

κεραληζκνί είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε έθδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ην πξφγξακκα 

MEDNet ζε επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 πκκεηνρή ζε παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο πνπ έρνπλ ζέκα ηηο πην 

πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη θαηλνηνκίεο ζρεηηθά κε ιχζεηο e-Health. Μέζσ ησλ 

αθαδεκατθψλ ζπλεηαίξσλ ηεο, ε θνηλνπξαμία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνεηνηκάδεη 

επηζηεκνληθά έγγξαθα θαη επίζεκεο εθζέζεηο, θαη νξγαλψλεη παξνπζηάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην επηθεληξσκέλσλ εκεξίδσλ. 

 πλερηδφκελεο επαθέο κε άιινπο ρξήζηεο θαη ηνκείο, κέζσ ηφζν ηνπ δηαδηθηχνπ 

φζν θαη άκεζσλ επαθψλ. Δγθαζίζηαηαη θαη δηαηεξείηαη κία ιίζηα επαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ελεκεξσκέλνπο ζρεηηθά 

κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ιίζηα 

ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζρεδίσλ εθκεηάιιεπζεο, κέζα απφ ηελ 

δεκηνπξγία επαθψλ κε νξγαληζκνχο, εμσηεξηθνχο ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηερλνινγία 

MEDNet. 

 πκκεηνρή ζε Δπξσπατθά ζπλέδξηα θαη ζε νκαδνπνηεκέλεο ζπλαληήζεηο, νη 

νπνίεο νξγαλψλνληαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηελ 
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ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα εηήζηα γεγνλφηα 

πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηε αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο είλαη ην 

ζπλέδξην θαη ε ζπλδηάζθεςε IST, εθηφο απφ έγγξαθεο παξνπζηάζεηο, ην 

πξφγξακκα νξγαλψλεη, επίζεο, επηδείμεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηνλ 

εθζεζηαθφ ρψξν. 

 Δπηπιένλ, ππάξρεη πιάλν επίζθεςεο βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ εηαίξσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη αιινχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζηνρεπκέλε 

εμσηεξηθή δηάδνζε. Χο εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπιιάδηα θαη έγγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο θάθεινη δηάδνζεο,. ηνλ ηνκέα ηεο ζπλνιηθήο δηάδνζεο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχληαη 

απφ ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη θπιιάδηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ελεκεξσηηθά δειηία θαη ε δεκηνπξγία κίαο ηζηνζειίδαο ζην 

δηαδίθηπν.  

 Ζ εζσηεξηθή δηάδνζε έρεη ηε κνξθή άηππσλ εηαηξηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη 

θξνληηζηεξίσλ. Οη ζπλεδξίεο εζσηεξηθήο δηάδνζεο δελ κεηαδίδνπλ κφλν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα MEDNet αιιά ζπκβάιινπλ θαη ζηελ 

επίηεπμε κίαο νκνθσλίαο κέζα απφ ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δνκή ησλ ζπλεδξίσλ απηψλ απνηειείηαη απφ κία παξνπζίαζε 

ηνπ ππφβαζξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηη 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη, έλα θξνληηζηήξην ην νπνίν θαιχπηεη πην 

ιεπηνκεξψο ηα ζέκαηα ζπδήηεζεο, θαη ηειηθά εξσηήζεηο θαη ζπδεηήζεηο πάλσ 

ζε απηά ηα ζέκαηα.  

7.4.3 Δξγαιεία δηάδνζεο 

7.4.3.1 Γηθηπαθόο ηόπνο / Website 
 

Ζ δεκφζηα ηζηνζειίδα ηνπ MEDNet παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα MEDNet θαη 

ηνπο εηαίξνπο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ FhG IGD θαηά ηνπο έμη πξψηνπο κήλεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Πεξηέρεη κία πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα αγγιηθά, ζηα ηζπαληθά 

θαη ζηα πνξηνγαιηθά. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία λέα αλαθνξηθά κε ηηο 

ελέξγεηεο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη παξάιιεια απνηειεί ην εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

εηαίξνη ζπλδένληαη ζε έλα webserver, ν νπνίνο έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ζ ηζηνζειίδα απηή είλαη ε http://www.e-

mednet.com.   

 

7.4.3.2 Φπιιάδην δηάδνζεο 
Έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθά κε ην MEDNet εηνηκάζηεθε απφ ηελ FhG 

IGD θαη ηελ θνηλνπξαμία, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ελφο ζρεδίνπ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ δηαθνξεηηθψλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ινγφηππνπ 

ηνπ MEDNet. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα δψζεη κία γξήγνξε 

http://www.e-mednet.com/
http://www.e-mednet.com/
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ηδέα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα MEDNet ζηηο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. Ο 

ηξφπνο γξαθήο ηνπ είλαη απιφο κε ζθνπφ λα είλαη θαηαλνεηφ ζην επξχ θνηλφ. 

 

 
 

 

ρήκα 7.4: Δμψθπιιν ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet 

 

 

7.4.3.3 Δπίδεημε ζπζηήκαηνο MEDNet 
 

Πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ην ζχζηεκα ζην πιαίζην ηεο θνηλνπξαμίαο αιιά θαη 

λα παξνπζηαζηεί ζην γεληθφηεξν ρψξν ηεο ηειεταηξηθήο, εηνηκάζηεθε κία επίδεημε 

ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Έλαο δηαθνκηζηήο jabber άκεζσλ κελπκάησλ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ FhG IGD θαη ην ινγηζκηθφ δηαλεκήζεθε ζηνπο εηαίξνπο ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή. Οη πξψηεο επηδείμεηο έγηλαλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο 

κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ απνηπρηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα. Μεηά ηηο εζσηεξηθέο επηδείμεηο, κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, έλα demo δφζεθε 

ζηνπο ππεχζπλνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζθνπφ λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηε ξνή 

εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Σειηθά, έλα demo ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet 

εθπνλήζεθε θαη δφζεθε ζε εθδειψζεηο φπσο παξνπζηάζεηο θαη εξγαζηήξηα 

ηειεταηξηθήο. θνπφο ησλ επηδείμεσλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο 
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ζηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ, ζηνπο ρψξνπο ηνπ e-Health θαη ζηελ ηαηξηθή 

θνηλφηεηα, θαη λα δείμνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

7.4.4 Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηάδνζε 

7.4.4.1 πλέδξηα 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία ιίζηα ησλ ζπλεδξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

 “MEDNet: Establishing a sustainable eHealth initiative in rural Peru and 

Brazil”, Wayne Menary, Despoina Rizou, Ilias Sachpazidis. Telemed & eHealth 

2008. 

 “Satellite based health network Peru & Brazil”, Ilias Sachpazidis, Despoina 

Rizou , Wayne Menary. ITAB 2008. 

 Telecom I+D πλέδξην Journadas #18, Bilbao Spain. Ζ HISPASAT 

παξνπζίαζε κία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet. 

 “Broadband health network in Peru and Brazil”, Despoina Rizou, Ilias 

Sachpazidis , Peter Selby. EATIS 2008. 

 INFOLAC 2008 Buenos Aires, Argentina. Wayne Menary , Ζ GEOPAC  

πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξνπζίαζε “Telemedicine via satellite: linking eHealth 

and development in rural Peru and Brazil”. 

 ICT 2008 Lyon, France. Έθζεζε: eHealth via satellite in Peru and Brazil. 

GEOPAC. 

 Απξίιηνο 04 2008 χληνκε αλαθνξά ηεο America TV Hyo ζρεηηθά κε ην 

ζχζηεκα MEDNET. Απξίιηνο 14 2008 ηνρεπκέλε αλαθνξά ηεο America TV 

ζην ζχζηεκα MEDNET. 

 Απξίιηνο 04 Κάιπςε Σχπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNET ζην Correo (Hyo 

έθδνζε) : http://www.e-mednet.com/fileadmin/publications/CORREO-4-ABR-

2008.pdf. 

 “MEDNET: Telemedicine via satellite combining improved access to health 

care services with enhanced social cohesion in rural Peru”, Dimitris Panopoulos, 

Ilias Sachpazidis, Despoina Rizou, Wayne Menary. ISD 2008. 

 XI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde – CBIS , Sao Paulo, Brazil, Ζ 

CETA παξνπζίαζε ηελ αλαθνξά .MEDNET: REDE DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA VIA SATÉLITE NO BRASIL E PERU - ALEX Bernsts Tronchoni, 

Centro de Excelência em Tecnologia Avançadas SENAI, Porto Alegre, RS. 

 Telemed & eHealth '08, Γεπηέξα 24 - Σξίηε 25 November 2008 The Royal 

Society of Medicine, London, UK, Geopac. 

 ICS2008 Internation Computer Symposium, Tamsui, Taiwan. Έγγξαθν 

απνδεθηφ απφ ηελ FhG IGD. 

 “TraumaStation: A portable Telemedicine station”, Despoina Rizou, Ilias 

Sachpazidis, Luca Salvatore. George Sakas. EMBC 2009. 

 IWSSC 2009, Γηεζλέο εξγαζηήξην ζηηο δνξπθνξηθέο θαη δηαζηεκηθέο 

επηθνηλσλίεο - International Workshop on Satellite and Space Communications 

http://www.e-mednet.com/fileadmin/publications/CORREO-4-ABR-2008.pdf
http://www.e-mednet.com/fileadmin/publications/CORREO-4-ABR-2008.pdf
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(IWSSC 2009). Αλαθνξά γξακκέλε απφ ηηο THALES, IGD and HISPASAT, 

θαη παξνπζηαζκέλε απφ ηελ THALES. 

 “Doctors Mobility covered by TraumaStation”, Despoina Rizou, Laura Sesma, 

Luca Salvatore. ITAB 2010. 

 “Ultrasound Imaging Teleconsultations”, EATIS 2011. FhG IGD. 

7.4.4.2 Δξγαζηήξηα 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν θχξηα 

εξγαζηήξηα ζηε Βξαδηιία. Σν πξψην παξνπζηάζηεθε ζην Porto Alegre – RS θαη ην 

δεχηεξν ζην Balsas – MA. Αξρηθά, θαη ηα δχν εξγαζηήξηα ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε 

λα αθνινπζήζνπλ έλα παξφκνην πξφγξακκα παξνπζίαζεο ζηνπο ηαηξνχο ησλ 

απνκνλσκέλσλ θιηληθψλ. Παξ’ φια απηά, ην πξφγξακκα απηφ έπξεπε ηειηθά λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ MA. 

Σα εξγαζηήξηα απεπζχλνληαλ φρη κφλν ζηνπο ηαηξνχο, αιιά θαη ζε φζνπο 

αληηκεηψπηζαλ ην πξφγξακκα MEDNet σο κία επηρεηξεκαηηθή επθαηξία ή κία 

επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ πσο ε ηειεταηξηθή κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ην RS, ε παξνπζία θαη ε άκεζε επαθή κεηαμχ ησλ 

ηαηξψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα MEDNet, απηψλ ηνπ 

ππνπξγείνπ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ζηελ πνιηηεία RS, ήηαλ πνιχ ζεηηθή γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ζπλάληεζεο. ηελ πνιηηεία MA, νη ηαηξνί απφ ηελ Carolina θαη ηε 

Fortaleza dos Nogueiras δελ παξαθνινχζεζαλ ην εξγαζηήξην, γεγνλφο πνπ ήηαλ 

αλακελφκελν. 

 

7.4.4.3 Γηεζλείο εθζέζεηο 

 

 Ζ εηαηξία Hispasat ζπκκεηείρε ζηε κεγάιε έθζεζε MATELEC (2010, 

Οθηψβξηνο, 26-28) ζηνλ ειεθηξηθφ ηνκέα. Σν πξφγξακκα MEDNet 

παξνπζηάζηεθε κε κεγάιε επηηπρία. Ο θφζκνο έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα e-Health. 
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ρήκα 7.5: Έθζεζε MATELEC ζηε Μαδξίηε 

 

 πλέδξην Medetel 6-8 Απξηιίνπ 2011. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θάιεζε ηνλ Dr. 

Bruno Hochhegger απφ ην λνζνθνκείν Santa Casa ζην Porto Alegre, ππεχζπλν 

ηαηξφ γηα ηηο ηειεδηαζθέςεηο, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη κία δηάιεμε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet. Ο Dr. Bruno 

Hochhegger παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ e-Health ζηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο θαη εμήγεζε ηα εκπφδηα θαη ηελ επηηπρία πνπ ζπλάληεζε ζηε 

Βξαδηιία.  

 

7.4.4.4 Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δεκνζηεχζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο: 

 

 Γεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζην 

website ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ ηνκέα ηνπ eHealth, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

δήηεζε ηε δηάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Ζ παξαπάλσ αλαθνξά 

δεκνζηεχηεθε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ website, ζηε ζπλέρεηα δηαλεκήζεθε 

κέζσ ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, εληνπίζηεθε απφ άιιεο κνλάδεο ηεο Δπξψπεο 

θαη δεκνζηεχζεθε επίζεο ζην http://www.healthtechwire.com/GoDirect-ICT-

for%20Health.227+M5057e8655ba.0.html?&tx_prprojekt_pi2.  

 ην Ηζπαληθφ πεξηνδηθφ Especial Expansion ζηηο 14/04/2011 ην πξφγξακκα 

MEDNet παξνπζηάζζεθε σο κία επηηπρεκέλε εθαξκνγή ε νπνία εθηειείηαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ δνξπθφξνπ ηεο Hispasat. 

 Έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet βξίζθεηαη online ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (16 Γεθεκβξίνπ, 2010), ζηηο 

ζειίδεο αλαθνξηθά κε ην eHealth 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/research/fp7projects/in

dex_en.htm.  

 

 

http://www.healthtechwire.com/GoDirect-ICT-for%20Health.227+M5057e8655ba.0.html?&tx_prprojekt_pi2
http://www.healthtechwire.com/GoDirect-ICT-for%20Health.227+M5057e8655ba.0.html?&tx_prprojekt_pi2
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/research/fp7projects/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/research/fp7projects/index_en.htm
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ρήκα 7.6: Γξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο ζπζηήκαηνο MEDNet ην δηάζηεκα 2008-

2009 

 

7.5 Δλαιιαθηηθέο 
ην ζχλεζεο ζελάξην παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη αζζελείο, θαη φρη ηα 

δεδνκέλα, είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κεηαθίλεζε απφ κέξνο ζε κέξνο. Παξφηη θάπνηα 

λνζνθνκεία παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη δηαγλψζεηο εμ’ απνζηάζεσο, απηέο νη αλαθνξέο 

είηε εμππεξεηνχλ ζθνπνχο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο φπσο γηα πξνγξάκκαηα παξφκνηα 

κε ην MEDNet, είηε απνηεινχλ κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πνπ 

φκσο δελ έρεη ηεζεί αθφκα ζε επηρεηξεκαηηθή πξννπηηθή. Απηφ επηηξέπεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην πξφγξακκα MEDNet δελ έρεη αξρηθνχο αληαγσληζηέο θαη ζπληζηά 

ηε κφλε ελαιιαθηηθή, ηε ρξήζε δειαδή ηεο ηειεταηξηθήο γηα εμ’ απνζηάζεσο 
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εμέηαζε κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Teleconsult, ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

πξαθηηθή, ηε κεηαθνξά δειαδή πξνο/απφ ην λνζνθνκείν θαη/ή ηα ηαηξηθά θέληξα. 

 

7.5.1 Παξαδνζηαθόο ηξόπνο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 
Σν δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ζηε Βξαδηιία, SUS, ηδξχζεθε ην 1988 απφ ην 

ζχληαγκα ηεο Βξαδηιίαο, θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 3 βαζηθέο αξρέο, ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Οη αξρέο απηέο δελ πιεξνχληαη φηαλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ. 

Ζ αληζνθαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη 

ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ δεκηνπξγεί δχν δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο γηα ηα 

αζηηθά θέληξα θαη ηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο είλαη ππνεμππεξεηνχκελεο.  

Φσξηθή θαηαλνκή ησλ γηαηξώλ ζηε Βξαδηιία 

Έλα κείδνλ ζέκα ζηε Βξαδηιία πνπ έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ, ηφζν ησλ πιηθψλ φζν θαη 

ηνπ ηαηξηθφ πξνζσπηθνχ ζηηο πινχζηεο πεξηνρέο (ζηηο πινπζηφηεξεο πεξηθέξεηεο θαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο). Απηφ επεξεάδεη ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζηηο δχν 

δηαζηάζεηο - δεκφζηα θαη ηδησηηθή. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε Βξαδηιία δελ δηαζέηεη κηα πνιηηηθή γηα ηελ 

αλαδηάηαμε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κηα πνιηηηθή ηφζν 

ζπλεζηζκέλε ζε άιιεο ρψξεο (π.ρ. Διιάδα, Πεξνχ, θιπ). Οη γηαηξνί κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο είλαη ειεχζεξνη λα εξγάδνληαη ζε φιε ηε ρψξα. Οη κηθξέο πφιεηο 

(<80.000) πξνζθέξνπλ πςεινχο κηζζνχο (ζπρλά πάλσ απφ 10.000 έσο 15.000 επξψ 

ην κήλα) ζηνπο γηαηξνχο, αιιά παξ 'φια απηά δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζιάβνπλ ηνλ 

απαξαίηεην αξηζκφ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ρξεηάδνληαη. 

 Μηα έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο δείρλεη φηη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Βξαδηιίαο έρνπλ έιιεηςε ζε εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο θαη εηδηθά ζε 

αλαηζζεζηνιφγνπο, λεπξνιφγνπο, λεπξνρεηξνπξγνχο, ςπρίαηξνπο θαη παηδίαηξνπο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ην Βξαδηιηάληθν FCM - 

Οκνζπνλδηαθφ πκβνχιην ηεο Ηαηξηθήο ην 2010, ε πξσηεχνπζα ηεο πνιηηείαο ηνπ Sao 

Paulo έρεη έλα γηαηξφ γηα θάζε νκάδα 239 θαηνίθσλ, πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ κε πςεινχο δείθηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. H Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη ε 

Διβεηία, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ έλα γηαηξφ ζε απαζρφιεζε γηα θάζε νκάδα ησλ 285, 

248 θαη 259 θαηνίθσλ, αληίζηνηρα. 

Καηά ηε ζχγθξηζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ γηαηξψλ ζε φιε ηελ πνιηηεία ηνπ Sao 

Paulo, ν κέζνο φξνο είλαη θνληά ζην κέζν φξν ησλ ΖΠΑ: 413 άηνκα αλά 

επαγγεικαηία ζην Sao Paulo, ζε ζχγθξηζε κε  ηα 411 άηνκα αλά επαγγεικαηία ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηελ Οκνζπνλδηαθή Πεξηθέξεηα, ππάξρεη έλαο γηαηξφο γηα 297 

θαηνίθνπο, ν θαιχηεξνο κέζνο φξνο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο βξαδηιηάληθεο 

νκνζπνλδίαο. 

Αιινχ, ηα πνζνζηά είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο Αθξηθήο: ζην εζσηεξηθφ ηεο 

πνιηηείαο Amazonas ππάξρεη έλαο γηαηξφο γηα θάζε νκάδα ησλ 8.944 θαηνίθσλ, ζηελ 

πνιηηεία Roraima, επίζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ, έλαο γηα 10.306 θαηνίθνπο. 
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χκθσλα κε ηνλ [VALLANDRO, 2010], ηα ζηνηρεία απφ ην DATASUS πνπ 

δεκνζηνπνηήζεθε δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ 1.816 αθηηλνιφγνη θαηαλεκεκέλνη ζε 496 

πφιεηο ζηελ πνιηηεία ηνπ Rio Grande do Sul. 

 

 
 

ρήκα 7.7: Αθηηλνιφγνη, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, ζηηο δέθα 

κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ Rio Grande do Sul 

 

Φσξηθή θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ ζηε Βξαδηιία 

χκθσλα κε ηνλ βξαδηιηάληθν CNES - Cadastro Nacional de Entidades de 

Saúde (Δζληθφ Μεηξψν Τγεηνλνκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ), ε θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ ηαηξψλ. Ο εμνπιηζκφο δηαηίζεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο, φπνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ γηαηξψλ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειήο πνιππινθφηεηαο ηαηξηθήο βνήζεηαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη κηθξνί δήκνη έρνπλ ζηεξεζεί ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αγνξά ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη 

πςεινί κηζζνί πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνπο γηαηξνχο  ην απνδεηθλχεη. Αιιά ηη αμία 

έρεη ν θαιφο εμνπιηζκφο, ρσξίο έλαλ γηαηξφ λα ηνλ ιεηηνπξγεί / έρεη αλάγθε; Ζ πφιε 

Ibirubá (πεξίπνπ 20.000 θαηνίθνπο), ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul,  έρεη έλαλ 
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νινθαίλνπξγην εμνπιηζκφ ππεξήρσλ, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην θνπηί 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ. 

Ζ Fortaleza dos Nogueiras, κηα απφ ηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ζηε πνιηηεία 

Maranhão (MA), αληηκεησπίδεη κηα παξφκνηα πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ην 2008, ην 

Κέληξν Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δηαζέηεη εμνπιηζκφ ελδνζθνπίσλ, αιιά δελ έρεη 

εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο, γηα λα ηνλ ιεηηνπξγήζνπλ. Μφλν ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 

ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζιάβνπλ έλα ζηαζεξφ γηαηξφ γηα λα δήζεη ζηελ πφιε θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηηο εμεηάζεηο κε ην λέν εμνπιηζκφ. 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη νη θιηληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ είλαη αλεπαξθείο θαη 

παξνπζηάδνπλ βαζηθέο ειιείςεηο ζε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη 

ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ο γεσγξαθηθφο απνθιεηζκφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε ησλ γηαηξψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ επαθή κε ηηο ηαηξηθέο 

εμειίμεηο. Οη ηνπηθνί γηαηξνί είλαη ζπλήζσο γεληθνί γηαηξνί κε πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο 

νη νπνίνη εθαξκφδνπλ νηθνγελεηαθέο ηαηξηθέο πξαθηηθέο. Γελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμάγνπλ κηα έγθπξε ηαηξηθή δηάγλσζε είηε ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο είηε ιφγσ 

έιιεηςεο εμνπιηζκνχ θαη αλαγθάδνληαη λα παξαπέκςνπλ ηνπο αζζελείο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο ζε κεγάια ηαηξηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία. 

Ζ θηψρεηα ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο 

(W.H.O), απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία ζαλάησλ ζηνλ θφζκν. Οη 

απνκαθξπζκέλεο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηε Βξαδηιία καζηίδνληαη  απφ πςειά 

επίπεδα θηψρεηαο. Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά πςειά. Σα πην 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο είλαη ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα, 

ε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα απφ κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη ε 

ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε εμσηεξηθά αίηηα (κεηαθνξά, βία θαη απηνθηνλία). Οη 

άλζξσπνη ζηεξνχληαη πξσηαξρηθψλ αλαγθψλ φπσο ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ε 

εθπαίδεπζε. Ζ πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ εθαηνληάδεο 

ρηιηφκεηξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κηα ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

Ζ κεηαθίλεζε απηψλ ησλ αζζελψλ ζε πεξηνρέο κε θαιχηεξε πγεηνλνκηθή 

ππνζηήξημε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε, επεηδή νη αζζελείο ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ππφ ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε λσξίηεξα ζηηο γελέηεηξεο ηνπο, ην θφζηνο κεηαθνξάο γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο αζζελείο θαη κεξηθέο θνξέο θαη γηα ηνπο ζπγγελείο πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ, ν 

θίλδπλνο γηα ηνπο αζζελείο θαηά ηε κεηαθνξά, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηνπ 

ηαμηδηνχ θαη ηεο θαθήο θαηάζηαζεο νξηζκέλσλ επαξρηαθψλ δξφκσλ θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί ζε 

άιινλ αζζελή πνπ ρξήδεη εμεηδηθεπκέλεο θαη άκεζεο παξαθνινχζεζεο. 

 

7.5.2 Σν πξόγξακκα MEDNet σο ελαιιαθηηθή 

 
Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε δχζθνια πξνζβάζηκεο πεξηνρέο ζηε 
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Βξαδηιία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιηηεία Rio Grande do Sul (RS) θαη  ζηελ πνιηηεία 

Maranhão (MA), ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαδνλίνπ. Σν δίθηπν 

ηειεταηξηθήο MEDNet ζα ζπλδέζεη, κέζσ δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ, ηα 

απνκνλσκέλα ηαηξηθά θέληξα ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε ην λνζνθνκείν Santa 

Casa ζην Porto Alegre. Δπίζεο, ζα παξαρσξεζεί ε εθαξκνγή Teleconsult  ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηειεταηξηθήο θαη ζα επηηξέςεη ηελ ηειεδηάζθεςε, ηε 

δηαβνχιεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θπξηφηεξα ηελ αληαιιαγή ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ηαηξψλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ηαηξψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Σν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηεο Βξαδηιίαο αλαβαζκίδεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MEDNet. Δλδπλακψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ SUS λα ζπγθεληξψλεη 

ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ 

ηειεταηξηθήο MEDNet βειηηψλεη ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ζε φηη 

αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ζηηο αγξνηηθέο θαη απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο. Δπηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή αμηνπνίεζε 

ηαηξηθψλ πφξσλ, πςεινχ επηπέδνπ θαη πνηφηεηαο, νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη ζηα 

αζηηθά θέληξα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. πληειεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ 

απνθέληξσζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ζπάδνληαο ηα γεσγξαθηθά θξάγκαηα θαη 

πεξηνξίδνληαο ηνλ απνθιεηζκφ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ. Καζηζηά, επνκέλσο, ην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα 

ηζφηηκε θαη θαζνιηθή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σν 

πξφγξακκα MEDNet ζα βνεζήζεη επίζεο ζηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο 

ζλεζηκφηεηαο ζηηο ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο κε ηε παξνρή ελφο κέζνπ γηα ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο ε εινλνζία θαη ε 

θπκαηίσζε, κέζσ ηεο ρξήζεο ηειεκαηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηερλνινγηψλ 

ειεθηξνληθήο πγείαο. 

ε φηη αθνξά ηνλ θιηληθφ ηνκέα, γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηηο απνκνλσκέλεο θιηληθέο. Οη εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 

θιηληθέο απηέο αμηνπνηνχληαη πιήξσο κε ηε βνήζεηα ησλ ηειεδηαζθέςεσλ κε ηνπο 

εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο ζην λνζνθνκείν Santa Casa, θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

επαλαιεθζνχλ. Δπηπιένλ, o αζζελήο δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν, 

γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ λνζνθνκείνπ νη νπνίεο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο γηα πην επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

Αθφκα, ην ζχζηεκα MEDNet ζπκβάιιεη ψζηε ν αζζελήο λα εμεηαζηεί θαη λα 

θξνληηζηεί φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα, ελψ παξάιιεια πεξηνξίδεη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ζηα κεγάια ηαηξηθά θέληξα, απνθνξηίδνληάο ηα απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

αζζελψλ. Ζ δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα ιάβνπλ κία δεχηεξε γλψκε, θαη λα πξνθχςεη κία πην 

έγθπξε θαη έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε. Ο αζζελήο έρεη ηελ επηινγή, αληί λα 

κεηαθεξζεί ζην θεληξηθφ λνζνθνκείν, λα εμεηαζηεί ζηελ θιηληθή ηεο πεξηνρήο ηνπ 

θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, λα αθνινπζήζεη ακέζσο κία ζεξαπεπηηθή αγσγή, 

γιηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα. Απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά 



Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη  επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet 173 

ηνπ αζζελή θαη ε αλακνλή πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηεί εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ ηαηξηθψλ πεξηπηψζεσλ ζην λνζνθνκείν.  

χκθσλα κε αλαθνξέο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθέο κε ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ MEDNet δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Πεξίπνπ ην 29,7% ησλ αζζελψλ πνπ εμεηάζηεθαλ απέθπγαλ ηε  κεηαθνξά ζην 

λνζνθνκείν αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ κηα δεχηεξε, πην 

εμεηδηθεπκέλε γλψκε. 

 χκθσλα κε ηνπο γηαηξνχο ηνπ λνζνθνκείνπ αλαθνξάο, πεξίπνπ ζην 10% ησλ 

αζζελψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ε δεχηεξε γλψκε ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξψηε. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε δεχηεξε γλψκε  ζεσξήζεθε σο ε ζσζηή. Ζ 

πιεηνςεθία απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο εζθαικέλεο 

δηαγλψζεηο νη νπνίεο δηνξζψζεθαλ απφ ην MEDNet. Γηα ηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο - πνπ ζεσξήζεθαλ σο πην πεξίπινθεο – πξνηάζεθε ε κεηαθνξά ζην 

λνζνθνκείν αλαθνξάο γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηαβνχιεπζεο. 

 ην 98% ησλ πεξηπηψζεσλ, ν γηαηξφο αλαθνξάο ήηαλ ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη 

κηα δεχηεξε γλψκε απφ ηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηαηξηθψλ εηθφλσλ πνπ 

κεηαδφζεθαλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ MEDNet. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ε πνηφηεηα ησλ 

δηαβηβαζζέλησλ δεδνκέλσλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία πςειή θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε επαξθήο γηα ηελ εθηέιεζε έγθπξσλ ηειεγλσκαηεχζεσλ. 

 

 

7.6 Αλάιπζε SWOT 

 

7.6.1 Γπλαηά ζεκεία (Strengths) 

 Ζ ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θνξείο πνιχηηκε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα 

κειινληηθέο παξεκβάζεηο e-Health. 

 Οη ηαηξνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, ηφζν κέζσ ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

φζν θαη κέζσ ησλ ζπρλψλ επαθψλ κε Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο, βειηηψλνπλ ην 

επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. 

 Ζ εμνηθείσζε κε Δπξσπατθά πξφηππα θαη ηερληθέο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζπκβάιιεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Αλαβάζκηζε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ θιηληθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα. 

 Βειηίσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηφζν ζε 

επίπεδν πνηφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν θαζνιηθήο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο. 

 Δμέιημε ησλ κεζφδσλ ηαηξηθήο έξεπλαο θαη δηάγλσζεο. 

 Γεκνθξαηηθνπνίεζε θαη απνθέληξσζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαη 

θαηαπνιέκεζε γεσγξαθηθψλ απνθιεηζκψλ. 
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 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο αγξνηηθέο θαη ππνεμππεξεηνχκελεο 

πεξηνρέο, θαη αλάπηπμε επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ. 

7.6.2 Αδύλαηα ζεκεία (Weaknesses) 

 Υακειφ επίπεδν εηνηκφηεηαο γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν ζε 

επίπεδν ππνδνκψλ φζν θαη ζε επίπεδν ρξεζηψλ. 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, 

εηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ ηαηξψλ ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη ησλ εηδηθψλ 

ηαηξψλ ζην λνζνθνκείν αθνξάο. 

 Μεγάινο θφξηνο εξγαζίαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εηδηθφηεξα γηα ηνπο ηαηξνχο 

ζηηο απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο. 

 Υακειή πνηφηεηα επηθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κε αμηφπηζην δίθηπν) πνπ 

δελ επηηξέπεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηειεδηαζθέςεσλ. 

 Τςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

7.6.3 Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο θαη ζε άιιεο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Βξαδηιίαο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε φινπ ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο ειεθηξνληθή πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet θαη ζε 

άιινπ ηνκείο φπσο απηνί ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο. 

7.6.4 Απεηιέο (Threats) 

 Απνπζία θεληξηθήο δηαρείξηζεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα 

ζπληνληζκνχ, νξγάλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο πνπ ελδέρεηαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 πγθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Έιιεηςε ελφο ζρεδίνπ δπλακηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Απνπζία ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο ηαηξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. 

 Έιιεηςε ελφο εληαίνπ θαη νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ δηάδνζεο ην νπνίν ζα 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

7.7 Δπηρεηξεκαηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο επηπηώζεηο 
 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα 

MEDNet, ζπλεπάγεηαη πνιιέο επηπηψζεηο ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν (ηαηξνί, 

αζζελείο), φζν θαη ζε θνηλσληθφ (εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, θξάηνο), σο επί ην πιείζηνλ 
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ζεηηθέο. Οη επηπηψζεηο απηέο, νη νπνίεο είλαη είηε επηρεηξεκαηηθέο είηε ιεηηνπξγηθέο, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη 

μερσξηζηά ν θάζε ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 

MEDNet, απνηηκάηαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη ζε απηφλ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθεηαη ην πψο εκπιέθεηαη ν θνξέαο ζην 

ζχζηεκα θαη επεμεγείηαη ζπλνπηηθά ην φθεινο ην νπνίν απνθνκίδεη απφ απηφ. 

Σα επηρεηξεκαηηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα MEDNet, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ην ζχζηεκα πγείαο, είλαη θπξίσο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, θαη εμεηάδνληαη ζε έλα 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. ε φηη αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο επηπηψζεηο, φπσο είλαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, έρνπλ πεξηζζφηεξν δηαδηθαζηηθφ ραξαθηήξα 

θαη επηθεληξψλνληαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Ζ απνηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ην ζχζηεκα MEDNet ζηνπο επηκέξνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ: 

 Τςειφο – Σν κέγεζνο θαη ε ζεκαζία ηνπ αληίθηππνπ είλαη κεγάιε. Ζ 

πξνεηνηκαζία θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Μέζνο – Ο αληίθηππνο ζην ελδηαθεξφκελν κέζν είλαη δηαρεηξίζηκνο.  

 Υακειφο – Σν ελδηαθεξφκελν κέζν επεξεάδεηαη ειάρηζηα απφ ην ζχζηεκα 

MEDNet. 

 Μεδεληθφο – Σν ζχζηεκα MEDNet δελ επηθέξεη θακία επίπησζε ζην 

ελδηαθεξφκελν κέζν. 

 

Δλδηαθεξόκελν κέζν Αληίθηππνο 

ζπζηήκαηνο 

MEDNet 

Δκπινθή κέζνπ ζην ζύζηεκα θαη 

επεμήγεζε αληίθηππνπ 

Ιαηξηθό πξνζσπηθό Τςειφο Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, πνπ 

απαζρνιείηαη ζηηο απνκνλσκέλεο 

θιηληθέο ζηηο νπνίεο ζα εγθαηαζηαζεί 

ην ζχζηεκα MEDNet, θαιείηαη λα 

εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ (Teleconsult) 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηεί ηειεδηαζθέςεηο επί 

κνλίκνπ βάζεσο. Αληίζηνηρε 

εμνηθείσζε/εθπαίδεπζε επηβάιιεηαη 

λα ιάβνπλ θαη νη εηδηθνί ηαηξνί ηνπ 

λνζνθνκείνπ αλαθνξάο (Porto Alegre) 

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη ηαηξνί 

ησλ θιηληθψλ γηα κία δεχηεξε γλψκε. 

Δπνκέλσο, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

ζπκκεηάζρεη ζηελ πηνζέηεζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε κίαο ειεθηξνληθήο 

ηαηξηθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κέζσ ελφο δνξπθνξηθνχ 

επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. Σν δίθηπν 
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απηφ βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν 

DVB-RCS θαη θάλεη ρξήζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο AmerHis. Ζ 

εθαξκνγή θαη ε αλάπηπμε ησλ 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη ηερληθψλ 

πνπ πηνζεηεί ην ζχζηεκα MEDNet 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ MEDNet 

επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ηελ 

πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη πξνγξάκκαηα κε απνηέιεζκα ηε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή ηνπ 

εμέιημε. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε 

επξσπαίνπο ζπλέηαηξνπο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε 

ηηο ηειεπηαίεο ηαηξηθέο εμειίμεηο θαη 

γεληθφηεξα βειηηψλεη ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Οη ηαηξνί ησλ 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

Ακαδνλίνπ (MA), δηαζέηνπλ θαηά 

θχξην ιφγν πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο θαη 

ειάρηζηε εκπεηξία. Πξφθεηηαη θπξίσο 

γηα ηνπηθνχο αγξνηηθνχο ηαηξνχο κε 

ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε, ελψ νη πιεξνθνξηαθέο 

ηνπο γλψζεηο είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηεο. Μέζσ ησλ ζπρλψλ 

ηειεδηαζθέςεσλ κε έκπεηξνπο 

ηαηξνχο, ην ζχζηεκα MEDNet 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

κεηάδνζε ηαηξηθήο γλψζεο θαη 

ηερλνγλσζίαο ζε απηνχο, θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο απνκφλσζεο, 

απμάλνληαο ην επίπεδν ηεο 

πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηθαλνπνίεζεο.  

Ννζνθνκεία θαη ηαηξηθέο 

θιηληθέο 

Μέζνο Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet ζπλεπάγεηαη ηελ 

εγθαηάζηαζε δνξπθνξηθνχ θαη 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ ηηο 

θιηληθέο ζηελ πεξηνρή Maranhao, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ειιείςεηο. πγθεθξηκέλα, ζε φιεο ηηο 
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απνκαθξπζκέλεο θιηληθέο 

εγθαηαζηάζεθαλ ππνινγηζηέο κε ηα 

απαξαίηεηα πεξηθεξεηαθά ηνπο, θαζψο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, 

κε ζεκαληηθφηεξε ην θνξεηφ ζχζηεκα 

ππεξήρσλ. Δηδηθφηεξα, ζηηο θιηληθέο 

ηνπ Maranhao, εγθαηαζηάζεθε 

δνξπθνξηθφο εμνπιηζκφο 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζχλδεζή ηνπο 

ζε έλα επξχηεξν επηθνηλσληαθφ 

δίθηπν, θαη θαηαπνιεκψληαο ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ ζπληειείηαη 

κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο ηαηξηθήο ππνδνκήο. Ζ 

αλαβάζκηζε απηή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ηαηξψλ θαη 

θαζηζηά ηηο θιηληθέο πεξηζζφηεξν 

ιεηηνπξγηθέο. 

ε φηη αθνξά ην λνζνθνκείν 

αλαθνξάο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο 

πξνυπήξρε επνκέλσο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο. Παξ’ φια απηά ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ε απνθπγή 

κεηαθνξάο αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε δέζκεπζε 

ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο 

κπνξνχλ πιένλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε πην επεηγνπζψλ 

πεξηζηαηηθψλ. Δπίζεο, πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ αζζελψλ, επηηξέπνληαο 

ζην λνζνθνκείν λα παξέρεη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο.  

Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο 

(SUS) 

Τςειφο Σν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηεο 

Βξαδηιίαο, επεξεάδεηαη άκεζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

MEDNet, θαζψο βειηηψλεηαη αηζζεηά 

ε πνηφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε πνιιέο 

πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, νη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο εληζρχνληαη, εηδηθφηεξα ζε 

φηη αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ζε αγξνηηθέο 

θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Σν 

γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ 

πφξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο κεγάιεο 
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πφιεηο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε θαηνίθνπο 

αγξνηηθψλ θαη ππνεμππεξεηνχκελσλ 

πεξηνρψλ. Απνθεληξψλνληαη νη 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο κε έλα νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ ηξφπν, θαζψο 

θαηαξξίπηνληαη γεσγξαθηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη δεκηνπξγείηαη κία 

ηζφηηκε θαη θαζνιηθή πγεηνλνκηθή 

θάιπςε.  

Δπηπιένλ, ην δίθηπν MEDNet, 

κε ηε ρξήζε e-Health ηερλνινγηψλ, 

πξνζθέξεη ζην ζχζηεκα πγείαο κέζα 

γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ 

κεηψλνληαο ηα επίπεδα ζλεζηκφηεηαο 

θαη λνζεξφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

Δλδπλακψλεηαη, επίζεο, ε ηθαλφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο SUS λα ζπγθεληξψλεη 

ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Δμειίζζεηαη έηζη ε 

ηαηξηθή έξεπλα θαη δηάγλσζε, θαη νη 

κέζνδνη ζεξαπείαο, κέζα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη 

θαηαλνκή δεδνκέλσλ, ζρεηηθψλ κε 

απνηειέζκαηα ζεξαπεηψλ θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Σέινο, ε 

θεληξηθή ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη, βειηηψλεη ηελ ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε, κεηψλεη ηελ αλάγθε 

γηα επαλαιακβαλφκελεο ζεξαπείεο θαη 

εμεηάζεηο, θαη απμάλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο (αζζελείο). 

Γηαρεηξηζηήο Σπζηήκαηνο 

(Κξάηνο) 

Μέζνο Ζ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κέζα απφ ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, πξνθαιεί 

επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο ηνπ παγθφζκηνπ 

νξγαληζκνχ πγείαο (W.H.O), ε 

θηψρεηα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε 

αηηία ζαλάησλ ζηνλ θφζκν. Οη 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην 

ζχζηεκα MEDNet, θαη εηδηθά νη 

πεξηνρέο ζηνλ Ακαδφλην, καζηίδνληαη 

απφ πςειά επίπεδα θηψρεηαο. Μέζα 

απφ ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, ην MEDNet 

θαιχπηεη άκεζεο αλάγθεο ησλ 
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πιεζπζκψλ, φπσο είλαη ε 

πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

θαη ε εθπαίδεπζε, θαη επηηξέπεη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο λα 

μεθηλήζνπλ κία πγηή θαη νηθνλνκηθά 

παξαγσγηθή δσή, κε αμηνπξέπεηα.  

Ζ πγεία απνηειεί ζεκαληηθφ 

δείθηε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Σν 

ζχζηεκα MEDNet ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο, θαζψο 

δηαρεηξίδεηαη ηεξαξρηθά πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο. Δπηπιένλ, ε ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο κεηάδνζεο 

γλψζεο πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ 

MEDNet απνηεινχλ ζεκειηψδεηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο. Σέινο, ην θξάηνο ηεο 

Βξαδηιίαο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί 

ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ 

MEDNet γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ 

ηνκέσλ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη 

ην εκπφξην.  

 

7.8 Δπηπηώζεηο πνιηηηθήο – Δλόηεηεο θαη δεηήκαηα 

πνιηηηθήο 
 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet, ελδέρεηαη λα επηθέξεη 

επξχηεξεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο αιιαγέο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη ελφηεηεο θαη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα MEDNet θαη είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

Δλόηεηεο θαη δεηήκαηα πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη πηζαλώο κε ην ζύζηεκα 

MEDNet 

Δλόηεηα Εήηεκα 

Δπαγγεικαηηθή Απνδεκίσζε, Αδεηνδόηεζε, Δγγξαθή: 

 Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet φζν θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, απαηηείηαη ε απαζρφιεζε εηδηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θπξίσο ηερληθνχ. Σν πξνζσπηθφ απηφ 

πξνέξρεηαη είηε απφ ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο, θαη 

γεληθφηεξα ηε Βξαδηιία, είηε απφ ηελ Δπξψπε. Μέζα 

ζηηο θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη ε 

εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε παξακεηξνπνίεζε 

ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε 
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εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ κειινληηθψλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηφο, φκσο, απφ εηδηθνχο 

ηερληθνχο, ην ζχζηεκα MEDNet απαηηεί θαη ηελ 

απαζρφιεζε επαξθνχο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη 

ηαηξηθέο ηειεδηαζθέςεηο θαη λα δεκηνπξγεζεί κία 

αλαιπηηθή ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Αμίδεη επίζεο 

λα ζεκεησζεί, φηη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ζηε Βξαδηιία, νη ηαηξνί νθείινπλ λα εξγάδνληαη ζηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνη, θαη δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βγάινπλ ηαηξηθή δηάγλσζε 

γηα αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ηφζσλ αηφκσλ ζην 

πξφγξακκα, θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, εγείξεη 

ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνδεκίσζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηελ εγγξαθή ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ.   

Λεηηνπξγηθή Φξεκαηνδόηεζε: 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο) ηα 

ζπλνιηθά θφζηε απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet αλέξρνληαη γχξσ 

ζηα 221000 € ην ρξφλν. Δίλαη πξνθαλέο, φηη εθφζνλ 

επηζπκείηαη ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

δηαηήξεζή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζε έλα πςειφ 

επίπεδν πνηφηεηαο, ην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ δηθηχνπ MEDNet ρξίδεη άκεζε αληηκεηψπηζεο. 

Σν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηεο Βξαδηιίαο νθείιεη λα 

εληνπίζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο πξννπηηθέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηνξίδνληαο ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη θαζηζηψληαο ην βηψζηκν 

ζην κέιινλ. 

Θεζκηθή Γηαπίζηεπζε, Δμνπζηνδόηεζε: 

Σν ζχζηεκα MEDNet απνηειεί κία κεγάιε 

επέλδπζε γηα ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, θαη 

γεληθφηεξα γηα ην θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο. Οη 

άλζξσπνη (ηαηξνί, ηερληθνί) νη νπνίν θαινχληαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα δαπαλεξφ θαη ζπλάκα επαίζζεην 

ζχζηεκα. Σαπηφρξνλα, ζπληζηά έλα πξφγξακκα ην 

νπνίν δηαρεηξίδεηαη, κέζσ ηαηξηθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, επαίζζεηα πξνζσπηθά ζηνηρεία. Ζ 

πξφζβαζε, ζπλεπψο, ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα 

επηβάιιεηαη λα επηηξέπεηαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο νη νπνίνη πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα 

MEDNet ππνζηεξίδεη δχν κνληέια ρξήζεο, ηελ 

εγγεγξακκέλε θαη ηελ ηαηξηθά επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

ηελ εγγεγξακκέλε ρξήζε επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε 

ζην ζχζηεκα, ε απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ 
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κεηξήζεσλ ζε έλα πξνζσπηθφ ηαηξηθφ αξρείν, θαη ε 

πξνβνιή παιαηφηεξσλ απνηειεζκάησλ. ηελ 

επαγγεικαηηθή ρξήζε, έλα ππεχζπλνο εηδηθφο ηαηξφο 

ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα θαη έρεη πξφζβαζε ζηα 

απνζεθεπκέλα ηαηξηθά δεδνκέλα φισλ ησλ αζζελψλ. 

Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ε εθαξκνγή κίαο επξείαο ιίζηαο 

δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε δηεμαγσγή 

ηειεδηαζθέςεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. πλνςίδνληαο, ηα δεηήκαηα 

δηαπίζηεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο έρνπλ κεγάιε 

ζεκαζία θαη απαηηείηαη λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά. 

Ζζηθή Δκπηζηεπηηθόηεηα, Σπλαίλεζε: 

Ζ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ. Αλαιπηηθφηεξα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 

ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα, ηφζν 

ζε θάζε θιηληθή μερσξηζηά φζν θαη ζπλνιηθά. Ζ 

επηηπρήο δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

πξνυπνζέηεη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη 

ζπλαίλεζε ησλ ηαηξψλ κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ 

ηαηξηθή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Δπηπιένλ, ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο επηβάιιεηαη λα αλαπηπρζεί θαη κεηαμχ 

ησλ αζζελψλ θαη ησλ ηαηξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κία αμηφπηζηε ηαηξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ. Ο αζζελήο θαιείηαη λα εκπηζηεπηεί 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηνπο ηαηξνχο ησλ 

απνκνλσκέλσλ θιηληθψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο έγθπξνπ πξνζσπηθνχ ηαηξηθνχ αξρείνπ.    

Ννκηθή Ιδησηηθόηεηα, Πξνζηαζία: 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ην 

ζχζηεκα MEDNet, θάλνληαο ρξήζε Δπξσπατθψλ 

πξνηχπσλ απνζήθεπζεο, παξνπζίαζεο θαη 

αληαιιαγήο πγεηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγεί 

κία κεγάιε βάζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηνπο 

αζζελείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. ην 

πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ θάζε αζζελή πεξηέρνληαη 

εθηφο απφ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο (απνηειέζκαηα 

εμεηάζεσλ, πξνεγνχκελεο ζεξαπείεο) θαη επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα (δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο). 

Πξνθχπηνπλ, ινηπφλ, ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ. Σν ζχζηεκα MEDNet νθείιεη, επνκέλσο, λα 

παξέρεη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο νη 

νπνίνη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο βαζηθφο κεραληζκφο 

πξνζηαζίαο βαζίδεηαη ζηα πην πξφζθαηα 

πιεξνθνξηαθά πξφηππα αζθαιείαο πνπ 

εθαξκφδνληαη δηεζλψο. Σν πξφγξακκα Teleconsult 
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ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ – 

Ηδησηηθνχ Κιεηδηνχ γηα ηε κεηαθνξά ελφο θιεηδηνχ 

ζπλεδξίαο. Ζ απνθξππηνγξάθεζε TripleDES 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλεδξία ζπλδπάδνληαο ζπκκεηξηθή 

θαη αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε ιφγσ ησλ πηπρψλ 

ηεο ηαρχηεηαο. Ζ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ 

θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή επηδηνξζψζεσλ 

θαη αλαλεψζεσλ αζθαιείαο ζην ινγηζκηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Πνιηηηζηηθή Παξαδνζηαθή ηαηξηθή, Υγεηνλνκηθέο πεπνηζήζεηο: 

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Βξαδηιίαο, ν 

γεσγξαθηθφο απνθιεηζκφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνκφλσζε ησλ ηαηξψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

πιεηνςεθία ησλ ηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο 

αγξνηηθέο ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ (Maranhao θαη Rio 

Grande do Sul) είλαη γεληθνί ηαηξνί κε πεξηνξηζκέλεο 

γλψζεηο θαη ειάρηζηε επαθή κε ηηο ηειεπηαίεο 

ηαηξηθέο εμειίμεηο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζπρλή εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ 

νηθνγελεηαθψλ ηαηξηθψλ κεζφδσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πφιε Lagoa dos Tres Cantos, φπνπ 

ν γεληθφο ηαηξφο βνεζάεη ηνλ πιεζπζκφ παξέρνληαο 

κία επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο. Παξάιιεια, ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ζπγθεθξηκέλεο πγεηνλνκηθέο πεπνηζήζεηο 

νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε λέα θνπιηνχξα 

πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο θαη πεξίζαιςεο πνπ εηζάγεη 

ην ζχζηεκα MEDNet. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

είλαη ε πηζαλή δηζηαθηηθφηεηα ησλ ηαηξψλ θαη ησλ 

αζζελψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξαθηηθψλ. Οη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο νθείινπλ λα ηα 

ιάβνπλ απηά ππφςε έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κία 

νκαιή εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Δκπνξηθή Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, Copyright: 

Σν ζχζηεκα MEDNet απνηειεί κία 

θαηλνηφκα εθαξκνγή, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξαδηιίαο, φζν θαη δηεζλψο. 

Παξάιιεια, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη επξεία 

ρξήζε θαη επέθηαζε Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε απνζήθεπζε, 

αληαιιαγή θαη παξνπζίαζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 

(VITAL, openEHR) θαη νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο 

(πξφηππν DVB-RCS). Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί, 

φηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πξσηνπνξηαθφ ινγηζκηθφ 

ζχζηεκα (Teleconsult). Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα 

παξαπάλσ φηη απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ 
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ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. 

Δπηθνηλσληαθή Γηαζπλνξηαθή απνδνρή, Κνηλή “γιώζζα”: 

Ζ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηαηξψλ ηεο Βξαδηιίαο, ζπληζηά ηε βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα MEDNet. Δπηπιένλ, 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπρλά 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηθνηλσλία κε Δπξσπαίνπο 

εηαίξνπο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη νδεγηψλ 

ηφζν ζε ηαηξηθά φζν θαη ζε ηερληθά δεηήκαηα. 

Δπηβάιιεηαη επνκέλσο ε εχξεζε κίαο θνηλήο 

“γιψζζαο”, ελφο θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ ζα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αλεκπφδηζηε θαη απνδνηηθή επηθνηλσλία ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ. 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Τερληθό, Δπαγγεικαηηθό, Οξγαλσηηθό, Πνιηηηθήο: 

Δθηφο απφ ην πξφγξακκα MEDNet έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θαη άιια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο (T@HIS, 

T@lemed) ζηε Βξαδηιία. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαη απαηηεί ηελ εθπφλεζε κίαο 

νινθιεξσκέλεο eHealth ζηξαηεγηθήο απφ κέξνπο 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Βξαδηιίαο (SUS). 

Παξάιιεια, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο δεκηνπξγεί 

ηελ αλάγθε λα κεηαηξαπεί ην MEDNet ζε έλα 

ιεηηνπξγηθά βηψζηκν πξφγξακκα. Σν γεγνλφο φκσο 

απηφ πξνυπνζέηεη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε λα είλαη ζπκβαηή κε αληίζηνηρεο 

πιαηθφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιινπο ηνκείο 

(εκπφξην, εθπαίδεπζε). Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παληνχ δηεζλψο απνδεθηά 

Δπξσπατθά πξφηππα. 

 

 

 7.9 Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ 
 

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet είλαη λα εγθαηαζηήζεη έλα 

βηψζηκν ηαηξηθφ δίθηπν, απνδερφκελν απφ ηε ρψξα ηεο Βξαδηιίαο, θαη γεληθφηεξα ηηο 

ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Δηδηθφηεξα, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε απνδνρή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην εζληθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Δπηπιένλ, ην MEDNet απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε Δπξσπατθψλ 

πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ, παξέρνληαο πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο 

θαηνίθνπο ηεο Βξαδηιίαο.  
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Σν ζχζηεκα MEDNet ζπγθεληξψλεη κία θνηλνπξαμία ε νπνία δηαζέηεη 

ζεκαληηθή δχλακε ζε φξνπο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ζέζεο ζηελ αγνξά θαη πξννπηηθήο 

δηείζδπζεο. Δπίζεο, ε δηεπηζηεκνληθή θχζε ηεο θνηλνπξαμίαο, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ, παξφρνπο ηερλνινγηψλ, κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κε απνδεδεηγκέλε απνδνηηθφηεηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D), θαη 

αθαδεκατθνχο, έρεη πξνθαλείο πξνεθηάζεηο επηηπρίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο. 

Παξ’ φια απηά, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ειινρεχνπλ θίλδπλνη, θαη δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ. Σέηνηνη θίλδπλνη ελδέρεηαη λα αθνξνχλ είηε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε ειιείςεηο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο, γηα ηηο 

νπνίεο επηβάιιεηαη λα αλαπηπρζνχλ επαξθείο ιχζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ έρεη εληνπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Οη παξάγνληεο φκσο απηνί δελ πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη ηειεησηηθνί, θαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ θηλδχλσλ απαηηείηαη λα 

είλαη δπλακηθή, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα πξνζδηνξίδνληαη φινη νη παξάγνληεο θαη ηα γεγνλφηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ νθειψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet, ή λα απμήζνπλ ην ζπλνιηθφ ηνπ θφζηνο. 

 

Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ 

πξνγξάκκαηνο 

MEDNet 

Πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο 

Αληίθηππνο θαη ζηξαηεγηθή 

κεηξηαζκνύ 

Έιιεηςε θεληξηθήο 

δηαρεηξηζηηθήο 

ππνζηήξημεο 

Μέζε Ζ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet εμαξηάηαη άκεζα απφ ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο. 

Πξνθεηκέλνπ ε επέλδπζε λα απνδεηρζεί 

ηαηξηθά θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή θαη ηα 

νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ λα 

ππεξβνχλ ηα θφζηε, επηβάιιεηαη ε 

δηεμαγσγή φζν ησλ δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ ηειεδηαζθέςεσλ. 

Τπεχζπλε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ είλαη ε θχξηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, 

ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (SUS) ηεο 

Βξαδηιίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ν 

ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη ε 

έιιεηςε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα 

απνκαθξπζκέλα ηαηξηθά θέληξα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία 

ζπκβαηφηεηαο αλάκεζα ζηα σξάξηα 

εξγαζίαο ησλ απνκνλσκέλσλ ηαηξψλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο, 

κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet. Απνηειεί επζχλε 
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ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ θξάηνπο ηεο Βξαδηιίαο, ε 

ζσζηή νξγάλσζε ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ειιείςεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

Διιηπήο επηθνηλσλία Τςειή Ζ ζπρλή θαη πνηνηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ηαηξψλ ηνπ θεληξηθνχ 

λνζνθνκείνπ κε απηνχο ζηηο 

απνκνλσκέλεο θιηληθέο ζπληζηά βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξ’ φια απηά, δηάθνξνη 

ιφγνη, φπσο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, 

εθπαίδεπζεο, ελδηαθέξνληνο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ηαηξψλ, ε ρακειή 

πνηφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ, θαζψο θαη νη 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο, 

κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηθνηλσλία 

ησλ ρξεζηψλ, έρνληαο άκεζν αληίθηππν 

ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ζπλερήο ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, 

ε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ 

θαζψο θαη κία πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή 

νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ κπνξεί λα κεηξηάζεη 

ζεκαληηθά ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. 

Ννκνζεηηθέο αιιαγέο Υακειή Όπσο θαη ζε φια ηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, έηζη θαη ζην MEDNet, 

ειινρεχεη πάληα ν θίλδπλνο, πηζαλέο 

λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πεξηνξίδνληαο ην πιαίζην δξάζεο ηνπ θαη 

κεηψλνληαο ηα νθέιε. 

Οη αληηθαηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 

Μέζε Οη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνπλ 

ζπρλά ζπγθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, πξνηεξαηφηεηα ησλ 

ηαηξψλ ζηηο απνκνλσκέλεο θιηληθέο 

απνηειεί ε παξνρή πξσηνβάζκηαο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο εηδηθνχο 

ηαηξνχο ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο νη 

νπνίνη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε πην 

δχζθνια ηαηξηθά πεξηζηαηηθά. Ζ έιιεηςε 
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θνηλψλ πξνηεξαηνηήησλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ειιηπή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ νθειψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηνπο θνξείο, θαη ε πηνζέηεζε 

απφ κέξνπο ηνπο θνηλψλ πξνηεξαηνηήησλ 

κε ζηφρν ην θνηλφ φθεινο, απνηειεί ην 

κνλαδηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ.   

Αλεπαξθήο εθπαίδεπζε Τςειή Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ, θπξίσο 

απηψλ ζηηο απνκνλσκέλεο θιηληθέο, θαη ε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ην πξφγξακκα 

ηειεδηαζθέςεσλ (Teleconsult), νθείιεη 

λα είλαη κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δηθηπαθέο 

ηερλνινγίεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ κέξνπο ησλ 

ηαηξψλ. Αλαιπηηθφηεξα, εάλ 

δηαπηζηψζνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ 

πεξηζζφηεξν ηνπο δπζθνιεχεη παξά ηνπο 

δηεπθνιχλεη ζηελ εξγαζία ηνπο ηφηε είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

ηειεδηαζθέςεηο. Ζ δηαξθήο δηνξγάλσζε 

ζεκηλαξίσλ, ε δηαλνκή βνεζεηηθψλ 

ζπγγξακκάησλ (manual) θαη βίληεν, 

θαζψο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ Teleconsult 

2.6 ζε έλα πην θηιηθφ ζην ρξήζηε 

πξφγξακκα, ζπληζηνχλ κέζα 

αληηκεηψπηζεο ελφο ηέηνηνπ θηλδχλνπ. 

Έιιεηςε πόξσλ Τςειή Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet είλαη 

ε έιιεηςε πφξσλ. Όπσο είλαη γλσζηφ 

απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην ζπλνιηθφ εηήζην 

θφζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλέξρεηαη 

ζηα 221000 €, πνζφ ηδηαίηεξα κεγάιν. 

Με ηα ρξήκαηα απηά θαιχπηνληαη 

βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο 

είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε αγνξά θαη 

ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ηα εηήζηα 

έμνδα γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη γηα ηηο 

ακνηβέο ησλ ηαηξψλ. Δπνκέλσο, κία 

πηζαλή έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

επηθέξεη κία ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ησλ 
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ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά, 

έλαο ηξφπνο κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 

απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ 

βησζηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ MEDNet 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια 

παξφκνηα πξνγξάκκαηα ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, φπσο απηνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ εκπνξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην 

θφζηνο δηακνηξάδεηαη ελψ παξάιιεια ηα 

νθέιε πνιιαπιαζηάδνληαη. Σέινο, 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κφληκε ιχζε ζην 

πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα νξηζηηθφ 

κνληέιν γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο, 

ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη φηη 

απνθιεηζηηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εμφδσλ είλαη ην θξάηνο ηεο 

Βξαδηιίαο. 

  

7.10 Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο 
 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet 

ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ελφο δηθηχνπ ηειεταηξηθήο, απφ ηελ άπνςε ηεο 

βειηησκέλεο πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλε πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη ηνπ 

εμνξζνινγηζκνχ ησλ θνζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη ήηαλ, αθ’ 

ελφο, λα εληνπηζηνχλ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ελζσκάησζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο ζε έλα 

απνκνλσκέλν αγξνηηθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ λα αληιεζεί έλα απνδνηηθφ 

κνληέιν θφζηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα νθέιε θαη ηα θφζηε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο MEDNet ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαιπηηθφ κνληέιν 

ππνινγηζκνχ θφζηνπο. Ζ κέζνδνο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πηνζεηείηαη είλαη 

απηή ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο. Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε 

ησλ θνζηψλ θαη ησλ νθειψλ πνπ αλαθχπηνπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ελφο πξνγξάκκαηνο φπσο ην MEDNet, κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηξφπνπ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 

7.10.1 Υξνλνδηάγξακκα 
Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη θαη ππνινγίδνληαη ζην κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο αθνξνχλ θφζηε θαη νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγίδεηαη ζηα δέθα έηε.  
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7.10.2 Κόζηε 
Σα θφζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDNet αλά έηνο, φπσο απηά ππνινγίδνληαη ζην 

κνληέιν αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο, ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Κφζηε θεθαιαίνπ: Σα θφζηε θεθαιαίνπ αθνξνχλ ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ γηα 

ηελ απφθηεζε θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παγίνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, αξρηθά ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο πνπ αθνξά θπξίσο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε θαη κεηαθνξά 

φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη δνξπθνξηθψλ εμαξηεκάησλ. Καηφπηλ, ην 

κνληέιν ππνινγίδεη ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα ηελ αγνξά ησλ δνξπθνξηθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζθεπψλ. ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο 

αλαθέξνληαη ηα θφζηε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ ζηηο 

απνκνλσκέλεο θιηληθέο πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 147022,48 €, 

θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο ζηα δέθα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

πξνθχπηεη έλα εηήζην θφζηνο ηεο ηάμεο ησλ 14702,25 €. 

 Λεηηνπξγηθά θφζηε: Σα πξψηα ιεηηνπξγηθά θφζηε πνπ ππνινγίδνληαη αθνξνχλ 

ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δλ ζπλερεία, 

εθηηκψληαη ηα εηήζηα θφζηε επηθνηλσληψλ ζε φιεο ηηο θιηληθέο θαζψο θαη ηα 

πνζά κε ηα νπνία ακείβνληαη φινη νη εξγαδφκελνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. Σν ζπλνιηθφ 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θηάλεη ηα 61646,28 € ην ρξφλν.  

 Κφζηε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ: Δδψ ππνινγίδνληαη φια ηα έμνδα κε ηα νπνία 

επηβαξχλεηαη ην ζχζηεκα θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ πιεξσκή ησλ ηαηξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηειεδηαζθέςεηο. πλνιηθά, νη ηαηξνί ακείβνληαη κε 144441,44 

€ εηεζίσο. 

πλνςίδνληαο, ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet 

ζπλεπάγεηαη έλα ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ θηάλεη ηα 220789,97 € ην ρξφλν, πνζφ 

ηδηαίηεξα κεγάιν πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο κίαο ππεχζπλεο 

θαη ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

7.10.3 Οθέιε 
Απφ θαζαξά νηθνλνκηθή ζθνπηά, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, εθθξαζκέλα φια ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο, είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Ηαηξηθά θφζηε πνπ απνθεχγνληαη: ην ηκήκα απηφ ππνινγίδνληαη ηα άκεζα θαη 

έκκεζα ηαηξηθά έμνδα κε ηα νπνία δελ επηβαξχλνληαη πιένλ νη αζζελείο θαη ην 
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θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet. Οη 

ηαηξηθέο απνηακηεχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρνληαη ζηα 59206,46 € εηεζίσο. 

 Κφζηε κεηαθνξάο, ζπλνδείαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηα νπνία απνθεχγνληαη: 

Πξφθεηηαη γηα ηα άκεζα θαη έκκεζα θφζηε κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηνπ αζζελή θαη ηνπ ζπλνδνχ ηνπ, ηα νπνία απνθεχγνληαη κε ηε 

δηεμαγσγή ηειεδηαζθέςεσλ, θαζψο δελ απαηηείηαη πιένλ ε κεηαθνξά ζε κεγάιν 

αζηηθφ θέληξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ηε ιήςε κίαο 

έγθπξεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο. Σα θφζηε απηά αλέξρνληαη ζηα 186280,44 € ην 

ρξφλν. 

Αζξνίδνληαο ηα δχν παξαπάλσ θφζηε, ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο 

απνηακηεχζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ MEDNet, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηαηξηθέο 

ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη απνηακηεχζεηο απηέο είλαη 245486,9 € ην ρξφλν. 

 Οθέιε απφ άιιεο ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο: ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ κνληέινπ, 

γίλεηαη ιφγνο γηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο MEDNet ζε κε ηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηαηξψλ ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κέζα απφ βίληεν ζπλεδξηάζεηο. Οη 

ζπλνιηθέο απνηακηεχζεηο απφ ηε ρξήζε απηή θηάλνπλ ηα 905,68 € ην ρξφλν. 

ην ηέινο ηεο αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ηζνινγηζκφο 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα νηθνλνκηθά 

νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηα νπνία είλαη 25602,61 €. Παξάιιεια, ππνινγίδνληαη 

ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ζηελ πεξίπησζε φπνπ απηφ 

πιεξψλεηαη ζηελ αξρή, ε νπνία είλαη 44 κήλεο, θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο, ν νπνίνο είλαη 1040. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

φηη ν αξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πνπ εθπνλήζεθε ζηελ 

αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απνηειεί έλα ηδαληθφ ζελάξην. Διινρεχεη ν θίλδπλνο, 

εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ν αξηζκφο απηφο λα κεησζεί, επεξεάδνληαο άκεζα ηα 

γεληθφηεξα νθέιε ηνπ MEDNet. Σα ηειεπηαία κεγέζε πνπ ππνινγίδνληαη είλαη ην 

ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη φθεινο αλά ηειεδηάζθεςε (212,3 € θαη 24,62 €) θαη 

νη απνηακηεχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο, νη νπνίεο είλαη 

40304,86 €. 
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8.1 πκπεξάζκαηα 
 

Ζ εγθαζίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο ηειεταηξηθήο, 

φπσο είλαη ην ζχζηεκα MEDNet, απνηειεί κία ζεκαληηθή επέλδπζε γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο θαη γεληθφηεξα γηα ην θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλεπάγεηαη πνιιαπιά νθέιε ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη επξχηεξα 

θνηλσληθά γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο Βξαδηιίαο, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη νη ηειεδηαζθέςεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη ηερληθψλ ζε πνιινχο ηνκείο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε απνζήθεπζε, παξνπζίαζε θαη αληαιιαγή ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. Σν MEDNet, ζπλεπψο, ζπκβάιιεη αθ’ 

ελφο ζηελ εμνηθείσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Βξαδηιίαο κε δηεζλή 

πξφηππα θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ επέθηαζε ησλ ήδε ππάξρνλησλ Δπξσπατθψλ 

πξσηνθφιισλ ζε λέεο πεξηνρέο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ε ζπρλή επαθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, πνπ βξίζθνληαη ζηε Βξαδηιία, κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

ζπλεηαίξνπο ηνπο, δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη ζπληειεί ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. πγθεθξηκέλα, 

ζε φηη αθνξά ηνπο ηαηξνχο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε ζπρλή επαθή θαη ζπλεξγαζία 

κε πην έκπεηξνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνκφλσζεο.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet, σζηφζν, αθνξνχλ ηηο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηε Βξαδηιία, θαη θαη’ επέθηαζε ην επίπεδν δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ζε επίπεδν ππνδνκψλ, φιεο νη απνκνλσκέλεο 

θιηληθέο εμνπιίδνληαη ηφζν κε επηθνηλσληαθφ φζν θαη κε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. Δπηπιένλ, 

απνθνξηίδνληαη ηα λνζνθνκεία ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα απφ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ 

αζζελψλ, θαη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαζέζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζε πην 

ζεκαληηθέο ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο MEDNet 

θαζηζηά ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη βειηηψλνληαη, θαζψο επεθηείλεηαη ε πγεηνλνκηθή θάιπςε ζε 

απνκνλσκέλεο θαη ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. Καηαξξίπηνληαη γεσγξαθηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο απνθεληξψλνληαη κε έλα απνδνηηθφ ηξφπν. 

Γηαζθαιίδεηαη, επνκέλσο, ε επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θαη ην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο επζπγξακκίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα δηεζλή ηαηξηθά πξφηππα. ε φηη 

αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη εμέιημεο, ην MEDNet ζπληζηά έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ηαηξψλ. Ζ δεκηνπξγία κίαο θεληξηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ, βειηηψλεη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη εμειίζζεη ηηο κεζφδνπο 

δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. Σέινο, ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ην πξφγξακκα ηειεταηξηθήο 

θαιχπηεη άκεζεο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ, φπσο είλαη ε θαζνιηθή θαη 

ηζφηηκε πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε εθπαίδεπζε, δηαζθαιίδνληαο κε 
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απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κία επξχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. 

Απφ θαζαξά νηθνλνκηθή ζθνπηά, ε αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

MEDNet θαη ε πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ ηειεδηαζθέςεσλ πνπ πξνβιέπεη ην 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ζηηο θιηληθέο, θαζηζηά ην πξφγξακκα νηθνλνκηθά 

πξνζνδνθφξν. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ MEDNet 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε θφζηε ηα νπνία δελ επηβαξχλνπλ πιένλ ηνπο αζζελείο θαη ην 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. Σα θφζηε απηά είλαη ηφζν ηαηξηθήο φζν θαη γεληθφηεξεο 

θχζεσο. πγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηα ηαηξηθά θφζηε απηά δηαθξίλνληαη ζε άκεζα 

θαη έκκεζα. Σα άκεζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα έμνδα ησλ δηπιψλ εμεηάζεσλ CT θαη 

US πνπ ζα επηβάξπλαλ ηε δεκφζηα αζθάιεηα πγείαο ησλ αζζελψλ θαη ηα έκκεζα κε 

ηελ απψιεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. πλνιηθά αλέξρνληαη ζηα 59200 € εηεζίσο. 

Αθφκα πεξηζζφηεξα είλαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ απνθπγή ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ησλ εμεηαδφκελσλ αζζελψλ. Απηά αλέξρνληαη ζηα 186280 € ην ρξφλν θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαηξηθέο απνηακηεχζεηο θηάλνπλ ηα 245487 € θαη ππεξβαίλνπλ ην 

εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζηζηψληαο ην βηψζηκν θαη θεξδνθφξν. 

Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ θαη ηα έζνδα απφ άιιεο ρξήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα 

θέξδε απμάλνληαη. πγθεθξηκέλα, ζεσξψληαο σο κέζν φξν ηηο 1040 ηειεδηαζθέςεηο 

ην ρξφλν, ηα εηήζηα νηθνλνκηθά θέξδε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 25602 €, εάλ ζεσξεζεί 

φηη ηα θφζηε θεθαιαίνπ θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζηα δέθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε φπνπ απηά πιεξψλνληαη ζηελ αξρή, ηφηε 

παξαηεξείηαη φηη ηα εηήζηα θέξδε απμάλνληαη ζηα 40304 €, κεηά ην πέξαο ηεο 

πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο 

ππνινγίδεηαη ζηνπο 44 κήλεο. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά 

θαη ειπηδνθφξα, θαζψο κεηαηξέπνπλ ην ζχζηεκα ηειεταηξηθήο ζε έλα νηθνλνκηθά 

βηψζηκν ζχζηεκα. Απνηεινχλ παξάιιεια έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή 

πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ζην πξφγξακκα, θαζψο θαη γηα ηελ κειινληηθή επέθηαζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηνπ πιαηθφξκαο ζε άιινπο ηνκείο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. 

ρεηηθά κε ηα θφζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηά δηαθξίλνληαη ζε θφζηε 

θεθαιαίνπ, ιεηηνπξγηθά θαη ηαηξηθά θφζηε, θαη ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά ζηα 220789 

€ εηεζίσο. Απφ απηά ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ θαη ηηο κεληαίεο επηθνηλσληαθέο δαπάλεο, θπξίσο ηηο 

δνξπθνξηθέο (πεξηνρή MA). Όπσο είλαη πξνθαλέο πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα κεγάιν 

πνζφ ην νπνίν επηβάιιεηαη λα θαιπθζεί απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά κεγέζε, θαη εηδηθφηεξα 

ηα νηθνλνκηθά νθέιε, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηειεδηαζθέςεσλ πνπ 

δηεμάγνληαη εηεζίσο. Όπσο φκσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, 

φπσο είλαη ην MEDNet, ειινρεχεη πιήζνο παξαγφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα κεηψζεη δξακαηηθά ηα ζεηηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα. Ζ έιιεηςε κίαο θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο, ε ειιηπήο 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη αληηθαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ κειψλ 

ηεο θνηλνπξαμίαο, ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ πνπ ρεηξίδνληαη ην ζχζηεκα 
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θαη θπξίσο ε έιιεηςε πφξσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. Δάλ νη θίλδπλνη πνπ αλαθχςνπλ δελ αληηκεησπηζηνχλ 

εγθαίξσο ζα αλαζηείινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ 

νπνίνπ νη ππεξεζίεο ζα πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά. Μία ελδερφκελε κείσζε ησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ, ζην 50% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα παξάδεηγκα, ζα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά νθέιε, κεηψλνληάο ηα θαηά έλα αληίζηνηρν πεξίπνπ πνζνζηφ. 

Σν γεγνλφο απηφ ζα κεηαηξέςεη απηφκαηα ηνλ εηήζην νηθνλνκηθφ ηζνινγηζκφ ζε 

αξλεηηθφ, θαζηζηψληαο ην ζχζηεκα πιένλ νηθνλνκηθά δεκηνγφλν. Μία ηέηνηα εμέιημε 

είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ κεηέπεηηα επέθηαζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ. 

Απνηειεί, ζπλεπψο, επηηαθηηθή αλάγθε ε εχξεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαιπηηθά, 

επηβάιιεηαη λα αλαπηπρζνχλ ζρέδηα επέθηαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε άιιεο πεξηνρέο θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο απηνί ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα επηδηψμνπλ ζπλεξγαζίεο 

κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη παξάιιεια λα αλαδεηήζνπλ πηζαλέο επθαηξίεο ζηελ 

αγνξά ηεο Βξαδηιίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα θφζηε ηνπ ζπζηήκαηνο δηακνηξάδνληαη 

ζε πεξηζζφηεξνπο θνξείο, ελψ ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο πνιιαπιαζηάδνληαη. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή 

θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ φζν θαη ε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ νθείιεη λα είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, είλαη ε εχξεζε ελφο κνληέινπ 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ελφο 

θεληξηθνχ δηαρεηξηζηή ν νπνίνο ζα απνηειέζεη θαη ην βαζηθφ ρξεκαηνδφηε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν δηαρεηξηζηήο απηφο νθείιεη λα είλαη ην θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο, θαζψο είλαη ην 

κφλν πνπ δηαζέηεη ηελ νξγάλσζε, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηνπο πφξνπο γηα λα αλαιάβεη 

έλα ηέηνην έξγν.      

  

8.2 Πξνηάζεηο – Πξννπηηθέο 
 

Σελ  ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη πινπνηεζεί ζηε Βξαδηιία, 

πνιιά ICT πξνγξάκκαηα πνπ επηρεηξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ην 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, βειηηψλνληαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζε απνκνλσκέλεο αγξνηηθέο θαη ππνεμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, φπσο ην 

πξφγξακκα MEDNet, ην νπνίν αλήθεη ζην επξσπατθφ Έβδνκν Πξφγξακκα - Πιαίζην 

Έξεπλαο (FP7). Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έρεη επηδείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

πξνζπκία γηα ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επξεία ρξήζε ηεο ηειεταηξηθήο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2006 ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ίδξπζε κηα 

κφληκε Δπηηξνπή Σειεταηξηθήο. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

MEDNet κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζεηηθά θαη ππνζρφκελα γηα ην κέιινλ. 
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Χζηφζν είλαη ζχλεζεο πνιιά ICT πξνγξάκκαηα λα απνηπγράλνπλ ή λα παξαπαίνπλ 

κεηά ην ηέινο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα θαηά 

πφζν ην θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο κπνξεί λα επσκηζηεί ην νηθνλνκηθφ βάξνο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο MEDNet, θαζηζηψληαο ην 

βηψζηκν γηα ην κέιινλ. 

Σν θξάηνο ηεο Βξαδηιίαο νθείιεη λα αλαιάβεη ηε γεληθή δηεχζπλζε ηνπ δηθηχνπ 

θαζψο είλαη ην κφλν πνπ δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία, ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηα 

θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ απηνχ ηνπ 

βειελεθνχο. ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, έλα απφ ηα θχξηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ 

δηθηχνπ MEDNet είλαη ην θφζηνο δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ. ηε Βξαδηιία έρνπλ 

μεθηλήζεη  πξνγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε πςειήο ηαρχηεηαο δηθηχσλ ελψ κέρξη ην 

2014 αλακέλεηαη λα ππάξρεη επξπδσληθή δηαδηθηπαθή ζχλδεζε πνπ ζα θαιχπηεη φιε 

ηε ρψξα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ PNBL (Brazilian National 

Broadband Plan- Δζληθφ Δπξπδσληθφ ρέδην ηεο Βξαδηιίαο). Σν εγρείξεκα απηφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δπηθνηλσληψλ ζα κεηψζεη δξακαηηθά ηα θφζηε δηθηχνπ αθνχ δελ ζα 

ππάξρεη αλάγθε γηα δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο ζην άκεζν κέιινλ θαη ζα αλνίμεη ην 

δξφκν γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζε άιιεο απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Γεκηνπξγνχληαη πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην θξάηνο αλ ιεθζνχλ 

ππφςε ηα θφζηε πνπ απνθεχγνληαη ελψ παξάιιεια γίλεηαη επθνιφηεξε θαη 

γξεγνξφηεξε ε πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

αγξνηηθψλ απηψλ πεξηνρψλ. Σα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Βξαδηιίαο κπνξνχλ λα 

θηλεζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, πξνο ηελ επέθηαζε δειαδή ηεο πγεηνλνκηθήο 

θάιπςεο ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο θαη ηε κείσζεο ηνπ θφζηνπο, κε ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο πιαηθφξκαο ηνπ MEDNet θαη ηελ ζπλεξγαζία κε 

εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ MEDNet ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή. 

ηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ MEDNet δεκηνπξγνχληαη αθφκε νη πξννπηηθέο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο AmerHis ζε ηνκείο φπσο 

ε εθπαίδεπζε θαη ην εκπφξην. Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ην επίπεδν ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. Οη θπβεξλεηηθέο 

δαπάλεο είλαη δπζαλάινγεο, πξνο φθεινο ησλ πινπζηφηεξσλ πεξηνρψλ, κε 

απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο λα είλαη ρακειέο ζε ζρνιεία πνπ εμππεξεηνχλ 

θησρφηεξνπο πιεζπζκνχο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζα 

δψζεη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηε δπλαηφηεηα γηα ίζεο 

επθαηξίεο ζηε κφξθσζε. Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν άιισζηε είλαη δείθηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Αλαθνξηθά κε ην εκπφξην, ε αλάπηπμε κηαο πιαηθφξκαο 

ηειε-εκπνξίνπ ζα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζα ππνθηλήζεη 

ηνπο παξαγσγνχο λα πνπιήζνπλ ην πξντφλ ηνπο. Οη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ πεξηνξίδνληαη ζε κηα κηθξή αγνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ζηελά 

γεσγξαθηθά φξηα ηεο πεξηνρήο. Ζ πιαηθφξκα ζα δηεπθνιχλεη ηνπο παξαγσγνχο λα 

ηδξχζνπλ ζπλεηαηξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί θαη λα βξνπλ 

λέεο αγνξέο γηα ην εκπφξεπκά ηνπο. 
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Σν δίθηπν ηειεταηξηθήο MEDNet είλαη ηερληθά ιεηηνπξγηθφ. Ζ βησζηκφηεηά ηνπ 

σζηφζν είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ ηειεδηαζθέςεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, είλαη δειαδή άρξεζην εάλ νη ηειηθνί ρξήζηεο (γηαηξνί) δελ είλαη 

πξφζπκνη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Παξάγνληεο φπσο ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο 

ησλ γηαηξψλ θαη ε δηζηαθηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο ηειεταηξηθήο 

ζηελ πθηζηάκελε πξαθηηθή, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ πγεηνλνκηθψλ 

πεπνηζήζεσλ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε λέα θνπιηνχξα πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο 

θαη πεξίζαιςεο πνπ έξρεηαη λα εηζάγεη ην ζχζηεκα MEDNet, ελδέρεηαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην ίδην ην 

πξφγξακκα. Σν γεγνλφο απηφ ζα κεηαηξέςεη απηφκαηα ηνλ εηήζην νηθνλνκηθφ 

ηζνινγηζκφ ζε αξλεηηθφ, θαζηζηψληαο ην ζχζηεκα νηθνλνκηθά δεκηνγφλν. Σα  

θίλεηξα ζπλεπψο ησλ γηαηξψλ είλαη ζαθψο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο βησζηκφηεηαο. Θα κπνξνχζε ην θξάηνο λα δηαζέζεη έλα επηπιένλ 

πνζφ ζε εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο γηαηξνχο ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλαιιαθηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο ψζηε νη γηαηξνί ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο λα 

ακείβνληαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ παξαθνινπζνχλ, φζν δειαδή 

πεξηζζφηεξνπο αζζελείο παξαθνινπζνχλ ηφζν πεξηζζφηεξν λα πιεξψλνληαη. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο ζα είλαη ζην άκεζν 

κέιινλ αθφκα θαιχηεξα απφ απηά πνπ παξνπζηάδνληαη, φηαλ δελ ζα ππάξρεη αλάγθε 

γηα δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο, είλαη ζην ρέξη ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο λα 

απνθαζίζεη κε πνην ηξφπν νη γηαηξνί πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

κπνξνχλ λα παξαθηλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα φιν θαη πεξηζζφηεξν, 

θαη πψο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηα ρξήκαηα πνπ ζα 

εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο δνξπθνξηθήο ζχλδεζεο. 
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