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Πεξίιεςε 

 Ζ παξαθάησ εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο πγείαο απφ ηα 

λνζνθνκεία. Αξρηθά γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί απηή λα θέξεη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Σαπηφρξνλα κε ηελ αλάιπζε 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ παξαηίζεληαη θαη θάπνηεο ιχζεηο γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

πξνζπειαζηνχλ ηα φπνηα εκπφδηα θέξλεη ε ηερλνινγία ζηελ παξνρή πγείαο. Σέινο 

παξαζέηνπκε ηε κνξθή πνπ ζα έρεη έλα ζχγρξνλν έμππλν λνζνθνκείν  κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο αιιά θαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ θνκκάηη, 

ζην δηνηθεηηθφ ηνκέα, ζην πσο ζα εθπαηδεχεηαη ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θ.ιπ.. θνπφο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη κφλν λα έρνπκε 

απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε παξνρή πγείαο, αιιά λα θάλνπκε ηνλ 

αζζελή λα αηζζάλεηαη άλεηα θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην λνζνθνκείν, αιιά θαη ηνπο 

νηθείνπο ηνπ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ ή ηνλ επηζθέπηνληαη. Δπίζεο κέζσ πιαηθνξκψλ πνπ καο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ε ηερλνινγία λα αλαπηχμνπκε (π.ρ. m-health), θαηαξξίπηνπκε ηα 

ηεηξηκκέλα ηεο παξνρήο πγείαο «απεγθισβίδνληαο» ην ςεθηαθφ λνζνθνκείν απφ ηνπο 4 

ηνίρνπο γηα ηελ πην άλεηε θαη ηαρχηεξε παξνρή πγείαο ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο βέβαηα 

θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

Λέμεηο Κιεηδηά: έμππλν λνζνθνκείν, ςεθηαθφ λνζνθνκείν, παξνρή πγείαο, ηερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ, δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, δηαδίθηπν ησλ ηαηξηθψλ πξαγκάησλ, πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, θηλεηή πγεία, ηαηξηθή θαηλνηνκία, πξνζσπηθά δεδνκέλα, κεγάια δεδνκέλα. 
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Abstract 

The following paper presents the impact that the evolution of technology has in the field of 

medicine and in particular in the field of health care by hospitals. First, an analysis is made of the 

progress that has been made in information technology, its advantages but also the disadvantages and 

the risks that it can bring in the field of health. Simultaneously with the analysis of the disadvantages, 

some solutions are presented on how the obstacles that technology brings to the provision of health 

can be accessed. Finally, we present the form that a modern smart hospital will have, with the use of 

technology not only in the field of medicine but also in its construction part, in the administrative 

field, in how the medical and nursing staff will be trained, etc. The purpose through the use of 

technology is not only to have more efficient, faster and safer health care, but to make the patient feel 

comfortable during his stay in the hospital, but also his relatives who accompany or visit him. Also 

through platforms that technology allows us to develop (e.g. m-health) we break the trivialities of 

health care as we knew it by "freeing" the digital hospital from the 4 walls for the most comfortable 

and faster health care in any case of course this is possible. 

 

Key Words: smart hospital, digital hospital, health care, information technology, Internet of 

Things, Internet of Medical Things, m-health, medical innovation, privacy, Big Data. 
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Δπραξηζηίεο 

Ζ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ γηα εκάο κία επθαηξία λα αζρνιεζνχκε κε 

ηελ ζχγρξνλε κνξθή πνπ ζα έρνπλ ζην κέιινλ ηα λνζνθνκεία, θαζψο θαη ε παξνρή 

πγείαο γεληθφηεξα, κε ηελ ζπλερή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ελζσκάησζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Ηαηξηθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα 

ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θ. Γεκήηξην - Γηνλχζην Κνπηζνχξε, 

πνπ καο έδσζε απηή ηελ επθαηξία εηζαθνχνληαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηηο πξνζέζεηο 

καο. Γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή θαη θαζνδήγεζή ηεο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ Δ.ΓΗ.Π. θ. Οπξαλία 

Πεηξνπνχινπ, ε νπνία δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην άξηην απνηέιεζκα απηήο 

ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο επραξηζηνχκε ηελ ΤΓ θαη πξνζσπηθή καο θίιε Οπξαλία Μαληά 

γηα ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο γνλείο καο Παχιν θαη Αιεμάλδξα 

θαη ηελ αδεξθή καο Υξηζηίλα-Καιιηφπε γηα ηελ δηαξθή ππνζηήξημε ηνπο θαη ηελ 

πίζηε ζηα πξφζσπα καο πνπ έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο θαη ησλ ζπνπδψλ καο γεληθφηεξα. Σέινο, επραξηζηνχκε φινπο ηνπο θίινπο-

ζπλαδέιθνπο πνπ ήηαλ δίπια καο απφ ηελ αξρή σο ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ καο, καο 

πίζηεςαλ θαη καο ζηήξημαλ θάλνληαο απηφ ην ηαμίδη φκνξθν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Γεληθά 

Σα λνζνθνκεία επηθξίλνληαη επξέσο γηα ηε κε πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ γξεγνξφηεξα απφ άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Πνιινί έρνπλ ιάβεη 

κηα φρη ηφζν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ αλαβάιινληαο αθξηβέο αγνξέο ησλ 

ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη νη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

κε απηή ηελ αλαβιεηηθφηεηα, ζα κείλνπλ πίζσ απφ ην απμαλφκελν θχκα ησλ 

ςεθηαθψλ λνζνθνκείσλ. Σα ςεθηαθά λνζνθνκεία ζπκπηέδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, δεκηνπξγνχλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επελδπηέο, επηθαηξνπνηνχλ ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ 

αλακέλνπλ νη γηαηξνί θαη νη αζζελείο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

αλαπφθεπθηα ζα ζπκβνχλ. 

Σν ηδαληθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ κέιινληνο θάησ απφ νπνηνδήπνηε 

κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο σο πην επέιηθην άκεζα 

αληαπνθξίζηκν θαη κε δπλαηφηεηεο λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ πεξίζαιςε ζε φιεο 

ηηο ξπζκίζεηο θξνληίδαο θαη ηα νξγαλσηηθά φξηα, θαη πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

γξήγνξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ζηε βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ 

ζηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Σα ζηειέρε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη ππεχζπλνη άζθεζεο πνιηηηθήο, νη 

νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη νη πσιεηέο ηερλνινγίαο αληηιακβάλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ σο απαξαίηεην ζηνηρείν απηνχ ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ, θαη επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

ηειέρε ζε νξγαληζκνχο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ πνιχπινθεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο 

πξνθιήζεηο θαηά ηε κεηάβαζε ζε απηφ ην λέν κνληέιν 
1
. Οη επελδπηέο, νη εξγνδφηεο 

                                                
1 https://m.naftemporiki.gr/story/1663588/psifiakos-metasximatismos-stin-ugeia-mesa-apo-epta-

aksones 
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θαη νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο εθθξάδνπλ φιν θαη πην αλνηθηά ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ πιεξσκή αξρίδεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηηο επηδφζεηο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη ζηαδηαθά ζε θιηληθνχο φξνπο. Οη 

αζζελείο απαηηνχλ εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα
2
. Οη λέεο ηερλνινγίεο πξνκελχνπλ 

πεξαηηέξσ πηέζεηο θφζηνπο ζηα λνζνθνκεία. Μηα ζπλερήο έκθαζε ζηελ θηλεηή 

θξνληίδα, ζηελ θξνληίδα κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη αθφκε ζηελ νινέλα θαη 

απμαλφκελε θαη 'νίθνλ θξνληίδα επεξεάδεη πεξαηηέξσ ηα λνζνθνκεία. Δπηπιένλ, ζηηο 

βαζηθέο παξνρέο ηνπο, ηα λνζνθνκεία εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, κέζσ ηεο δηαξθνχο αχμεζεο εμεηδηθεπκέλσλ λνζνθνκείσλ ή 

αθφκε θαη  επέθηαζε ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε γηαηξνχο. 

Μηα απάληεζε ζε φιεο απηέο ηηο πηέζεηο είλαη ηα λνζνθνκεία πνπ νξγαλψλνληαη σο 

ζπζηήκαηα πγείαο, επεθηείλνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηα φξηα ηεο έλλνηαο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ξπζκίζεηο παξαπνκπήο, 

ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο, σο βάζε γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαηεζηεκέλσλ. Απηή ε ηνπνζέηεζε αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζα πξέπεη λα είλαη πην 

νινθιεξσκέλε ψζηε λα κπνξνχλ νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θξνληίδα. 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο απάληεζεο είλαη ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα 

λνζνθνκεία παξέρνπλ έγθαηξεο θαη ζπλήζσο εληαηηθέο σο πξνο ηνπο πφξνπο 

παξεκβάζεηο, θαη απηή ε δσηηθή ιεηηνπξγία είλαη κηα επηρείξεζε πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

πινχζηα ζε πιεξνθνξίεο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πιεξνθφξεζε. Ζ ζχγρξνλε παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο επηρείξεζε 

πιεξνθνξηψλ θαζψο επίζεο θαη επηρείξεζε αλζξψπσλ, αιιά πνιινί νξγαληζκνί 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαίλνληαη ζεκαληηθά αλεπαξθείο ζηηο ζχγρξνλεο 

ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη δαπάλεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ρξεκάησλ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ην πφζν ζνβαξά έλα λνζνθνκείν ή έλα λνζνθνκεηαθφ 

ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα απηήλ ηελ αιιαγή. Καηά κέζν φξν, ηα ζεκεξηλά 

λνζνθνκεία δαπαλνχλ πεξίπνπ ην 2,5 ηνηο εθαηφ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπο γηα ηελ ηερλνινγία, ελψ ηα λνζνθνκεία πνπ επελδχνπλ ζε πην πξνεγκέλα 

                                                
2 http://www.eng.ucy.ac.cy/cpitris/courses/ECE001/Presentations/L18-Economics.pdf 
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ζπζηήκαηα θιηληθψλ πιεξνθνξηψλ δαπαλνχλ 3 έσο 5 ηνηο εθαηφ ή πεξηζζφηεξν. Αλ 

θαη ε απηνκαηνπνίεζε δελ είλαη παλάθεηα είλαη ζεκειηψδεο γηα πνιιέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λνζνθνκεία γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο. Χο απνηέιεζκα, ηα λνζνθνκεία έρνπλ θάλεη ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ. Μεξηθνί νξγαληζκνί, έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ ςεθηαθή έλλνηα λνζνθνκείσλ σο ηκήκα ηεο απάληεζήο ηνπο.  

Ο φξνο «ςεθηαθφ λνζνθνκείν» ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθέξεηαη ζε 

θαηλνχξηα  λνζνθνκεία, ζπλήζσο κε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο θξνληίδαο
3
. Ζ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαη φρη κφλν, πηζηεχεη φηη ε έλλνηα έρεη πνιχ επξχηεξε 

ζεκαζία θαη φηη ηα γεληθά λνζνθνκεία-είηε λέα θαηαζθεπή είηε φρη- κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ κηα θαιά εθαξκνζκέλε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή. 

 

Δηθφλα 1: Φεθηαθή κεηάβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
4
. 

Σν ςεθηαθφ λνζνθνκείν βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία σο έλα δσηηθφ θαη ζεκειηψδεο 

θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

νξγαληζκνχο λα αληηιεθζνχλ πιήξσο ην πψο ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην λνζνθνκείν 

παξαδίδνληαο άξηζηε πνηφηεηα θξνληίδαο κε απμαλφκελα απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο 

κε ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν ςεθηαθφ 

λνζνθνκείν «πεγαίλεη πην πέξα» απφ ηα αλαπηπγκέλα θιηληθά ζπζηήκαηα θαη 

πεξηιακβάλεη ζεκαληηθή επηπιένλ νινθιήξσζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ζηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξηθή, φπσο θξεβάηηα αζζελψλ, ρεηξνπξγηθφ 

εμνπιηζκφ, λνζειεπηηθή βνήζεηα, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίεο ηαηξηθήο 

                                                
3 https://metrosouth.health.qld.gov.au/princess-alexandra-hospital/digital-hospital 
4 https://www.thedailystar.net/supplements/30th-anniversary-supplements/going-digital/news/digital-

transformation-the-health-sector-making-healthcare-more-inclusive-and-accessible 
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απεηθφληζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ςεθηαθνχ λνζνθνκείνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 

ζχγρξνλεο ή μερσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο αιιά κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί θαη ζε 

γεληθά λνζνθνκεία αιιά θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη 

ην λνζνθνκείν. 

 

 

 

 

Δηθφλα 2: Γηαηξφο θαη Ννζνθφκνο εμεηάδνπλ ηαηξηθά δεδνκέλα ζε tablet
5
. 

1.2 ηόρνο ηεο κειέηεο 

Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εμεηάζεη φια ηα δεδνκέλα κέζα 

απφ µηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, λα πξνζδηνξίζεη θαη λα αλαιχζεη ηε ζπκβνιή 

ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, πιεξνθνξηαθψλ θαηά θχξην ιφγν, θαζψο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηα λνζνθνκεία, ηελ παξνρή πγείαο θαη ηελ 

Ηαηξηθή.  

 

 

  

                                                
5 https://www.alamy.com/stock-image-female-doctor-and-male-nurse-making-rounds-using-digital-

tablet-and-163642854.html 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Δηζαγσγή ζηα λνζνθνκεία 

2.1 Οξηζκόο Σαμηλόκεζε Οξγαλσηηθή δνκή λνζνθνκείνπ, δηνίθεζεο 

θαη ιεηηνπξγηώλ 

Ο νξηζκφο λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) είλαη: 

κηα ζχλζεηε νξγάλσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζκφ πεξίπινθνπ, εμεηδηθεπκέλoπ 

επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγεί κέζα απφ έλα ζχζηεκα  αλζξψπσλ, 

εθπαηδεπκέλσλ ζην πξφβιεκα ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Όια απηά είλαη 

αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο ζηνλ θνηλφ ζθνπφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαιήο πγείαο [1]. 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα [2]. 

Μέγεζνο Ννζνθνκείνπ : Σν κέγεζνο ελφο λνζνθνκείνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

θξεβαηηψλ πνπ έρεη. Με βάζε ηελ ηθαλφηεηα θξεβαηηψλ, ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: Μηθξφ λνζνθνκείν (έσο 100 θιίλεο). Μεζαίνπ κεγέζνπο 

λνζνθνκείν (έσο 300 θιίλεο). Μεγάιν λνζνθνκείν  (301 έσο 1000 θιίλεο) 

Με βάζε ηελ ηδηνθηεζία / έιεγρν, ησλ λνζνθνκείσλ (δεκφζηα, ηδησηηθά, κε 

θεξδνζθνπηθά) ή άιιεο εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο αλάινγα κε ηε ρψξα. 

ηόρνη ηνπ Ννζνθνκείνπ: Με βάζε ηνπο ζηφρνπο, ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο αθνινχζσο:  1. Ννζνθνκεία Γηδαζθαιίαο: Πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ηεο έξεπλαο. Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη 

δεπηεξεχνπζα. Γηα παξάδεηγκα, ηα Ηαηξηθά Κνιέγηα. 2.  Γεληθά Ννζνθνκεία: Απηά ηα 

λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ ζεξαπεία γηα θνηλέο αζζέλεηεο. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ελψ ε δηδαζθαιία είλαη δεπηεξεχνπζα. 3. 

Δμεηδηθεπκέλα Ννζνθνκεία: Σα λνζνθνκεία απηά επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή 

ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, π.ρ. νθζαικνινγηθφ 

λνζνθνκείν, θαξδηνινγηθφ λνζνθνκείν θ.ιπ. 4. Ννζνθνκείν Απνκφλσζεο: Πξφθεηηαη 

γηα έλα λνζνθνκείν ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε αζζελείο πνπ απαηηνχλ απνκφλσζε ή 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. 5. Αγξνηηθά Ννζνθνκεία: Σα 

αγξνηηθά λνζνθνκεία είλαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ 

ζηειερψλνληαη κφληκα απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο. 

ύκθσλα κε ην ζύζηεκα ηεο ηαηξηθήο, ηα λνζνθνκεία ηαμηλνκνχληαη ζηα 

αθφινπζα: 1. Ννζνθνκεία καθξνρξφληαο θξνληίδαο ή ρξφληαο θξνληίδαο: ε απηφ o 

αζζελήο παξακέλεη ζην λνζνθνκείν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε αζζέλεηα 
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κπνξεί λα είλαη ρξφληαο θχζεο (ε Υξφληα Αζζέλεηα είλαη κηα καθξνρξφληα 

θαηάζηαζε πνπ κπνξεί κελ λα ειεγρζεί αιιά φρη φιεο ηηο θνξέο λα ζεξαπεπηεί) π.ρ. 

ιέπξα (Λέπξα είλαη κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα πνπ επηθέξεη ζνβαξνχο πφλνπο, 

παξακνξθψλνληαο ην δέξκα θαη  πξνθαιψληαο λεπξηθή βιάβε ζηα ρέξηα θαη ηα 

πφδηα), θαξθίλνο, θιπ. 2. Ννζνθνκεία βξαρππξφζεζκεο θξνληίδαο ή νμείαο 

θξνληίδαο: ε απηφ ν αζζελήο παξακέλεη ζην λνζνθνκείν κφλν γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ε αζζέλεηα είλαη ζπλήζσο νμείαο θχζεο (πλεπκνλία, γαζηξεληεξίηηδα 

θιπ). 

Αλάινγα κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο: χκθσλα κε  ηε  δηνίθεζε, ηα λνζνθνκεία 

ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

1. Ννζνθνκεία πνπ δηεπζχλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Σα λνζνθνκεία απηά 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ θξαηηθή θπβέξλεζε.  

2. Ννζνθνκεία πνπ δηνηθνχληαη απφ ηνπηθνχο θνξείο π.ρ. λνζνθνκεία πνπ δηνηθνχληαη 

απφ ηνλ δήκν.  

3. Απηφλνκνη θνξείο: Σν λνζνθνκείν απηφ έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ζπλήζσο ρνξεγείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε.  

Σν δηαρεηξηζηηθφ φξγαλν φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελαπφθεηηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα απνηειεζκαηηθφηεξεο 

επηδφζεηο θαη κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή επρέξεηα απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ επίηεπμή ηεο. 

4. Ηδησηηθφ λνζνθνκείν: Έλα ηδησηηθφ λνζνθνκείν αλήθεη ζε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία 

ή κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ θαη ρξεκαηνδνηείηαη ηδησηηθά κέζσ πιεξσκήο γηα 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο.  

5. Δζεινληηθφ  λνζνθνκείν: Δίλαη έλα λνζνθνκείν πνπ ππνζηεξίδεηαη ελ κέξεη απφ 

εζεινληηθέο εηζθνξέο θαη ππφ ηνλ έιεγρν ελφο ηνπηθνχ, ζπλήζσο απηνδηνξηζκέλνπ 

ζπκβνπιίνπ δηνηθεηψλ. 

 

 

2.2 πζηήκαηα Τγείαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

2.2.1 Δηζαγσγή 

Σα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν  
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ππνβάιινληαη ζε εληαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. ε δηεζλέο επίπεδν, ηα  πθηζηάκελα 

ζεζκηθά φξγαλα πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ πξσηνθαλείο 

πξνθιήζεηο. Πνιιά ζεζκηθά φξγαλα  δπζθνιεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο εληνιέο ηνπο. Τπάξρνπλ αλαπνηειεζκαηηθέο αιιειεπηθαιππηφκελεο 

πξνζπάζεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ  πνιπκεξψλ  νξγαληζκψλ,  αιιά παξαδφμσο,  

ππάξρνπλ  θελά επζχλεο  θαηά ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Σαπηφρξνλα, άιινη παξάγνληεο, φπσο νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη δηεζληθέο 

εηαηξείεο, απνθηνχλ εμέρνπζα ζέζε. 

ην ζεκεξηλφ πην ζχλζεην θφζκν, είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ  ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο, απφ ηη απνηεινχληαη, πνχ μεθηλνχλ θαη πνχ ηειεηψλνπλ. Ο Παγθφζκηνο  

Οξγαληζκφο  Τγείαο  ζηελ  έθζεζή ηνπ γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο ην  2000 φξηζε ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο σο «φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε θχξηα επζχλε είλαη ε 

πξνψζεζε, ε απνθαηάζηαζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο [3]. 

Πνιιαπιέο δπλάκεηο κεηαζρεκαηίδνπλ ην πξφηππν ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο πγείαο,  θαη 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα λέεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. Αθξηβψο φπσο νη θπβεξλήζεηο 

αμηνινγνχλ εθ λένπ ηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα πγείαο, ε δηεζλήο πγεία πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο 

αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο. 

2.2.2 Πξόνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο [1985-2015] 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε πξνο ην κέιινλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα αμηνπνηήζνπκε 

ηελ επηηπρία ηνπ παξειζφληνο θαη λα πξνζαξκνζηνχκε ζηηο κεηαβαιιφκελεο  

νηθνλνκηθέο, δεκνγξαθηθέο  θαη  επηδεκηνινγηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη άλζξσπνη είλαη  πην πγηείο,   πινπζηφηεξνη θαη δνπλ πεξηζζφηεξν ζήκεξα 

απφ φ, ηη πξηλ απφ 30 ρξφληα. Δάλ ε ζλεζηκφηεηα ησλ παηδηψλ εμαθνινπζνχζε λα 

είλαη ε ίδηα κε εθείλε ηνπ 1978, ην 2006 ζα ππήξραλ 16,2 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη 

παγθνζκίσο. Με βάζε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηεο UNICEF [4] ν  αξηζκφο  ησλ 

ζλεζηκφηεηαο θάησ ησλ 5 εηψλ  παγθνζκίσο κεηψζεθε απφ 12,7 εθαηνκκχξηα ην 

1990 ζε 6,3 εθαηνκκχξηα ην 2013, ζπλνιηθή κείσζε θαηά 50,3%. Πεξίπνπ νη κηζνί 

απφ απηνχο ηνπο ζαλάηνπο θάησ ησλ 5 εηψλ ζεκεηψζεθαλ κφλν ζε πέληε ρψξεο: 

Ηλδία, Νηγεξία, Παθηζηάλ, Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (ΛΓΚ) θαη Κίλα. Ζ 

κείσζε 50% ησλ ζαλάησλ παηδηψλ θάησ ησλ 5 εηψλ  κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κείσζε  

ηεο πλεπκνλίαο,  ηεο  δηάξξνηαο, θαη ηεο ηιαξάο. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 
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απηέο νη ηξεηο  αζζέλεηεο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο. Χζηφζν,  

εάλ ε ηάζε ζπλερηζηεί αθφκε θαη κε απηφ ην πνζνζηφ κείσζεο, πεξίπνπ 4,4 

εθαηνκκχξηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ  5 εηψλ ζα εμαθνινπζνχλ λα  πεζαίλνπλ ην  

2030. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ, άξρηζαλ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ρηιηεηίαο ην 2000, ηεο 

Παγθφζκηαο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Τγεία ησλ Γπλαηθψλ  θαη  ησλ Παηδηψλ  ην 2010 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 

2.2.2.1 Πιεζπζκόο 

Ο παγθφζκηνο πιεζπζκφο δηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 1965 θαη 2010, θζάλνληαο ηα 7 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2011. Έλα άιιν ηζηνξηθφ νξφζεκν  επηηεχρζεθε  ην  2007, φηαλ 

ην 50% ηνπ  παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δεη πιένλ ζε πφιεηο θαη θσκνπφιεηο, 

θαζηζηψληαο ηα αζηηθά θέληξα θπξίαξρν βηφηνπν γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ κείσζε 

ηεο γνληκφηεηαο θαη ε απμεκέλε καθξνδσία ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ  ειηθίαο  60  εηψλ θαη  άλσ. Δπί ηνπ παξφληνο,  

ππάξρνπλ 810 εθαηνκκχξηα άηνκα ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ παγθνζκίσο, κε 

πξφβιεςε 2 δηζεθαηνκκπξίσλ έσο ην 2050 θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα είλαη  άλσ  

ησλ 60 εηψλ απφ εθείλνπο ειηθίαο  14 εηψλ θαη  θάησ. ην  κέιινλ,  ε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ  ζα ζεκεησζεί θπξίσο  ζηηο  αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Με ζρεηηθά πςειά 

πνζνζηά γελλήζεσλ θαη  πςειφ  πνζνζηφ    λέσλ,  νη πιεζπζκνί ησλ    ιηγφηεξν  

αλεπηπγκέλσλ  ρσξψλ  πξνβιέπεηαη  λα  δηπιαζηαζηνχλ  απφ  803 εθαηνκκχξηα ην  

2010  ζε  1,7  δηζεθαηνκκχξηα  έσο ην 2050 . Ο παξαθάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 1) 

παξέρεη ζχγθξηζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ πην αλεπηπγκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ην 1985 θαη ην 2015 
6
. 

Σν πξνζδφθηκν δσήο έρεη επίζεο βειηησζεί παγθνζκίσο, απφ  64 έηε ην 1985 ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 70 έηε ην 2015 (Πίλαθαο 2). 

 

 

 

                                                
6 https://www.unfpa.org/publications/population-and-sustainable-development-post-2015-agenda 
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Πίλαθαο 1. χγθξηζε πιεζπζκνχ ην 1985 θαη ην 2015.
7
 

Πεξηνρέο ζχγθξηζεο 1985 2015 

πλνιηθφο παγθφζκηνο πιεζπζκφο 4,8 δηζ. 7,2 δηο. 

Πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 1,17 δηο. 1.9 δηο. 

Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 3.66 δηο. 5,3 δηο. 

 

 

Πίλαθαο 2. χγθξηζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ην 1985 θαη ην 2015.
8
 

 

Πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε 1985 2015 

Κφζκν 64.6 70.0 

Αθξηθή 49.7 58.2 

Αζία 57.9 71.4 

Βφξεηα Ακεξηθή 73.2 79.1 

Δπξψπε 70.9 76.1 

Χθεαλία 67.6 77.6 

 

2.2.2.2 Πνζνζηά βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο (IMR) 

Σν πνζνζηφ βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο (IMR) ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ επηηπρία ή 

ηεο απνηπρία κηαο ρψξαο, φληαο θαη έλαο πξνάγγεινο απηήο [5]. Ο IMR είλαη επίζεο 

έλαο ρξήζηκνο δείθηεο ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο ή ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, θαη είλαη 

έλα ζπζηαηηθφ ηνπ δείθηε θπζηθήο πνηφηεηαο δσήο. Αλ θαη  ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, 

ππήξμε κηα ηάζε πνπ δείρλεη κείσζε  ηνπ  IMR, ην πνζνζηφ εμαθνινπζεί λα 

ζεσξείηαη πςειφ ζηελ Αθξηθή θαη ζε νξηζκέλεο αζηαηηθέο ρψξεο (Πίλαθαο 3). 

  

                                                
7 https://www.unfpa.org/publications/population-and-sustainable-development-post-2015-agenda 
8 https://www.unfpa.org/publications/population-and-sustainable-development-post-2015-agenda 
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Πίλαθαο 3. Παηδηθή Θλεζηκφηεηα ην 1985 θαη ην 2015 κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

επείξσλ.[5] 

Παηδηθή Θλεζηκφηεηα 1985 2015 

Κφζκνο 63.6 36.8 

Αθξηθή 114.0 63.6 

Αζία 87.0 31.0 

Βφξεηα Ακεξηθή 27.0 6.0 

Δπξψπε 16.0 5.8 

Χθεαλία 39.0 20.2 

 

2.2.2.3 Τπνδνκέο πγείαο-λνζνθνκεία/εγθαηαζηάζεηο, αξηζκόο θιηλώλ     

Τπάξρεη κηα γεληθή αλνδηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ηφζν ησλ ηδησηηθψλ φζν θαη ησλ 

θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε λα 

ζεκεηψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κηα κείσζε  ηα  ηειεπηαία  10  ρξφληα. Σα 

πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία  είλαη  ηδηφθηεηα,  αλ θαη ππάξρνπλ πεξίπνπ ίζνη αξηζκνί 

δεκφζησλ  θαη  ηδησηηθψλ θξεβαηηψλ. Ζ  επέθηαζε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ  έρεη  

επηθεληξσζεί θπξίσο  ζε  αζηηθέο  ή  θνληηλέο αζηηθέο  πεξηνρέο,  νδεγψληαο  ζε κηα  

άληζε θαηαλνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ  πγείαο θαη θιηλψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο 
9
.  

Πίλαθαο 4. Κξεβάηηα αλά 1.000 πιεζπζκνχ ην 1985 θαη ην 2015.
10

 

Ννζνθνκεηαθά θξεβάηηα 1985 2015 

Υψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο 7.46 5.70 

Υψξεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο άλσ εηζνδήκαηνο 4.31 2.30 

Υψξεο ρακειφηεξνπ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 4.69 2.30 

Υψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο 2.49 – 

 

2.2.2.4 Δξγαηηθό δπλακηθό ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη «φινη νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε 

                                                
9 https://www.who.int/health_financing/documents/health-expenditure-report-2019.pdf?ua=1 
10 https://www.who.int/health_financing/documents/health-expenditure-report-2019.pdf?ua=1 
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δξάζεηο ησλ νπνίσλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο πγείαο». Απηνί νη 

άλζξσπνη δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν  γηαηξνχο,  λνζειεπηέο θαη καίεο,  αιιά    θαη 

ηερληθνχο εξγαζηεξίσλ, επαγγεικαηίεο ηεο δεκφζηαο πγείαο,    εξγαδφκελνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο ηεο θνηλφηεηαο, θαξκαθνπνηνχο θαη φινπο ηνπο άιινπο 

εξγαδφκελνπο  ππνζηήξημεο ησλ νπνίσλ ε  θχξηα  επζχλε  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο πγείαο [6]. 

Οη ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζνβαξφηεξεο 

πξνθιήζεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ επαξθέο, θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ θαη θαηάιιειν 

γηα πξαθηηθή εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Αλ θαη  ν  αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 12,9 εθαηνκκχξηα έσο 

ην 2035, ζε 100 ρψξεο αλακέλεηαη ζήκεξα λα κεησζνχλ θάησ απφ  ην  φξην ησλ 34,5 

εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο  αλά    10.000  πιεζπζκνχ. Οη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο δεζκεχνληαη λα απμήζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα λα 

θαιχςνπλ ην φξην ησλ 2,3 εξγαδνκέλσλ πγείαο αλά 1.000 άηνκα [7]. 

2.2.2.5 Γαπάλεο γηα ηελ πγεία 

ε νιφθιεξν ηνλ  θφζκν, ππάξρεη  ηεξάζηηα  αληζφηεηα  ζηα ρξήκαηα πνπ 

δαπαλνχλ νη  ρψξεο γηα ηελ πγεία. ηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, νη θαηά θεθαιήλ 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία είλαη πάλσ απφ 3.000$, ελψ ζηηο θησρέο ρψξεο, είλαη κφλν 30$ 

θαηά θεθαιήλ. Σν 2008, ππήξραλ 64 ρψξεο κε δαπάλεο γηα ηελ πγεία ηνπο ιηγφηεξν 

απφ 100$ θαηά θεθαιήλ. Τπάξρνπλ επίζεο κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο δαπάλεο γηα ηελ 

πγεία φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οξηζκέλεο ρψξεο δαπαλνχλ πάλσ απφ 

ην 12% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πγεία, ελψ άιιεο δαπαλνχλ ιηγφηεξν απφ 3% ζε απηήλ. Οη 

ΖΠΑ έρνπλ ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηνλ θφζκν, πνπ ηζνδπλακεί κε ην 

17,9% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ), ή 8.362$ αλά άηνκν.  Καη νη 

θπβεξλεηηθέο  δαπάλεο είλαη ζε  4.437$  αλά  άηνκν, κφλν πίζσ απφ ην 

Λνπμεκβνχξγν, ην Μνλαθφ  θαη ηε Ννξβεγία. H Κνχβα έρεη ηηο πςειφηεξεο 

θπβεξλεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηνλ θφζκν, κε ην 91,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ λα πξννξίδεηαη γηα ηελ πγεία. Σν απνηέιεζκα είλαη  67,23 γηαηξνί  αλά  

10.000 πιεζπζκνχο,  ην  πςειφηεξν  απφ  νπνηαδήπνηε κεγάιε ρψξα. Σν Ζλσκέλν 

Βαζίιεην έρεη 101 λνζνθφκεο αλά 10.000 αλζξψπνπο, κφλν πίζσ απφ ρψξεο φπσο ε 

Ννξβεγία θαη ε Γεξκαλία. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην δαπαλά επίζεο 3.480$  εηεζίσο    

γηα ηελ  πγεία-αληηπξνζσπεχνληαο  ην 9,6% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, κε ηηο 

θξαηηθέο δαπάλεο πνπ απνηεινχλ ην 83,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 
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Σν Καηάξ έρεη ηηο ρακειφηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηνλ θφζκν, ην 1,8% ηνπ  

ΑΔΠ,  αθνινπζνχκελε απφ ηε Βηξκαλία θαη ην Παθηζηάλ κε 2,2%
11

.  

2.2.3 Δπηηεύγκαηα 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα [1990-2020], ν θφζκνο έρεη γίλεη κάξηπξαο πνιιψλ 

κεηαβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.   Σα  ζεκαληηθφηεξα 

επηηεχγκαηα  ησλ  ηειεπηαίσλ  ηξηψλ δεθαεηηψλ πεξηιακβάλνπλ [8]: 

• Οη δείθηεο πγείαο IMR(Infant Mortality Rate), MMR έρνπλ  γεληθά 

βειηησζεί καδί κε ην πξνζδφθηκν δσήο· 

• Ζ επηθξάηεζε ησλ  αζζελεηψλ    πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβφιην  κεηψζεθε  

ιφγσ    ηεο πςειήο  θαη παξαηεηακέλεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο.   

• Ο απζηεξφο  έιεγρνο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ  νδήγεζε  ζε απμεκέλε 

δηάξθεηα δσήο θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ ειηθησκέλσλ πιεζπζκψλ. 

• Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ πγείαο. 

• Πην εκπεξηζηαησκέλε θαη αμηφπηζηε γλψζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ησλ 

δεηθηψλ πγείαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηνπο. 

• Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο  ησλ  αζζελψλ  ζηε 

λνζνθνκεηαθή  πεξίζαιςε. 

• Μείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά 40% ησλ 

ζαλάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ θαξδηαθέο παζήζεηο; 

• Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο,  πνπ αμηνπνηείηαη ηφζν απφ ηνπο αζζελείο φζν  θαη  

απφ ηνπο παξφρνπο (ηειεταηξηθή, ειεθηξνληθά κεηξψα πγείαο, ςεθηαθή/εμ 

απνζηάζεσο κάζεζε, mHealth). 

• Νέεο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, 

φπσο αλαθαιχςεηο ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα θαη έξεπλεο βιαζηηθψλ  θπηηάξσλ. 

• Νέεο θαη πξνεγκέλεο  θαξκαθεπηηθέο  ζεξαπείεο  επέθηεηλαλ ηελ επηβίσζε 

ζε αζζελείο κε HIV θαη θαξθίλν. 

• Δπεκβαηηθέο θαη  ξνκπνηηθέο ηερληθέο  αληηγξάθνπλ ηε ρεηξνπξγηθή 

                                                
11 https://www.who.int/health_financing/documents/health-expenditure-report-2019.pdf?ua=1 
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επέκβαζε. 

2.2.4   Πξνθιήζεηο 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ  αληηκεησπίζεη 

πνιιαπιέο πξνθιήζεηο. Μεξηθέο απφ ηηο νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

• Ζ αζηηθνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε δηαηξνθή ζπλέβαιαλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ  φπσο  ε  ππέξηαζε, ε 

ζηεθαληαία  λφζνο, ν δηαβήηεο θαη ν θαξθίλνο.   

• Πνιιέο ιηγφηεξν νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε 

δηπιή επηβάξπλζε, ε νπνία ήηαλ ζηαζεξά πςειά πνζνζηά ινηκσδψλ λφζσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ηαρέσο απμαλφκελα πνζνζηά ρξφλησλ αζζελεηψλ·   

• Σξαπκαηηθέο θαθψζεηο, βία θαη  ηξνραία  αηπρήκαηα, θηάλνπλ ζηα φξηα ηνπο 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο, κε απνηέιεζκα  ηξηπιή επηβάξπλζε, πςειά πνζνζηά 

ηξαχκαηνο, κνιπζκαηηθέο θαη ρξφληεο αζζέλεηεο. 

• Οη άλζξσπνη έρνπλ βηψζεη επηδεκηνινγηθέο κεηαβάζεηο κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο, γεγνλφο πνπ ππξνδφηεζε αλάγθεο γηα λέεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ζπζηήκαηα παξάδνζεο· 

• Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε  θαη  ιηγφηεξν  

ζηα  επίπεδα δεπηεξνβάζκηαο ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο· 

Λφγσ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ    ζπγθξνχζεσλ    ζε  δηάθνξα  κέξε  ηνπ  θφζκνπ ηα 

ηειεπηαία  30  ρξφληα,  ε  εθαξκνγή  θαη ε δηαηήξεζε πξνγξακκάησλ  πγείαο 

ήηαλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο πγείαο. 

2.3 Σν κέιινλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο [2020-2050] 

Σα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξέπεη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά 

απφ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαηξηθή θαη επηζηεκνληθή 

πξφνδν. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γελεηηθήο, ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο λαλνηερλνινγίαο επηβάιινπλ κηα πην εμαηνκηθεπκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε  

ζπρλά εθηφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Καη έρνπκε ήδε δεη ηελ άλνδν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ αζζελψλ. 

Έλλνηεο φπσο «ν κέζνο αζζελήο» ζεσξνχληαη πιένλ παξσρεκέλεο. Καη ηα πξφηππα 

εληφο ησλ ζχγρξνλσλ ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ κεηξψληαη  κε δηαθνξεηηθέο 
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παξακέηξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζηηο  βέιηηζηεο 

δηαζέζηκεο ζεξαπείεο, αθφκε θαη ηεο επηινγήο ησλ αζζελψλ. Εεηήζεθε    απφ  κηα 

πνηθηιφκνξθε  νκάδα  εγεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο  λα  πεξηγξάςνπλ ην ηδαληθφ 

ζχζηεκα πγείαο ην   2040. Σα  νξάκαηά ηνπο είλαη αμηνζεκείσηα ζηε ζπλέπεηά ηνπο. 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πγείαο  ηνπ κέιινληνο δηαθέξεη εληππσζηαθά απφ ηα 

εζληθά  ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο   ηνπ ζήκεξα,  κε  ελδπλακσκέλνπο  

αζζελείο, πην δηαθνξεηηθά κνληέια παξάδνζεο, λένπο ξφινπο θαη ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο, θίλεηξα θαη θαλφλεο [9]. 

Οη πεξηβαιινληηθέο θαη πιεζπζκηαθέο αιιαγέο  ζα νδεγήζνπλ  ζην  

κεηαζρεκαηηζκφ  ηεο παξνρήο  θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

θαηά  ηελ  επφκελε  δεθαεηία,  νδεγψληαο ζε αιιαγέο  ζην  λνζνθνκείν  θαη ην 

ζχζηεκα πγείαο. Καηά  ηα επφκελα 30 ρξφληα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα ζπκβεί ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ θησρψλ ρσξψλ. Ο 

ηαρχο,  απξνγξακκάηηζηνο  θαη κε βηψζηκνο ηξφπνο  αζηηθήο αλάπηπμεο ζα 

θαηαζηήζεη ηηο αλαπηπζζφκελεο πφιεηο ηα βαζηθά ζεκεία εζηίαζεο γηα ηνπο 

αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. Μέρξη ην 2050, ε δηάκεζε 

ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ζε έλα αμηνζεκείσην επίπεδν 46 εηψλ 

ζηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ε 

δηάκεζε ειηθία ζα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε θζάλνληαο ηα 35 έηε ην 2050, 

επίπεδν πνπ ζα πξνζεγγίδεη ην επίπεδν ησλ πην αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ζήκεξα 
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/forces-of-change-health-care.html 
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Γηάγξακκα 4. Γαπάλεο πγείαο 2040.[9] 

 

2.4 Μειινληηθόο λνζνθνκεηαθόο ηνκέαο 

ην κέιινλ, ηα λνζνθνκεία ζα δηαδξακαηίζνπλ θξίζηκν ξφιν απέλαληη ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε κειινληηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Δπί ηνπ 

παξφληνο, έλαο βξαρίνλαο  νηθνδφκεζεο λνζνθνκείσλ  κπνξεί  λα  ηξνθνδνηεζεί  

απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηηο φιν 

θαη πεξηζζφηεξν μεπεξαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο λνζνθνκείσλ. Αλ θαη ε δηεζλήο 

νηθνλνκία  αλακέλεηαη λα επηβξαδχλεη ην ξπζκφ ηεο, ε ζπλερήο επέλδπζε ζηελ 

θαηαζθεπή λνζνθνκείσλ πξνζθέξεη κηα επθαηξία λα μαλαθηηάμεη ην λνζνθνκείν ζην 

ζρεδηαζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ θαη νη πξνζδνθίεο  ησλ  

επελδπηψλ. Ζ ηαηξηθή ηερλνινγία  ζα ζπλερίζεη λα  πξνρσξάεη. Σα εξγαιεία  ζα 

γίλνπλ κηθξφηεξα  θαη  πην θηλεηά,  επηηξέπνληαο ζηνπο  αλζξψπνπο λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πην εχθνια. Αιιά, αλ δελ ππάξρνπλ αξρέο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ησλ λνζνθνκείσλ, ε πξφνδνο κπνξεί απιά λα παγψζεη ζην 

status quo. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα λνζνθνκεία ζηηο ΖΠΑ έρνπλ δεη  κηα  

πηψζε  ζηνλ φγθν εζσηεξηθψλ αζζελψλ καδί κε κηα αληίζηνηρε αχμεζε εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ. Πξνβιέπεηαη φηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί. Απηή ε ζπλερήο ζηξνθή πξνο 

ην  πεξηβάιινλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ  έρεη νδεγεζεί ζε κεγάιν βαζκφ  απφ  ηηο 

πξνφδνπο  ζε  ειάρηζηα επεκβαηηθέο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο θαη αλαηζζεζία πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο αζζελείο λα αλαθάκςνπλ πην γξήγνξα. 

Απηή ε πξφβιεςε γηα ηα θξεβάηηα λνζειείαο κπνξεί λα είλαη εηδηθή γηα ηηο ΖΠΑ, 

αιιά ζα  είλαη  ε ίδηα  ζηηο  αλαπηπζζφκελεο ρψξεο  ιφγσ κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ: 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ  κε  απμεκέλεο 

απαηηήζεηο  γηα  ζπλδπαζκέλε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε [10]. 

2.4.1 Η πξνζαξκνγή θαη ε επειημία είλαη ην θιεηδί 

Σν απμαλφκελν θφζηνο    ηεο πγεηνλνκηθήο    πεξίζαιςεο  παξακέλεη  κηα  

ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα φιεο ηηο ρψξεο [11]. Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ησλ 

λνζνθνκείσλ είλαη καθξάλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

πγείαο, γηα λα ραιηλαγσγήζνπκε ην θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πξέπεη λα 

βειηηψζνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ. Οη ζεκεξηλέο λέεο 

λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε αληηθαηηθψλ 

θαη αληαγσληζηηθψλ απαηηήζεσλ εμεηδίθεπζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλέζεηο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, βέιηηζηεο θιηληθήο πνηφηεηαο 

θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

Ο θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη  ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ  γηα  έλα  λέν έξγν 

εγθαηάζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζηε κειινληηθή αγνξά θαη δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη εληαία ιχζε. H αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο θιηληθήο πνηφηεηαο θαη ησλ βέιηηζησλ επηδφζεσλ θφζηνπο ζα παξάζρεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο κειινληηθήο αγνξάο.  

Με ηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ πνπ δηαθαίλνληαη  αθφκα  ζην    λνζνθνκείν  ηνπ  

κέιινληνο,  ηα λνζνθνκεία πξέπεη λα κπνξνχλ  λα νινθιεξψζνπλ    

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο κε ιηγφηεξνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Πεξηζζφηεξεο  

ρεηξνπξγηθέο  πεξηπηψζεηο θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο  ζα  ζπλερίζνπλ  

λα  εκθαλίδνληαη  ζε  ρψξνπο εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

είλαη πην ειθπζηηθέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
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2.4.2 ηξαηεγηθέο επηηπρίαο ζην κέιινλ 

Ζ έθζεζε ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Ννζνθνκείσλ πξνζδηνξίδεη απηά πνπ πξέπεη λα 

θάλνπκε θαη αλέπηπμε ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηαο. πλέζηεζαλ φηη νη βαζηθέο 

κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο[12]: 

• Δπζπγξάκκηζε λνζνθνκείσλ, γηαηξψλ θαη άιισλ παξφρσλ πγείαο ζε φιε ηε 

παξνρή θξνληίδαο 

• Υξήζε ηεθκεξησκέλσλ πξαθηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ 

• Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ηεο παξαγσγηθφηεηαο  θαη δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε 

• Αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 

• πκκεηνρή θαη αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ θξνληίδαο 

παξφρσλ 

• Δθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηαηξψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

εγεηψλ 

• Δλίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επαλεπελδχζεσλ θαη 

ηελ θαηλνηνκία 

• πλεξγαζία κε ηνπο επελδπηέο  

• Πξνψζεζε κέζσ ζηξαηεγηθψλ ζελαξίσλ γηα νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ 

2.4.3 Δζηίαζε γηα ηα επόκελα 30 ρξόληα 

Μεξηθνί απφ ηνπο θνξπθαίνπο παξάγνληεο γηα ην παγθφζκην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηα επφκελα 30 ρξφληα αλαιχνληαη παξαθάησ [13]. 

Οη θνξπθαίεο αηηίεο ζαλάηνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ ν ππξήλαο καο. Οη θχξηεο αηηίεο 

ζαλάηνπ είλαη παξφκνηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη ηα λέα ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ αλάγθε γηα επίκνλε θαη αθιφλεηε πξνζνρή ζηηο θχξηεο αηηίεο  ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θάησ ησλ 5 εηψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε : 

 Νενγλά. Ο αξηζκφο ησλ λενγέλλεησλ ζαλάησλ κεηψλεηαη, αιιά κε βξαδχηεξν 

ξπζκφ απφ ηνπο ζαλάηνπο θάησ ησλ 5 εηψλ θαηά  ηε  κεηαλενγληθή πεξίνδν.  
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 Πλεπκνλία. Πλεπκνλία  αληηπξνζψπεπε  πεξίπνπ  ην 15% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζαλάησλ θάησ ησλ 5 εηψλ ην  2013,  θαη ε ζλεζηκφηεηα απφ πλεπκνλία  

έρεη  κεησζεί κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φ, ηη άιιεο θχξηεο αηηίεο ηεο παηδηθήο 

ζλεζηκφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εινλνζίαο, ηεο ηιαξάο θαη ηεο 

δηάξξνηαο [14].  

 Δινλνζία. Ζ κείσζε ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο απφ  453.000 παηδηά πνπ 

εθηηκάηαη φηη    πέζαλαλ  απφ εινλνζία ην 2013 ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία  

παγθφζκηα έθζεζε γηα ηελ εινλνζία ζε ιηγφηεξνπο απφ 100.000 ζαλάηνπο 

παηδηψλ είλαη εθηθηή [15]. 

 Με πγεηνλνκηθνί παξάγνληεο. Τπάξρνπλ νξηζκέλα αλαδπφκελα δεηήκαηα 

ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα πγείαο πνπ ρξεηάδνληαη επίζεο πξνζνρή εάλ 

απαηηείηαη έλα πγηέζηεξν απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, ηνλίδεηαη ν αληίθηππνο 

πνπ ζα έρεη ζηελ ζλεζηκφηεηα ε δηαηξνθή, ε αηνκηθή πγηεηλή, ε ζεμνπαιηθή 

βία θαη ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη άιινη ππνθείκελνη παξάγνληεο. 

 Οη επελδχζεηο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζα είλαη κία απφ 

ηηο θαιχηεξεο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ην κέιινλ. 

Απαηηείηαη κεγαιχηεξε έκθαζε  ζηελ  εθαξκνγή  θηλήηξσλ  θαη  ζηε   

δηαζθάιηζε θαιψλ ζπλζεθψλ  εξγαζίαο   πνπ κπνξνχλ λα  εληζρχζνπλ ηελ  

παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

 Αλάπηπμε Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ ζην  κειινληηθφ  ζελάξην πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο.  Ζ παγθνζκηνπνίεζε  θαη ε  πξφνδνο  ηεο ηερλνινγίαο 

έρνπλ κεηακνξθψζεη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, θαζηζηψληαο δηαδηθαζίεο φπσο νη απνκαθξπζκέλεο δηαγλψζεηο  κηα 

πην θνηλή πξαθηηθή. Ζ  παγθφζκηα αγνξά ηαηξηθνχ  ηνπξηζκνχ  εθηηκάηαη  

φηη  αμίδεη   55 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα,  θαη πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη θαηά 20% εηεζίσο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, νη αζθαιηζηέο  (ηδίσο νη 

απηναζθαιηζκέλεο  επηρεηξήζεηο)  παξέρνπλ  επηινγέο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηα ζρέδηά ηνπο σο ηξφπν κείσζεο ησλ δηθψλ ηνπο δαπαλψλ, ηνπιάρηζηνλ 

εθφζνλ ηνπο επηηξέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία [16]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : Καηλνηνκία θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ζηα λνζνθνκεία 

3.1 Δηζαγσγή 

H ηαηξηθή θαηλνηνκία (κε ηελ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερληθήο θξνληίδαο θαη 

βηνθαξκαθνινγίαο) βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ζην ηνκέα ηεο 

πγείαο. Σν ηαηξηθφ επάγγεικα θαηαιακβάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Χζηφζν, ηα λνζνθνκεία είλαη πνιχπινθνη νξγαληζκνί 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ έλα εθηεηακέλν θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θάζκα 

ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο [17]. 

ην επίθεληξν ησλ κειεηψλ είλαη ε ηαηξηθή θαηλνηνκία [17]. Ο φξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα ππνδειψζεη ηελ εηζαγσγή ή/θαη ηελ αλάπηπμε πιηθψλ ή 

άπισλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ή «θαξκαθεπηηθψλ» θαηλνηνκηψλ ζην επίθεληξν 

ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο λνζνθνκείνπ, δειαδή ηελ παξνρή ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο. ην πιαίζην απηήο ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ηξεηο ππννκάδεο: 1) βηνταηξηθή ή βηνθαξκαθνινγηθή θαηλνηνκία (λέα θάξκαθα, λέεο 

ρεκηθέο ή θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θ.ιπ.) 2) απηή ηαηξηθή θαηλνηνκία, δειαδή ε 

εηζαγσγή ηερληθψλ ζπζηεκάησλ, είηε βαζίδνληαη ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά είηε ζε 

δηάθνξα κηθξά είδε εμνπιηζκνχ είηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαγλσζηηθνχο ή 

ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο 3) άπιε ηαηξηθή θαηλνηνκία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

πξσηφθνιια επεμεξγαζίαο, ηηο δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο, θ.ιπ. [18]. 

3.2 Ιαηξηθή θαηλνηνκία θαη δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

Οη νηθνλνκνιφγνη αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ην δήηεκα ηεο ηαηξηθήο θαηλνηνκίαο απφ ηελ 

άπνςε ηνπ θφζηνπο πγείαο: ε ηαηξηθή θαηλνηνκία ζεσξείηαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, 

ζπρλά σο ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ εμήγεζε ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία. Έηζη, ε ηαηξηθή θαηλνηνκία εμεγεί ην ήκηζπ ηεο αχμεζεο ησλ ηαηξηθψλ 

δαπαλψλ ζηηο ΖΠΑ πάλσ απφ κηζφ αηψλα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο άιινη είλαη ηεο 

άπνςεο φηη ε απφηνκε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο 

φηη ε ζπιινγηθή ζεξαπεία πνιιψλ αζζελεηψλ έρεη κεηαθηλεζεί απφ ην ζηάδην 1 (κε 

ηερλνινγίεο) ζην ζηάδην 2 (ηερλνινγίεο ζηα κηζά ηνπ δξφκνπ), κε ην ζρεηηθφ πςειφ 

θφζηνο ηνπ [19]. 
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3.3 Σερλνινγία θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ θαη πιηθώλ 

ξνώλ 

Ζ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη εηζέιζεη πιένλ ζηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Μφλν αξγφηεξα 

εθαξκφζηεθε, πξψηνλ, ζε ηκήκαηα πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο (δηαρείξηζε ξνψλ 

πιηθψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηαηξνηερληθά ηκήκαηα . 

Οξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθψλ ή ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, πξνζδηνξίδεη ηέζζεξα μερσξηζηά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο [20]: 

• έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζζελψλ (πνπ πεξηιακβάλεη έλα δηνηθεηηθφ θαη έλα 

ηαηξηθφ ζηνηρείν) 

• ζχζηεκα δηαρείξηζεο εηζξνψλ παξαγσγήο (π.ρ. θαξκαθείν θαη άιιεο πξνκήζεηεο, 

θαζψο θαη πξνζσπηθφ),  

• έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη  

• έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγήο (ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ηε 

ιήςε ησλ αζζελψλ έσο ηελ απφξξηςε θαη ηελ ηηκνιφγεζε). 

3.4 NICTs πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε 

Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηαηξηθέο ηερλνινγίεο, δειαδή κε ηερλνινγίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή κπνξεί λα 

ιεθζεί ε θξνληίδα, είηε πξφθεηηαη γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία ή παξαθνινχζεζε. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο εκθαλίζηεθαλ πνιχ πην πξφζθαηα απφ εθείλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο [21]. 

Δίλαη ρξήζηκν, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, 

λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ δχν κεγάισλ νκάδσλ ηερλνινγηψλ: 1) πβξηδηθψλ ηαηξηθψλ 

ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ έλα ζηνηρείν NICT (Network for Information and Computer 

technology) πνπ πξνζηίζεηαη ζε άιια ηερλνινγηθά ζηνηρεία (ξνκπνηηθή, κεηαθνξέο 

θ.ιπ.) 2) NICTs πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εμ 

απνζηάζεσο (θπξίσο ηειεταηξηθή). 

Οη πβξηδηθέο ηαηξηθέο ηερλνινγίεο (δειαδή εθείλεο πνπ ζπλδπάδνπλ NICTs κε πην 

παξαδνζηαθέο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο πιηθψλ) έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν 
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πνιπάξηζκσλ κειεηψλ πνπ είλαη νπζηαζηηθά αλαιπηηθνχ/πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

(πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο, αλάιπζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο απφ νξγαλσηηθή άπνςε). 

Σα παξαδείγκαηα πνπ δηεξεπλψληαη ζπρλφηεξα πεξηιακβάλνπλ ηε κεραλνγξαθεκέλε 

δηάγλσζε, ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ηνλ απηφκαην δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηε 

βηληενζθφπεζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Οη απεηθνληζηηθέο ηερληθέο ζεσξνχληαη 

ζπρλά σο ε ηαηξηθή ηερλνινγία πνπ έρεη επσθειεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξφνδν 

ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ηνπ βίληεν.  

Ζ ηειεταηξηθή έρεη ήδε ηνπο ηδηαίηεξνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηεο, φπσο ε καηεπηηθή θαη, 

γεληθφηεξα, ε πεξηγελλεηηθφηεηα, αιιά επεξεάδνληαη θαη άιινη ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο, ησλ θιηληθψλ εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ θαη ησλ θέληξσλ ζεξαπείαο, ησλ θπιαθψλ θαη ησλ γεξνθνκείσλ. 

3.5 Ννζνθνκεία σο πάξνρνη ππεξεζηώλ θαη θόκβνη ζπζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Απηή ε έλλνηα ηνπ λνζνθνκείνπ αληηθαηνπηξίδεη κηα αιιαγή πξνζέγγηζεο, πνπ 

ζεκαηνδνηεί κηα κεηαηφπηζε καθξηά απφ ηελ ηερληθή πξννπηηθή πξνο άιιε πνπ δίλεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ππεξεζία θαη ηελ (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) ζρέζε 

εμππεξέηεζεο. Ο αζζελήο δελ είλαη απιψο έλαο αζζελήο πνπ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία, 

αιιά θαη θαηαλαισηήο ελφο ζχλζεηνπ ζπλφινπ ππεξεζηψλ, θαη πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηνχ ηνπ πειάηε, 

θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ [18]. 

Καηά ζπλέπεηα ε θαηλνηνκία ζηα λνζνθνκεία δελ είλαη έλα καχξν θηβψηην, φπσο ζηελ 

πξνζέγγηζε ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο. Οχηε είλαη απιψο ην άζξνηζκα ησλ πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ θαη ζεακαηηθψλ ηαηξηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη 

ή/θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα ηαηξηθή αξηζηνθξαηία, φπσο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ 

βιέπεη ην λνζνθνκείν σο έλα ζχλνιν ηερληθψλ θαη βηνθαξκαθνινγηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Δπίζεο, δελ έξρεηαη απιψο ζε έλα εμειηγκέλν θαη δηάρπην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, 

φπσο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο λνζνθνκεηαθήο πιεξνθφξεζεο. Δάλ ζέινπκε 

λα κηιήζνπκε γηα ηελ ζπλνιηθή θαηλνηνκία ζηα λνζνθνκεία, είλαη απαξαίηεην ζε 

απηήλ λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ λνζνθνκείσλ 

(ζηέγαζε, ηξνθνδνζία, θαζαξηφηεηα, κεηαθνξέο αζζελψλ θ.ιπ.) νη νπνίεο επίζεο 

παξακεινχληαη. 

Δάλ εμαηξεζνχλ απζηεξά νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο (ηαηξηθέο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ 
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πιεξνθνξηθή θαη πιηθνηερληθή) νη εθαηνληάδεο θαηλνηνκίεο πνπ απαξηζκνχληαη 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο πέληε θαηεγνξίεο: 

• Οξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη, πξψηνλ, φιεο νη 

πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κε 

ηαηξηθψλ λνζνθνκεηαθψλ ηκεκάησλ: ε άξζε ησλ νξίσλ ησλ ηκεκάησλ,  ε 

νξγαλσηηθή "ηζνπέδσζε",  ε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή 

αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα λέεο ιεηηνπξγίεο ζε ηνκείο φπσο ε ηξνθνδνζία, ε 

ζηέγαζε, ηα θαηαζηήκαηα, ε ζπληήξεζε, ε δηαρείξηζε θ.ιπ. Πεξηιακβάλνπλ 

επίζεο φιεο ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο [22]. 

• Γηαρεηξηζηηθέο θαηλνηνκίεο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη λέεο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο, π.ρ. λέεο ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηερληθέο θαη 

δηαδηθαζίεο, λέεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, φπσο ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ πειαηψλ, ε εηζαγσγή πξνζεγγίζεσλ 

ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

• ρεζηαθέο ή ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θχζε ηεο δηεπαθήο κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, φπσο 

βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αζζελψλ, δηαρείξηζε ησλ 

ξνψλ ησλ αζζελψλ, κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο, ζηέγαζε γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ αζζελψλ θ.ιπ.. 

• Κνηλσληθέο θαηλνηνκίεο. Κνηλσληθή θαηλνηνκία νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

βαζίδεηαη ζε θνηλσληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη επίζεκνπο θαη άηππνπο 

ζπκβηβαζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην 

ζπληνληζκφ θαη ηα θίλεηξα. Έηζη, απηέο νη θαηλνηνκίεο δηακνξθψλνπλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ ζηάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηελ άζθεζε εμνπζίαο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

• Καηλνηνκίεο ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο.  Απηφ ην είδνο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη 

ηε δεκηνπξγία (ζε λέεο θαη πξσηφηππεο κνξθέο) ηδηαίηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο δεκφζηεο αξρέο, άιιεο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.  

Δδψ θαη κεξηθά ρξφληα, ηα λνζνθνκεία αλνίγνπλ φιν θαη  πεξηζζφηεξν ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. θνπφο ηνπ αλνίγκαηνο απηνχ είλαη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ, 



ειίδα | 40 

 

θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ εληνπηζκνχ ησλ αιιαγψλ θαη ε πξφβιεςε ησλ 

αιιαγψλ ζηε δήηεζε θαη ε θχζε ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ. 

Οη θαηλνηνκίεο ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο, πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν πνιχπινθεο κνξθέο (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε λέα ζρέζε, ηνλ ζθνπφ απηήο ηεο ζρέζεο θ.ιπ.). πλεπψο, νη 

απινχζηεξεο θαηλνηνκίεο ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο είλαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο. Μπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: ζπκθσλίεο 

γηα ηελ θνηλή ρξήζε βαξένο εμνπιηζκνχ (ηαηξηθνχ ή πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ), 

ζπκθσλίεο γηα ηελ απφ θνηλνχ απφθηεζε ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ, ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ 

λνζνθνκείσλ θαη πψιεζε ππεξεζηψλ ζε άιια λνζνθνκεία ή ζε επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνχο ζε άιινπο ηνκείο. Μηα ζεηξά απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα αλήθνπλ εδψ: ηξνθνδνζία, ππεξεζίεο πιπληεξίνπ θαη 

logistics, θαζψο θαη θαηάξηηζε, παξνρή ζπκβνπιψλ, ελνηθίαζε εθηφο ησλ ρψξσλ γηα 

ζπλέδξηα ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ. Οη πην ζχλζεηεο θαηλνηνκίεο ζηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο αθνξνχλ ηα δίθηπα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γεκηνπξγνχληαη 

φιν θαη πην δηαθνξεηηθά δίθηπα, επίζεκα ή αλεπίζεκα, νινθιεξσκέλα ή κε άιιν 

ηξφπν θαη εμαξηψληαη (ή φρη) απφ ηε ρξήζε NICTs. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην 

λνζνθνκείν σο πάξνρνο ππεξεζηψλ απνηειεί φιν θαη πεξηζζφηεξν κέξνο ελφο 

δηθηχνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ [23]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 :  Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (ΙνT – internet 

of things) ζηελ πγεία θαη  αλάιπζε κεγάισλ  δεδνκέλσλ  

ζηελ  πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

4.1 Γεληθά   

Όληαο έλα  ζηνηρείν  ηεο βηνκεραλίαο 4.0,  ην IoT  (Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ) έρεη  

ιάβεη  απμεκέλε  πξνζνρή  απφ ηδηψηεο ρξήζηεο,  επηρεηξεκαηίεο  θαη  εξεπλεηέο. Ο  

φξνο  Internet of  Things  δελ  είλαη  ηφζν  απιφο  φζν ε ζεκειηψδεο  ηδέα ηνπ, πνπ 

είλαη ε    ζχλδεζε  κηαο  πνηθηιίαο πξαγκάησλ  ή  αληηθεηκέλσλ ζε   έλα  δίθηπν  αλά  

πάζα  ζηηγκή  θαη  ζε νπνηνδήπνηε  κέξνο [24]. Ο φξνο Internet of Things απνδφζεθε 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 απφ ηνλ Kevin Ashton [25]. 

4.2 Γηαδίθηπν  ησλ  πξαγκάησλ   

Σν παξφλ  θεθάιαην  παξνπζηάδεη  κηα  επηζθφπεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ  Πξαγκάησλ  

(IoT) θαη ηεο αλάιπζεο κεγάισλ  δεδνκέλσλ  ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Ζ  αιπζίδα  εθνδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο    

εηζάγεηαη    πξνθεηκέλνπ   λα  θαηαλνεζεί  ε  ξνή ηνπ πιηθνχ  θαη ησλ πιεξνθνξηψλ  

θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σν IoT απνζθνπεί  

ζηνλ εληνπηζκφ,  ηελ παξαθνινχζεζε  θαη ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο αληηθεηκέλσλ θαη  

αηφκσλ, ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ  θαη  ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ ,γηα  

πεξαηηέξσ  αλάιπζε,  φπνπ ε  αλάιπζε  κεγάισλ  δεδνκέλσλ δηαδξακαηίδεη   

ζεκαληηθφ  ξφιν [26]. 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη ππεξεζίεο πγείαο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο αληηκεησπίδνπλ 

ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο, φπσο  γηα παξάδεηγκα, ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο, ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο αχμεζεο ησλ ρξφλησλ ή/θαη πνιιαπιψλ παζήζεσλ θαη 

ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Δπηπιένλ, νη 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα θαη κηα εληαία 

πξνζέγγηζε ζπληαγνγξάθεζεο δελ ιεηηνπξγνχλ θαιά. ην πιαίζην απηφ, ε ρξήζε ηνπ 

IoT ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αληηκεησπίδεη πνιιέο απφ απηέο ηηο 

πξνθιήζεηο πξνζθέξνληαο ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• Απξφζθνπηε ελνπνίεζε κε δηάθνξεο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο 
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• Τπνζηήξημε επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο κεγάισλ δεδνκέλσλ 

• Δμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

• Τπεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ βαζίδνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

• Πνζνηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο απφ 

ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

• Γηαδξαζηηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αζζελψλ 

• Παληαρνχ παξνχζα πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

• Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην IoT ζα δηαηαξάμνπλ 

ηνλ θιάδν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξνζθέξνληαο δηάθνξεο ππεξεζίεο. Οη 

ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα εμππεξεηεζνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα: 

• Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο 

• Με θιηληθά πεξηβάιινληα αζζελψλ 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα επηζεκαίλεη κεξηθέο θχξηεο εθαξκνγέο απηψλ ησλ δχν 

πεξηβαιιφλησλ θαη παξνπζηάδεη κηα ιίζηα πηζαλψλ ππεξεζηψλ ζε θάζε έλα απφ ηα 

πεξηβάιινληα: 

Οη παξαθάησ είλαη νη βαζηθνί ππνηνκείο ηνπ IoT ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε: 

Έμππλα λνζνθνκεία: ε παγθφζκην επίπεδν, ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηα λνζνθνκεία είλαη ππεξπιήξε κε αζζελείο. Δπίζεο, έρνπλ 

έιιεηςε πφξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ θαη 

εμνπιηζκνχ). Ζ θαηάζηαζε είλαη πξαγκαηηθά άζρεκε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ, φπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ πξφζβαζε 

ζε εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ην πιαίζην απηφ, νη απνκαθξπζκέλεο 

ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζην IoT, φπσο ε απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θαη ε 

ηειεταηξηθή, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε πνιιέο βαζηθέο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  



ειίδα | 43 

 

 

Γηάγξακκα 5. Δθαξκνγέο ηνπ IoT.
13

 

Δπίζεο, ε εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε ρξφληεο παζήζεηο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηφζν γηα ηνπο 

αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Σα έμππλα θαη 

ζπλδεδεκέλα αζζελνθφξα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο άκεζεο θαη έθηαθηεο 

αλάγθεο ζην ζηφιν θαη λα κεηψζνπλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. ε έλα ρεηξνπξγείν, νη ζπλδεδεκέλνη γηαηξνί (ηνπηθά θαη 

εμσηεξηθά), ην πξνζσπηθφ θαη νη ηαηξηθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα 

θαιχηεξν θαη νκαιφηεξν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ 

ζηα λνζνθνκεία κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κέζσ ησλ εθαξκνγψλ IoT. 

 Κιηληθέο: Πνιινί άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζε έλαλ γεληθφ ηαηξφ (GP) ή ζε κηα θιηληθή 

γηα ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο [27]. Απηνί νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

πγείαο κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ απφ ηε ρξήζε εθαξκνγψλ IoT. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο γεληθφο ηαηξφο κπνξεί λα δεη θαη λα αλαιχζεη νπζηαζηηθά ηελ 

έθζεζε παζνινγίαο ηνπ αζζελνχο, ε νπνία εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη αζζελείο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ζπδεηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα παξά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Οη θιηληθέο κπνξνχλ 

λα επαιεζεχζνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηνπο αζζελείο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.  Ζ δηαρείξηζε ξαληεβνχ ζε θιηληθέο είλαη κηα παγθφζκηα πξφθιεζε. ηελ 

Αγγιία, πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα ξαληεβνχ εηεζίσο ράλνληαη, ην νπνίν θνζηίδεη ζηελ 

Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο (NHS) εθαηνκκχξηα ιίξεο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα 

                                                
13 https://smartsupplychains.ai/2020/03/04/iot-in-healthcare-an-introduction/ 
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βειηησζεί απφ εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζην IoT. 

 Με θιηληθά πεξηβάιινληα αζζελώλ: Γχν πηζαλέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ IoT ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ - ν αζζελήο θαη ην έμππλν ζπίηη. Δδψ, ην έμππλν ζπίηη ζα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε αζζελείο νπνηεδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε [28]. Ζ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε κηαο ζπληαγνγξαθνχκελεο 

παξέκβαζεο, φπσο ε θπζηνζεξαπεία, κπνξεί λα γίλεη κέζσ κηαο ζπλδεδεκέλεο 

εθαξκνγήο αζζελνχο. Δπίζεο, νη αζζελείο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο, φπσο νη ππελζπκίζεηο γηα λα πάξνπλ ην θάξκαθν.  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε 

ειηθησκέλνπο απνηειεί πξφθιεζε παγθνζκίσο. Οη έμππλεο νηθηαθέο ιχζεηο κπνξνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη λα πξνζθέξνπλ λέεο ππεξεζίεο ζε 

απηνχο ηνπο ηδηαίηεξα επάισηνπο αλζξψπνπο κέζσ ηεο αλίρλεπζεο πηψζεο, ησλ 

ππελζπκίζεσλ θαξκάθσλ, ηεο ηειεταηξηθήο θαη ηεο γεληθφηεξεο ππνβνεζνχκελεο 

δηαβίσζεο. 

4.3 Δπηζθόπεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο 

Ζ ζεκεξηλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο  είλαη  

πνιχ  πην  πεξίπινθε απφ φ, ηη  ήηαλ  πξηλ απφ  20  ρξφληα [29]. Δθηφο  απφ    ηα 

λνζνθνκεία  θαη  ηνπο αζζελείο, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβαλφηαλ  ζε 

δηάθνξνπο  ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Σα κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο  κπνξνχλ λα  ρσξηζηνχλ    ζε  ηέζζεξηο  κεγάιεο  

νκάδεο,  δειαδή   

• παξαγσγνχο   

• αγνξαζηέο   

• παξφρνπο     

• αζζελείο  

Οη παξαγσγνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαζθεπή ηαηξηθψλ    

εθνδηψλ, ρεηξνπξγηθψλ πξνκεζεηψλ, ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη  

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη αγνξαζηέο  είλαη  κεζάδνληεο  πνπ  δηαηεξνχλ  ην 

απφζεκα  θαη  παξαδίδνπλ  ηα  ζσζηά  πξντφληα εγθαίξσο ζηνπο πειάηεο. Ζ  

πιεηνλφηεηα ησλ πξντφλησλ πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο  θαηαλέκεηαη  κέζσ  
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ρνλδξεκπφξσλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο. Οη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

αλαθέξνληαη  ζε  φζνπο εξγάδνληαη απεπζείαο  κε αζζελείο. Οη πάξνρνη  

πεξηιακβάλνπλ  λνζνθνκεία,  θιηληθέο,  θπζηνζεξαπεπηέο, θαξκαθεία νινθιεξσκέλα 

δίθηπα  παξάδνζεο  θαη  νίθνπο επγεξίαο. Δθηφο  απφ  ηνπο παξαγσγνχο,  ηνπο 

αγνξαζηέο  θαη  ηνπο παξφρνπο,  άιια  ζηνηρεία    φπσο νη αζθαιηζηηθέο  εηαηξείεο, νη 

θπβεξλεηηθέο  πνιηηηθέο  θαη νη ξπζκηζηηθνί  νξγαληζκνί  ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ 

πνιππινθφηεηα  ηεο αιπζίδαο. 

4.4 Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο   

Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο  αιπζίδαο  αθνξά    ηε δηαρείξηζε  ησλ  ηξηψλ  ξνψλ  

ζηελ  αιπζίδα:  ξνή πιηθψλ,  ξνή πιεξνθνξηψλ  θαη  ξνή ρξεκάησλ. ηνλ 

βηνκεραληθφ ηνκέα ε  ξνή  ηνπ  πξντφληνο  μεθηλά  απφ  ηνλ  θαηαζθεπαζηή  θαη 

θηάλεη ζηνπο  ηειηθνχο ρξήζηεο    κέζσ  δηαθφξσλ  δηαχισλ,  αλάινγα κε ηνλ ηχπν  

ηνπ  πξντφληνο  ή  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Με  ηα ζηνηρεία πγείαο, ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ  πξέπεη λα  θπιήζεη  νκαιά  απφ  ηνλ  πξνκεζεπηή ζηνλ  πειάηε  θαη  ην 

αληίζηξνθν.  Χζηφζν,  ιφγσ δηαθφξσλ   παξαγφλησλ,  φπσο  ε πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο  θαη  ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο  ζην δίθηπν πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο, ε 

αμηνπηζηία  θαη ε  εγθπξφηεηα  ησλ  δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία  είλαη  δχζθνιν λα  

δηαηεξεζεί. Κάζε  κέξνο  ζην  δίθηπν  έρεη  δηαθνξεηηθνχο  ηξφπνπο ρξήζεο  ησλ  

δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία. Οη παξαγσγνί  ρξεηάδνληαη  δεδνκέλα  πγείαο γηα λα 

αλαιχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ θαξκάθσλ ζηε ζεξαπεία ησλ  

ζπκπησκάησλ,   θαζψο θαη δεδνκέλα  ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ησλ  παξελεξγεηψλ 

απφ  έλα δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ [30]. Οη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  κπνξνχλ λα  

ρξεζηκνπνηνχλ  ηζηνξηθά  δεδνκέλα  πγείαο ζε δηαδηθαζίεο  εμέηαζεο   ηεο πγείαο,  

ελψ  νη αζζελείο πνπ επηζπκνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε θξνληίδα ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαιχηεξα  δεδνκέλα.  Πξνθεηκέλνπ  λα  παξαζρεζνχλ ζε φια  ηα κέξε    πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ πγεία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηα  EHRs (Electronic Health Records)  

πηνζεηνχληαη  επξέσο  ιφγσ  ησλ  πνηθίισλ  θιηληθψλ  νθειψλ πνπ πξνζθέξνπλ [31]. 

Έλα ζχζηεκα  EHR αλαθέξεηαη  ζε  ηζηνξηθά    ειεθηξνληθά  αξρεία, ζχζηεκα πνπ 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πγείαο γηα έλαλ αζζελή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, δεηήκαηα πγείαο ηνπ αζζελή, θάξκαθα, εμεηάζεηο πγείαο, ζέκαηα 

απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη πιήξε ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή. Σν EHR επηηξέπεη νη 

πιεξνθνξίεο λα αληαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά κεηαμχ ησλ κεξψλ έηζη ψζηε λα δίλεη 
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έγθαηξα ηε ζεξαπεία ζην ρξφλν πνπ πξέπεη. Λφγσ ηνπ απηνκαηηζκνχ, ην EHR 

δηεπθνιχλεη ηε κείσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ θπζηθψλ εγγξάθσλ θαη επηηξέπεη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή. Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε 

πιενλεθηήκαηα ζηελ  πηνζέηεζε ην EHR είλαη ε δεκηνπξγία βειηησκέλσλ θιηληθψλ 

απνηειεζκάησλ ζε φξνπο ιηγφηεξσλ θιηληθψλ ζθαικάησλ, κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ 

κέηξεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηειηθά θαιχηεξε πνηφηεηα θξνληίδα πγείαο. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ EHR έρεη ζπκβάιιεη  θαηά 78% ζηε 

βειηίσζε ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ ηεο βειηίσζεο ηεο θξνληίδαο ην 

EHR έρεη βνεζήζεη ζηελ κείσζε κε απαξαίηεησλ θιηληθψλ ηεζη κε απνηέιεζκά ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο [32]. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ αηζζάλζεθε ηθαλνπνίεζε φηαλ γηαηξνί εκθαλίζηεθαλ θαη 

άθνπγαλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ήηαλ αθνζησκέλνη ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζηηθνπνηήζνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο EHR 

[33].  

Παξφιν πνπ ηα EHR  έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε 

ησλ δεδνκέλσλ  πγείαο  ππάξρεη  κηα κεγάιε  πξφθιεζε  γηα  θάζε  ζχζηεκα EHR θαη 

απηφ είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα [34]. Ζ γεληθή έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

αλαθέξεηαη ζηε δηαζχλδεζε  θαη  ηελ  ηθαλφηεηα  αληαιιαγήο    πιεξνθνξηψλ  κεηαμχ  

δχν  ή  πεξηζζφηεξσλ  θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ [35]. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα  ζηελ  

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα αληαιιαγήο, επηθνηλσλίαο θαη  

ρξήζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ελφο άιινπ, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  ζηα  άηνκα 

θαη ζην θνηλφ. Ζ  δηαθίλεζε ησλ  δεδνκέλσλ πγείαο κεηαμχ  ησλ ζπζηεκάησλ  θαη  

ησλ νξγαλψζεσλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε δηάθνξνπο θαλφλεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο : 

• Γηαηήξεζε ηεο έλλνηαο θαη  ηνπ  ζθνπνχ  ησλ  δεδνκέλσλ. 

• πλεπήο  παξνπζίαζε  δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε  δηαθνξεηηθά  ζπζηήκαηα 

ελεκέξσζεο. 

• πλεθηηθφ  ζχζηεκα   ειέγρσλ  πνπ ππνζηεξίδνπλ  παξφκνηεο  δξάζεηο ζε φιεο  

ηηο  εθαξκνγέο. 

• Αζθαιή  θαη  νινθιεξσκέλα  δεδνκέλα  πνπ  ρνξεγνχλ  άδεηα  ζε  

ζπγθεθξηκέλα  άηνκα  θαη  πξνγξάκκαηα. 
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• Πξνζηαζία ησλ  ηδησηηθψλ  πιεξνθνξηψλ ηνπ αζζελνχο. 

• πλέπεηα  ζην  βαζκφ  πνηφηεηαο,  απφ ηελ άπνςε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο  θαη  ηεο  αληαπφθξηζεο. 

Απηφ είλαη ην πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα λα 

επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθηχσζεο. Οη 

δηαιεηηνπξγηθνί EHR πξέπεη λα πιεξνχλ απηέο ηηο απαηηήζεηο θαηά ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ ελφο λνζνθνκείνπ ή δηαθνξεηηθψλ 

λνζνθνκείσλ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςηλ:  

• ην πεξηερφκελν ησλ αληαιιαζζφκελσλ δεδνκέλσλ,  

• ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ  

• θαη ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ  

Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηά εκπφδηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ EHR. Οη EHR έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ρξήζηε [31]. Γειαδή, θάζε θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο εθαξκφδεη 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ησλ EHR αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο, αθφκε θαη αλ ην ζχζηεκα EHR παξέρεηαη απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή, ην νπνίν απνηειεί πξφθιεζε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ 

παξνπζίαζε δεδνκέλσλ ζην ρξήζηε ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ηειεπηαία έθδνζε. 

Δπηπιένλ, θάζε ηζηφηνπνο κπνξεί λα απαηηεί εηδηθή πξνζαξκνγή φζνλ αθνξά ηε 

ζεκαζία ησλ παξνπζηαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηε δηαηχπσζε ή ηε ζεηξά ελφο 

ηππνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ επηινγψλ σο απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Δπηπιένλ, έλαο γηαηξφο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πνιινχο ξφινπο ζην ίδην 

λνζνθνκείν θαη σο εθ ηνχηνπ λα δεηήζεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα ηαηξφο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ελφο αζζελνχο θαη 

δεπηεξεχσλ εηδηθφο γηα έλαλ άιιν. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο αλάζεζεο εξγαζίαο θαη ε 

επζχλε δπζρεξαίλνπλ ηελ έγθξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζηα αξρεία πγείαο. 

Ζ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

ζην πεξηβάιινλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γελ επεξεάδεη  κφλν ηνπο παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ  πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,  

αιιά νη αζζελείο είλαη επίζεο  πεξηνξηζκέλνη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ζηελ 

πξφζβαζή ηνπο  ζηα ηαηξηθά ηνπο αξρεία. Ο θιάδνο ηεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

είλαη ηδηαίηεξα θαηαθεξκαηηζκέλνο ζηε  θχζε ηνπ. Καζψο ηα πξνβιήκαηα πγείαο 
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κπνξεί λα εκθαληζηνχλ μαθληθά θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο δσήο θάπνηνπ, θαη ηψξα 

ππάξρεη  κεγαιχηεξε κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ πάξνρν ζηνλ άιιν, νη αζζελείο κπνξεί 

λα  δπζθνιεχνληαη πνιχ λα έρνπλ  πξφζβαζε ζηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα ηνπο θαη λα  

εμεηάδνπλ ηα ηαηξηθά ηνπο  αξρεία. ηελ επνρή ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο  

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, νη αζζελείο επηζπκνχλ λα  ειέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο. 

Δπνκέλσο,  είλαη ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν ζχζηεκα πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζην φθεινο  γηα ηνλ αζζελή. Έλα  λέν ζχζηεκα ζα θαζηζηά ηα  δεδνκέλα δηαζέζηκα 

θαη  πξνζβάζηκα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε,  επηιχνληαο ηαπηφρξνλα ην δήηεκα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Υσξίο   δηαιεηηνπξγηθφηεηα, θαη κε δηαζθνξπηζκέλα δεδνκέλα,  

είλαη αδχλαην λα δεκηνπξγεζεί κηα  νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή θαη λα απνθηεζνχλ 

πιεξνθνξίεο [34]. 

4.5 Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT) ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο   

Σν IoT έρεη   ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γηα κεγάιν  

ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πγείαο πνπ βαζίδνληαη ζην IoT έρνπλ   

ζρεδηαζηεί  γηα λα εληνπίδνπλ, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα επηθπξψλνπλ  αληηθείκελα  

θαη αλζξψπνπο, λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηήξεο γηα  ζπγθεθξηκέλνπο  ζθνπνχο (ζεξκνθξαζία,   θαπλφο, 

θ.ιπ.). Απηέο νη  εθαξκνγέο  κπνξνχλ λα  ηαμηλνκεζνχλ    ζε  δχν  ηκήκαηα:  θιηληθή  

θξνληίδα θαη  ηειερεηξηζκφο.  

4.5.1 Κιηληθή Φξνληίδα 

Σν IoT παξέρεη κηα ππνδνκή γηα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο αζζελείο. Πνιιέο 

λνζνθνκεηαθέο ζπζθεπέο πιένλ  ζπλδένληαη κε αηζζεηήξεο πξνθεηκέλνπ ζπλερψο λα 

παξαθνινπζνχλ ηνπο αζζελείο, ηελ πγεία ηνπο θαζψο θαη ηνπο δείθηεο πγείαο απηψλ 

φπσο ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ην επίπεδν ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα, ηελ θαξδηαθή 

ιεηηνπξγία, ην επίπεδν ρνιεζηεξφιεο θαη άιια δεδνκέλα.  

Σα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαδίδνληαη ζε κηα  θεληξηθή ζπζθεπή  φπσο 

έλαο ππνινγηζηήο ή έλα θηλεηφ ζε έλα αζχξκαην δηθηχνπ φπνπ ηαμηλνκνχληαη θαη 

αλαιχνληαη. Σν IoT βνεζά ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη εθ 

κέξνπο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κέζσ κηαο 

απηφλνκεο ζπλερνχο ξνήο πιεξνθφξεζεο αληί ηνπ λα εθηεινχληαη επαλαιεπηηθέο 

εξγαζίεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη ην IoT εληζρχεη ηελ 
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πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξέρνληαο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο κε 

ρακειφηεξν ζρεηηθά θφζηνο [36]. 

4.5.2 Σειερεηξηζηήξην 

 Οη αζχξκαηεο ιχζεηο  IoT  θαζηζηνχλ δπλαηή  ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ  

αζζελψλ αλά  πάζα  ζηηγκή  θαη ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζή  ηνπο. Έλα  

δίθηπν   ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο θαη αζχξκαηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  δηεπθνιχλεη  

ηε  ζπιινγή ηνπ πιήξνπο ζρεδηαγξάκκαηνο  πγείαο  ελφο  αζζελή,  ην νπνίν κπνξεί λα  

είλαη  κηα  θαηεπζπληήξηα γξακκή  πξνο ηηο  ζπζηάζεηο  γηα ηελ επεμεξγαζία θαη  ηελ 

θαηάιιειε  ηαηξηθή..  Οη γηαηξνί  θαη νη λνζνθφκεο  κπνξνχλ λα   θξνληίζνπλ   θάζε  

δσηηθφ  ζεκείν  θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  αξρεία γηα λα   απνθχγνπλ  νπνηαδήπνηε  

ιαλζαζκέλε  δηάγλσζε  ή θαθή ρξήζε ηεο ηαηξηθήο. πζηήκαηα αλίρλεπζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time tracking) ρξεζηκνπνηνχλ  RFID  (Radio-frequency 

identification) tags (εηηθέηεο) θαη κπνξνχλ λα  ζπλερίζνπλ  λα παξαθνινπζνχλ   ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν  ηε  ζέζε  θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαζψο  επίζεο  θαη  ηνπ  

πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ [37].     

Οη  εηηθέηεο  κπνξνχλ λα    ζπλδεζνχλ  κε  ηαηξηθφ  εμνπιηζκφ  ή  κε βξαρηνιάθη ηνπ  

αζζελνχο,  γλσξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ πξνζδηνξηζκφ  ηεο ζέζεο  ησλ  

αληηθεηκέλσλ κε εηηθέηα. Δηζη, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ην  ζχζηεκα  

κπνξεί λα  βνεζήζεη  ζηνλ  εληνπηζκφ ηεο αθξηβνχο  ζέζεο  ελφο αζζελνχο φπνπ  

απαηηείηαη    άκεζε  ζεξαπεία  ή  κπνξεί λα  εηδνπνηήζεη  ηνπο θξνληηζηέο  εάλ  έλαο 

αζζελήο  θχγεη απφ ην λνζνθνκείν  ρσξίο  άδεηα. Μηα άιιε  εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο  RFID  είλαη  ζηνλ  εληνπηζκφ ησλ  ζπληαγνγξαθνχκελσλ  θαξκάθσλ. 

Μηα εηηθέηηα  RFID  πεξηέρεη  ηηο πιεξνθνξίεο γηα  ηνλ αξηζκφ παξηίδαο, ηελ  loT  

εκεξνκελία   ιήμεο  θαη  θάζε  ζεκείν  επαθήο απφ  ηνλ  θαηαζθεπαζηή  ζην  

θαξκαθείν δηαλνκήο, επηηξέπνληαο ηνλ έιεγρν  πνηφηεηαο    θαη  απνζεκάησλ. 

4.6 Πξνθιήζεηο  εθαξκνγήο ηνπ IoT 

4.6.1 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

χκθσλα κε ην HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) 

ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο «ε ηθαλόηεηα 

δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ λα επηθνηλσλνύλ, 

λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

αληαιιάμεη. Τν ζρήκα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ηα πξόηππα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 

ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε θιηληθνύο, γηαηξνύο, 
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εξγαζηήξηα, λνζνθνκεία, θαξκαθεία, θαη αζζελείο, αλεμάξηεηα από ηελ εθαξκνγή ή ηνλ 

πξνκεζεπηή» 
14

.  

Απηή είλαη ε βαζηθή βάζε ιεηηνπξγίαο ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ππνινγηζηή,   

θαζψο νη ππνινγηζηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν  ζε  peer-to-peer  βάζε. 

Χζηφζν,  ε επίηεπμε  δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  κεηαμχ  ζπζθεπψλ  πνπ βαζίδνληαη ζην 

IoT  είλαη  πην  δχζθνιε. Κάζε  ζπζθεπή  ζρεδηάδεηαη    κε  έλα  δηαθνξεηηθφ  εχξνο 

δψλεο,  έλα επίπεδν αζθαιείαο θαη ην πνζφ  θαηαλάισζεο ηζρχνο, κε  απηφλ ηνλ 

ηξφπν  απαηηψληαο  έλα  δηαθξηηηθφ θαη ηππνπνηεκέλν ζηξψκα επηθνηλσλίαο. 

 

Γηάγξακκα 6. Ζ Δμέιημε ηνπ IoT [37]. 

 Έλα  δίθηπν  IoT  ζπλδπάδεη  έλα  ηεξάζηην  αξηζκφ ζπλδεδεκέλσλ  πξαγκάησλ,  έηζη 

ψζηε κηα  θνηλή  δηακφξθσζε  πνπ  πιεξνί ηηο απαηηήζεηο φισλ  ησλ ζπζηαηηθψλ    

ζέηεη  κηα  πξφθιεζε  γηα  φινπο ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πιεξνθνξηθήο . Απφ ηελ  

άιιε  πιεπξά, ην IoT  αλαπηχζζεηαη  κε ηαρείο ξπζκνχο  σο    απαξαίηεηε  ζπλέπεηα 

ηεο   επνρήο ηεο ςεθηαθήο  ηερλνινγίαο , ε νπνία  δηεπξχλεηαη ζε φιν  θαη  

πεξηζζφηεξεο  ζπζθεπέο  λα  επηθνηλσλνχλ  κεηαμχ    ηνπο.  Γηα ηελ  νκαιή  θαη  

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αζχξκαηνπ  δηθηχνπ, ην  δήηεκα  ηεο  

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  πξέπεη  λα    αληηκεησπηζηεί. 

4.6.2 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

Σν IoT αιιάδεη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Ζ 

                                                
14 https://www.himss.org/previous-himss-interoperability-definitions  

https://www.himss.org/previous-himss-interoperability-definitions
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ζσζηή   δηαρείξηζε  δεδνκέλσλ  πνπ  εμαζθαιίδεη  πιήξε,  αθξηβή  θαη  ζπλεπή  

δεδνκέλα  ζε  δηάθνξεο  ζπζθεπέο  θαη  ζπζηήκαηα  απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα 

επηηπρίαο ζε έλα δίθηπν IoT. Ζ πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο έρεη αλαγλσξηζηεί  

φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, νδεγψληαο έηζη ζε  

ρακειφηεξε  αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ IoT  έγθξηζε ζα πξέπεη λα  ζπκβάιεη  ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνθπγή  

ππνθεηκεληθψλ  ζθαικάησλ. Ζ  δηαζχλδεζε  κεηαμχ  εηεξνγελψλ  ζπζθεπψλ  απαηηεί     

ηελ θνηλή ρξήζε  ελφο  ηεξάζηηνπ  φγθνπ  δεδνκέλσλ  απφ  δηαθνξεηηθέο  πεγέο  ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ  δηάζηεκα, θαη  απηφ  θαίλεηαη  λα  απνηειεί   επηβάξπλζε  γηα  ηηο 

εθαξκνγέο IoT . H απνζήθεπζε, ε αλάιπζε θαη ν έιεγρνο ηνπ φγθνπ ησλ 

παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επηδφζεηο γίλνληαη 

θξίζηκα. 

4.6.3 Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη  αζθάιεηα 

Κάζε θνξά πνπ έλαο ππνινγηζηήο ζπλδέεηαη κε ην δηαδίθηπν,  ππάξρεη  ε  πηζαλφηεηα  

φηη  ζα  δερζεί επίζεζε απφ αλψλπκα άηνκα ή θαθφβνπιν ινγηζκηθφ  θαη ηα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα θιαπνχλ, λα ηξνπνπνηεζνχλ  ή λα θαηαζηξαθνχλ  εάλ  ρξεζηκνπνηείηαη   

αλεπαξθήο  κέζνδνο  πξνζηαζίαο  ηεο  αζθάιεηαο [38]. Σν IoT  ζπάεη  ηα εκπφδηα 

κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ γηα  ηηο κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη  ζπλζήθεο  

γηα  θπβεξλνεπηζέζεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο  νπνίνπο έλα δίθηπν IoT  

είλαη    επάισην  ζηα θπβεξλνεγθιήκαηα,  φπσο έιιεηςε  επνπηείαο  ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ IoT,  έιιεηςε πνιχπινθσλ  αζθαιψλ    κεζφδσλ  ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ  

ζηνηρείσλ ηνπ IoT  θαη ησλ αζχξκαησλ  πεξηβαιιφλησλ  πνπ νδεγνχλ  ζε  εχθνιε  

ζσκαηηθή  επίζεζε. Οξηζκέλα  δσηηθά  πξνβιήκαηα  ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

δηθηχσλ IoT  αθνξνχλ  ηε  δηαρείξηζε ηεο  πξφζβαζεο  δεδνκέλσλ,  ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ,  ηελ έγθξηζε  θαη ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο  ησλ  αληαιιαζζφκελσλ  

δεδνκέλσλ. Μηα  επίζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα  ζε  έλαλ  θφκβν  ηνπ  δηθηχνπ κπνξεί 

εχθνια  λα  γεθπξψζεη  δηαδνρηθά πξνβιήκαηα ζε νιφθιεξν  ην  δίθηπν [39].  

Δπηπιένλ, κεγάιεο πνζφηεηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβάλνπλ 

πξνζσπηθέο θαη  εκπηζηεπηηθέο  πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ,  εγείξνπλ  πεξηζζφηεξεο  

αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο δσήο. Δπεηδή ηα  ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ  IoT  δηεπθνιχλνπλ  ηελ  απηφκαηε  ζπιινγή,  απνζήθεπζε  θαη  αληαιιαγή  

πιεξνθνξηψλ ππάξρεη  κεγαιχηεξνο  θίλδπλνο  νη επηηηζέκελνη λα  απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε  κηα  εθαξκνγή  IoT  θαη  λα δηαθφςνπλ ηα πξνζσπηθά  δεδνκέλα.  
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Πνιπάξηζκεο  πεξηπηψζεηο  δηαξξνήο  πιεξνθνξηψλ  ζε  θηλεηέο πιαηθφξκεο    έρνπλ  

αλαθεξζεί. Απαηηνχληαη αζθαιείο κεραληζκνί  γηα  ηνλ  έιεγρν ηεο κε απνθάιπςεο 

ησλ πξνζσπηθψλ  πιεξνθνξηψλ  γηα  ηελ  απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία  ηνπ  IoT [40]. 

 ε γεληθέο γξακκέο, ε αλάιπζε κεγάισλ  δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα   ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο  αλαθέξεηαη  ζε  δεδνκέλα  πγείαο  πνπ  απαηηνχλ  πξνεγκέλεο  

αλαιπηηθέο  ηερληθέο  θαη  ηερλνινγίεο γηα ηελ  αλάθηεζε, ηελ απνζήθεπζε, ηε 

δηαλνκή  θαη ηελ αλάιπζε. Ζ αλάιπζε απηή  επηηξέπεη  ηελ  αλαθάιπςε  θαη  

θαηαλφεζε- ηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ  θαη  ησλ  

λνεκάησλ. Μέζσ  ηεο αλάιπζεο  κπνξνχλ  λα  ιεθζνχλ   γλψζεηο ,  λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε  θαιχηεξε  ιήςε απνθάζεσλ, ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο  

πεξίζαιςεο , ε δηάζσζε  πεξηζζφηεξσλ  δσψλ  θαη ε πξφιεςε  αζζελεηψλ. 

4.7 Δθαξκνγή Big Data ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

4.7.1 Σύπνο  θαη  πεγή ησλ Big Data πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο   

Σα δεδνκέλα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ δξακαηηθά εμαηηίαο 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ. Πξηλ ηα δεδνκέλα δηαηεξνχληαλ απφ 

ηνπο ηαηξνχο ζε ζεκεηψζεηο θαη ζπληαγέο θαη θπξίσο απνζεθεχνληαλ είηε ζε θπζηθά 

αληίγξαθα είηε δηαηεξνχληαλ ζε θάπνην ζθιεξφ δίζθν ηνπηθά. Σα λνζνθνκεία 

ζήκεξα ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα απφ  έλα  πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ θαη ζπζθεπψλ 

θαη θπξίσο κέζσ ηνπ εθάζηνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ θαηέρνπλ. Γεληθά 

φκσο φια απηά ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ κηα νκνηφκνξθή δνκή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 

θάπνηνο λα ηα δηαβάζεη θαη πξνέξρνληαη είηε απφ εμσηεξηθέο είηε απφ εζσηεξηθέο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

Σα δεδνκέλα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν Οκάδεο:  

• Γεδνκέλα πγείαο (Βηνταηξηθή) θαη ζε 

• Γηνηθεηηθά δεδνκέλα   

Σα δεδνκέλα πγείαο πεξηιακβάλνπλ ηελ νκάδα δεδνκέλσλ (γνληδησκαηηθή, 

κηθξνβησκαηηθή, πξσηεηλσκαηηθή θαη κεηαβνιηθά δεδνκέλα) θαη δεδνκέλα ηνπ 

αζζελνχο απφ ηελ λνζειεία ηνπ. Απηά ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ 

λα αλαιπζεί ν κεραληζκφο αζζελεηψλ ηνπ αζζελή έηζη ψζηε λα παξέρεηαη θάζε θνξά 

ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία / λνζειεία. Απηά ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξεο πεγέο φπσο EMR, θνξεηέο ζπζθεπέο ή αηζζεηήξεο, κεραλνγξαθεκέλα 
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δεδνκέλα ησλ ηαηξψλ θαη ηαηξηθέο εθζέζεηο. 

Σα δηνηθεηηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ EMR data, θιηληθά δεδνκέλα, δεδνκέλα 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη θαξκαθεπηηθά δεδνκέλα. Απηά ηα δεδνκέλα 

παξέρνπλ νθέιε  ζηνπο ηαηξνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην ηαηξηθφ 

πξνθίι ηνπ αζζελνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε  θαη ζεξαπεία.  

Δπηπιένλ δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αζζελνχο 

(social media), εμσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ wearables ζπζθεπέο θαη δηάθνξεο άιιεο 

ζπζθεπέο – αηζζεηήξεο. Απηνχ ην είδνπο ηα δεδνκέλα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αζζελνχο. Απηά ηα δεδνκέλα (non-heath data) 

έρνπλ γίλεη ρξήζηκα ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε φια ηα ππφινηπα δεδνκέλα ηνπ 

αζζελνχο. Θα πξέπεη φκσο λα γλσξίδνπκε φηη πνιιά απφ απηά ηα δεδνκέλα, πνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αζζελνχο [41]. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη ην θαηάιιειν κίγκα ηαηξηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ είλαη πξνο 

φθεινο ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαιχζεσλ. 

4.7.2 Δθαξκνγή  ηεο αλάιπζεο  κεγάισλ  δεδνκέλσλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

Έλα μερσξηζηφ  φθεινο  ηεο αλάιπζεο  κεγάισλ  δεδνκέλσλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

δίδεηαη   ζηνπο  νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  λα δηεξεπλήζνπλ    λέεο  

γλψζεηο  θαη λα  βξνπλ  βέιηηζηεο  ιχζεηο  απφ  πεξίπινθεο  κεηαβιεηέο  γηα κηα  

θαιχηεξε  ππεξεζία πγείαο.  Όζνλ  αθνξά ηελ  ηθαλφηεηα  θαη  ηα νθέιε ηεο  

αλάιπζεο δεδνκέλσλ, θαίλεηαη ππάξρνπλ  πέληε  δπλεηηθά  νθέιε  γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο :  

• IT νθέιε ππνδνκήο   

• ιεηηνπξγηθά  νθέιε   

• νξγαλσηηθά  νθέιε   

• δηαρεηξηζηηθά  νθέιε  θαη   

• ζηξαηεγηθά  νθέιε  

Πνιινί νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάιπζε  κεγάισλ  
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δεδνκέλσλ  γηα ηε βειηίσζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θιηληθήο  ξνήο εξγαζηψλ  

θαη ηεο  ιεηηνπξγηθήο  δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ, νη ΗΣ ππνδνκέο επσθεινχληαη  απφ  ηε 

κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο  θαη   απφ ηελ επίδεημε  

βειηηψζεσλ  ζηελ  πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη  ηελ ηαρχηεηα  ηεο  δηαßίßαζεο 

δεδνκέλσλ  κεηαμχ  λνζνθνκείσλ  θαη  παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Όκσο ηα 

νξγαλσηηθά, ηα ζηξαηεγηθά θαη ηα νθέιε δηαρείξηζεο εμαθνινπζνχλ λα  

πεξηνξίδνληαη    ζε  απηφ ην  πξψηκν  ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο big data 

ζηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ησλ κεγάισλ  

δεδνκέλσλ  έρεη  ηελ  ηθαλφηεηα  λα  κεηαξξπζκίδεη  ηε  δηαδηθαζία  ιήςεο  

απνθάζεσλ, παξέρνληαο    κεγαιχηεξε  ζαθήλεηα  θαη  δηαθάλεηα  ζηηο  πξνζεγγίζεηο 

πνπ πηνζεηνχληαη  ζηε  ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επίηεπμε  ησλ   επηδφζεσλ.  Ζ 

αλάιπζε κεγάισλ  δεδνκέλσλ  ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζε θιηληθέο, βηνταηξηθέο,  δεκφζηεο  

ππεξεζίεο πγείαο θαη δηνίθεζεο. Οη πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε γνληδησκαηηθή, 

ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ, ηηο θαξδηαγγεηαθέο  παζήζεηο, ηνλ δηαβήηε  θαη ηελ 

θαξδηαθή  αλεπάξθεηα [42].   
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4.8 Γηαδίθηπν ησλ ηαηξηθώλ πξαγκάησλ (IOMT): Δθαξκνγέο, νθέιε 

θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο ζηνλ  ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Σν Γηαδίθηπν  ησλ  πξαγκάησλ (IoT) δελ είλαη κηα λέα έλλνηα. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ 

φηη δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο ζπλδένληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν  ησλ 

πξαγκάησλ (IoT) θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε..  

Απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο  ηνπ  IoT  ζηνλ θφζκν. Βαζηθά ην IoT είλαη ε 

δηαδηθηπαθή επεμεξγαζία ησλ ειεθηξνληθψλ  ζπζθεπψλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή  ε 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ  κεηαμχ  ησλ ζπζθεπψλ  γηα εθαξκνγέο ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Απηή ε έλλνηα  ηεο  internetworking ζην δηαδίθηπν  ησλ  πξαγκάησλ (IoT) θάλεη ηελ 

αλζξψπηλε δσή πνιχ πην εχθνιε  απφ φ,  ηη πξηλ.  

 

Γηάγξακκα 7. Internet of Things (IoT) ζυνδεδεμένες ζυζκευές από ηο 2015 έως ηο 2025 

(δις.)15 

Αλακέλεηαη φηη ε δήηεζε γηα πξνζσπηθέο εθαξκνγέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  ζα  

απμεζεί  απφηνκα.   ηελ  παξαδνζηαθή ηαηξηθή  ιεηηνπξγία, ε πνηφηεηα θαη ε θιίκαθα  

ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο  δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο  ησλ  αζζελψλ. 

Δίλαη    κεγάιεο ζεκαζίαο λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν απνκαθξπζκέλνπ νηθνγελεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο  ηαηξηθήο  παξαθνινχζεζεο πνπ βαζίδεηαη  ζην  θηλεηφ  Γηαδίθηπν. Γεληθά,  

ε παξνρή εγθαηαζηάζεσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

νλνκάδεηαη m-health, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε, ηε ζχιιεςε, ηε 

                                                
15 

https://www.researchgate.net/publication/325645304_A_Reliable_Communication_Framework_and_It

s_Use_in_Internet_of_Things_IoT 
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κεηάδνζε θαη ηελ απνζήθεπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πγείαο  απφ  πνιιαπινχο πφξνπο, 

αηζζεηήξεο. Σα ζπζηήκαηα m-health  πξνζθέξνπλ κηα θνκςή  ιχζε  ζε έλα  πξφβιεκα  

πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα: πψο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο  ζσζηέο  

πιεξνθνξίεο, φηαλ  θαη  φπνπ ρξεηάδεηαη ζε εμαηξεηηθά δπλακηθέο θαη θαηαλεκεκέλεο 

νξγαλψζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Απηέο νη εθαξκνγέο πγείαο  κπνξνχλ λα  

θαζνδεγεζνχλ απφ δηαθνξεηηθφ ηχπν ζπκκεηερφλησλ, φπσο είλαη ηα άηνκα πνπ 

πξνζέρνπλ  ηνπο  αζζελείο, νη ίδηνη νη αζζελείο, νη γηαηξνί, νη λνζνθφκεο θαζψο θαη νη 

ινηπνί πγηείο άλζξσπνη. Απηά ηα ζπζηήκαηα m-health παξέρνπλ  θαιχηεξεο  ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο, κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

έηζη ψζηε λα κεησζεί ην  θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ηεο  πγείαο.   

ην Γηάγξακκα 8 βιέπνπκε πψο ην IoT  επηθνηλσλεί κε άιιεο ζπζθεπέο δηθηχνπ. Γηαηξνί, 

αζζελείο θαη ην ππφινηπν ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηχσζεο είλαη ζπλδεδεκέλν κεηαμχ ηνπο. 

Όια ηα αξρεία είλαη ςεθηαθά θαη απνζεθεχνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

πξνζβάζηκεο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ην θιηληθφ πξνζσπηθφ. 

Με απηή ηελ ππεξεζία m-health κπνξνχκε λα  θζάζνπκε  εχθνια ζην πξφηππν ησλ 

ηαηξηθψλ  ππεξεζηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο,  ζχκθσλα κε  ηηο  

αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Σν  ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη  ζην IoT είλαη ππεχζπλν  γηα ηελ 

πιήξε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο  θαη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη επέιηθηα  ζηηο  ζπλζήθεο  

ησλ αζζελψλ θαη ππάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα  νξηζηνχλ    ζχκθσλα κε  ηελ 

αζζέλεηα ηνπ αζζελνχο [28].    
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Γηάγξακκα 8. Σξφπνη επηθνηλσλίαο ηνπ IoT.
16

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο βιέπνπκε ηηο εθαξκνγέο, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα νθέιε  ηνπ 

IoT ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. 

 

Πίλαθαο 5. Δθαξκνγέο ηνπ IoT ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα [28]. 

α/α Εθαξκνγή 

1 Ηαηξηθφ Ννζειεπηηθφ χζηεκα 

2 χζηεκα έμππλεο απνθαηάζηαζεο 

3 χζηεκα βαζηζκέλν ζην IoT, γηα ηελ  αλίρλεπζε αλσκαιίαο λεθξψλ  

ρξεζηκνπνηψληαο ην ππεξερνγξάθεκα 

4 Αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ηεο ζηάζεο ηνπ αζζελνχο επνπηεπφκελε ρξήζε 

5 Παξαθνινχζεζε ησλ θπζηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ αζζελψλ 

6 Λήςε απνθάζεσλ θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο  ηεο πγείαο κε βάζε ην 

ζπίηη γηα  αζζελείο κε λεπξνινγηθή αλαπεξία  

                                                
16 https://www.semanticscholar.org/paper/Internet-of-Medical-Things-%28IOMT%29%3A-

Applications%2C-in-Joyia-Liaqat/5fac7d95cbae8f435b482bc819353f27d342373c?p2df 
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7 Απηηζηηθφ ππνκνλεηηθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ρξήζε ηνπ IoT 

8  χζηεκα λνζειεπηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο αζζελείο 

9  χζηεκα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο ΖΚΓ κε ρξήζε cloud 

10 Αζθαιέο θαη έμππλν ηαηξηθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

11 Έμππλε δψλε πγείαο κε βάζε ην IoT ηαηξηθήο  

12 Έμππλν λνζνθνκείν κε βάζε ην IoT 

13 Παξαθνινχζεζε ηεο λφζνπ απνθξαθηηθή άπλνηα χπλνπ 

14 Κηλεηφ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε IoT 

15 χζηεκα θζελήο δηαρείξηζεο θαξδηαθήο αξξπζκίαο (ICarMa) 

16  χζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςε κε βάζε ην IoT 

ηαηξηθήο. 

17 Ηαηξηθφ Bot 

 

18 

Παληαρνχ παξφλ ηαηξηθφ ζχζηεκα νξγάλσλ ειέγρνπ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο   

(UbiHeld) 

 

Λφγσ ηνπ IoT ππάξρεη επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο  ζην 

δηαδίθηπν.  Απηφ έρεη κεγάιε  ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ ηνκέσλ αιιά θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθψλ πξαγκάησλ. Απηφο είλαη έλαο απφ  ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ιφγνπο γηα λα θιείζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ γηαηξψλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  απφ ηελ επθνιία,  ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επειημία ηνπ.  Σν 

IoT ελεξγνπνηεί  ηνπο ηαηξνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ   λα θάλνπλ    ηε 

δνπιεηά  ηνπο  κε κεγαιχηεξε  αθξίβεηα θαη ελεξγά κε ιηγφηεξε  πξνζπάζεηα  θαη  

επθπΐα. 

 

Πίλαθαο 6. Πξνθιήζεηο ηνπ IoT [28]. 

α/α Πξνθιήζεηο ζηνλ  ηαηξηθό ηνκέα 
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1  Γηαρείξηζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζθεπψλ 

 Κιίκαθα, φγθνο δεδνκέλσλ    θαη  επηδφζεηο 

 Δπειημία θαη εμέιημε  ησλ εθαξκνγψλ   

 Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Αλάγθε γηα ηαηξηθή  εκπεηξνγλσκνζχλε 

 

2 

 Υσξεηηθφηεηα CPU 

 Μλήκε ηνπ  ζπζηήκαηνο   

 Πεξηνξηζκφο ζηηο επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ, φπσο ην εχξνο δψλεο 

 

3 

 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

 Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ 

 Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

4  Θέκαηα πινπνίεζεο  θαη   βειηηζηνπνίεζεο  ζρεδίαζεο πιηθνχ 

5  Πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

6  Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 

 

7 

 Σερληθέο πξνθιήζεηο: ρέζε κνληεινπνίεζεο κεηαμχ επίθηεησλ 

κεηξήζεσλ  θαη  αζζελεηψλ. 

 Δθαξκνγή  ινγηζκηθνχ  ηαηξηθψλ  αλαιπηηθψλ  ζπζηεκάησλ. 

8  Ννεκνζχλε ζηελ Ηαηξηθή  Πεξίζαιςε. 

 

9 

 Δπεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Πξνβιεςηκφηεηα ζπζηήκαηνο 

 Υακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

10  Δλνπνίεζε δεδνκέλσλ 

11  Αδφκεηα, απμαλφκελα θαη πνηθίια  δεδνκέλα κε  εθζεηηθφ  ξπζκφ 

 

O παξαθάησ πίλαθαο παξέρεη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ έρνπκε απφ  IoT. Οη 

εθαξκνγέο θαη ηα ζπζηήκαηα  πνπ βαζίδνληαη ζην IoΣ έρνπλ επηθέξεη επαλαζηαηηθή 

αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο ζην   δηαδίθηπν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηαηξηθψλ  πξαγκάησλ. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο  ιφγνπο γηα λα  κπνξέζεη λα 

γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ ηαηξψλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  απφ ηελ επθνιία ηνπ. Απηή ε ελζσκάησζε ηνπ  IoT  ζηνλ 

ηνκέα  ηεο ηαηξηθήο  έρεη πξνζθέξεη  απίζηεπηα  πιενλεθηήκαηα  ζηνπο αζζελείο.  
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Πίλαθαο 7. Οθέιε ηνπ ΗoΣ [28]. 

α/α Οθέιε ζηνλ  ηαηξηθό ηνκέα 

 

1 

 Πην βνιηθφο ηξφπνο δσήο 

 Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη  θζελή 

 Ζ έθβαζε ηνπ αζζελνχο βειηηψλεηαη   

 Ζ δηαρείξηζε ησλ  αζζελεηψλ  είλαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Ζ πνηφηεηα δσήο βειηηψλεηαη   

 Ζ εκπεηξία  ηέινπο ρξήζηε βειηηψλεηαη   

 Ζ θξνληίδα γηα ηνλ αζζελή  απμάλεηαη   

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο 

 Σν απφιπην φθεινο είλαη  πγηέζηεξε θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο,  

κέγηζηε  δηαρείξηζε  θαη  πξφιεςε αζζελεηψλ  

 Παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ/ειηθησκέλσλ   γνλέσλ   

 εκαληηθή αιιαγή  ζηελ  πγεία ηνπ αζζελνχο ζα θάλεη  κηα  απηφκαηε 

πξνεηδνπνίεζε ζε δηάθνξα κέξε, λα ζψζεη  δσέο  θαη  ρξφλν 

 Πφξνη άιισλ   ζπζθεπψλ iot 

 

2 

 Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη ζηελ  ψξα ηεο 

 Ζ θξνληίδα ησλ αζζελψλ ζα   πξέπεη λα ελνηθηάδεηαη ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο   

 

3 

 Απιφηεηα 

 Πξνζηηφηεηα 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε 

 

4 

 Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα αξρεία ησλ αζζελψλ εχθνια 

5  Δλεξγεηαθή απφδνζε  πνπ πεξηιακβάλεη ην ρξφλν,ρξήκαηα θ.ιπ. 

6  Γηαηξνί εθηφο σξαξίνπ παξέρνπλ ηαηξηθέο  ππεξεζίεο  απφ IoT 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Φεθηαθή κεηάβαζε - Καηάινγνο ειέγρνπ 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

λνζνθνκείνπ 

5.1 Γεληθά 

ε κηα επνρή ηαρείαο  ςεθηνπνίεζεο απαηηείηαη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ην πψο 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επηηπρψο  ε ςεθηνπνίεζε ηφζν σο  ηερληθή  θαηλνηνκία  

φζν  θαη  σο  ζεκαληηθή  κεηακνξθσηηθή  αιιαγή  ζηελ θιηληθή πεξίζαιςε.  Έηζη, 

ζην παξφλ ηκήκα ζα παξνπζηάζνπκε έλα θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξίδεη κε 

ζαθήλεηα  θαη  πιεξφηεηα  ηα  βήκαηα  πνπ  πξνεηνηκάδνπλ θαιχηεξα ηα λνζνθνκεία 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχ [43]. 

Πνιιά λνζνθνκεία ππνβάιινληαη  ζε  ηαρεία  ςεθηαθή κεηακφξθσζε κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο ζε κεγάιε 

θιίκαθα θαη ηε δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ γηα κειινληηθή ςεθηαθή θαηλνηνκία. Έλαο 

ηέηνηνο   κεηαζρεκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ξνέο εξγαζίαο, ηε 

δηακφξθσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα κνληέια ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. Οη 

θαζπζηεξήζεηο, νη ππεξβνιηθέο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νξγαλσηηθή  

αληίζηαζε  θαη νη αξλεηηθέο  επηπηψζεηο  ζηελ  πεξίζαιςε έρνπλ πιήμεη πνιιέο 

πινπνηήζεηο ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ αξρείνπ (EMR). Οη αηηίεο πεξηιακβάλνπλ 

αλεπαξθείο δπλαηφηεηεο ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ ηερλνινγίαο  πιεξνθνξηψλ  

(ΣΠ), πξνζαξκνγή  θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε ππνεθηίκεζε ηεο 

θνηλσληθνηερληθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο EMR σο ηερλνινγίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο.    

5.2 Γηνηθεηηθά δεηήκαηα 

Έρεηε ηζρπξή θαη αθνζησκέλε εγεζία; Σν ςεθηαθφ πξφγξακκα απαηηεί πιήξε 

ππνζηήξημε θαη καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή (CEO), ηνλ 
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γεληθφ δηεπζπληή πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ γεληθφ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή.  Ζ νκάδα 

εγεζίαο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη αλψηεξνπο θιηληθνχο, εθηφο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφο, πνπ δηαζθαιίδεη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιηληθέο αλάγθεο θαη ην πιαίζην. Γηαζέηεηε θαηάιιειε δνκή 

δηαθπβέξλεζεο;  Γεδνκέλνπ ηνπ ηεξάζηηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο EMR, ε δνκή ηεο 

δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα είλαη εχινγα επίπεδε θαη θαηαλεκεκέλε, κε ζαθείο γξακκέο 

αλαθνξάο θαη θάζε επηηξνπή ή νκάδα εξγαζίαο λα πεξηιακβάλεη θιηληθνχο απφ 

πνιιαπινχο θιάδνπο πνπ εξγάδνληαη παξάιιεια θαη θιηληθά εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. Οη φξνη αλαθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη γηα θάζε νκάδα θαη ε δξάζε πξνζαλαηνιηζκέλε, φρη απιψο κηα 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κε ζπλεδξηάζεηο πξνγξακκαηηζκέλεο, κε ζπληνληζκέλν 

ηξφπν γηα ηε δηαζθάιηζε βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο.  

5.3 Σερληθά δεηήκαηα 

 Έρεηε εμαηξεηηθά ηθαλέο θαη αληαπνθξηλφκελεο νκάδεο IT θαη δηαρείξηζεο έξγσλ; 

Έλα ζχλζεην ηέηνην πξφγξακκα αιιαγήο απαηηεί κηα  θαιά εθπαηδεπκέλε  νκάδα 

ηερληθψλ πιεξνθνξηθήο γηα λα κπνξεί λα  ρηίζεη, λα εμεηάζεη  θαη λα ην ιεηηνπξγήζεη,    

αιιά  λα κπνξεί επίζεο λα  θαηαιάβεη, θαη λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλεζπρίεο θιηληθψλ 

ηαηξψλ γχξσ απφ ην ζρέδην θαη ηε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εάλ ν θίλδπλνο ηεο απνδέζκεπζεο θιηληθψλ ηαηξψλ πξφθεηηαη λα 

ειαρηζηνπνηεζεί. Οη νκάδεο Πιεξνθνξηθήο δελ πξέπεη λα βιέπνπλ έλα ηέηνην 

εγρείξεκα σο απιά έλα ρξνληθά πεξηνξηζκέλν έξγν πιεξνθνξηθήο,  αιιά  κάιινλ σο 

έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα ελ εμειίμεη αιιαγήο.     

Οη νκάδεο πιεξνθνξηθήο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ρξεηάδνληαη ηελ ππνζηήξημε κηαο 

επέιηθηεο νκάδαο  δηαρείξηζεο  έξγσλ  πνπ είλαη ππεχζπλε  γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

(ζπλαληήζεηο, εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο), ηελ πξνκήζεηα πφξσλ (αίζνπζεο 

εθπαίδεπζεο,  πιηθά),  ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ επίιπζε δηαθσληψλ, θαζψο θαη 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξακέλεη επζπγξακκηζκέλε κε ην 

ζρέδην   πινπνίεζεο. 
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Δίλαη ην ινγηζκηθφ επζπγξακκηζκέλν κε ηελ αλάγθε ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ θαη ηηο ξνέο 

εξγαζίαο; Κάζε ξνή εξγαζίαο, είηε αθνξά αζζελείο είηε φρη, πξέπεη λα αμηνινγείηαη 

γηα λα κπνξεί λα παξέρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα άκεζε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, φπσο 

αμηνινγήζεηο λνζειείαο, ηεθκεξίσζε δσηηθψλ ζεκαδηψλ  θαη  δηνηθεηηθά θαζήθνληα. 

Οη  δηαζθαιίζεηο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  θαη  εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηα  

αμηφπηζηα  εθεδξηθά ζπζηήκαηα  θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη  ε πξνζηαζία  απφ  επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν  είλαη επίζεο  

ππνρξεσηηθά.   

Δίλαη ην πιηθφ  επζπγξακκηζκέλν  κε  ηελ  αλάγθε ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ  θαη  ηηο ξνέο 

εξγαζίαο;    

Ο αξηζκφο  ησλ ππνινγηζηψλ    πνπ απαηηνχληαη  γηα  θάζε  θιηληθφ  ρψξν πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο  φισλ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ξεπκάησλ, θαζψο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο θαη  θφξηηζεο  
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Πίλαθαο 8. Καηάινγνο ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ αξρείνπ (EMR) 

θαη ηελ ςεθηαθή κεηαζρεκαηηζκνχ [43]. 

Η. Δθαξκνγή EMR 

α Οξγαλσηηθέο εθηηκήζεηο 
 

1 Έρεηε ηζρπξή  εγεζία; 

 

Τπνζηήξημε αλψηεξσλ ζηειερψλ 

Ζ εγεηηθή νκάδα πεξηιακβάλεη ελ ελεξγεία θιηληθνχο ηαηξνχο απφ φια ηα επαγγεικαηηθά 
ξεχκαηα 

2 Έρεηε θαηάιιειε δνκή δηαθπβέξλεζεο; 

 

αθψο θαζνξηζκέλε δνκή δηαθπβέξλεζεο κε θιηληθνχο ηαηξνχο θαη πξνζσπηθφ 
πιεξνθνξηθήο πνπ ζπλεξγάδνληαη 

 πξνζσπηθφ πιεξνθνξηθήο κε θιηληθφ ππφβαζξν 

3 Have έρεηε εληνπίζεη θαη πξνζιεθζεί 

θιηληθώλ πξσηαζιεηώλ; 

Καιά ζεβαζηνί θιηληθνί γηαηξνί φισλ ησλ θιάδσλ ζε επίπεδν κνλάδαο γηα ηελ παξνρή 
εγεζίαο αιιαγή 

4 Έρεηε ζρέδην εθαξκνγήο; 

 

Απαινηθή εκεξνκελίαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

Υξνλνδηάγξακκα κε νξφζεκα βάζεη θξηηεξίσλ 

Δπαξθήο, βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή ππφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηε ζπληήξεζε 

β Σερληθά δεηήκαηα 

 

 

1 Έρεηε έλαλ αμηόπηζην θαη απνγπκλώλεη 

πξνκεζεπηή κε έλα ώξηκν ζύζηεκα πνπ 

είλαη θαηάιιειν (ή θνληά ζε εθαξκνγή) 

γηα ην ζθνπό απηό; 

Πξνκεζεπηήο κε εκπεηξία ζε κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγή 

Σερληθέο θαη Οξγαλσηηθή ηθαλφηεηα λα Πξνζαξκφζεηε ζηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο 

2 Έρεηε πςειήο ηθαλόηεηαο θαη 

αληαπόθξηζεο ζηελ ηερλνινγία 

πιεξνθνξηώλ (IT) θαη ζηηο νκάδεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ; 

 

Οκάδα ΣΠ ηθαλή ηεο θαηαζθεπήο, ηεο δνθηκήο θαη ηεο ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ πέξα 

απφ αθξηβψο ηελ εθαξκνγή  

Αληαπφθξηζε ζηηο θιηληθέο αλάγθεο 

Γηαρείξηζε έξγνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο IT ζπζηήκαηα, θαηά πεξίπησζε 

3 Δίλαη ην ζύζηεκα επζπγξακκηζκέλν κε 

ηελ αλάγθε ησλ θιηληθώλ ηαηξώλ θαη ηηο 

ξνέο εξγαζίαο; 

Σερληθέο θαη θιηληθέο ξνέο εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ πξνζσπηθνχ πιεξνθνξηθήο 

θαη θιηληθψλ ηαηξψλ  

Απηφκαηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ νινθιεξσκέλεο ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα φπνπ 

είλαη απαξαίηεην  

Σερληθά απξφνπηα γηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

θιηληθέο αλάγθεο 

4 Δίλαη ην πιηθό επζπγξακκηζκέλν κε 

clinician αλάγθεο θαη ξνέο εξγαζίαο; 

 

Καηάιιειε δηαζεζηκφηεηα ζπζθεπψλ ζην ζεκείν ηεο θξνληίδαο 

Δπαξθήο ξπζκφο ζπζθεπψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ κέγηζηε θιηληθή δήηεζε ζε φιεο ηηο 
επαγγεικαηηθέο ξνέο  

Φπζηθφ πεξηβάιινλ γηα λα θηινμελήζεη απμεκέλεο ζπζθεπέο 
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5 Δίλαη ην λέν ςεθηαθό ζύζηεκα ηθαλό λα 

ελζσκαηώλεηαη κε ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο παιαηνύ 

ηύπνπ; 

 

Δπαξθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη πξνκήζεηα γηα δηαζχλδεζε κε βαζηθά ζπζηήκαηα 
παιαηνχ ηχπνπ 

 

γ 
Θέκαηα θαηάξηηζεο 

 

 

1 Έρεηε αλαπηύμεη έλα θαηάιιειν 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη 

ππνζηήξημεο ρξεζηώλ; 

 

Καηάξηηζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ρξήζεο EMR ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο εξγαζίεο 
Πεξηβάιινληα  

Πξαθηηθέο πξφβεο ζε πξνζνκνησκέλε εξγαζία Πεξηβάιινληα 

Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο θιηληθήο  

πκκεηνρή Κεληξηθφ απνζεηήξην κάζεζεο θαη πφξσλ Τιηθά 

2 Έρεηε αλαπηύμεη κηαND δνθηκαζηεί 

ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηα 

αλακελόκελα θαη απξνζδόθεηα 

πξνβιήκαηα ζην go-live; 

χζηεκα αλάπηπμεο, επηθνηλσλίαο θαη παξαθνινχζεζεο θιηληθψλ αλαθνξψλ 

 

3 Πώο ζα απνθαζίζεηε κεηαμύ ζηηγκηαίνπ 

λνζνθνκείνπ ζε όιε ηελ go-live θαη 

θιηκαθσηή εγθαηάζηαζε; 

Λεπηνκεξέο ζρέδην αλάπηπμεο 

4 Έρεηε έλα ζρέδην γηα ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ζην πξνζσπηθό ζην ζεκείν 

ηεο θξνληίδαο; 

Δπαξθή ‘at-the-αγθψλα' Τπνζηήξημε 

1.  

ΗΗ. Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο 

α Πνιηηηζηηθνί πξνβιεκαηηζκνί 

 

 

1 Έρεηε κηα ζαθή θαη θιηληθά εζηηαζκέλε 

δήισζε όξαζεο θαη ζηξαηεγηθή 

επηθνηλσλίαο; 

αθψο αξζξσηφ, εζηηαζκέλν ζηνλ αζζελή φξακα γηα ην κέιινλ  

Τπνζηεξηδφκελν απφ ζηνηρεία νθειψλ 

 

2 Έρεηε αλαιάβεη κηα εηνηκόηεηα γηα ηελ 

έξεπλα αιιαγήο ηνπ  organisation 

νξγαληζκνύ; 

Οξγαλσηηθή είλαη θαηάιιειε γηα αιιαγέο επξείαο θιίκαθαο 

 

β Γηαρείξηζε ςεθηαθήο δηαηαξαρήο 

 

 

1 Έρεηε θάπνην ζρέδην γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πηζαλώλ δπζκελώλ 

επηπηώζεσλ ηεο ςεθηαθήο δηαηαξαρήο; 

 

Οξγαλσηηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπλδξφκσλ ςεθηαθήο δηαηαξαρήο 

ρέδην εζηηαζκέλν ζηνλ αζζελή γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 
ςεθηαθήο δηαηαξαρήο 

χζηεκα παξαθνινχζεζεο Οξγαλψζεηο ησληθφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

γ Καηλνηνκία θαη βειηίσζε ηεο θξνληίδαο 

ησλ αζζελώλ 
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1 Έρεηε έλα ζρέδην κεηά golive γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο;? 

Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζία είλαη ζαθήο θαη επαξθψο 

Οη θιηληθνί ηαηξνί έρνπλ δηαθάλεηα Βειηηζηνπνίεζε Ηεξάξρεζε θαη ηελ πξφνδν 

2 Έρεηε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ 

νθειώλ ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ; 

Απνηειέζκαηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ n παξαθνινπζνχληαη θαη αλαθέξνληαη 

 

3 Έρεηε έλα ζρέδην γηα ζπλερή ςεθηαθό 

κεηαζρεκαηηζκό θαη θαηλνηνκία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο; 

ηξαηεγηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζρέδηα γηα ηε δεπηεξνγελή ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο ζε θιίκαθα 
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5.4 Θέκαηα θαηάξηηζεο 

Έρεηε   αλαπηχμεη  έλα  θαηάιιειν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο  θαη  ππνζηήξημεο  

ρξεζηψλ?  Ζ παξνρή επαξθνχο ρξφλνπ θαη πφξσλ ζηνπο  ρξήζηεο, ηδίσο  γηαηξψλ  θαη  

λνζειεπηψλ,  ψζηε λα    εμνηθεησζνχλ  πιήξσο  θαη λα είλαη ηθαλνί  κε  ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε  εξγαζηαθά πεξηβάιινληα είλαη  δσηηθήο ζεκαζίαο  γηα ηελ  επηηπρία.   

Ζ θαηάξηηζε  απηή  πξέπεη  λα είλαη   ππνρξεσηηθή  γηα φια ηα  επίπεδα   ηνπ 

πξνζσπηθνχ  θαη λα νξγαλψλεηαη  ζθνπίκσο  ζηελ  αηνκηθή ηνπο εξγαζία πξαθηηθέο 

ζπλεδξίεο επίδεημεο, ηδηαίηεξα καζήκαηα βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν, πξαθηηθή 

εμάζθεζε εξγαζηεξίνπ  θαη  αζθήζεηο  επίιπζεο πξνβιεκάησλ,  φια  κε 

απνθνξχθσκα   ηε δνθηκή επάξθεηαο  θαη λα  θαηαρσξεζεί  πηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο,    είλαη απαξαίηεηεο  γηα λα  εμαζθαιηζηεί φηη ν  θαζέλαο  κπνξεί λα  

αιιειεπηδξάζεη  θαη μέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα απνηειεζκαηηθά  θαη  κε 

αζθάιεηα.  

Έρεηε αλαπηχμεη θαη δνθηκάζεη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα αλακελφκελα θαη 

απξνζδφθεηα πξνβιήκαηα ζην  «go-live»; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο  θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, γίλεηαη πξνθαλέο φηη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί,  ζπλήζσο ιεπηά ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ πγηεηλήο, δελ ζα επηιπζνχλ πιήξσο απφ ηελ  εκεξνκελία go-live  θαη ζα 

είλαη  απαξαίηεηεο απνδεθηέο ιχζεηο  εξγαζίαο.   Έλα  παξάδεηγκα  είλαη ε ηαρεία 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαξδηαθψλ ζπιιήςεσλ πνπ πξέπεη λα    

ζπλερηζηεί  ζηα ραξηηά    θαη λα εηζαρζεί  ζην ζχζηεκα ζε  κεηαγελέζηεξε    

εκεξνκελία,  έηζη  ψζηε  λα  κελ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ επηηπρή αλάλεςε. Ζ 

αθεξαηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα  απηψλ ησλ  επηιχζεσλ ζα    πξέπεη  λα    

παξαθνινπζνχληαη  κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αζηνρίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο δηαθνπέο ξεχκαηνο, αζηνρίεο πιηθνχ θαη απξνζδφθεηεο   δηαθνπέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο,    απαηηνχλ  πιήξε  έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ θαη  ησλ 

δηαδηθαζηψλ back-up.   
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Πιαίζην 3. Πξνβιεπόκελα νθέιε ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ αξρείνπ (EMR) 

Γηαδηθαζίεο θξνληίδαο 

 Άκεζα δηαζέζηκν  αξρείν  πξνζηηφ  απφ ηνπο πνιιαπιάζηνπο  ρξήζηεο  ζηηο  πνιιαπιάζηεο  ζέζεηο  

ρσξίο  ην  ρξφλν πνπ ζπαηαιηέηαη  θπλεγψληαο ηα αξρεία  εγγξάθνπ ηθαλφηεηα  απφθηεζεο    

δηππεξεζηαθήο  θαη δηαγψληαο άπνςεο  αζζελψλ 

 Πξφζβαζε ζε  πιεξνθνξίεο  επηηφπνπ  ή  κε  απνκαθξπζκέλε  πξφζβαζε   θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ  

ζπδεηήζεσλ  ζρεηηθά κε  ηελ  θαηάζηαζε  ηνπ  αζζελνχο 

 Βειηησκέλε αθξίβεηα, αλαγλσζηκφηεηα, δφκεζε, αμηνπηζηία θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

 Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο    παξαγγειηψλ  θαη  έλαξμεο  δηαδηθαζηψλ  ρσξίο νη γηαηξνί λα είλαη  

ζσκαηηθά  παξφληεο 

 Λίζηεο πξνβιεκάησλ,  παξειζφλ  ηαηξηθφ  ηζηνξηθφ,  αιιεξγίεο  θαη  εηδνπνηήζεηο  πνπ  εηζάγνληαη    

κία θνξά  θαη  ζηε ζπλέρεηα  αθνινπζήζηε  ηνλ  αζζελή 

 Απηνκαηνπνίεζε αηηεκάησλ  παζνινγίαο  θαη  αθηηλνινγίαο,  ζρεδίσλ  θξνληίδαο, ππελζπκίζεσλ  θαη  

εηδνπνηήζεσλ  (π.ρ.  εξγαζίεο,  επηδέζκνπο, θάξκαθα), πεξηιήςεηο  εθ θφξηηζεο, ππνζηήξημε θιηληθψλ  

απνθάζεσλ θαη ζρέδηα θξνληίδαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπζνχλ  γηα    αζζελείο 

 Σαρχηεξε είζνδνο  δσηηθψλ    ζεκείσλ  θαη  επθνιφηεξε  ηεθκεξίσζε ησλ ζρεδίσλ  θξνληίδαο,    κε  

κεησκέλν  βάξνο  ηεθκεξίσζεο  λνζειεπηηθνχ  πξνζσπηθνχ 

 Γηαθάλεηα ησλ  ελεξγεηψλ  κε  ίρλε  ειέγρνπ  θαη παξαθνινχζεζε πνπ  επηηξέπνπλ ζηνπο  ζεαηέο  λα  

βιέπνπλ  αθξηβψο  πνηνο  έθαλε  ηη  θαη  πφηε,    ρσξίο    πξνβιήκαηα  απνθξππηνγξάθεζεο  

ρεηξφγξαθνπ  ή ππνγξαθψλ   

 Φεθηαθφο πξνζδηνξηζκφο  ηεο  επηδείλσζεο ησλ αζζελψλ  θαη ησλ αζζελψλ  πνπ  έρνπλ  ειιηπείο  

πξνιεπηηθέο  αμηνινγήζεηο θξνληίδαο  (π.ρ. πξνθχιαμε ελ ησ βάζεη  θιεβηθήο  ζξφκβσζεο  (DVT), 

αμηνινγήζεηο   πεξηνρήο  πίεζεο) 

 Ληγφηεξα ζθάικαηα ζηε ζπληαγνγξάθεζε, ηε ρνξήγεζε θαη ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ 

 Σεθκεξησκέλε ππνζηήξημε απνθάζεσλ κε βειηησκέλε ηήξεζε ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ, πξσηνθφιισλ θαη νδψλ 

 Δπθνιφηεξε δηεξεχλεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη  ησλ απνθιίζεσλ 

 Γπλαηφηεηα   ππνβνιήο    παξαγγειίαο,    αίηεζεο  ππεξεζίαο    θαη  κε  αλεζπρίαο    ή  αδπλακίαο  
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ηειεθσληθήο  επηθνηλσλίαο   

 Απειεπζέξσζε πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο λα παξέρνπλ θξνληίδα ζηνπο αζζελείο 

Απνηειέζκαηα αζζελώλ 

 Μεησκέλε δηάξθεηα παξακνλήο 

 Ληγφηεξεο αλαγλψζεηο 

 Υακειφηεξε ζλεζηκφηεηα θαη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

 Ληγφηεξν βάξνο θαη ηαιαηπσξία ζπλέληεπμεο θαη έξεπλαο κε ηε κείσζε ησλ επηθαιχςεσλ 

Οηθνλνκηθά νθέιε 

 Μείσζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο (εθηηκάηαη ζπληεξεηηθά ζην λνζνθνκείν Princess Alexandra ζε 9,4 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο) κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή ηελ εμάιεηςε ηεο επηθάιπςεο ηεο 

δηαγλσζηηθήο  απεηθφληζεο,    αθαηάιιειεο  εξγαζηεξηαθέο  δνθηκέο,  ρξήζε  γξαπηψλ    αηηήζεσλ  θαη  

έληππα παξαπνκπήο,  ζπάηαιε  ρξήζε    θαξκάθσλ,    γήξαλζε  θαη αλαπνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα 

παιαηνχ ηχπνπ θαη ζπζηήκαηα ηαηξηθψλ αξρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ραξηί   

 Γεδνπιεπκέλα νηθνλνκηθά  νθέιε  (εθηηκάηαη  ζπληεξεηηθά  εληφο  Σνπ Μεηξφ  South  Hospital  and  

Health  Service  πάλσ απφ  10  ρξφληα  σο  AU $ 226  εθαηνκκχξηα)  ιφγσ ηεο    κείσζεο  ηεο 

παξαγγειίαο θαξκάθσλ,    ηε δηαλνκή  θαη ηα ζθάικαηα δηνίθεζεο,    ηε δηάξθεηα  ηεο παξακνλήο  ζην 

λνζνθνκείν,    δπλεηηθά  απνηξέςηκεο  λνζειείεο  θαη  απξνγξακκάηηζηεο  αλαγλψζεηο, ην πξνζσπηθφ 

ρξφλν γηα λα βξνπλ    πιεξνθνξίεο  θαη  ρξφλν  λνζειείαο  γηα ηελ  εηζαγσγή  δσηηθψλ  ζεκείσλ  κέζσ  

δηα δξαζηηθψλ  θηλεηψλ  ζπζθεπψλ 
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Box 5. Γπλεηηθά κέηξα γηα ςεθηαθή απόδνζε 

 

• Μείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη απφ λνζνθφκα ζηε κεηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη 

ραξηνγξάθεζε ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο βηνταηξηθψλ ζπζθεπψλ 

• Μείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη απφ αζθνχκελνπο γηαηξνχο, λνζειεπηέο, ζπκκαρηθφ 

πγεηνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο Μείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηαηξηθψλ αξρείσλ, ζάξσζε, θφξην εξγαζίαο θαη δαπάλεο 

• Μείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηελ ηαηξηθή κεηαγξαθή, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

θφζηνπο  

• Μείσζε ησλ εμφδσλ αγνξάο θαη απνζήθεπζεο ζε ραξηί θαη έληππα 

• Μείσζε ηεο παζνινγίαο θαη αθηηλνινγηθήο δηάηαμεο (δηπιέο ή αθαηάιιειεο)  

• Μείσζε ησλ ρξφλσλ κεηαζηξνθήο γηα παζνινγηθά θαη αθηηλνινγηθά αηηήκαηα. 

• Μείσζε ησλ πιηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο 

• Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ λνζνθνκείσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επελδχζεσλ 

πιεξνθνξηθήο (IT)  

• Μείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ ηκεκάησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

• Μείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν 

• Μείσζε ησλ ζθαικάησλ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (παξαγγειίεο, απαιιαγή, ρνξήγεζε) θαη 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαξκάθσλ  

• Μείσζε επηπινθψλ θαη απνηπρηψλ δηάζσζεο 

• Μείσζε ησλ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαγλψζεσλ 

• Αχμεζε ζηνλ εληνπηζκφ αζζελψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν πηψζεσλ, ηξαπκαηηζκψλ απφ 

πίεζε, θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιήο  

• Βειηηψζεηο ζηελ πεξίζαιςε ζε θιίκαθα αλαιχνληαο ζπγθεληξσηηθά  δεδνκέλα απφ 

ειεθηξνληθά ηαηξηθά αξρεία  

• Αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ κνληέισλ θξνληίδαο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : Έμππλα Ννζνθνκεία 

6.1 Γεληθά 

Οη έμππλεο ηερλνινγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ θαη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε κεηαηξνπή ηεο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίζαιςε κε επίθεληξν 

ηνλ αζζελή. Χζηφζν, ηα παξαδνζηαθά λνζνθνκεία δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

εμ νινθιήξνπ απφ ζπζηήκαηα νηθηαθήο πγείαο, αιιά λα ηα αλαγθάζνπλ λα γίλνπλ 

έμππλα. Σα έμππλα λνζνθνκεία αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα έρνπλ εξγαιεία ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο (AI) γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ θαη ξνκπφη γηα ηε δηελέξγεηα 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Οη γηαηξνί ζα έρνπλ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ξφιν, ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα εθηειεζηεί κέζσ νζφλεο αθήο. Έηζη, παξά ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ 

ηερλνινγηθή κεηαηξνπή ησλ δηαδηθαζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δελ κπνξνχκε λα 

έρνπκε λνζνθνκεία ρσξίο ην αλζξψπηλν ζηνηρείν. 

6.2 Δηζαγσγή 

Σα έμππλα λνζνθνκεία απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ 

πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηθαλνηήησλ κε ρακειφ θφζηνο κε 

ηε ρξήζε βειηηζηνπνηεκέλσλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, πνπ βαζίδνληαη 

ζε πεξηβάιινλ ICT
17

 (Information and Communication Technologies).  

Aπφ ην 2005, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έρεη πξνηξέςεη ηα θξάηε κέιε, λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ππνδνκή ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) γηα ηελ 

πγεία, φπσο θξίλεηαη ζθφπηκν, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο, πξνζηηήο θαη 

θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζηα νθέιε ηνπο, θαη λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη κε ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ επηηπρή eHealth (ειεθηξνληθή πγεία)". Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα έρεη 

κεγάιε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζεη ζηνηρεία θαζψο θαη νθέιε θαη πξαθηηθέο επηπηψζεηο. 

                                                
17 ICT  (Information and Communication Technologies) Σερλνινγία Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. 
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Τπάξρνπλ πνιινί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη φξνη πεξηιακβάλνπλ: 

eHealth (ηειεπγεία), mHealth, telehealth, telerehabilitation ηειεαπνθαηάζηαζε θαη 

ηειεταηξηθή. Γηα παξάδεηγκα, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ φξν eHealth γηα λα πεξηγξάςεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε ηνκείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
18

. ηηο επηζηήκεο 

απνθαηάζηαζεο, αλαδχεηαη ε ηειεαπνθαηάζηαζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο κέζσ ΣΠΔ γηα λα ζπκπεξηιεθζεί επξχ θάζκα 

ππεξεζηψλ φπσο: αμηνιφγεζε, παξέκβαζε, επνπηεία, εθπαίδεπζε, δηαβνχιεπζε θαη 

παξνρή ζπκβνπιψλ. Γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζχγρπζεο, νη ΣΠΔ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

απηή ηε κειέηε σο φξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο [44]. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζα μεπεξάζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηα επφκελα 15 ρξφληα 

ζε ζρεδφλ θάζε ρψξα ηνπ ΟΟΑ, ζχκθσλα κε ηηο λέεο πξνβιέςεηο ηνπ ΟΟΑ
19

. Οη 

θαηά θεθαιήλ δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζα απμεζνχλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 2,7% ζε 

νιφθιεξν ηνλ ΟΟΑ θαη ζα αλέιζνπλ ζην 10,2% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2030, απφ 8,8% 

ην 2018, ζχκθσλα κε λέα έθζεζε ηνπ ΟΟΑ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κε βηψζηκν 

γηα πνιιέο ρψξεο θπξίσο ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηα επφκελα ρξφληα ε 

νπνία απνηειεί ζεκαληηθή ψζεζε γηα αιιαγή ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ 

ρσξψλ.  

Γηα λα δηαηεξεζεί ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε πξνζηηή ηηκή θαη επξέσο δηαζέζηκε 

γηα ηνλ θνηλφ, απαηηείηαη απηνκαηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Ζ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζεσξείηαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα 

θαζήθνληα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο έμππλεο ππνδνκήο ΣΠΔ. Απηέο νη θξίζηκεο, 

έμππλεο ππνδνκέο έμππλσλ λνζνθνκείσλ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο φπσο ην Internet of Things (IoT), 

αλαιχζεηο κεγάισλ δεδνκέλσλ(big data analysis), ε ππνινγηζηηθή λέθνπο (cloud 

computing), ε κεραληθή εθκάζεζε (ML) θαη ε ηερλεηή λνεκνζχλε (AI). Οη 

ηερλνινγίεο απηέο πξννξίδνληαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ θιάδν ηεο πγεηνλνκηθήο 

                                                
18 https://www.who.int/ehealth/about/en/ 
19 https://www.healthview.gr/69189/oosa-ayxisi-ton-dapanon-gia-tin-ygeia-kata-meso-oro-27/ 
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πεξίζαιςεο ηνπ κέιινληνο παξέρνληαο εθαξκφζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο, κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

αθηηλνινγία, νη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη πάλσ απφ ην 80% ηεο δηάγλσζεο ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη απφ αιγφξηζκνπο ηνπ ML, ην νπνίν ζα ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ζηελ 

νγθνινγία θαη ηε δεξκαηνινγία. Σα εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηερλεηή λνεκνζχλε 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ δηάγλσζε αζζελεηψλ θαη λα βνεζνχλ ηνπο γηαηξνχο ζηε 

δηεμαγσγή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Οη έμππλεο ηερλνινγίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ππφζρνληαη θαιχηεξα δηαγλσζηηθά εξγαιεία, θαιχηεξε πνηνηηθή 

ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο θαη ππεξεζίεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο γηα 

φινπο κε ρακειφηεξν θφζηνο. Ζ αγνξά ησλ έμππλσλ λνζνθνκείσλ αλακέλεηαη λα 

μεπεξάζεη ηα 63 δηο δνιάξηα κέρξη ην 2024 κε CAGR  23,5% [45]. Ζ ππνπξγηθή 

δήισζε ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2017 γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο επφκελεο 

γεληάο εζηηάζηεθε ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ θαηλνηνκία γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο γηα φινπο κε ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο.
20

 

Σα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ ππνβιεζεί ζε πνιιέο κεηαβάζεηο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαλάζηεπζε απφ ζεζκνζεηεκέλνπο ρψξνπο ζην ζπίηη θαη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο κε απηνπεξίζαιςε 

θαη αληηθαηάζηαζε εθπαηδεπκέλσλ λνζνθφκσλ κε αλεθπαίδεπηνπο αζζελείο θαη 

θξνληηζηέο. Χζηφζν, ηα παξαδνζηαθά λνζνθνκεία δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

πιήξσο απφ ζπζηήκαηα παξνρήο νηθηαθήο πγείαο (Home Health Provision Systems 

HHPS). Με ηα ζπζηήκαηα HHPS, νη γηαηξνί παξέρνπλ ζπλήζεηο, επείγνπζεο θαη 

βειηησκέλεο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο έλαληη 

θάπνηαο ακνηβήο. Οη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ HΖPS πεξηιακβάλνπλ πνιιέο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, φπσο επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο, 24σξε πξφζβαζε ζε ηαηξνχο, ηδησηηθέο 

αίζνπζεο αλακνλήο, ξαληεβνχ ηελ ίδηα εκέξα, θιπ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο νηθηαθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ε ζεξαπεία ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ή εθείλσλ πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο παξέρνληεο πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε 

θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο γηα λα βειηησζνχλ απφ ηηο ζπλήζεηο αζζέλεηεο θαη λα γίλνπλ 

                                                
20 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf, 

http://www.ftexh.com/el/cagr.html
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φζν ην δπλαηφλ πην απηάξθεηο. Δπηπιένλ, πνιιέο απφ ηηο ρξφληεο θαη νμείεο αζζέλεηεο 

δελ κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ απφ ην ζπίηη ρσξίο θξίζηκν εμνπιηζκφ θαη κεραληζκνχο 

ππνζηήξημεο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην HΖPS ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε κεησκέλε 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε απμεκέλν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. 

Ζ ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα γηα έμππλεο θαηνηθίεο ηνπ ζήκεξα είλαη πνιχ πην θάησ απφ 

ηηο πξνζδνθίεο, αθφκα θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Έηζη, ην HΖPS κπνξεί κφλν λα 

ζπκπιεξψζεη ηα λνζνθνκεία αιιά φρη λα ηα αληηθαηαζηήζεη [46]. 

ηα ζπκβαηηθά λνζνθνκεία, ζεκεηψλνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αζζελψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επηδήκηεο γηα ηνπο 

θξίζηκνπο αζζελείο. Σα έμππλα λνζνθνκεία απνθεχγνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα κέζσ 

ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη επθπνχο δηαζχλδεζεο ηαηξψλ, αζζελψλ, κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία παξάγνπκε, έρνπκε 

πξφζβαζε, επηθνηλσλνχκε, αλαιχνπκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πγεία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ππνθείκελεο ππνδνκέο θαη ηερλνινγίεο. 

Νέεο ηερλνινγίεο φπσο ε IoT γίλνληαη αδηαίξεηα ζηνηρεία ησλ έμππλσλ 

λνζνθνκεηαθψλ ηερλνινγηψλ. Σν IoT πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ή κεραλέο 

ελζσκαησκέλεο ζε αηζζεηήξεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. Οη αηζζεηήξεο IoT κπνξνχλ λα 

αλεβάζνπλ/ θαηεβάζνπλ δεδνκέλα θαη λα ειεγρζνχλ εμ απνζηάζεσο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο ζπζθεπέο γηα ρξήζε ζε κέξε ηνπ ζψκαηνο φπσο 

δάθηπια, ρέξηα, πφδηα, θαξπφο, κέζε, ιαηκφο, θεθάιη, κάηηα, απηηά θ.ιπ. Οη 

εθαξκνγέο IoT πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη επείγνπζαο 

εηδνπνίεζεο φπσο παξαθνινχζεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηνπ δαθράξνπ, 

παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θνξεζκνχ 

νμπγφλνπ. Οη ρξφληνη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη εκεξήζηα θξνληίδα θαη 

παξαθνινχζεζε, ψζηε πεξηζηαζηαθέο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκεία λα κελ είλαη αξθεηέο 

γη' απηνχο. 

6.3 Αλαζθόπεζε  

Σα ειεθηξνληθά αξρεία πγείαο (EHR) απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν ησλ έμππλσλ 

λνζνθνκείσλ. Σα δεδνκέλα ηνπ EHR ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ δηαγλσζηηθά 
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επξήκαηα, αιιεξγηθέο ιεπηνκέξεηεο, ζπληαγνγξαθνχκελα δεδνκέλα, εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα, αθηηλνγξαθίεο, ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα θαη θάξκαθα, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα απνζεθεχνληαη επηηφπνπ ή ζην cloud. Ρπζκηζηηθνί πεξηνξηζκνί κπνξεί λα 

ππάξρνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην cloud, ην 

νπνίν δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ο λφκνο πεξί θνξεηφηεηαο θαη ινγνδνζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιηζεο πγείαο (HIPPA) ξπζκίδεη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1996. Έλα έμππλν λνζνθνκείν ζα 

ζπλδέεη κε έμππλν ηξφπν φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο νληφηεηεο. Όηαλ νη ςεθηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη νη έμππλεο λνζνθνκεηαθέο ηερλνινγίεο θξνληίδνπλ γηα ηελ πεξίζαιςε 

ησλ αζζελψλ, ην πξνζσπηθφ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κε εμεηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ 

αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, ε εκπεηξνγλσκνζχλε εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ζα 

κπνξνχζε λα δηαηεζεί ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ. Απηά κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηψλνπλ ην θφζηνο ζεξαπείαο 

γηα ηνπο αζζελείο. Οη δπλεηηθέο ηερλνινγίεο γηα έμππλα λνζνθνκεία πεξηιακβάλνπλ 

IoT, ML, AI, εθηχπσζε 3D θ.ιπ. Σα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε έλα 

παλεζληθφ λέθνο EHR ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηα ζθάικαηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, ηηο αλεπάξθεηεο, ηηο ειιείςεηο δεδνκέλσλ θαη λα επηηξέςεη 

θαιχηεξε πνηφηεηα πεξίζαιςεο. Ζ εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα 

ζα κπνξνχζε λα παξέρεηαη ζε αζζελείο θαη γηαηξνχο κέζσ πνηθηιηψλ ζπζθεπψλ φπσο 

ηα smartphone.  

Ζ ηερλνινγία blockchain  επεθηείλεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε επηηξέπνληαο ηε 

κεηακφξθσζε ηνπ ζεκεξηλνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ [47]. Ζ ηξέρνπζα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο κπνξεί λα πξνσζεζεί πνιχ γξήγνξα κέζσ ηνπ blockchain. Οη ζεκειηψδεηο 

αμίεο πνπ ζα επηθέξεη ην blockchain πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθέληξσζε ιφγσ ηεο 

θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίαο , ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απμεκέλε αζθάιεηα θαη 

ηελ ακβιπλζηκφηεηα. Σα νθέιε απηά θαζηζηνχλ δπλαηφ έλα ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ λα είλαη ελζσκαησκέλν, απξφζθνπην θαη πην αζθαιέο θαη κε 

απμεκέλν επίπεδν ζπκκφξθσζεο. Οη αιπζίδεο θξαγκψλ πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία 

γηα ηελ παξνρή αζθαινχο θαη εμαηξεηηθά απνδνηηθήο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ 
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κεηαμχ αζζελψλ, παξφρσλ θαη άιισλ κεξψλ ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε 

πην απνηειεζκαηηθφ θαη απξφζθνπην ηξφπν. H ρξήζε έμππλσλ ζπκβάζεσλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη ν θαηαιχηεο κε ηνλ νπνίν νη αιπζίδεο απνθιεηζκνχ 

(blockchain) κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο κε κεηαβαηηθφ ηξφπν. Ζ 

εθαξκνγή blockchain ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ίληεξλεη ησλ πξαγκάησλ (IoT) είλαη 

επίζεο θαηαιχηεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα λα 

δηαηαξαρζεί ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηεο απηή ηε 

ζηηγκή [48]. Έηζη, εξεπλψληαη δηάθνξνη ηξφπνη, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία,  κε 

ηνπο νπνίνπο ην blockchain θαη ε ζπλαθήο ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζα 

βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επηηξέπνληαο  έλα 

πην απνδνηηθφ θαη ξεπζηφ πεξηβάιινλ κε βειηησκέλε ηελ απνδνηηθφηεηα θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο.  

Ζ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ πξνγλσζηηθψλ κνληέισλ κε big data (κεγάια 

δεδνκέλα) θαη ML (machine learning) ζα ζπκβάιεη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ 

αθηηλνζεξαπεηψλ κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ κέζνδνο ηνπ ζπλφινπ 

πνιιαπιψλ κνληέισλ πνπ βαζίδεηαη ζηε βαζηά κάζεζε κεηψλεη ην ζθάικα θαη 

ιακβάλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνβιέςεηο πξψηνπ 

ζηαδίνπ σο ραξαθηεξηζηηθά παξά ην ζχζηεκα λα εθπαηδεπηεί κφλν ηνπ. Ζ ηαηξηθή 

αθξηβείαο απνηειεί αλαδπφκελε ηερλνινγία γηα ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

πξφιεςε αζζελεηψλ. Απηφ ζπλδπάδεη ηηο εμειίμεηο ζηα εληζρπκέλα ζπζηήκαηα EHR, 

ηε γνληδησκαηηθή ηαηξηθή, ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο IoT, ηηο εθαξκνγέο θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ θ.ιπ. Σν Γηαδίθηπν ησλ Ννζνθνκεηαθψλ Πξαγκάησλ (IoHT) (Internet of 

Hospital Things) πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο, εμνπιηζκφ, εθαξκνγέο θαη θηίξηα, ηα νπνία 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επθπΐα λα ζπλδένληαη, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε άιια έμππλα ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην νηθνζχζηεκα πγείαο. Σν 

IoHT είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο έμππλα λνζνθνκεία, εληζρχνληαο 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ λα παξέρνπλ πεξίζαιςε πην απνδνηηθά θαη 

νηθνλνκηθά κε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ [49]. 

Θα πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη ε ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο γηαηξνχο θαη ηα 

λνζνθνκεία [50]. 
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6.4 Πξνθιήζεηο 

Απφ  έλα  κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ επηρεηξνχλ λα 

εμεηαζζεί είλαη θαηά πφζν θαη πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηε κεηαηξνπή 

ζε έμππλα λνζνθνκεία. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

6.4.1 Παξαθνινύζεζε αζζελώλ 

Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε, ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο, ε αζθάιεηα 

ησλ αζζελψλ θαη ε ξπζκηζηηθή ζπκκφξθσζε κε ην κεησκέλν πξνζσπηθφ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

κείδνλα πξφθιεζε. Απηφ απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο απφ ηνπο 

γηαηξνχο θαη δεκηνπξγία ζπλαγεξκνχ, ππνζηεξηδφκελε απφ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ 

θαη άκεζε αληαπφθξηζε. Ζ έιιεηςε ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ IoT (Internet 

of Things) θαη άιισλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ 

είλαη επίζεο ιφγνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ  αλεζπρία. 

6.4.2 Αθξίβεηα δεδνκέλσλ 

Δάλ έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο κεραλήο ηξνθνδνηείηαη κε ιαλζαζκέλεο 

πιεξνθνξίεο, καζαίλεη ιάζνο πξφηππα θαη πηζαλφλ λα δίλεη ιαλζαζκέλεο ηδέεο, 

νδεγψληαο ζε εζθαικέλε ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο. Δπνκέλσο, είλαη αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ζην ζχζηεκα EHR (electronic health record) παξέρνληαη κφλν 

αθξηβή δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ αηζζεηήξεο IoT ελδέρεηαη 

λα κελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα εθφζνλ νη αηζζεηήξεο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Χζηφζν, 

φηαλ νη άλζξσπνη ηξνθνδνηνχλ δεδνκέλα, ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο ιάζνπο. 

6.4.3 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί κηα πξφθιεζε. Ζ απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ πγείαο ζε αλαμηφπηζηνπο δηαθνκηζηέο ζε λνζνθνκεία απνηειεί αλεζπρία 

γηα ηνπο αζζελείο, θαζψο ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο θαηάρξεζεο θαη αιινίσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο ζπκβηβαζκφο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα έρεη πνιιέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 
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χκθσλα κε ηε Μειέηε Κφζηνπο ηνπ Δγθιήκαηνο ζηνλ Κπβεξλνρψξν 2017 ηεο 

Accenture [51], ην εηήζην θφζηνο ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν γηα ηε 

βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αλέξρεηαη ζε 12,47 εθαηνκκχξηα δνιάξηα [52]. 

Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην cloud πξνθαιεί επίζεο 

αλεζπρίεο ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα φζν θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε. χκθσλα επίζεο κε 

ηελ ίδηα έξεπλα, νη αλεπαξθψο αζθαιείο βάζεηο δεδνκέλσλ λέθνπο ζπλέρηζαλ λα 

απνηεινχλ αδχλακν ζεκείν γηα πνιινχο νξγαληζκνχο. 

Γηα κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν 

βιέπε Γηάγξακκα 9. 

 

Γηάγξακκα 9. Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο [51]. 

6.4.4 Απνδνηηθόηεηα θόζηνπο 

Σν απμαλφκελν θφζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα 

ηνπο αζζελείο. Οη απαηηήζεηο απφδνζεο θαη ζπκκφξθσζεο ζπκβάιινπλ απμεηηθά ζην 

λνζνθνκεηαθφ θφζηνο. Τπάξρεη αληηζηάζκηζε κεηαμχ ηεο επθνιίαο θαη ηνπ θφζηνπο 

ησλ ρξεζηψλ. Σν Cloud Computing (ππνινγηζηηθή λέθνπο) είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

κεησζνχλ νη δαπάλεο εθθίλεζεο γηα ηελ πινπνίεζε EHR [53]. Οξηζκέλα απφ ηα 

λνζνθνκεία δελ έρνπλ πινπνηήζεη ηελ EHR ιφγσ ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ 
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απνξξήηνπ θαη αζθάιεηαο ην νπνίν απνηειεί θαη πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ζε θάζε 

ρψξα μερσξηζηά. Έλα λνζνθνκείν δελ κπνξεί λα γίλεη έμππλν ρσξίο ηελ EHR. 

6.4.5 Έμππλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη επηθύξσζε δεδνκέλσλ 

Με ηελ απμεκέλε εηεξνγέλεηα ησλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, απμάλεηαη επίζεο ε 

εηεξνγέλεηα θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ δεδνκέλσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Καζψο 

πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη δηάθνξα άιια δεδνκέλα γηα ηελ 

πγεία, ε επηθχξσζε θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ γλψζεσλ απφ απηά γίλεηαη πνιχ 

δχζθνιε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε επθπείο αιγφξηζκνπο. 

6.4.6 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηππνπνίεζε 

Οη ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο (OR) (operating rooms) ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ζπλήζσο 

γεκάηεο κε πνιιέο ειεχζεξεο ζπζθεπέο θαη ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα, κε ηηο δηθέο 

ηνπο δηεπαθέο γηα ηελ εκθάληζε δεδνκέλσλ. Ζ έμππλε λνζνθνκεηαθή πξνζδνθία είλαη 

φηη κφιηο ν ηαηξφο εηζέιζεη ζην ρεηξνπξγείν, φιεο νη νζφλεο πξέπεη λα είλαη έηνηκεο κε 

πιεξνθνξίεο, φπσο δεδνκέλα αζζελψλ, δηαγλσζηηθή απεηθφληζε θαη πξνεγρεηξεηηθφ 

ζρέδην, θ.ιπ., πνπ πξνβάιινληαη ζηηο πξνηηκψκελεο νζφλεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη πξφθιεζε, θαζψο πνιιά λνζνθνκεία ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά αξρεία 

θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ αζζελνχο θαη ελδέρεηαη 

πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο λα κελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Δπνκέλσο, είλαη αλάγθε λα ελζσκαησζνχλ φια ηα ζπζηήκαηα θαη νη εθαξκνγέο 

πιεξνθνξηψλ ζε έμππλα λνζνθνκεία, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζρεηηθή παξνπζίαζε 

δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο. Μηα άιιε πξφθιεζε αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηζζεηήξα IoT, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα απνδνρήο θαη πξνζαξκνγήο 

δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζθεπψλ αηζζεηήξσλ IoT. 

  



 

ειίδα | 80 

 

 

 

Γηάγξακκα 10. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Έμππλσλ λνζνθνκείσλ.
21

 

  

6.5 Η αγνξά ησλ Έμππλσλ λνζνθνκείσλ 

Σα λνζνθνκεία, ηα νπνία εμαξηψληαη πιήξσο απφ ην ΗνT  θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε 

γηα λα βειηηψζνπλ ηελ ππάξρνπζα πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ θαη λα εηζαγάγνπλ λέεο 

ηθαλφηεηεο είλαη γλσζηά σο έμππλα λνζνθνκεία. Δπηπξφζζεηα, ηα έμππλα λνζνθνκεία 

βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πγείαο, απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα, κεηψλνπλ ηα 

ζθάικαηα θαη βειηηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

Ζ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ ζηα λνζνθνκεία 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ησλ ππνδνκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη νη 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Χζηφζν, ε έιιεηςε 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ ζην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT) ζηα 

λνζνθνκεία θαη ε έιιεηςε πξνηχπσλ δηαθπβέξλεζεο ελδέρεηαη λα παξαθσιχζνπλ ηελ 

αλάπηπμε απηήο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ε άλνδνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζηηο 

                                                
21 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1070567 
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αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θεξδνθφξεο επθαηξίεο ζηελ 

αγνξά. 

Μεηαμχ ηνπ ηνκέα πξντφλησλ, ε ηειεταηξηθή αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ην 2017. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

φζνλ αθνξά ηα δπλεηηθά νθέιε ηεο ηειεταηξηθήο, φπσο ε δηάγλσζε θαη ε 

δηαβνχιεπζε ρακεινχ θφζηνπο, ε βειηησκέλε πξφζβαζε ζηνπο αζζελείο θαη ε 

βειηησκέλε πνηφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ. 

Μεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ζπλδεζηκφηεηαο, ην αζχξκαην ηκήκα αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ 

ηα ηξία-έβδνκα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ην 2017. Σν ηκήκα αζχξκαηεο ζχλδεζεο 

πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο φπσο Wi-Fi, αλαγλψξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID), 

Bluetooth θαη άιιεο. Οη ζπζθεπέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε λνζνθνκεία γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο θιηληθήο ξνήο εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο δηάγλσζεο. 

Κχξηα πνξίζκαηα ηεο αγνξάο ησλ έμππλσλ λνζνθνκείσλ: 

 Σν ηκήκα πιηθνχ αληηπξνζψπεπε ην έλα ηέηαξην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ην 

2017 θαη αλακέλεηαη λα θαηαγξάςεη πςειή CAGR 13,0% απφ ην 2018 έσο ην 

2025. 

 Σν ηκήκα ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πγείαο αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ην 2017 θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε CAGR 4,1% 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνβιέςεσλ. 

 Μεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ζπλδεζηκφηεηαο, ε ξαδηνζπρληθή αλαγλψξηζε (RFID) 

αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ην 2017 θαη 

αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε CAGR 11,5% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνβιέςεσλ. 

 Οη ΖΠΑ θπξηάξρεζαλ ζηελ αγνξά έμππλσλ λνζνθνκείσλ ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη πξνβιέπεηαη λα θπξηαξρνχλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ησλ πξνβιέςεσλ. 

 Ζ ηγθαπνχξε θπξηάξρεζε ζηελ αγνξά έμππλσλ λνζνθνκείσλ Αζίαο-

Δηξεληθνχ θαη πξνβιέπεηαη λα θπξηαξρνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

πξνβιέςεσλ. 
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Σν 2017, ε Βφξεηα Ακεξηθή ήηαλ ε θχξηα πεγή εζφδσλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ 

επηπνιαζκνχ ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη ηεο ήδε απμεκέλεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (IoT) θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε. Δπίζεο, 

ε αχμεζε ηνπ γεξηαηξηθνχ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο είλαη επηξξεπήο ζε νξηζκέλεο 

αζζέλεηεο, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Χζηφζν, ε Αζία-

Δηξεληθφο αλακέλεηαη λα γίλεη κάξηπξαο ηεο πςειφηεξεο CAGR θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ πξνβιέςεσλ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ρσξψλ κε πςειφ πιεζπζκφ φπσο ε Ηλδία θαη ε 

Κίλα. 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά έμππλσλ 

λνζνθνκείσλ είλαη ε Alphabet Inc. (Google Inc.), ε Enlitic Inc., ε General Vision, ε 

Intel Corporation, ε IBM Corporation, ε Microsoft Corporation, ε Nvidia 

Corporation, ε Next IT Corp., ε Welltok Inc. θαη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηεο GE. 

Άιινη παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αιπζίδα αμίαο είλαη νη Adheretech, 

Allscripts, Cerner Corporation, Diabetizer, Medtronic, Proteus Digital Health θαη 

Qualcomm Life 
22

. 

6.6 Δπθαηξίεο πνπ αλαπηύζζνληαη 

Ζ αμία ηνπ έμππλνπ λνζνθνκείνπ ήηαλ 13,52 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2016 θαη 

εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 63,49 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έσο ην 2023, ζε CAGR 

24,00% απφ ην 2017 έσο ην 2023. Ζ αγνξά απηή είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε κε βάζε 

ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα, ηνλ ηχπν εθαξκνγήο, ηελ παξερφκελε ππεξεζία, ην 

ζηνηρείν ππεξεζίαο, ηνλ ηχπν ηερλνινγίαο θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σα έμππλα 

λνζνθνκεία πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ κε έμππλν πιηθφ, έμππλν ινγηζκηθφ θαη ηηο 

ζρεηηθέο έμππλεο ηερλνινγίεο. Σα ζπζηήκαηα έμππλεο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλνπλ 

έμππλα ζπζηήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη έμππλα ζπζηήκαηα γηα αζζελείο, πξνζσπηθφ 

θαη εμνπιηζκφ. Οη ηερλνινγίεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ηα έμππλα 

λνζνθνκεία πεξηιακβάλνπλ ηε βηνηειεκεηξία, ηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ θαη ηελ 

ηαηξηθή αθξηβείαο κε βάζε ηε γνληδησκαηηθή θαη ηα κεγάια δεδνκέλα, ηελ εηθνληθή 

απνθαηάζηαζε νξζνπεδηθψλ θ.ιπ. Σν έμππλν πιηθφ πεξηιακβάλεη WiFi, ελεξγφ 

RFID, αηζζεηήξεο IoT, θνξεηνχο πίλαθεο, πίλαθεο εξγαιείσλ θ.ιπ. Οξηζκέλνη απφ 

                                                
22 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-hospital-market-29319948.html 
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ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο αγνξάο έμππλσλ 

λνζνθνκείσλ
23

 πεξηιακβάλνπλ ηε δήηεζε γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηε δήηεζε γηα απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηα λνζνθνκεία, 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ IoT ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηνλ απμεκέλν 

ξπζκφ ρξφλησλ αζζελεηψλ, ηελ απμαλφκελε δηείζδπζε ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ θαη 

νξγάλσλ ζηα λνζνθνκεία θ.ιπ. Σν IoHT, κε ηηο έμππλεο ζπζθεπέο, ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο 

ζπζθεπέο, ηηο εθαξκνγέο θαη ηα θηίξηα ηνπ, ππφζρεηαη ζεκαληηθά ζε έμππλα 

λνζνθνκεία θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ λα παξέρνπλ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε απνηειεζκαηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα κε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ δηαρείξηζε 
24

. 

Ζ ηξέρνπζα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

κπνξεί λα εληζρπζεί κε blockchain ηερλνινγίεο. Οη αιπζίδεο θξαγήο πξνζζέηνπλ αμία 

ζηα έμππλα λνζνθνκεία κε ηελ θαηαλεκεκέλε ηερλνινγία θαζνιηθνχ, ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απμεκέλε αζθάιεηα θαη ηελ ακβιπζηκφηεηα. Οη αιπζίδεο 

θξαγκψλ πξνζθέξνπλ αζθαιή θαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ αζζελψλ, λνζνθνκείσλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε πην απνηειεζκαηηθφ θαη απξφζθνπην ηξφπν. Σα έμππλα 

λνζνθνκεία ζα ζπκπεξηθέξνληαη καθξνπξφζεζκα σο έμππλε κεραλή, φζν απμάλεηαη 

ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Σα 

έμππλα κεραλήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία φπσο ηερλεηή λνεκνζχλε, 

πξνεγκέλεο αλαιχζεηο θαη ML γηα ηελ άληιεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

επηρεηξεζηαθή λνεκνζχλε. Γηα λα δηαηεξεζνχλ σο έμππλα λνζνθνκεία, πξέπεη λα 

καζαίλνπλ, λα βειηηψλνπλ θαη λα επηδεηθλχνπλ θαηάιιεια απηφλνκε ζπκπεξηθνξά 

[54]. 

6.7 Ννζνθνκεία ηνπ Μέιινληνο 

Σα λνζνθνκεία ηνπ κέιινληνο κπνξνχλ λα είλαη δχν εηδψλ: 1. Ννζνθνκεία γηα 

αζζελείο κε νμεία πεξίζαιςε 2. Ννζνθνκεία πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ, παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ζεξαπεχνπλ αζζελείο 

                                                
23 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-

lshc-hc-outlook-2018.pdf 
24 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-hospital-market-29319948.html 
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κε ρξφληεο αζζέλεηεο. Ο πξψηνο ηχπνο λνζνθνκείσλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο κε αθαδεκατθέο θαη εξεπλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο δεχηεξνο ηχπνο ζα 

κπνξνχζε λα βξίζθεηαη ζε πξναζηηαθέο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα εθηειεί ηαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ζ ρξφληα αζζέλεηα ρξεηάδεηαη ζπλερή λνζνθνκεηαθή ζεξαπεία. Καζψο ηα 

θξαηηθά ζπζηήκαηα πγείαο άξρηζαλ λα πιεξψλνπλ γηα ηνπο αζζελείο, ηα λνζνθνκεία 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ. Σα ηαηξηθά θηίξηα ηνπ κέιινληνο ζα ζρεδηαζηνχλ ζαλ 

μελνδνρεία αζηέξσλ, γηα λα εληζρχζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Δάλ έλα απηνθίλεην κπνξεί λα γίλεη κηα έμππλε κεραλή κε ηξνρνύο, ηόηε έλα 

έμππλν λνζνθνκείν κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα έμππλε κεραλή κε θξεβάηηα. Σα 

έμππλα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κε βάζε ηελ πείξα ηνπο, λα κελ εμαξηψληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο νδεγίεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ κε αλακελφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Έμππλεο ιχζεηο έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζε πνιιά λνζνθνκεία. Σα ρεηξνπξγηθά ξνκπφη 

κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηά ηνπ ρεηξνχξγνπ, έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

θαη ιηγφηεξεο επηπηψζεηο. Έλα ηέηνην ξνκπνηηθφ ρεηξνπξγηθφ ζχζηεκα είλαη θαη απηφ 

ηεο Brainlab
25

. Ζ πιαηθφξκα θαη ην ινγηζκηθφ ρεηξνπξγηθήο πεξηήγεζεο ηνπ Brainlab  

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθέο, ιηγφηεξν επεκβαηηθέο θαη ιηγφηεξν 

δαπαλεξέο ζεξαπείεο γηα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θξαληαθήο, ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ηξαχκαηνο, νξζνπεδηθήο, σηνξηλνιαξπγγνινγίαο  

θαη ζεξαπεία θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ (CMF). Σν Smart Anatomy 

Viewer ηνπ Brainlab επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή ρξήζε ζε ηαηξνχο ζην ρεηξνπξγείν, 

νπνπδήπνηε ζην λνζνθνκείν ή ζην ζπίηη. Μπνξεί λα εμάγεη απηφκαηα ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηε αμνληθή ηνκνγξαθία ή ηελ εηθφλα καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ελφο 

αζζελνχο. ε πεξηπηψζεηο φπσο ε εθηνκή ελφο επαηηθνχ φγθνπ, ν πξνβνιέαο βνεζά 

ηνλ ηαηξφ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθηνκή ηνπ φγθνπ ρσξίο λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηα 

αγγεία θαη ζε άιιεο θξίζηκεο δνκέο, θάηη πνπ είλαη δχζθνιν δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

αμνληθή ηνκνγξαθία. Σν 3D Dicom Viewer ηνπ Brainlab Stereo επηηξέπεη ηελ 

απεηθφληζε ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη κπνξεί λα εθπαηδεχζεη ηνλ αζζελή. 

                                                
25 https://www.brainlab.com/surgery-products/ 
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Έλα άιιν ρεηξνπξγηθφ ζχζηεκα, ην Da Vinci, δηαζέζηκν παγθνζκίσο, δηαζέηεη 

κεγεζπκέλν 3D νπηηθφ ζχζηεκα πςειήο επθξίλεηαο θαη κηθξνζθνπηθά ξαβδσηά 

φξγαλα πνπ θακππιψλνπλ θαη πεξηζηξέθνληαη πνιχ θαιχηεξα απφ ην αλζξψπηλν ρέξη, 

ψζηε έλαο ρεηξνπξγφο λα κπνξεί λα εθηειεί ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε απμεκέλε 

φξαζε, αθξίβεηα θαη έιεγρν. Ζ ραξηνγξάθεζε 3D πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

πξνζαξκνζκέλε θαξδηαθή ραξηνγξάθεζε ηεο θαξδηάο ελφο αζζελνχο επηηξέπεη ζηνπο 

γηαηξνχο λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο ζηελ θαξδηά ελφο κεκνλσκέλνπ αζζελνχο. Ο 

επηθεθαιήο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζην Διβεηηθφ Ννζνθνκείν Thun κπνξεί λα 

ειέγμεη ζηελ νζφλε ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ εάλ φινη νη ρεηξνπξγηθνί ρψξνη είλαη 

θαηεηιεκκέλνη θαη εάλ φιεο νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα.
26

 

Σα λνζνθνκεία πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ έμππλα αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ηηο 

επελδχζεηο θαη ηνπο πφξνπο ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή RTHS (πζηήκαηα Τγείαο 

Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ), ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ησλ 

νξγαληζκψλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σν RTHS επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο, δηαρείξηζεο αζζελψλ θαη 

παξνρήο θξνληίδαο λα κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ζε ιεηηνπξγηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Σν RTHS ελδέρεηαη λα έρεη θαιχηεξε 

επίγλσζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αζζελψλ κε ηηο εμειίμεηο 

ζηηο ηερλνινγίεο αηζζεηήξσλ θαη ηελ IoT. Σα RTHS κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ πην 

απηφλνκα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο, θφζηνπο θαη 

ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο ηερληθέο ΣΝ θαη ML [55]. 

Παξά ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, είλαη αδχλαην λα θαληαζηνχκε έλα λνζνθνκείν 

ρσξίο ην αλζξψπηλν ζηνηρείν. Οη κεραλέο δελ έρνπλ ηελ θνηλή ινγηθή θαη ζα θάλνπλ 

ηπθιά απηφ πνπ νη άλζξσπνη ηνπο ιέλε λα θάλνπλ. Δάλ έλα πξφγξακκα ML 

ηξνθνδνηείηαη κε ιάζνο πιεξνθνξίεο, ζηε ζπλέρεηα καζαίλεη ιάζνο πξφηππα. Μφλν 

φηαλ ηα αλζξψπηλα φληα ηελ ηξνθνδνηνχλ κε αθξηβή δεδνκέλα, ηα ζπζηήκαηα ΣΝ 

                                                
26 https://www.medica-

tradefair.com/en/News/Topic_of_the_Month/Older_Topics_of_the_Month/Topics_of_the_Month_201

8/Smart_Hospital/Master_plan_Smart_Hospital_well-connected_is_half_cared_for 
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κπνξνχλ λα θάλνπλ ζσζηή δηάγλσζε. Έλα ρεηξνπξγηθφ ξνκπφη δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πιήξσο απφ κφλν ηνπ θαη απαηηεί ηνλ έιεγρν ησλ ρεηξνπξγψλ. 

Σα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ ππνζηεί πνιιέο κεηαβάζεηο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ κεηαλάζηεπζε απφ ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα ζην ζπίηη θαη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Ζ έμππλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνθηά επξχηεξε απνδνρή σο 

ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ θνηλσλία γηα ηε ζπλερή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ 

ειηθησκέλσλ αζζελψλ, ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ θιπ. 

Χζηφζν, ε έμππλε νηθηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

λνζνθνκεία ζπλνιηθά. Ζ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ θφζηνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

απαηηεί έμππλα λνζνθνκεία, ηα νπνία αλακέλεηαη λα είλαη πην απνδνηηθά, θηιηθά πξνο 

ηνπο αζζελείο θαη ιηγφηεξν αθξηβά. Αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο φπσο ε AI, ε ML, ην 

IoHT θαη νη κέζνδνη αλάιπζεο κεγάισλ δεδνκέλσλ ζα επηηαρχλνπλ ηηο έμππλεο 

κεηακνξθψζεηο λνζνθνκείσλ. 

6.8 Δμππλα Ννζνθνκεία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ 

Ζ θιηληθή κεραληθή (CE) πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζπλδπάδεηαη ζηελά κε ηελ 

ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία (HIT). Ζ ζχγθιηζε ησλ δχν 

επαγγεικάησλ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ζπζθεπψλ, ε αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ δεδνκέλσλ θνκνδίλνπ κε θιηληθή  

ηεθκεξίσζε, ηα πθηζηάκελα θαη αλαδπφκελα πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο 

δεδνκέλσλ, ε δήηεζε γηα αθξηβή θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα θιηληθψλ δεηθηψλ απφ 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο, νη θξνληηζηέο θαη νη γλψζεηο ησλ πειαηψλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ, θαη ε ελνπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ 

θιηληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (CIS). Ζ εμέιημε απηή αλαγθάδεη ην 

επάγγεικα CE  θαη ηα ηκήκαηα CE ζην λνζνθνκείν λα επεθηείλνπλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ηηο γλψζεηο ηνπο, θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνλ ηνκέα ηνπ  CIS θαη λα 

γίλνπλ ελεξγνί  ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηινγή, ηελ εθαξκνγή, θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ. 

6.8.1 Γηαηί ην HIT ρξεζηκνπνηεί ην CE 

Ζ εθαξκνγή ηνπ HIT είλαη κηα πνιχπινθε θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία, θαη ηα ζεζκηθά 

φξγαλα δελ είλαη αξθεηά ζαθή σο πξνο ην θφζηνο θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο γηα ηελ 
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εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ κεγάιεο θιίκαθαο. Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο έρνπλ δείμεη φηη, 

ελψ νη δαπάλεο IT έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία δελ 

έρνπλ απμεζεί αλάινγα κε ηηο επελδχζεηο [56]. Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

θιηληθήο πξαθηηθήο θαη ηεο απμεκέλεο θιηληθήο HIT,  αιιά ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηελ πγεία θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ δηάκεζν αζζελή δελ έρνπλ επηηεπρζεί.  

Σν θφζηνο κεηξηέηαη κε βάζε ηα ζπλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ αλά 

θξεβάηη, ελψ ε πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνινγείηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ζπκκφξθσζεο κε ηα ηερληθά πξφηππα θαη ηελ παξνρή ηεθκεξησκέλεο θαη 

επηθεληξσκέλεο ζηνλ αζζελή πεξίζαιςεο. νλνκάδεηαη ζπκκφξθσζε θαη βησκαηηθή 

πνηφηεηα. Yπάξρνπλ 10 βαζηθά δεηήκαηα γηα ηελ επηηπρή βειηηζηνπνίεζε ηνπ HIT 

κεγάιεο θιίκαθαο ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην Γηάγξακκα 11. 
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Γηάγξακκα 11. Γέθα βαζηθά ζέκαηα γηα ηελ επηηπρή βειηηζηνπνίεζε ηεο επξείαο 

θιίκαθαο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία.
27

 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) έρεη παξάζρεη δχν θαηεπζπληήξηεο 

απνθάζεηο γηα ην CE-IT: (1) αλαγλσξίδνληαο  φηη νη ηερλνινγίεο πγείαο (HT) 

                                                
27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27107441/ 
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εμνπιίδνπλ ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  κε εξγαιεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή  πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, 

απνθαηάζηαζε θαη επίηεπμε δηεζλψο ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ αλάπηπμεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, θαη (2) e-Health, ζεκεηψλνληαο ηνλ πηζαλφ αληίθηππν πνπ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο  

(ΣΠΔ) ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ έξεπλα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία πξνο φθεινο ηφζν ησλ ρσξψλ ρακεινχ 

φζν θαη ησλ ρσξψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο. Ο φξνο «ηερλνινγίεο πγείαο» (HT) 

αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ηε κνξθή 

ζπζθεπψλ, θαξκάθσλ,  εκβνιίσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. ηα  

10 ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην ςήθηζκα ηεο HT, νη ΣΠΔ ζηα ζηξψκαηα θαη ηα 

εξγαιεία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θπξηάξρεζαλ ζηηο βειηηψζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία 

ζηελ παγθφζκηα παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
28

 

6.8.2 εκαζία ηεο εγεζίαο ζην CE-IT 

Κεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΟΤ γηα HT είλαη ε πξαθηηθή ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Δθηφο απφ ηελ ηζηνξηθή ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θχθινπ δσήο 

ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ (HTM) ηεο CE ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ν ξφινο CE-IT έρεη 

πξνθχςεη, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Ο ρψξνο CE-IT έρεη δηάθνξα νλφκαηα 

θαη έρεη δηάθνξεο δηαζηάζεηο, γηα παξάδεηγκα, ν ΠΟΤ ην απνθαιεί ΣΠΔ, θαη ην CE-

IT ζπλδέεηαη επίζεο ζηελά κε ηηο ηξέρνπζεο παγθφζκηεο εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ πξσηνθφιισλ ηαηξηθήο πνπ βαζίδνληαη ζε 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία (EBM) (ρξήζε ζπζθεπψλ), ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πγεία, ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ, ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πγείαο 

(EHRs).   Ζ ειεθηξνληθή πγεία είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πγεία.        

  Ζ κνλάδα ειεθηξνληθήο πγείαο ηεο ΠΟΤ ζπλεξγάδεηαη κε εηαίξνπο ζε παγθφζκην, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ζε επίπεδν ρψξαο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο. Σν ςήθηζκα ηεο παγθφζκηαο ζπλέιεπζεο πγείαο 

                                                
28 https://www.who.int/healthacademy/media/WHA58-28-en.pdf?ua=1 
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(World Health Assembly) ηνπ 2005 
29

, αλαγλψξηζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο λα εληζρχζεη ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε, θαη ελζάξξπλε ηα θξάηε κέιε λα 

αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ζηα ζπζηήκαηα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

  Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην HIT θαη νη ηνκείο ηεο επηθάιπςεο CE, γηα παξάδεηγκα, νη 

ΔΔ, ε βηνπιεξνθνξηθή, ε ηερλεηή λνεκνζχλε γηα ηελ πγεία (AI), ε κηζζνδνζία θαη 

ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, αλαγλσξίδνληαη σο κε κέξνο ησλ ηνκέσλ CE 

ελδηαθέξνληνο. Μπνξνχκε λα επεθηείλνπκε απηή ηε γξακκή ζθέςεο ζηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ. Σν  πεξηβάιινλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εμαθνινπζεί λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ απμαλφκελν φγθν, ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ βηνκεραληθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ ηερλνινγηψλ.      

  Ζ θαηλνηφκνο ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ηνκείο ππεξεζηψλ φπσο νη 

κεηαθνξέο (Uber) θαη ε ζηέγαζε (Airbnb) κηα εκπεηξία γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπο γηα ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ινγηθφ θφζηνο. Ζ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΟΤ ην 2016 φξηζε
30

 «mHealth: ρξήζε θηλεηψλ 

αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δεκφζηα πγεία» αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ απμαλφκελε 

ζεκαζία απηνχ ηνπ πφξνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε δεκφζηα πγεία, 

δεδνκέλεο ηεο επθνιίαο ρξήζεο, ηεο επξείαο εκβέιεηαο θαη ηεο επξείαο απνδνρήο 

ηνπο. Σν  "mHealth" ή θηλεηή πγεία έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηελ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία, ππεξεζίεο θαη δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε 

ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο πγείαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελεηψλ.    

6.8.3 Παγθόζκηα πγεία, Ηιεθηξνληθό Ιαηξηθό Αξρείν θαη πξόηππα 

Ζ παγθφζκηα πγεία ζπλεπάγεηαη ηελ πγεία ησλ πιεζπζκψλ ζην παγθφζκην πιαίζην. 

Οη ζηφρνη ησλ ηππηθψλ παγθφζκησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πγεία είλαη ε βειηίσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ε επίηεπμε ηζφηεηαο ζηελ πγεία γηα 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ ΣΠ, αιιά γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο θαιχηεξεο πγείαο  κέζσ ηεο θαιχηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ. Σν 

                                                
29 https://apps.who.int/iris/handle/10665/20398 
30 https://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf 
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έξγν ζηελ πξάμε δελ είλαη  απιφ, νη ηαηξνί θαη νη λνζνθφκεο ζα πξέπεη λα  

επαλεθπαηδεπηνχλ, ε έκθαζε πξέπεη λα κεηαθηλεζεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζην πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ γηα 

ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη φρη γηα ηελ ηνπηθή πξαθηηθή! Τπάξρεη έλα πιήζνο 

ζεκαληηθψλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ HIT: 

• Δγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

• Μεκνλσκέλεο ππεξεζίεο πγείαο  

• Γεκφζηα πγεία—θνηλνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

• Πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ—πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

Γηα ην γνληδίσκα— ηαηξηθή αθξηβείαο 

Όιεο νη πξσηνβνπιίεο HIT βαζίδνληαη ζε κηα κνξθή ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ αξρείσλ 

(EMRs), EHRs ή πξνζσπηθψλ αξρείσλ πγείαο (PHRs). EMR/EHR: ε πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο 

θιηληθήο πεξίζαιςεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ δηάγλσζε θαη ε 

ζεξαπεία κπνξνχλ λα βειηησζνχλ εάλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ εχθνιε 

πξφζβαζε ζε αθξηβή θαη πιήξε ηαηξηθά αξρεία ησλ αζζελψλ. Πνιιέο ρψξεο 

πξνζπαζνχλ ηψξα λα εληζρχζνπλ ην EMR/EHR γηα λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ, λα εληζρχζνπλ ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη λα επηηξέςνπλ ηελ ηαρεία επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα παξέρνπλ δηακήθεηο ειεθηξνληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ πνπ παξάγνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπλαληήζεηο ζε κηα ξχζκηζε παξνρήο θξνληίδαο. Ζ EMR είλαη ζπλήζσο ην εζσηεξηθφ 

νξγαλσηηθφ ζχζηεκα.  

Ζ αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ—κέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο επηρείξεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ ηνκέα θξνληίδαο 

αζζελψλ IHE (PCD) 
31

— έρεη ππνζηεξίμεη ηελ ελζσκάησζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ 

(MDI), επηηξέπνληαο νηθνλνκηθά πξνζηηά, ζπκβαηά παγθφζκηα πξφηππα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζθεπψλ θξνληίδαο αζζελψλ πνπ ζπλδένληαη επίζεο κε EMRs 

                                                
31 https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PCD/IHE_PCD_TF_Vol1.pdf 
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θαη PHRs, ζε φια ηα επίπεδα θαη ηνπο ρψξνπο θξνληίδαο. Δίλαη ε κεγαιχηεξε 

ππφζρεζε γηα ηε κειινληηθή πγεία θαη επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ έλα πιήξεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφ ΖΜΤ. Έλα ηζηνξηθφ πγείαο πνπ κπνξεί λα αληαιιαγεί κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ θαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη θέξεη νιφθιεξν ην ζπλερέο ηαηξηθφ αξρείν 

γηα ηνλ αζζελή. Σψξα, έλα πιήξσο ελζσκαησκέλν θαη δηαιεηηνπξγηθφ ΖΜΤ είλαη 

επίζεο έλαο κεγάινο πεηξαζκφο γηα ηνπο εγθιεκαηίεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ, δεδνκέλνπ 

φηη παξέρεη κηα πινχζηα επηινγή απφ πνιχ ηδησηηθά θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

έλαο εγθιεκαηίαο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα επηζπκεί γηα έλα πξφζσπν θαη ηελ 

ηζηνξία, ηελ θαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ, νπφηε πψο κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηα 

δεδνκέλα αζθαιή;     ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ δηθηπσκέλσλ 

ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ην IEC πξφηππν 80.001-1 είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο. 

6.8.4 ΗΜΤ, HIT, θαη HT 

Πψο εγγπφκαζηε φηη νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκεο 24/365; Ση γίλεηαη 

αλ έλαο δηαθνκηζηήο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο; Οη κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο  είλαη νη 

εμήο ηέζζεξηο: δηαζεζηκφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα θαη  

απνδνρή. Ζ ζπλέρηζε ηεο πεξίζαιςεο απαηηεί πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, 

θαζηζηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ην πην θξίζηκν ζεκείν ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. Αθξηβψο φπσο ρξεηαδφκαζηε, ηνπιάρηζηνλ,  δχν αλεμάξηεηεο ειεθηξηθέο 

πεγέο γηα έλα λνζνθνκείν, ζήκεξα ρξεηαδφκαζηε, ηνπιάρηζηνλ, δχν αλεμάξηεηεο 

πεγέο επηθνηλσλίαο  επίζεο. 

Αο ππνζέζνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο, αιιά έρνπκε πξφζβαζε ζε 

απηέο; Έρνπκε ηηο ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηα πιεξνθνξηθήο ηθαλέο λα θαηεβάζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο, είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε κηα θνηλή γιψζζα; Μπνξεί ην 

ειεθηξνληθφ έγγξαθν λα δηαβαζηεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζσζηά; Δίλαη νη πάξνρνη 

θξνληίδαο ηθαλνί λα θαηαλνήζνπλ ηη ζεκαίλνπλ νη πιεξνθνξίεο; 

Καη πάιη, αο ππνζέζνπκε φηη νη δχν πξψηεο πξνθιήζεηο μεπεξληνχληαη. Μπνξνχκε λα 

αληέμνπκε νηθνλνκηθά απηέο ηηο πιεξνθνξίεο; Αλ είκαη λνζνθνκείν ζε κηα ξχζκηζε 

ρακειψλ πφξσλ, κπνξψ λα αληέμσ νηθνλνκηθά ην ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο; Μπνξψ 

λα δηαηεξήζσ ηελ ππνδνκή; Μπνξψ λα πξνζηαηεχζσ ηηο πιεξνθνξίεο απφ 

θπβεξλνεπηζέζεηο;  
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6.8.5 Δλζσκάησζε ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ 

ήκεξα, ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ην mHealth, παξέρνπλ άκεζε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ  θαη ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, κεηψλνληαο ηε 

ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη ηα πηζαλά ζθάικαηα. Ζ ελζσκάησζε 

δηεπθνιχλεη ηηο αλεζπρίεο ησλ αζζελψλ κε ηαρχηεξε, αθξηβή δηάγλσζε θαη έγθαηξε 

έλαξμε ηεο θξνληίδαο. Γηα ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο, απηφ εληζρχεη ηελ εκπεηξία ηνπ 

αζζελνχο, παξέρεη έγθαηξα, αθξηβή δεδνκέλα αζζελψλ απφ ζπζθεπέο γηα λα βνεζήζεη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο, ησλ θιηληθψλ ζπζηεκάησλ, θαη 

βειηηψλεη ην ζπληνληζκφ ηεο πεξίζαιςεο κε πιεξνθνξίεο αζζελψλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Απηή ε ελζσκάησζε έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ηα ηαηξηθά ιάζε πνπ 

κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ ιφγσ θαθήο ή άθαηξεο ηεθκεξίσζεο θιηληθψλ δσηηθψλ 

ζεκείσλ. 

6.8.6 Πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα ζχλνια δεδνκέλσλ ΖΜΤ είλαη ππνζχλνια αλάιπζεο ηεο 

θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. Γηα παξάδεηγκα, μερσξηζηά ζχλνια δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

θαιχπηνπλ ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ηε θξνληίδα θαη ηε κεηαθνξά 

αζζελνθφξσλ, ηελ εμσλνζνθνκεηαθή θαη ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ηελ επαλαπνθαηάζηαζε,  ηε καθξνρξφληα πεξίζαιςε ή/θαη ηελ θαη' νίθνλ πεξίζαιςε. 

Μεξηθά παξφκνηα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ ππεξεζία 

πγείαο παιαηκάρσλ θαη ηελ ηλδηθή ππεξεζία πγείαο. 

Ο αλφκνηνο δηαρσξηζκφο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

πνιχ δηαθνξεηηθέο νκνζπνλδηαθέο, πνιηηεηαθέο θαη ηνπηθέο εληνιέο, θαηαρσξεηή, 

βάζεηο δεδνκέλσλ, κεηξήζεηο θαη αλαθνξέο. Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο,  ν ηαηξφο πνπ 

πξνηίζεηαη λα έρεη πξφζβαζε θαη ηα δεδνκέλα δεκφζηαο πγείαο πξέπεη λα πξνβιέςεη 

θαη λα μεπεξάζεη ηε ζρεηηθή «κε δηαιεηηνπξγηθφηεηα» ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ 

παξφρσλ θαη  αζθαιηζηψλ! 

Έλα θελφ ζηε ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ είλαη έλα άκεζν αιιά κε 

πξννξηδφκελν ηερλνχξγεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη 

επαλαηνπνζεηνχληαη γηα λα ππνβάινπλ πνιχ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ 
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επηζηξνθή ρξεκάησλ ή ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Δπίζεο, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα παξαζρεζνχλ επηθαιππηφκελα 

δεδνκέλα ζε πνιινχο πιεξσηέο ή θπβεξλεηηθά κεηξψα δεδνκέλσλ.  

6.9 Πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Όπσο ζπκβαίλεη κε φιν ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, θαη ηδηαίηεξα κε ηα επαίζζεηα 

δεδνκέλα, ε θχξηα πξφθιεζε είλαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Όιεο νη εθαξκνγέο 

HIT πξέπεη λα έρνπλ πξνζηαηεπκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ, εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Σα ειεθηξνληθά αξρεία κπνξεί λα 

πεξηέρνπλ ηδηαίηεξα επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο. Οη ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο δηαζπλδένληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ελζσκαηψλνληαη κε ην δίθηπν 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα EHRs θαη έρνπλ ηξσηά ζεκεία αζθαιείαο κε ηε δπλαηφηεηα λα 

ζηνρνπνηεζνχλ απφ θπβεξλνεπηηηζέκελνπο γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε εηαηξηθά 

δίθηπα. Όια ηα δεκφζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα  ζα πξέπεη λα "απνπξνζδηνξηζηνχλ" γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ κεκνλσκέλσλ αζζελψλ, ελψ νξηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζoχλ ή λα απνπξνζδηνξηζηνχλ επίζεο.  

Καζίζηαηαη νινέλα θαη πην ζαθέο φηη νη θπβεξλν-ράθεξ κφιηο μεθηλνχλ· θαη πνιινί 

νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δελ είλαη έηνηκνη λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ.  

Ζ εηδηθή νκάδα πξνζδηφξηζε έμη πςεινχ επηπέδνπ επηηαγέο κε ηηο νπνίεο ζα 

νξγαλψλνληαη νη ζπζηάζεηο θαη ηα ζηνηρεία δξάζεο ηεο.
32

 Οη επηηαγέο είλαη: 

1. θαζνξηζκφο ηεο εγεζίαο, ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα ηνπ θιάδνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

2. αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

θαη HIT, 

3. αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο θαη ησλ 

ηερληθψλ δπλαηνηήησλ, 

                                                
32 https://www.isaca.org/go/state-of-cybersecurity-2020 
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4. αχμεζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο, 

5. εληνπηζκφο κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζπαζεηψλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ επηζέζεηο  θαη 

6. βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο απεηιέο, ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο 

κεηξηαζκνχο ηνπ θιάδνπ. 

. 

 

Γηάγξακκα 12. πλεζηζκέλεο θπβεξλνεπηζέζεηο (2016) 
33

 

 

                                                
33 https://www.isaca.org/go/state-of-cybersecurity-2020 
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Γηάγξακκα 13. Σν εμειηζζφκελν νηθνζχζηεκα δεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεη ηα καδηθά 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία.
 34

 

 

  

                                                
34 https://www.who.int/ehealth/resources/ecosystem/en/ 
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Γηάγξακκα 14.  Ζ ηάζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
35

 

 

 

 

Γηάγξακκα 15. Ο λένο εγθέθαινο θαη ηα λέα ρέξηα ζηελ Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 4.0
36

                                                
35 https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1123606131 
36 https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1123606131 
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Πνιιά λνζνθνκεία ππνβιήζεθαλ ζε δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη μεθίλεζαλ 

δξαζηεξηφηεηεο δηαπίζηεπζεο γηα λα ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθφ "ςεθηαθνχ 

λνζνθνκείνπ". Ζ HIMSS
37

 (Healtcare Information and Management Sytem Society) 

είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1961 θαη πεξηιακβάλεη 

52.000 ηδξχκαηα παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 600 εηαηξείεο θαη 250 

ελψζεηο/ηδξχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, κε δνκέο ζηηο ΖΠΑ, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία 

(EMRAM). Σν Μνληέιν Τηνζέηεζεο ηεο EMR (EMRAM) είλαη έλα κνληέιν νθηψ 

ζηαδίσλ πνπ επηηξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε  πξφνδνο ηνπ λνζνθνκείνπ ππφ εμέηαζε  

έλαληη άιισλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

θνπφο ηεο ίδξπζήο ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηελ παξνρή θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Σα επίπεδα ςεθηνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ αμηνινγνχληαη κε EMRAM ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ην επίπεδν ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επηζεσξείηαη θαη 

πηζηνπνηείηαη. Σν HIMSS ρξεζηκνπνηεί ηελ παγθνζκίσο απνδεθηή πηζηνπνίεζε θαη 

ην πξφηππν MRAM γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ςεθηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηαδίσλ ησλ ππνςεθίσλ λνζνθνκείσλ. ε απηφ ην κνληέιν, ηα 

λνζνθνκεία αμηνινγνχληαη απφ ην 1 έσο ην 7 θαη ηα λνζνθνκεία πνπ νινθιεξψλνπλ 

ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο κέρξη ην 6ν θαη 7ν ζηάδην ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά. 

Γηάγξακκα 16 θαη Γηάγξακκα 17. 

 

 

 

 

 

                                                
37 https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_Information_and_Management_Systems_Society 
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Γηάγξακκα 16. Αξηζκφο Ννζνθνκείσλ ζηελ Δπξψπε πνπ πιεξνχλ ην ηάδην 7.
 38

 

 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ EMRAM, ν HIMSS δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

λνζνθνκείσλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Γηα λα γίλεη έλα λνζνθνκείν ςεθηαθφ, πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί θαη λα ιάβεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ ππεξεζία δηαπίζηεπζεο HIMSS. Σα 

ζρεηηθά θξηηήξηα θαη ζηάδηα αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ. 

 

Γηάγξακκα 17.  Αξηζκφο Ννζνθνκείσλ ζηελ Δπξψπε πνπ πιεξνχλ ην ηάδην 6.
 39

 

 Όηαλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ HIMSS (Πίλαθαο 9), ηα λνζνθνκεία απεπζχλνληαη 

ζηελ ππεξεζία HIMSS. Δκπεηξνγλψκνλεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ HIMSS 

επηζεσξνχλ ην ζρεηηθφ λνζνθνκείν επηηφπνπ θαη ην αμηνινγνχλ ζχκθσλα κε ηε 

                                                
38 https://www.himssanalytics.org/europe/stage-6-7-achievement 
39 https://www.himssanalytics.org/europe/stage-6-7-achievement 
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ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα δεκνζηεπκέλα θξηηήξηα θαη ηνπ ρνξεγνχλ ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ [57]. 
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Πίλαθαο 9. ηάδηα θαη θξηηήξηα ςεθηαθνχ λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

HIMSS EMRAM.
40

 

ηάδην 7 Έλα λνζνθνκείν ζε απηό ην ζηάδην δελ ρξεζηκνπνηεί πνηέ έληππα έγγξαθα ελώ παξέρεη ππεξεζίεο. Όια 
ηα δεδνκέλα, ηα έγγξαθα θαη νη ηαηξηθέο εηθόλεο επεμεξγάδνληαη ειεθηξνληθά. Τα δεδνκέλα πνπ 
απνζεθεύνληαη ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ αλαιύνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο πνηόηεηαο 
ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελώλ θαη ηελ παξνρή 
απνηειεζκαηηθώλ ππεξεζηώλ. Τα ζρεηηθά δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη ειεθηξνληθά έηνηκα γηα ρξήζε θαη 
αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη ηδξύκαηα (δηνίθεζε, άιια λνζνθνκεία θ.ιπ.). 
Τν λνζνθνκείν δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ησλ δεδνκέλσλ όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ππεξεζίαο θαη 
δεκνζηεύεη ηα δεδνκέλα. Σε απηό ην ζηάδην, πιηθά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο όπσο πξντόληα αίκαηνο 
δηαηίζεληαη επίζεο κέζσ ηνπ Κιεηζηνύ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Φαξκάθσλ. 

ηάδην 6 Έλα πιήξεο θαη εκπνξεχζηκν ζχζηεκα ηεθκεξίσζεο γηαηξψλ είλαη ζε ιεηηνπξγία γηα ηνπιάρηζηνλ κία 
θιηληθή αζζελψλ. Σν ζχζηεκα θιηληθήο ππνζηήξημεο ηξίηνπ ζηαδίνπ παξέρεη θαζνδήγεζε ζε φιεο ηηο 
θιηληθέο δηαδηθαζίεο. Σν Κιεηζηφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φαξκάθσλ θαη ην ζχζηεκα θσδηθνπνηεκέλσλ 
θαξκάθσλ είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, είλαη ζε 
ιεηηνπξγία άιιεο ηερλνινγίεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλαγλψξηζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο παξάδνζεο, 
φπσο ην ειεθηξνληθφ αξρείν δηαρείξηζεο θαξκάθσλ θαη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ηαηξνχ. Έηζη, 
αλαπηχρζεθε ε αξρή «5 ζσζηά (ζσζηφο αζζελήο, ζσζηφ θάξκαθν, ζσζηή δφζε, ζσζηή ξνπηίλα θαη 
ζσζηφο ρξφλνο)» πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εζθαικέλε ρξήζε θαξκάθσλ. Σα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ 
αζζελνχο θαη ν θσδηθφο ηνπ θαξκάθνπ επαιεζεχνληαη ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνχο. 

ηάδην 5 Οη ηαηξηθέο εηθφλεο ζην πιήξεο χζηεκα Αθηηλνινγηθψλ Αξρείσλ θαη Δπηθνηλσλίαο (PACS) είλαη 
πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο ηαηξνχο θαη απνζηέιινληαη ζε άιιεο ηνπνζεζίεο κέζσ ελδνδηθηχνπ. ε 
απηφ ην ζηάδην, εάλ ηα έγγξαθα εηθφλαο ηνπ θαξδηνινγηθνχ ηκήκαηνο (ΖΚΓ θ.ιπ.) έρνπλ εηζαρζεί 
ζην ζχζηεκα PACS, ην λνζνθνκείν έρεη επηπιένλ πφληνπο. 

ηάδην 4 ε απηφ ην ζηάδην, είλαη δηαζέζηκν ην δεχηεξν ζηάδην ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θιηληθψλ 
απνθάζεσλ γηα ηαηξηθά πξσηφθνιια βαζηζκέλα ζε ζηνηρεία. ε απηφ ην ζχζηεκα, νπνηνζδήπνηε 
εμνπζηνδνηεκέλνο ηαηξφο κπνξεί λα γξάςεη κηα εληνιή θαη λα πξνζζέζεη κηα λνζνθφκα λα έρεη 
πξφζβαζή ζηα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα Μεραλνγξαθεκέλεο Ηαηξηθήο Δληνιήο (CPOE). Δάλ ην 
ζχζηεκα κεραλνγξαθεκέλεο ηαηξηθήο εληνιήο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνρή εμππεξέηεζεο αζζελψλ 
θαη ηα πξνεγνχκελα ηα ζηάδηα έρνπλ νινθιεξσζεί, ηφηε απηφ ην ζηάδην ζεσξείηαη φηη έρεη 
νινθιεξσζεί επίζεο. 

ηάδην 3  

Σα θιηληθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε λνζειεπηηθή πεξίζαιςε (δσηηθά ζεκεία, θχιια ξνήο, 

λνζειεπηηθέο ζεκεηψζεηο, eMAR) ή / θαη ειεθηξνληθά αξρεία δηαρείξηζεο θαξκάθσλ θαη 

ζπζηεκάησλ εηζαγσγήο θαη παξαθνινχζεζεο εληνιψλ πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη κε ειεθηξνληθά 

αξρεία αζζελψλ θαη απνζήθεπζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ ζε ηνπιάρηζηνλ κία δηαδηθαζία 

εμππεξέηεζεο. Σν πξψην ζηάδην ηεο ππνζηήξημεο θιηληθψλ απνθάζεσλ κπνξεί λα εμαζθεζεί γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ζθαικάησλ θαηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο εληνιήο. Σα δεδνκέλα αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζε θάξκαθα / θάξκαθα, θάξκαθα / ηξφθηκα, θάξκαθα / εξγαζηεξηαθά είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκα ζην 

θαξκαθείν. Οη ηαηξηθέο εηθφλεο ζην αξρείν εηθφλσλ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ην ζχζηεκα 

κέζσ ελδνδηθηχνπ θαη ζηνπο γηαηξνχο εθηφο ηνπ ηκήκαηνο αθηηλνινγίαο. 

ηάδην 2  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θιηληθνχ απνζεηεξίνπ δεδνκέλσλ (CDR) ζηέιλνπλ θάζε είδνπο 

ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ ζε έλα ζχζηεκα νξαηφ απφ ηνπο γηαηξνχο. 

Απηφ ην ζχζηεκα ζηέιλεη δεδνκέλα ζην Ζιεθηξνληθφ Αξρείν Αζζελνχο ή ην Αξρείν Κιηληθψλ 

Γεδνκέλσλ ιακβάλεη ζρφιηα θαη ηα πξνσζεί ζηα ππνζπζηήκαηα. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ιακβάλεη 

θαη λα ζηέιλεη ηαηξηθά έγγξαθα θαη λα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

ηάδην 1 Πεξηγξάθεη φηη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζε θχξηεο κνλάδεο θιηληθήο ππνζηήξημεο 

(θαξκαθείν, εξγαζηήξην θαη αθηηλνινγία). 

ηάδην 0 Πεξηγξάθεη ηα λνζνθνκεία φπνπ αθφκε θαη θχξηεο κνλάδεο θιηληθήο ππνζηήξημεο (θαξκαθείν, 

εξγαζηήξην θαη αθηηλνινγηθφ ηκήκα) δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

                                                
40 https://www.himssanalytics.org/europe/stage-6-7-achievement 
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ην  Γηάγξακκα 18 θαίλεηαη ηα λνζνθνκεία αλά ρψξα ζε φιν ην θφζκν πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηάδην 6 & 7 ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ςεθηαθνχ λνζνθνκείνπ.  

 

 Γηάγξακκα 18. Ννζνθνκεία ζε ηάδην 6 & 7 ζην θφζκν.
41

 

(Με ζθνχξν γθξη νη πεξηνρέο ρψξεο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 λνζνθνκείν ζην ζηάδην 

6 ή/θαη ζην ζηάδην 7 ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα HIMSS, ελψ ζηηο ρψξεο κε αλνηρηφ 

γθξη δελ ππάξρνπλ λνζνθνκείν ζηα ζηάδηα 6 θαη 7) 

 

                                                
41 https://www.himssanalytics.org/europe/stage-6-7-achievement 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: Σν Έμππλν λνζνθνκεία θαη Έμππλεο Κηηξηαθέο  

Τπνδνκέο 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία θηεξηαθνχ θαη 

λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία κηαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο. Ζ 

ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ εμνπιηζηηθψλ επηινγψλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ελφο λνζνθνκείνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ, αιιά κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε, ηφζν 

νηθνλνκηθά, φζν θαη πεξηβαιινληηθά.  

7.1 Δπθπΐα & Έμππλε Καηαζθεπή 
 

7.1.1 Οξηζκόο λνεκνζύλεο: 

Γεληθά, ε λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο, ζρεδίνπ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εχξεζεο ζπκπεξαζκάησλ 

θαη επηηάρπλζεο ησλ λνεηηθψλ απνθάζεσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

θαιήο ζθέςεο, ηε ζπιινγή θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ηδεψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ γισζζψλ 

θαη ηε γξήγνξε κάζεζε. χκθσλα κε νξηζκέλνπο επηζηήκνλεο, ε λνεκνζχλε είλαη 

επίζεο ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

άιισλ αλζξψπσλ.
42

   

Χο εθ ηνχηνπ, αλαθαιχπηνπκε φηη ε θνηλή θαη γεληθή θαηαλφεζε ηεο λνεκνζχλεο 

πεξηέρεη φια απηά ηα πξνεγνχκελα πξάγκαηα θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε δχλακε ηεο 

απνκλεκφλεπζεο. 

Χζηφζν, νξηζκέλεο ςπρνινγηθέο κειέηεο βιέπνπλ ηε λνεκνζχλε σο έλα  ραξαθηεξηζηηθφ 

αλεμάξηεην απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε ζνθία θαη αθφκε θαη ηε 

                                                
42 https://braining.gr/blog/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-binet-weschler.html 
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δχλακε ηεο παξαηήξεζεο.   

7.1.2 Σερλεηή Ννεκνζύλε: 

Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε είλαη κηα νκάδα ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ  θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ πνπ ηελ θάλεη λα κηκείηαη ηηο 

αλζξψπηλεο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ 

απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ηθαλφηεηα λα κάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ ζε 

νξηζκέλεο λέεο θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζηε κεραλή. Χζηφζν, ν 

φξνο απηφο είλαη ακθηιεγφκελνο, δηφηη δελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκφο ηεο λνεκνζχλεο. 

Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε ζεσξείηαη θιάδνο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ. Δλ ησ κεηαμχ, 

ν θνηλφο νξηζκφο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζε πνιιέο αλαθνξέο είλαη "Ζ κειέηε θαη ν 

ζρεδηαζκφο ησλ έμππλσλ πειαηψλ".
43

 

7.1.3.Δμεηδίθεπζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο: 

Υσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

• Δζηίαζε ζηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο θαη πξνζπαζψληαο λα ηελ κηκεζεί 

κε ηελ πξφζεζε λα ηελ αληηγξάςεη, λα ηελ αληηζηνηρίζεη ή ίζσο λα ηελ ππεξβεί. 

• Κηίξηα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ έρνπλ έμππλε ζπκπεξηθνξά, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αλζξψπηλε λνεκνζχλε. 

Δπίζεο, ην ηειεπηαίν ηκήκα είλαη απνιχησο ζρεηηθφ κε ηελ νηθνδφκεζε επθπψλ 

εξγαιείσλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζε πνιχπινθεο εξγαζίεο, φπσο ε ηαηξηθή 

δηάγλσζε, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία, ν ππνινγηζκφο ησλ ζθαικάησλ ησλ κεραλψλ 

θιπ. 

Ννεκνζύλε θαη Καηαζθεπέο: 

ήκεξα, ε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή αξρίδεη λα δηεπξχλεη ηα ελδηαθέξνληά ηεο, θαζψο 

                                                
43 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE

%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7 
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επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο θαη ηα εηδηθά επηηεχγκαηα ζε θάζε ηνκέα ηεο γλψζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζε 

φιεο ηηο κνξθέο αξρηηεθηνληθήο. 

Έηζη, γηα λα επεθηείλνπλ απηή ηε γλψζε, νη αξρηηέθηνλεο έρνπλ αξρίζεη λα κηινχλ γηα 

ηελ αλάγθε λα αθνινπζήζνπλ ηηο πην πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο πην πξφζθαηεο ηερληθέο 

πξνζνκνίσζεο ππνινγηζηψλ γηα ηηο θπζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ 

επηπηψζεηο ζε έλα θηήξην. 

Χο επί ην πιείζηνλ, ν φξνο "Intelligent Building IB"  έρεη ηεζεί ζε ρξήζε απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Έηζη, ν πξψηνο νξηζκφο, πνπ επηλνήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δπθπψλ Κηηξίσλ "IBI", νξίδεη έλα επθπέο θηίξην σο "έλα πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη έλα 

παξαγσγηθφ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεζζάξσλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ: δνκή, ζπζηήκαηα, ππεξεζίεο θαη δηαρείξηζε, θαη ε δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο".
44

 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ αξρηθφ νξηζκφ, έλα επθπέο θηίξην είλαη έλα θηίξην πνπ ηαηξηάδεη 

βέιηηζηα κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ 

ηερλνινγία πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. 

Χζηφζν, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη, ηα επθπή θηίξηα αξρίδνπλ λα παίξλνπλ ηε 

κνξθή ζε φιν ηνλ θφζκν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990. ηελ Δπξψπε, 

ν Δπξσπατθφο Όκηινο Δπθπψλ Κηηξίσλ "EIBG" επηλφεζε έλαλ λέν νξηζκφ πνπ αλαθέξεη 

φηη έλα επθπέο θηίξην "δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κε ειάρηζην θφζηνο δσήο πιηθνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ", ην νπνίν γέξλεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ζηηο αλάγθεο απηψλ  πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ  λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ ηερλνινγία.
45

 

Πην πξφζθαηα, νη νξηζκνί αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ εκθάληζε ησλ 

                                                
44 https://www.commscope.com/blog/2015/defining-todays-intelligent-building 
45 https://www.commscope.com/blog/2015/defining-todays-intelligent-building 
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ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ "IoT", ηηο εθαξκνγέο θαη ηνλ αληίθηππφ 

ηνπο ζε επθπή θηίξηα. 

ήκεξα, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θηήξηα 

ζρεδηάδνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιαπιέο θαη 

εμειηζζφκελεο πξννπηηθέο γηα ην ζέκα απηφ, γίλεηαη φιν θαη πην ζαθέο φηη έλα έμππλν 

θηίξην είλαη έλα ζπλδεδεκέλν  θαη  απνηειεζκαηηθό  θηίξην. 

Έλα ζπλδεδεκέλν θηίξην δηαζέηεη κηα ελζσκαησκέλε ππνδνκή επηθνηλσληψλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα δίθηπα θαη εθαξκνγέο. Γηεπθνιχλεη επίζεο ηξεηο 

ηχπνπο επηθνηλσληψλ εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη κε ηνλ έμσ θφζκν, θαη είλαη: 

 

• Δπηθνηλσλίεο πξφζσπν κε πξφζσπν. 

• Δπηθνηλσλίεο απφ πξφζσπν ζε κεραλή. 

• Δπηθνηλσλίεο απφ κεραλή ζε κεραλή. 

Οη αλσηέξσ ηχπνη επηθνηλσληψλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα ππεξζχγρξνλε έμππλε, επέιηθηε, 

ελζχξκαηε θαη αζχξκαηε πιαηθφξκα. Ζ πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη ελζχξκαην LAN, Wi-

Fi, in-building αζχξκαην, νπηηθναθνπζηηθφ, αηζζεηήξεο, εθαξκνγέο θσηηζκνχ θαη 

δηαρείξηζεο θηηξίσλ. 

Έλα απνηειεζκαηηθφ θηίξην αμηνπνηεί: 

• Μηα ππεξζχγρξνλε πιαηθφξκα ζπλδεζηκφηεηαο. 

• Δγθαηαζηάζεηο θαη πξνθιήζεηο πιεξνθνξηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. 

• ρσξηθή ρξεζηκνπνίεζε. 

• Ηθαλνπνίεζε απηνχ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί 

Ννεκνζύλε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο: 

Ζ αξρηηεθηνληθή, ν ζρεδηαζκφο θαη νη ιεηηνπξγίεο είλαη ζπρλά ζε κεγάιν βαζκφ 
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μερσξηζηέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θηηξίσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε 

δηαδηθαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πάξνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα ην 

πψο θάζε θηίξην ζα ιεηηνπξγήζεη ζην ζχλνιφ ηνπ κφιηο παξαδνζεί ην έξγν. Καη απηφ, κε 

ηε ζεηξά ηνπ, θαζηζηά κηα πξφθιεζε γηα ηε ιήςε ζπληήξεζεο ή θαζεκεξηλψλ 

επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ κε νπνηαδήπνηε ζαθήλεηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θηίξην κε πξφγξακκα θχθινπ δσήο 

πνπ ζπλδέεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηνχο κε ηε ρξήζε φισλ ησλ 

ηχπσλ ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ. Έηζη, ηειηθά εάλ ηα θηήξηα γίλνληαη εμππλφηεξα, θαηφπηλ 

νη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ιακπξέο.   

7.2 Έμππλν Ννζνθνκείν: 

Σν κέιινλ φισλ ησλ θηηξίσλ είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα λνζνθνκείν πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε αζζελνχο πξνζθέξνληαο επέιηθηεο ππεξεζίεο, φπσο: 

• Παξαθνινχζεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα 

έρνπκε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ην πνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ. 

• Έλαο κεγάινο ρψξνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξεί λα πξνζθέξεη κεξηθνχο  

αηζζεηήξεο γηα λα αληρλεχζεη πνηα δσκάηηα είλαη δηαζέζηκα. 

• Σα δσκάηηα κε δπλαηφηεηα θσλήο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θσλεηηθέο 

εληνιέο θαη λα απαληήζνπλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο. 

• Οη αηζζεηήξεο ζηάζκεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο 

επηζθέπηεο θαη ηνπο αζζελείο λα εληνπίζνπλ εχθνια ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ έμππλσλ λνζνθνκείσλ είλαη λα παξέρνπλ βέιηηζηε 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο πξνεγκέλεο ΣΠΔ, φπσο: 

• Ζ δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φηαλ απαηηείηαη. 
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• Πξφζβαζε ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε, φηαλ ρξεηάδεηαη. 

• Μηα απνηειεζκαηηθή δηάγλσζε θαη ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κε ρακειφ πνζνζηφ ζθάικαηνο θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ. 

Χο εθ ηνχηνπ, έλαο θαηάιιεινο νξηζκφο  ηνπ φξνπ  "Έμππλα Ννζνθνκεία" ζα πξέπεη λα 

είλαη: 

"Έλα έμππλν λνζνθνκείν είλαη έλα λνζνθνκείν πνπ βαζίδεηαη ζε βειηηζηνπνηεκέλεο  θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ΣΠΔ 

δηαζπλδεδεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα κε βάζε ην Γηαδίθηπν ησλ 

πξαγκάησλ (IoT), γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ δπλαηνηήησλ" [58]. Έηζη, απηφ καο νδεγεί ζηνπο 

ζηφρνπο ησλ έμππλσλ λνζνθνκείσλ, νη νπνίνη θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 16 πνπ 

αθνινπζεί.       

 

                           Γηάγξακκα 19. ηφρνη έμππλσλ λνζνθνκείσλ [58]. 

7.2.1 Βειηησκέλε δηάγλσζε / ρεηξνπξγηθή ηθαλόηεηα: 

Οη ΣΠΔ δελ επηηξέπνπλ κφλν λέεο κεζφδνπο ζεξαπείαο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα 
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βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο. 

Σα λνζνθνκεία είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία 

αζζελψλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βνεζήζνπλ κε ηε δηάγλσζε ή ηελ επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο πνξείαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο, επίζεο νη πεξίπινθεο ιχζεηο 

ινγηζκηθνχ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο. 

7.2.2 Απξόζθνπηε ξνή αζζελνύο: 

Ζ θξνληίδα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ξνή ησλ αζζελψλ κπνξεί λα έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

• Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο θαη ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. 

• Δλίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ (θαη ησλ εξγαδνκέλσλ). 

• Μείσζε ησλ ζθαικάησλ. 

• Αχμεζε ησλ θεξδψλ. 

ηα έμππλα λνζνθνκεία, ε απνηειεζκαηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ξνή ησλ αζζελψλ, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

απφ απηφκαηεο ελεκεξψζεηο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε δηθηπσκέλεο ζπζθεπέο θαη 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ ζε φια ηα ζηάδηα - απφ ηελ είζνδν έσο ηελ 

έμνδν - θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εηζαγσγήο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη άιισλ 

δηαδηθαζηψλ γχξσ απφ απηφ. 

7.2.3 Απνκαθξπζκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε: 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εηζαγσγήο ζπζθεπψλ IoT ζην πιαίζην ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ε ηθαλφηεηα επέθηαζεο ησλ ζπλφξσλ ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη παξνρήο απνκαθξπζκέλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Γηάθνξεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, π.ρ. 

εκθπηεχζηκεο ζπζθεπέο, θνξεηέο ζπζθεπέο θαη άιιεο θηλεηέο ζπζθεπέο εηζάγνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ βαζηθψλ δσηηθψλ 

ζεκείσλ θαη θαζηζηνχλ απηέο ηηο κεηξήζεηο άκεζα δηαζέζηκεο ζην πξνζσπηθφ θαη ηα 
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ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ κέζσ ζπλδέζεσλ δηθηχνπ. 

7.2.4 Δληζρπκέλε αζθάιεηα ησλ αζζελώλ: 

Ζ ελίζρπζε ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ απμάλεη 

επίζεο ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηελ θιηληθή αζθάιεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, 

φηη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε ξνή ησλ αζζελψλ δελ βειηηψλνληαη εηο 

βάξνο ηεο αζθάιεηαο. Υσξίο ακθηβνιία, νη ζπζθεπέο πνπ ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε δσηηθά ζεκεία ηνπ αζζελνχο θαη ηελ πξφζιεςε θαξκάθσλ, ή ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ κεραλεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο δσήο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε αζθάιεηα 

ησλ αζζελψλ, εάλ είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε. 

7.2.5 Αλζεθηηθόηεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν: 

Ζ αλζεθηηθφηεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο λνζνθνκείνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπ βαζίδνληαη ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΣΠΔ. Ζ πςειφηεξε δηείζδπζε  νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηηο ΣΠΔ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, απμάλεη ηε ζεκαζία ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα έμππλα λνζνθνκεία. 

ηα έμππλα λνζνθνκεία, ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη πην δχζθνιε απφ φ,ηη ζηα 

παξαδνζηαθά λνζνθνκεία, επεηδή ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ή κε ησλ ηερλνινγηθά εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ είλαη πνιχ πςειφηεξνο. 

7.2.6 Αμηνπηζηία: 

Σν λα εθιακβάλεηαη έλα λνζνθνκείν σο αμηφπηζην θαη λα έρεη θαιή θήκε είλαη έλα 

αληαγσληζηηθφ δήηεκα ζε ηνκείο θαηά ηελ επηινγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ. Ζ 

αμηνπηζηία επεξεάδεη επίζεο ηελ ηήξεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηε ζπλέρεηα ηεο 

πεξίζαιςεο, ε νπνία έρεη επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηηχρεη έλα 

λνζνθνκείν. 

7.2.7 Έμππλε Δμέηαζε Ννζνθνκείσλ: 

Αλ θαη φια ηα είδε ησλ έμππλσλ ηερλνινγηψλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ζην 
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λνζνθνκείν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα είλαη έλα άςνγν θηίξην. Σν λνζνθνκείν 

κπνξεί αθφκα λα εθηεζεί ζε πνιιέο απεηιέο, φπσο: αλζξψπηλα ιάζε θαη απνηπρίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, νη θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έμππλα λνζνθνκεία πξέπεη επίζεο λα ιάβνπλ νξηζκέλα κέηξα. 

χκθσλα κε φζα έρνπλ αλαθεξζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εηδψλ ηα 

ειαηηψκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα, ππάξρνπλ ζπζηάζεηο 

θπξίσο γηα ηα ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ[58]: 

• Καζηέξσζε απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. 

• Δθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 

• Παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο ΣΠ γηα ηα ζπζηαηηθά IoT ζην 

λνζνθνκείν. 

• Γεκηνπξγία κεραληζκνχ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

• Γηεμαγσγή εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη αμηνιφγεζεο ηξσηφηεηαο. 

• Δθηέιεζε δνθηκψλ δηείζδπζεο θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

Δπίζεο, γηα λα εληζρχζνπκε ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα έμππλα 

λνζνθνκεία, ζα κπνξνχζακε λα ζέζνπκε ηα αθφινπζα ζεκεία ππφςε: 

• Δλζσκάησζε ηεο αζθάιεηαο ζηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

• πκκεηνρή ηξίησλ (νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο) ζε δξαζηεξηφηεηεο 

δνθηκψλ. 

• Δμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ εθαξκνγήο  θαλνληζκνχ γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά κέζα 

ζε θξίζηκα εμαξηήκαηα ππνδνκήο. 

• Τπνζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 
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7.2.8 Έμππλα πεδία ζπζηεκάησλ ζηα λνζνθνκεία: 

Ση ζα γηλφηαλ αλ νη ηδηνθηήηεο θηεξίσλ κπνξνχζαλ λα δνπλ αθξηβψο πψο ην θηίξηφ ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή. 

Κη αλ ήμεξαλ πφζνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ θάζε δσκάηην; 

Πφζε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη κέζσ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ ή θσηηζκνχ; 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

αλειθπζηήξσλ; Όιεο απηέο νη πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε (AI), δεδνκέλα απφ ζπζθεπέο Internet of 

Things (IoT) θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 

Οη ςεθηαθέο ζπζθεπέο, νη θάξνη, αθφκα θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάζε πηπρή ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

θηηξίνπ. Απηφ κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ ηελ ππνδνκή, ην θιίκα, ην λεξφ θαη ηε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο, κε ηελ εκπεηξία ελφο κεκνλσκέλνπ επηβάηε. 

Δπηπιένλ, ηα έμππλα θηίξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα θηηξίσλ, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε κεηαβαιιφκελνπο 

εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο [59]. 

Κπξίσο, ην "Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ" είλαη κηα επαλάζηαζε γηα ηνλ θφζκν ησλ ΣΠΔ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλδεδεκέλεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραλίαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ,ηφζν εληφο ησλ λνζνθνκείσλ 

φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ θιάδνπ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Οη ζπλδεδεκέλεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα αλ ζπλδένληαη κε ηα ζπζηήκαηα θιηληθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ απηφ ηζρχεη γηα νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα νξγάλσζεο 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δεκηνπξγείηαη έλα "Smart Hospital". 

Σψξα, εμαηηίαο απηνχ, ηα έμππλα θηίξηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα [60]: 

• Απμήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα. 
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• Βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ δηακελφλησλ. 

• Βειηηζηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ρψξνπ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

7.3 Έμππλε ηαμηλόκεζε ζπζηεκάησλ: 

Σξόπνο εύξεζεο & θαηεπζύλζεηο: 

Σα λνζνθνκεία είλαη πνιχπινθεο δνκέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ πξσηνγελψλ 

θαη δεπηεξεπφλησλ πξννξηζκψλ γηα κηα ζεηξά απφ πξψηνπο, επαλαιακβαλφκελνπο θαη 

ζπρλνχο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: αζζελψλ θαη ζπλνδψλ, κφληκσλ θαη 

επηζθεπηψλ, θιηληθνχ πξνζσπηθνχ, δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, επηζθεπηψλ πξνζσπηθνχ 

ηερληθήο ζπληήξεζεο θαη νηθηαθήο ππνζηήξημεο. 

Καζψο ηα θηίξηα ησλ λνζνθνκείσλ γίλνληαη κεγαιχηεξα θαη πην ζχλζεηα γίλεηαη πην 

δχζθνιν γηα ηνπο ρξήζηεο λα πινεγεζνχλ ζην θηίξην "απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπο". 

Χο εθ ηνχηνπ, ην Way-finding  είλαη ην ζχζηεκα πνπ βνεζά ηνπο αζζελείο λα βξνπλ ην 

δξφκν ηνπο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν [61]. Σν ζχζηεκα απηφ, γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζηελ εμεχξεζε ηνπ δξφκνπ ηνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

• Έληππεο πιεξνθνξίεο. 

• Αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία. 

• Μφληκε ζήκαλζε. 

• Φεθηαθέο ζπζθεπέο (γηα παξάδεηγκα νζφλεο πιεξνθνξηψλ). 

• Σα ππάξρνληα νξφζεκα (θπζηθά ή θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ άλζξσπν), φπσο ε 

ρξήζε ρξσκάησλ γηα λα δείμνπλ πξνο ηα πνχ νδεγεί ην ηκήκα θαηαδεηνχκελσλ 

(π.ρ. Μπιε γηα αθηηλνγξαθίεο, θφθθηλν γηα έθηαθηε αλάγθε θ.ιπ.). 

Αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο (πξνζσπηθφ πιεξνθνξηψλ) 

Οη ράξηεο εύξεζεο δηαδξνκήο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ζε φιε 

ηελ πεξηνρή θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο λα πξνζαλαηνιίδνληαη. Οη ράξηεο 
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πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε ηε ζήκαλζε θαη ε ηππνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη 

ζπλνπηηθή. Δπίζεο, νη ράξηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηξαηεγηθά ζε θφκβνπο πξφζβαζεο δαπέδνπ ζε φιν ην θηίξην. 

 

7.3.1 Παξαδείγκαηα εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνύ ζέζεο: 

Αθφκα θη αλ ππάξρνπλ ράξηεο δηαλνκήο παησκάησλ θαη πηλαθίδεο νδεγψλ ζηα 

παηψκαηα ηκεκάησλ ησλ πεξηζζφηεξσλ λνζνθνκείσλ, πνιινί αζζελείο αλεζπρνχλ 

αθφκα κήπσο ρξεηαζηεί λα μνδέςνπλ πνιχ ρξφλν βξίζθνληαο ηνλ δξφκν ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ κηθξήο εκβέιεηαο, αλαδχεηαη ε έλλνηα ηεο 

επθπνχο ηαηξηθήο. Ζ επθπήο ηαηξηθή αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο πην πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο - Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ, ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ ηαηξηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ηνπ 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Μπνξνχκε λα παξέρνπκε, κέζσ ηεο πξνεγκέλεο ηδέαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ επθπή ηαηξηθή, ηνλ εζσηεξηθφ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο γηα ηνπο 

αζζελείο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ εκπεηξία ζεξαπείαο ηνπο. 

ήκεξα, ε εζσηεξηθή ηερλνινγία εληνπηζκνχ ζέζεο είλαη φιν θαη πην ηέιεηα. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε κεγάια θαη κεζαία εκπνξηθά θηίξηα. Χζηφζν,  κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηα λνζνθνκεία. 

Ο εζσηεξηθόο πξνζδηνξηζκόο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ: 

 WLAN (Αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν). 

 Bluetooth. 

 Σερλνινγία αλαγλψξηζεο ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID). 

 Σερλνινγία iBeacon. 

7.4 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο 

Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππνδνκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ 
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βηνταηξηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη έλαο απφ ηνπο πην δχζθνινπο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αλάγθε παξνρήο πνηνηηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο 

αζζελείο, κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο, θαη ηαπηφρξνλα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί πξσηαξρηθφ δήηεκα. 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ 

(IoT) ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βηνταηξηθή. 

Χζηφζν, νη ηερλνινγίεο αλαγλψξηζεο κε ξαδηνζπρλφηεηεο (RFID) κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο έμππλνπ λνζνθνκείνπ πνπ [62]: 

• Βειηηζηνπνηεί επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

• Μεηψλεη ηα ζθάικαηα. 

• Βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. 

• Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Μεξηθά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα RFID πνπ δνθηκάδνληαη (ή αλαπηχζζνληαη)  ήδε 

επηηπρψο ζε δηάθνξα λνζνθνκεία είλαη:: 

Σαπηνπνίεζε αζζελνύο: 

Πνιινί επαγγεικαηίεο πγείαο αλεζπρνχλ γηα ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ αζζελψλ πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί εζθαικέλα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ ηαηξηθή ζεξαπεία. Πξάγκαηη, ην 

ζθάικα ηαπηνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε:  

• Αθαηάιιειε δνζνινγία ηνπ θαξκάθνπ ζηνλ αζζελή.Αλαθξηβείο εξγαζηεξηαθέο 

εξγαζίεο θαη απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηελ χπαξμε 

απνηειεζκάησλ φπσο ιαλζαζκέλεο δηαγλψζεηο θαη ζνβαξφ ζθάικα ηαηξηθήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ ηα θιηληθά ιάζε, δηάθνξα πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηελ 

RFID έρνπλ πξνσζεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ. 
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Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα ζπζηήκαηα RFID εθαξκφδνληαη ζην Ηαηξηθφ Κέληξν Jacobi 

ηεο Νέαο Τφξθεο, ζηα λνζνθνκεία Σνπ Μπέξκηγρακ Heartlands θαη ζε πνιιά άιια. 

Βαζηθά, ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν δίλεηαη έλα βξαρηφιη 

RFID  πνπ πεξηέρεη έλα παζεηηθφ ηζηπ RFID . Απηφ ην ηζηπ απνζεθεχεη έλαλ κνλαδηθφ 

αξηζκφ ηαπηφηεηαο αζζελνχο θαη νξηζκέλεο ζρεηηθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ν 

ηχπνο αίκαηνο ηνπ αζζελνχο, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε ζεξαπεία. 

Καη, κέζα απφ κηα αζχξκαηε ζχλδεζε LAN, ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ κπνξεί λα 

έρεη πξφζβαζε ζε θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ην πνηα 

θάξκαθα θαη πνηέο δφζεηο νη αζζελείο ζα ρξεηαζηνχλ. 

Δπίζεο, νη αζζελείο ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηα αξρεία ηνπο κε ηε ζάξσζε ζην 

βξαρηνιάθη ηνπο. 

Σέηνηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ λφζν Αιηζράηκεξ, Γηαβήηε, Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη άιιεο παζήζεηο πνπ 

απαηηνχλ πνιχπινθεο ζεξαπείεο. 

Έμππλα ιεηηνπξγηθά ρεηξνπξγεία: 

Δίλαη γεγνλφο φηη, ε ρεηξνπξγηθή ηαπηνπνίεζε κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, 

νδεγψληαο ζε ιάζε πνπ αθνξνχλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε ιάζνο κέξνο ηνπ ζψκαηνο ή 

ρψξν, ιάζνο αζζελή ή ιάζνο ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία. 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ζηνπο ζσζηνχο 

αζζελείο. 

ην Smart Hospital νη αζζελείο παίξλνπλ έλα βξαρηνιάθη κε εηηθέηεο RFID πνπ πεξηέρεη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κηα ςεθηαθή εηθφλα ηνπο. 

Ζ θσηνγξαθία επηηξέπεη ζηελ θιηληθή νκάδα λα επηβεβαηψζεη εχθνια φηη έρνπλ ην 

ζσζηφ αζζελή. Σν ειεθηξνληθφ αξρείν εμαζθαιίδεη φηη εθηεινχλ ηε ζσζηή δηαδηθαζία. 

Δάλ νη ιάζνο αζζελείο εηζέιζνπλ ζην ρεηξνπξγείν, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ απηφκαηα θαη 

άκεζα πξνεηδνπνηεί γηα ηελ αλαληηζηνηρία. 
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7.4.1 Δμνπιηζκόο παξαθνινύζεζεο, αζζελείο, πξνζσπηθό θαη έγγξαθα 

Ζ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ζε έλα λνζνθνκείν πξνζθέξεη πνιιέο 

ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο. Οπζηαζηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην έμππλν λνζνθνκείν 

καο είλαη εμνπιηζκέλν κε αλαγλψζηεο RFID ζε ζηξαηεγηθά κέξε φπσο: θχξηεο πφξηεο, 

είζνδνη ρεηξνπξγείσλ, αίζνπζεο απνθαηάζηαζεο θ.ιπ. [63]. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε σο εθαξκνγή εληνπηζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο 

ππνδνκήο πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ην Smart Hospital καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα: 

• Απνηειεζκαηηθνχ εληνπηζκνχ θαη εληνπηζκνχ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

αζζελψλ. 

• Βειηίσζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ, ησλ λνζνθφκσλ θαη άιισλ θξνληηζηψλ. 

• Δληνπηζκνχ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αληάμην γηα 

ηεξάζηηα θηίξηα φπσο ηα λνζνθνκεία. 

Δθηφο απηνχ, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θαη ν εμνπιηζκφο εληνπηζκνχ πξνζθέξνπλ 

πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο φπσο: 

o Καιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ζπληήξεζεο. 

o ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

o Βειηηζηνπνίεζε ηνπνζέηεζεο. 

o Γξήγνξνο εληνπηζκφο ζεκαληηθνχ πιηθνχ. 

7.4.2 Απνθπγή θινπήο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα λνζνθνκεία θαηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ αθξηβψλ ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη πιεζψξα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Χζηφζν, απηφ πνπ δελ είλαη γλσζηφ 

είλαη φηη κέξνο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θιέβεηαη ζε ηαθηηθή βάζε, φπσο νη ηξνρνθφξεο 

θαξέθιεο θαη νη ελδαγγεηαθνί θαζεηήξεο ζπρλά εμαθαλίδνληαη απφ ηα δσκάηηα έθηαθηεο 

αλάγθεο ή ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. 

Πξηλ αλαγλσξηζηεί σο θιεκκέλν, έλα θνκκάηη ηνπ εμνπιηζκνχ ζα έρνπλ εξγαζηεί γηα 

ψξεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ νη ππάιιεινη ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν ειιείπνλ πιηθφ πξέπεη λα 
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αλαδηαηαρζεί απφ νξηζκέλνπο ππαιιήινπο, εθηξέπνληάο απφ θαζήθνληα θξνληίδαο ή 

δηαρείξηζεο αζζελψλ. Ο θιεκκέλνο εμνπιηζκφο είλαη κεξηθέο θνξέο δσηηθήο ζεκαζίαο 

θαη ε έιιεηςή ηνπ  κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο. 

7.4.3 Ιαηξηθό θεληξηθό ζύζηεκα αεξίνπ 

Σα ηαηξηθά αέξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα λνζνθνκείν είλαη έλα ζηνηρείν πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε δσή θαη δίλεη άκεζε επηξξνή ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ελφο αζζελνχο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ζηα ηκήκαηα φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηαηξηθά αέξηα, ην ηαηξηθφ αέξην 

πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά θαζαξφ θαη λα ηξνθνδνηείηαη ππφ ζηαζεξή πίεζε. 

Σν ηαηξηθφ ζχζηεκα αγσγψλ αεξίνπ είλαη κηα ππνδνκή πνπ αλαπηχζζεηαη γηα λα 

θέξεη/κεηαθέξεη ηα ηαηξηθά αέξηα απφ ηελ πεγή ηνπ ζην ηειηθφ ζεκείν 

(θαηαλάισζε/πνιιά ηκήκαηα ζην λνζνθνκείν). 

Μπνξεί λα ππάξρνπλ έσο θαη 8 ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηαηξηθά αέξηα, αλ 

ππάξρεη αλάγθε, εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ή ηελ επηινγή 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Οξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ απαηηνχλ φιεο ηηο ππεξεζίεο 

παξνρήο αεξίνπ, ελψ άιιεο κπνξεί λα απαηηνχλ κφλν κία ή δχν απφ απηέο [64].  

Μεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηαηξηθψλ αεξίσλ είλαη: 

• Ηαηξηθφ νμπγφλν. 

• Ηαηξηθφο αέξαο 4 κπαξ. 

• Υεηξνπξγηθφο αέξαο 7 Bar / Άδσην. 

• Τπνμείδην ηνπ Αδψηνπ. 

• 50:50 Μείγκα αδψηνπ θαη νμπγφλνπ. 

• χζηεκα θελνχ/αλαξξφθεζεο. 

• Αλαηζζεηηθφ χζηεκα Καζαξηζκνχ Αεξίνπ  (AGSS). 

• Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
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Αξρηηεθηνληθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο είλαη πάληα πνιχ ζεκαληηθφ ζε θάζε λνζνθνκείν. θαζψο 

ζεσξείηαη φηη ην θαιφ πεξηβάιινλ γχξσ απφ ηνλ αζζελή βνεζά ζηελ πξψηκε αλάξξσζε. 

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηα αέξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επνχισζε ελφο αζζελνχο ή πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάθακςε ηνπ, λα παξαδνζνχλ κέζσ 

φκνξθσλ θαη σξαίσλ ζπζθεπψλ. Απηέο νη ζπζθεπέο πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκεία εμφδνπ 

αεξίσλ, ζηηο θεθαιέο ησλ θξεβαηηψλ.   

Δμνπιηζκόο παξαθνινύζεζεο: 

Σα ηαηξηθά αέξηα είλαη κηα επαίζζεηε ππεξεζία γηα ην λνζνθνκείν, απαηηείηαη 

παξαθνινχζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο θαη αμηφπηζηεο παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ 

εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ζχζηεκα 

ζπλαγεξκνχ  θαζψο θαη κνλάδεο δηαθνπήο αζθαιείαο εγθαζίζηαληαη ζε φιν ην 

λνζνθνκείν. 

Έιεγρνο αζθάιεηαο θαη ππξόζβεζεο: 

Ζ ππξαζθάιεηα είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά θαη ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δίλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πεξηζψξην 

ιάζνπο ζε απηφ ην ζέκα θαη πξέπεη λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα δηαηεξήζνπκε ηνπο 

αζζελείο αζθαιείο, θαζψο νη άλζξσπνη κέζα ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε αληίζεζε κε 

έλα εκπνξηθφ θέληξν, έλα ζρνιείν ή κηα αζιεηηθή αξέλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ζπρλά άξξσζηνη, αλάπεξνη ή ειηθησκέλνη. 

Χο εθ ηνχηνπ, νη δηαρεηξηζηέο εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηε 

δηαηήξεζε ησλ αζζελψλ ηνπο αζθαιψλ. Δπίζεο, δίλνληαο πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα θαη 

ηνπο ζπλήζεηο ειέγρνπο αζθαιείαο κπνξεί λα βνεζήζεη λα θξαηήζεη ηηο ππξθαγηέο ππφ 

έιεγρν ή ηελ πξφιεςή ηνπο  

χκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ είλαη λα κελ  αλαγθάδνπλ ηνπο αζζελείο λα εθθελψζνπλ ην θηίξην εθηφο 

αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην. Χο εθ ηνχηνπ, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ζηελ νξζή πξφιεςε θαη ζηηο ηερληθέο θαηαζηνιήο γηα λα απνθεπρζεί απηφ 

ην ρεηξφηεξν ζελάξην θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα δσήο [65]. Έηζη, ηα ηέζζεξα 

θχξηα ηκήκαηα ηεο πνιηηηθήο ππξφζβεζεο  είλαη: 

 

• Πξφιεςε. 

• Καηαζηνιή. 

• Αζθήζεηο εθθέλσζεο 

• Δθπαίδεπζε. 

7.4.4 Καηαζθεπαζηηθέο θαη ρεδηαζηηθέο Δθηηκήζεηο

Οη λέεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηε ρξήζε νηθνδνκηθψλ θσδίθσλ 

(δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ρψξα) θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ πξφιεςε 

ππξθαγηψλ, θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο 

αμηνινγήζεηο αληνρήο ζηε θσηηά. (Απηέο νη εθηηκήζεηο αλαθέξνληαη ζηε δηάξθεηα, 

ζπλήζσο ζηηο ψξεο, φηη έλα δεδνκέλν πιηθφ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζε κηα ππξθαγηά ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πξηλ ράζεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηθαλνηήησλ δχλακεο θαη κφλσζεο ηνπ). ηελ πεξίπησζε 

ηφζν ησλ δνκηθψλ φζν θαη ησλ κε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη αμηνινγήζεηο/δηάξθεηεο 

αληνρήο ζηε θσηηά κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 30 ιεπηά έσο πάλσ απφ 4 ψξεο. 

7.4.5 Τπάξρνπζεο Ιαηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

Σα εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε ρξψκα επηβξάδπλζεο θσηηάο ή άιιεο 

κνξθέο ππξνκνλσηηθψλ, άθαπζησλ πιηθψλ ή λα αθαηξνχληαη εληειψο. Σα εχθιεθηα 

πιηθά πεξηιακβάλνπλ ην μχιν, ηα θαχζηκα πγξά, ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

θαισδίσζε, ηα θαχζηκα κέηαιια, ηα ηαηξηθά αέξηα (ηδηαίηεξα ην νμπγφλν), θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ καγεηξέκαηνο. 
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Οη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα γπαιηνχ πξέπεη λα είλαη επηβξαδπληηθά ππξθαγηάο θαη 

άζξαπζηα. 

Σα θεξακίδηα ν ηνίρνο θαη ην πάησκα (π.ρ., ηάπεηεο) πξέπεη λα είλαη επηβξαδπληηθφ 

ππξθαγηάο. 

• Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ, ηφζν πην πεξίπινθν είλαη ην ζρέδην 

εθθέλσζεο, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο νξηδφληηαο φζν θαη ηεο θάζεηεο  θίλεζεο. 

• Πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν αλεμάξηεηεο νδνί εμφδνπ θαη έμνδνη ζε θάζε 

φξνθν. Δπίζεο, ε πξνζγείσζε ειηθνπηέξνπ παξέρεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

• Οη έμνδνη πξέπεη λα βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ πην καθξηά ε κία απφ ηελ άιιε, 

έηζη ψζηε εάλ κία δηαδξνκή εμφδνπ απνθιεηζηεί κε θαπλφ ή θσηηά, λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ελαιιαθηηθή δηαδξνκή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 : Η ΑΝΑΛΤΗ 

8.1 Η πεξίπησζε ηεο Γαλίαο 

Βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ πγείαο κε ηε δεκηνπξγία «έμππλσλ λνζνθνκείσλ» - Ζ Γαλία 

πξνρσξάεη ζηε κεγαιχηεξε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο κε επελδχζεηο ζε λέα θαη «έμππλα λνζνθνκεία» θαη ςεθηαθέο πιαηθφξκεο 

δεδνκέλσλ πγείαο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κνληέξλεο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
46

.  

8.1.1 Πξόθιεζε 

Οη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαζψο θαη ε αλάγθε γηα 

βειηίσζε θαη εθκνληεξληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε εζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ αζζελή επηηάζζνπλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηηο ρψξεο γηα ηελ θάιπςε 

ηνπο κε ην βιέκκα ζην κέιινλ. ηφρνο ε βειηίσζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

ε επξεία θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

8.1.2 Λύζε 

ΖTΓαλίαTζαTεπελδχζεηT6,7Tδηζ.TδνιάξηαTγηαTηελTαλάπηπμεT16TλνζνθνκείσλTέσο

ηνT2023.TΠεξίπνπTηνT20%TησλTεπελδχζεσλTήT1,2Tδηζ.TδνιάξηαTζαTεπελδπζνχλ 

ζεTςεθηαθέοTηερλνινγίεοTθαηTέμππλεοTηαηξηθέοTζπζθεπέο.TΈμηTαπφTηαT16Tλνζνθν

κείαTζαTείλαηT«έμππλα»,TκεTπξνεγκέλεTππνδνκήTπιεξνθνξηθήοT(π.ρ.TIoT)Tθαη 

ςεθηαθέοTιχζεηοTπγεηνλνκηθήοTπεξίζαιςεο,TελψTδέθαTπθηζηάκελαTλνζνθνκείαT 

ζαTεληζρπζνχλTκεTηελTελζσκάησζεTςεθηαθψλTηερλνινγηψλTθαηTαλαβάζκηζεTησλ

πθηζηάκελσλTππνδνκψλ.TΣαTέμηTλνζνθνκείαTζαTέρνπλTειεθηξνληθάTθεληξηθάT 

κεηξψαTηαηξηθνχTηζηνξηθνχ,TπνπTζαTείλαηTζπλδεδεκέλαTκεTθιηληθέοTκέζσTκίαοT 

απηνκαηνπνηεκέλεοTδηαδηθαζίαο.TΖTΈλσζεTθαηαζθεπήοTλνζνθνκείσλTηεοTρψξαοT

έιαβεT1,6Tδηζ.TδνιάξηαTαπφTηελTθπβέξλεζεTγηαTηελTαλάπηπμεTηνπTέμππλνπT 

λνζνθνκείνπ:TNewTOdenseTUniversityTHospitalTπνπTαλακέλεηαηTλαTνινθιεξσζείT
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Απμαλόκελεο 

απαηηήζεηο αζζελώλ 

Αχμεζε ησλ ρξφλησλ 
αζζελεηψλ 

Αχμεζε ηνπ θφζηνπο γηα 
έξεπλα & αλάπηπμε ζηνλ 
θαξκαθεπηηθφ θιάδν 

Απμαλόκελα θόζηε πγείαο 

γηα παξόρνπο 

Πξνθιήζεηο πνπ αθνξά ην παξάδεηγκα 
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κέρξηTηνT2022. 

Σα έμη «έμππλα λνζνθνκεία» ηεο Γαλίαο παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζε εηαηξίεο ηερλνινγίαο 

πγείαο λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ςεθηαθήο πεξίζαιςεο. Σν «Invest in Denmark» είλαη ην 

θπβεξλεηηθφ γξαθείν πξνψζεζεο επελδχζεσλ πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε μέλεο 

εηαηξίεο ηερλνινγίαο λα πξνζθέξνπλ πξνεγκέλεο λνζνθνκεηαθέο ιχζεηο ζηελ ρψξα. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην δεκφζην ηνκέα, ε εηαηξεία Cisco δηεπθνιχλεη 

ηελ εμ απνζηάζεσο θξνληίδα αζζελψλ θαη παξέρεη ππνδνκέο δηθηχνπ θαη πιαηθφξκεο 

επηθνηλσλίαο ππφ ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεηαθά πξνγξάκκαηα. Ζ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο 

αλαθνίλσζε αθφκε ηελ επέλδπζε ζε πιαηθφξκα εθαξκνγψλ πνπ είλαη γλσζηή σο World 

Class Digital Service (WCDS). Ζ πιαηθφξκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

φια ηα δεκφζηα δεδνκέλα απφ ηνπο πνιίηεο ηεο Γαλίαο κε ζθνπφ ηελ ςεθηνπνίεζε θαη 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο κέζσ ηνπ Σακείνπ 

Δπελδχζεσλ ηερλνινγίαο ηεο ρψξαο. 

8.1.3 Οθέιε 

• πλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κέζσ βειηίσζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο εμππεξέηεζεο θαη ςεθηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ελίζρπζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε κε-λνζειεπφκελνπο αζζελείο θαη κείσζε ηεο παξακνλήο ησλ 

αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία. 

• Γπλακηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζε κειινληηθέο πξνθιήζεηο γηα 

κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν 20% ηνπ θφζηνπο ησλ λέσλ 

επελδχζεσλ έρεη δξνκνινγεζεί γηα πξνκήζεηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εμνπιηζκνχ 

γηα πινπνίεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. 

• Ο εθκνληεξληζκφο ηεο ηθαλφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ επηηξέπεη ηε 

δηάδνζε ησλ πην πξφζθαησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ, αιιά 

θαη ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ζηα λνζνθνκεία ζε φιε ηε ρψξα. 

• Ζ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ςεθηνπνίεζεο εμαζθαιίδεη απνδνηηθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 
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ησλ λνζνθνκείσλ, κε λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηερλνινγίεο θαη νξγάλσζε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απειεπζεξψλνληαη πφξνη γηα παξνρή πεξίζαιςεο, ελψ δηαζθαιίδνληαη 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα ην πξνζσπηθφ. 

8.2 Η πεξίπησζε ηεο Υηιήο 

Σερλεηή λνεκνζχλε θαη απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ - Ζ AccuHealth, εηαηξία δηαρείξηζεο ηεο πγείαο, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειε-παξαθνινχζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα 

λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ 
47.  

8.2.1 Πξόθιεζε 

Οη ρξφληεο αζζέλεηεο εθηηκάηαη φηη επζχλνληαη γηα 41 εθαη. ζαλάηνπο παγθνζκίσο θαη ην 

θφζηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο είλαη δπζβάζηαρην. ηε Υηιή, κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 

18 εθαη., ππνινγίδεηαη φηη 5 εθαη. πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο. 

8.2.2 Λύζε 

Ζ ιχζε ηεο AccuHealth πεξηιακβάλεη αηζζεηήξεο θαη ηακπιέηεο (tablets) πνπ 

θαζνδεγνχλ ηνλ αζζελή, κε ηε ρξήζε γξήγνξσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπιιέγνληαο 

βηνκεηξηθά δεδνκέλα (πίεζε αίκαηνο, επίπεδα γιπθφδεο, βάξνο, θηι.). Δπηπιένλ 

πξνζθέξνληαη θαη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο (δηαβήηεο, 

ππέξηαζε, θηι.) θαζψο θαη θιηληθά πηζηνπνηεκέλεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο. 

ε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο εηαηξίεο δηαρείξηζεο πγείαο, ε AccuHealth 

πξαγκαηνπνηεί απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο ε 

ηερλνινγία ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ έρεη αλαπηχμεη δηελεξγεί παξάιιεια ηελ 

θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη «πξνπνλεηέο 

πγείαο» ηεο εηαηξίαο εζηηάδνπλ ζηνπο αζζελείο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αλάγθεο 

παξέκβαζεο. 

Έρνληαο «εθπαηδεπηεί» ζηα ηαηξηθά αξρεία 2,4 εθαη. Αζζελψλ ζηε ρψξα, ε ηερλεηή 
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λνεκνζχλε ηεο AccuHealth είλαη ζε ζέζε λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο αζζελείο βάζεη ησλ 

βηνκεηξηθψλ ηνπο κεηξήζεσλ θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο πξνθίι, 

αλαγλσξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ζηνπο «πξνπνλεηέο πγείαο» ε δπλαηφηεηα λα εζηηάζνπλ 

ζηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ην πξφγξακκα ζα επηθέξεη ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

8.2.3 Οθέιε 

Ζ εηαηξία ππνιφγηζε φηη ε ρξήζε ηεο ιχζεο ηεο επηθέξεη: 

• 20% - 40% κείσζε ησλ ηαηξηθψλ επηπινθψλ ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο 

αζζέλεηεο 

• 30% κείσζε ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο ζε δηάζηεκα 10 εηψλ 

• 32% κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζε ηδξχκαηα πγείαο θαη 15% κείσζε ζε έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά 

• 35% κέζε εμνηθνλφκεζε γηα ηνπο αζζελείο απφ ηε ρξήζε ηεο ιχζεο ηεο 

AccuHealth. 

Ζ ιχζε ηεο AccuHealth αλαδεηθλχεη πσο δηαιεηηνπξγηθά δεδνκέλα θαη πιαηθφξκεο 

επηηξέπνπλ ηελ άκεζε αληαιιαγή ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο θαη αλαιχζεσλ, ηα νπνία κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηαρχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο. 
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