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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος κάθε πολίτη της χώρας αποτελείται από ιατρικές 
πληροφορίες που παράγονται γι' αυτόν, σε οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε 

κάθε Κέντρο Υγείας εγκαθίσταται πλήρης υποδοµή για την τήρηση και ενηµέρωση στοιχείων 

του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και για την πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία τηρούνται σε 

άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας όλων των κατοίκων που υπάγονται σε αυτό.  

Ο οικογενειακός και ο προσωπικός ιατρός υποχρεούται να ενηµερώνει τους ηλεκτρονικούς 

ιατρικούς φακέλους των ασφαλισµένων που τον έχουν επιλέξει µε τις πληροφορίες οι οποίες 

παράγονται από τον ίδιο. Ο πολίτης – ασθενής θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να 

λαµβάνει σε ηλεκτρονική µορφή έναν προσωπικό ιατρικό φάκελο ο οποίος θα τον διευκολύνει 

στην πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας της χώρας και στην άµεση εξασφάλιση παροχής 

αναγκαίων πληροφοριών και δεδοµένων σχετικών µε την υγεία του. Ο προσωπικός 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος µπορεί να περιέχει και άλλες προσωπικές πληροφορίες που 

αποτυπώνουν αναλυτικά την πιο πρόσφατη κατάσταση του ασθενούς (π.χ. µετά από έκτακτη 

εισαγωγή ή επίσκεψη σε ιατρό), οι οποίες θα µπορούν να τροποποιηθούν και από τον ίδιο.  

Η διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός τέτοιου προσωπικού 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου µε την αξιοποίηση τεχνολογιών βάσεων δεδοµένων και 

∆ιαδικτύου.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή είναι δοµηµένη σε δύο µέρη. Στο  µέρος Α παρουσιάζεται µε περιγραφικό 
τρόπο µια σύντοµη ιστορική αναδροµή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου µέχρι τη σηµερινή 

του µορφή καθώς επίσης αναφέρονται και διάφορα µειονεκτήµατα του paper-based ιατρικού 
φακέλου. Παρουσιάζονται πρότυπα και κωδικοποιήσεις που υπάρχουν για διάφορους 

οργανισµούς, τόσο εθνικούς όσο και παγκόσµιους. Αναφέρονται γενικά στοιχεία και σκοπούς 

που εξυπηρετούν διάφορα πρότυπα και κωδικοποιήσεις. Ακόµη στο µέρος  Α  γίνεται ανάλυση 

του θέµατος ασφάλειας των πληροφοριακών  συστηµάτων υγείας και παρουσιάζονται 

συνοπτικά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου. Τέλος 

παρουσιάζονται πληροφορικά συστήµατα υγείας και ποιους στόχους εξυπηρετούν. 

Στο µέρος Β γίνεται παρουσίαση του προσωπικού ιατρικού φακέλου που υλοποιήσαµε. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα περιεχόµενα του φακέλου- δηµογραφικά στοιχεία του 

ασθενή, ιστορικό του ασθενή, εξετάσεις αίµατος , βιοχηµικές , ούρων και άλλες εξετάσεις 

αίµατος καθώς και η δοµή της καταχώρησης ενός προβλήµατος υγείας. Παρουσιάζονται και 

όλες οι δυνατότητες που παρέχει ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος µε τη χρήση 

παραδειγµάτων.   .
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Εισαγωγή 

Ο χώρος της Υγείας είναι ένας καθαρά δυναµικός χώρος. Η δυναµική αυτή έχει 

µεταφερθεί στην ιατρική επιστήµη, η οποία διαρκώς εξελίσσεται και προσαρµόζεται 

στις ανάγκες της κοινωνίας. Η έρευνα και η µελέτη, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, έχουν οδηγήσει την ιατρική επιστήµη σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης ώστε 

να µιλάµε σήµερα για καθοριστική επίδραση αυτής στην εξέλιξη του ανθρώπου. Ένα 

από τα σηµαντικότερα στοιχεία που αποτελούν οδηγό της εξέλιξης αυτής είναι η 

καταγραφή γεγονότων και, στη συνέχεια, η ανάλυση αυτών, για να εξαχθούν 

συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών υγείας 

και περίθαλψης. 

Ωστόσο, η καταγραφή των διαφόρων περιστατικών είναι µια διαδικασία η οποία 

δεν πρέπει να γίνεται συνολικά για ένα πληθυσµό, αλλά µεµονωµένα για κάθε ένα 

µέρος του πληθυσµού αυτού. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι η καταγραφή αυτή 

θα πρέπει να έχει δυναµικό χαρακτήρα και διάρκεια. Έτσι µόνο µπορούν να εξαχθούν 

σωστά συµπεράσµατα και να δοθούν οι ανάλογες λύσεις στα ιατρικά προβλήµατα 

που παρουσιάζονται. Είναι, δηλαδή, απαραίτητη για τον καθένα από εµάς η ανάγκη 

δηµιουργίας ιατρικού φακέλου προσαρµοσµένου στις συνθήκες εξέλιξης της 

κοινωνίας, µε µοναδικό σκοπό την ποιότητα της υγείας, σε συλλογικό αλλά και σε 

ατοµικό επίπεδο. 

Η αδυναµία δηµιουργίας και διαχείρισης των “κλασσικών” φακέλων των 

ασθενών, που βασίζονται στην καταγραφή των δεδοµένων στο χαρτί, συνοδευόµενο 

από τις σχετικές εξετάσεις οδήγησε στην ανάπτυξη Ιατρικών βάσεων δεδοµένων και 

στη δηµιουργία των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. 

 

Οι ιατρικές βάσεις δεδοµένων: 

• παράγουν πληροφορίες µε βάση πρότυπα και αλγορίθµους, 

• συλλέγουν πληροφορίες ανάλογα µε τη φύση της πληροφορίας,  

• ταξινοµούν και οργανώνουν πληροφορίες, 

• αποθηκεύουν πληροφορίες,  

• επεξεργάζονται πληροφορίες, 

• δεσµεύουν πληροφορίες , 

• διασφαλίζουν πληροφορίες και διαχειρίζονται και αποδίδουν 

πληροφορίες προς χρήση 

Πριν όµως αναφερθούµε λεπτοµερέστερα στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο να 

δούµε λίγα πράγµατα για τον σκοπό του ιατρικού φακέλου 
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Σκοποί Ιατρικού φακέλου 

Παραδοσιακά ο ιατρικός φάκελος εξυπηρετεί του παρακάτω σκοπούς [Guide to 

Medical Informatics, The Internet and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997]:  

• Αποτελεί ένα µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό που ασχολείται µε τον συγκεκριµένο ασθενή. Οδηγίες 

θεραπείας, διαγνώσεις, παραπεµπτικά µε ειδικές οδηγίες, καταγραφή 

πορείας νόσου κ.λπ., δροµολογούνται στους διαφόρους εµπλεκόµενους, που 

δεν έχουν τη δυνατότητα της µεταξύ τους άµεσης επικοινωνίας, µέσω του 

ιατρικού φακέλου.  

• Κατά την περίοδο αντιµετώπισης του προβλήµατος, ο ιατρικός φάκελος 

αποτελεί το σηµείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει µια 

εικόνα της κατάστασης του ασθενή. Οι εµπλεκόµενοι σε ένα ιατρικό 

επεισόδιο γνωρίζουν ότι για να δουν τα αποτελέσµατα µιας εξέτασης, πρέπει 

να ανατρέξουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.  

• Ανεπίσηµα, ο ιατρικός φάκελος χρησιµεύει και ως «χώρος εργασίας» όπου 

καταγράφονται ιδέες και εντυπώσεις για το πρόβληµα του ασθενή και την 

πορεία της αντιµετώπισης του προβλήµατος. Είναι ο χώρος όπου κάποιος 

µπορεί να πληροφορηθεί την εξέλιξη του περιστατικού ως µια αφήγηση 

τρίτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι [Kay and Purves, 1996]. Αυτό 

εξηγεί και το γιατί ο ιατρικός φάκελος δεν είναι σχεδόν ποτέ η «ιστορία του 

ασθενή» αλλά µια ιστορία ειπωµένη από τους άλλους (τους ειδικούς).  

• Με την ολοκλήρωση ενός επεισοδίου, ο ιατρικός φάκελος είναι το µέρος 

που φυλάσσονται όλα τα κλινικά δεδοµένα για µελλοντική χρήση, είτε αυτή 

αφορά περαιτέρω θεραπεία του ασθενή, είτε αφορά την έρευνα [Handbook 

of Medical Informatics by J.H. van Bemmel, M.A. Musen, 1997]: κλινική 

έρευνα, επιδηµιολογικές µελέτες, εκτίµηση της ποιότητας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών και έρευνα αγοράς φαρµάκων.  

 

Στα παραπάνω, θα προσθέταµε ότι ο ιατρικός φάκελος µπορεί να χρησιµεύσει για 

τον µετέπειτα έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας του ασθενή, π.χ. στην περίπτωση υποψίας ιατρικού λάθους. Επίσης, µπορεί 

να χρησιµεύσει ως µέσο διασταύρωσης των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν το 

επεισόδιο. Για παράδειγµα, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν 

στοιχεία του φακέλου ώστε να αποφανθούν για την κάλυψη συγκεκριµένων 

εξετάσεων, ελέγχοντας την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της εξέτασης. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε να αναφερθούµε στις ανάγκες που 

προκύπτουν από τη σύγχρονη αντίληψη γύρω από τη διοίκηση και διαχείριση, οι 

οποίες απαιτούν τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών που θα 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση ενός 

οργανισµού παροχής ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. νοσοκοµείο), αλλά και ολόκληρου 

του συστήµατος υγείας µιας περιοχής ή ενός κράτους.  

 

Γενικά ένας τυπικός φάκελος υγείας περιλαµβάνει: 

• Ταυτοποίηση των δεδοµένων και ξεχωριστή ταξινόµηση των αρχείων 

• ∆ιαχωρισµό των εξετάσεων 

• Χρονολογική ταξινόµηση 

• Αποφάσεις και διαγνώσεις 
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• Θεραπείες, συνταγές  
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Ιστορία φακέλου υγείας 

 

Τον πέµπτο π.Χ. αιώνα, οι ιατρικές εκθέσεις επηρεάσθηκαν έντονα από τον 

Ιπποκράτη. Εκείνος συνηγόρησε στο να εξυπηρετούν δύο στόχους:  

• να αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια την πορεία της ασθένειας, και 

• να υποδεικνύουν τις πιθανές αιτίες της. 

 

Με βάση τις ιατρικές γνώσεις της εποχής, τα ιστορικά περιείχαν γεγονότα που 

προηγούνταν της ασθένειας και όχι πραγµατικά αιτιώδεις διασαφηνίσεις. Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει πώς ο Ιπποκράτης περιέγραφε την πορεία µιας ασθένειας. 

Το παράδειγµα δείχνει ότι κατέγραφε τις παρατηρήσεις του µε καθαρά χρονολογική 

σειρά. Ένα τέτοιο ιστορικό ονοµάζεται time-oriented medical record. Οι 

περιγραφές, αντικατοπτρίζουν κυρίως την ιστορία, όπως την αναφέρει ο ασθενής και 

οι συγγενείς του. Στην ιατρική του Ιπποκράτη, ήταν πολύ σηµαντικό να υπολογιστεί 

η προγνωστική αξία των ευρηµάτων. Και στην επίτευξη αυτού του στόχου, 

σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι επαρκώς καταγραµµένες ιστορίες των ασθενειών. 

Το σπουδαιότερο έργο των γιατρών και των νοσοκόµων είναι να ανακουφίσουν τον 

πόνο, εντούτοις πρέπει να γνωρίζουν τα όριά τους και να απέχουν από άσκοπες 

παρεµβάσεις. Το όραµα του Ιπποκράτη αποτελεί µέχρι σήµερα το εφαλτήριο για τον 

όρκο ή υπόσχεση που δίνουν όλοι οι γιατροί πριν αρχίσουν να εξασκούν το 

λειτούργηµά τους.  

 

Ο Ιπποκράτης περιγράφει µια ασθένεια  
Η περιγραφή αρχίζει µε την ιστορία του ασθενή να προηγείται της αναζήτησης της 

ιατρικής περίθαλψης: «Ο Απολλώνιος υπέφερε πολύ καιρό χωρίς να πέφτει στο 

κρεβάτι. Παρουσίαζε πρήξιµο στην κοιλιά, και έναν συνεχή πόνο στην περιοχή του 

ήπατος για µεγάλο χρονικό διάστηµα· επιπλέον, κατά την περίοδο αυτή νόσησε µε 

ίκτερο και πρήστηκε: η επιδερµίδα του ήταν υπόλευκη.»  

Ο Ιπποκράτης συνεχίζει µε τους λόγους που οδήγησαν τον ασθενή να ζητήσει 

ιατρική βοήθεια:  

Μια µέρα, ο Απολλώνιος αφού έφαγε και ήπιε υπερβολικά, «αρχικά άρχισε να 

ζεσταίνεται και ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Από εκεί και πέρα, αφού ήπιε άφθονο γάλα, 

ωµό και βρασµένο, κατσικίσιο και προβατίσιο, και έχοντας υιοθετήσει µια εντελώς 

λανθασµένη δίαιτα, υπέφερε ανυπερθέτως.»  

Στη συνέχεια ακολουθούν εκθέσεις για την πρόοδο της ασθένειας. ∆εν παρέχονται 

καθηµερινά, αλλά µόνο όταν παρουσιάζονται σηµαντικές αλλαγές στα συµπτώµατα.  

«Υπήρξαν βίαιες αυξήσεις του πυρετού· από τα έντερα δεν περνούσε τίποτε από την 

τροφή που επροσλαµβάνετο, και τα ούρα ήταν αραιά και λιγοστά. Ύπνος καθόλου. 

∆ιάταση της κακοστοµαχιάς, έντονη δίψα, παραλήρηµα. … ∆εκατέσσερις περίπου µέρες 

αφότου έπεσε κλινήρης, µετά από µια ακαµψία, αισθάνθηκε ζέστη· έπεσε σε άγριο 

παραλήρηµα, µε φωνές, εξάντληση, έντονο παραλογισµό που τον ακολουθούσε ηρεµία· 

τότε περίπου επήλθε λήθαργος / κώµα. … Την εικοστή- τέταρτη περίπου µέρα ένιωθε 

άνετα· κατά τα άλλα στην ίδια κατάσταση, µε φωτεινές όµως παύσεις. … Την τριακοστή 

περίπου ηµέρα παρουσίασε οξύ πυρετό· άφθονα αραιά κόπρανα· παραλογισµό, κρύωνε 

τροµερά, αφωνία. Τριακοστή- τέταρτη µέρα: θάνατος.»  
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Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι γιατροί στήριζαν τις παρατηρήσεις τους σε 

ό,τι άκουγαν, έπιαναν, έβλεπαν. Το 1816, ο Laennec εφηύρε το στηθοσκόπιο. Αυτό 

το όργανο συνέβαλε σηµαντικά στις διαθέσιµες διαγνωστικές τεχνικές. Όταν 

περισσότερα διαγνωστικά όργανα, όπως το οφθαλµοσκόπιο και το λαρυγγκοσκόπιο, 

τέθηκαν στη διάθεση των γιατρών, αναπτύχθηκε µια ορολογία προκείµενου να 

εκφραστούν τα καινούρια ευρήµατα αυτών των οργάνων. Η πρόοδος αυτής της νέας 

τεχνολογίας προκάλεσε την επέκταση του εύρους του ιστορικού του ασθενούς, από 

την ιστορία που διηγείτο ο ίδιος ο ασθενής και οι συγγενείς του στα ευρήµατα του 

γιατρού και του νοσοκόµου.  

Λίγο µετά το 1880, ο Αµερικανός χειρουργός William Mayo σχηµάτισε την 

πρώτη πολυ-κλινική2 , που έγινε η γνωστή τώρα Κλινική Mayo, στο Ρότσεστερ της 

Μινεσότα. Στην αρχή, εκεί, κάθε γιατρός κρατούσε ιατρικές σηµειώσεις σε ένα 

προσωπικό βιβλίο χρεών και υποχρεώσεων. Το βιβλίο περιείχε χρονολογική έκθεση 

όλων των συναντήσεων µε ασθενείς. Κατά συνέπεια, οι σηµειώσεις που σχετίζονταν 

µε έναν µόνο ασθενή µπορεί να απείχαν σελίδες, ανάλογα µε την χρονική απόσταση 

των επισκέψεων. Έτσι, οι σκόρπιες σηµειώσεις έκαναν πολύπλοκη την καλή, 

συνολική θεώρηση όλης της ιστορίας της νόσου ενός ασθενή. Επιπρόσθετα, µέρος 

των πληροφοριών σχετικά µε τον ασθενή µπορεί να βρίσκονταν στα βιβλία άλλων 

γιατρών. 

Το 1907, η κλινική Mayo υιοθέτησε έναν ξεχωριστό φάκελο για κάθε ασθενή. 

Από αυτήν την καινοτοµία προέκυψε το ασθενοκεντρικό ιατρικό ιστορικό. Όµως, 

το γεγονός ότι όλες οι σηµειώσεις φυλάσσονταν σε έναν µόνο φάκελο, δεν σήµαινε 

ότι τηρούνταν και τα κριτήρια στα οποία έπρεπε να ανταποκρίνεται το περιεχόµενο 

αυτών των ιστορικών.  

Το 1920, η διοίκηση της κλινικής Mayo συµφώνησε µια ελάχιστη ποσότητα 

δεδοµένων που όλοι οι γιατροί ήταν υποχρεωµένοι να καταγράφουν. Αυτό το σύνολο 

των δεδοµένων αποτελεί λίγο-πολύ τον σκελετό για το σηµερινό ιατρικό ιστορικό.  

Παρά την πρωτοβουλία αυτή για την (πρώτο)τυποποίηση του ιστορικού των 

ασθενών, τα γραπτά τους περιεχόµενα ήταν συχνά µείγµα παραπόνων, 

αποτελεσµάτων εξετάσεων, σκέψεων, θεραπευτικών πλάνων και ευρηµάτων. Αυτές 

οι άναρχες σηµειώσεις δεν πρόσφεραν βαθιά γνώση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

ασθενών που εξετάζονταν για περισσότερες από µια ενοχλήσεις ή ασθένειες. Ο Weed 

άδραξε την ευκαιρία να βελτιώσει την οργάνωση του ιστορικού των ασθενών και στη 

δεκαετία του 1960 εισήγαγε το problem-oriented medical record. Σύµφωνα µε 

αυτό, σε κάθε ασθενή αποδίδονταν ένα ή περισσότερα προβλήµατα. Οι σηµειώσεις 

καταγράφονταν για κάθε πρόβληµα ξεχωριστά σύµφωνα µε τη δοµή SOAP3 που 

σχηµατίζεται από το Subjective: υποκειµενικό, Objective: αντικειµενικό, Assessment: 

αξιολόγηση (π.χ. διάγνωση) και Plan: η θεραπεία ή αγωγή. Εκτός από την περαιτέρω 

βελτίωση στην (πρώτο)τυποποίηση και διάταξη του ιστορικού του ασθενή, κύριος 

στόχος του µοντέλου SOAP είναι να αναπαραστήσει καλύτερα τη γραµµή κρίσης και 

λήψης αποφάσεων του θεράποντα. Φαίνεται ξεκάθαρα σε ποιο πρόβληµα 

αναφέρονται τα ευρήµατα και το πλάνο της θεραπείας. Παρότι το problem-oriented 

ιστορικό του Weed έγινε εύκολα αποδεκτό σε επίπεδο ορθολογιστικό, αποδείχτηκε 

ότι στην πράξη απαιτούσε µεγάλη πειθαρχία προκείµενου να επιµείνει κανείς στη 

µέθοδο. Τα δεδοµένα που σχετίζονται µε περισσότερα από ένα προβλήµατα πρέπει να 

καταγράφονται αρκετές φορές». 
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Σήµερα 

 

Η µηχανογράφηση δεδοµένων ιατρικής υφής δεν ξεκίνησε από την ανάγκη 

αντιµετώπισης των προβληµάτων του paper-based ιατρικού φακέλου. Όπως σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις µηχανογράφησης, οι πρώτες διαδικασίες που 

µηχανογραφήθηκαν ήταν αυτές που είχαν να κάνουν µε τα οικονοµικά δεδοµένα και 

την διαχείριση πόρων ενός συστήµατος. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του 

ιατρικού χώρου, οι πρώτες προσεγγίσεις είχαν να κάνουν µε τη µηχανογράφηση των 

λογιστηρίων των οργανισµών υγείας και κατόπιν µε τη διαχείριση πόρων (κλινών, 

ραντεβού, κ.λπ.). Αυτό είναι φυσικό, γιατί: 

• Γενικά, οι διαδικασίες που αφορούν αυτούς τους χώρους είναι πιο 

καλά ορισµένες (γενική λογιστική, διαδικασίες υποβολών 

καταστάσεων σε ασφαλιστικούς φορείς, κ.λπ.).  

• Υπήρχε άµεσο όφελος για τους οργανισµούς από άποψη χρόνου (µια 

και η µηχανογράφηση βελτιώνει σηµαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης 

τέτοιων διαδικασιών) και κόστους (µια και η µηχανογράφηση µειώνει 

τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό).  

• Το προσωπικό που θα χρειαζόταν να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες 

ήταν ποσοτικά σηµαντικά µικρότερο (απ’ το αντίστοιχο ιατρικό και 

παραϊατρικό προσωπικό) και κατά γενική οµολογία πιο εξοικειωµένο 

µε τέτοιου είδους µηχανές (PCs, τερµατικούς σταθµούς).  

• Σχετικά εύκολα, η µηχανογράφηση εκµηδένιζε την πιθανότητα 

ανθρώπινου (λογιστικού) λάθους.  

• Τέλος, οι επενδύσεις που χρειάζονταν να γίνουν από τους 

οργανισµούς για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ήταν καθοριστικά 

µικρότερες τόσο σε λογισµικό όσο και σε υλικό ή εκπαιδεύσεις 

προσωπικού.  

Σε αντίθεση, τοµείς όπως ο ιατρικός φάκελος, εµφανίζουν αρκετές δυσκολίες στη 

µηχανογράφησή τους:  

1. ∆εν υπάρχουν καλά ορισµένες διαδικασίες. Για παράδειγµα, δεν 

υπάρχει πρωτόκολλο περιγραφής των στοιχείων που πρέπει να 

καταγράφονται κατά την εξέταση ενός ασθενούς, µια και αυτό 

εξαρτάται πολύ από την πείρα του ιατρού, το ιατρικό πρόβληµα του 

ασθενή, την ειδικότητα του ιατρού, κ.λπ.  

2. ∆εν υπήρχε άµεσο όφελος για τους οργανισµούς, εκτός ίσως από την 

υποψία ότι θα βελτιωνόταν η ποιότητα των προσφερόµενων 

υπηρεσιών από τον οργανισµό, και αυτό, µάλιστα, σε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα [Evaluation of automated information 

systems in health care: an approach to classifying evaluative studies, 

Computer Methods and programs in Biomedicine, R.P. van der Loo, 

E.M. van Gennip, A.R. Bakker, A. Hasman, F.F. Rutten, 1995].  

3. Η εφαρµογή µηχανογράφησης δεν θα µπορούσε να εξαλείψει (ούτε 

καν να µειώσει αισθητά) την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, π.χ. 

στην περίπτωση µιας διάγνωσης.  

4. Συνήθως οι απόπειρες µηχανογράφησης προς αυτή την κατεύθυνση, 

απαιτούσαν την καταγραφή µεγάλου όγκου πληροφοριών από το 

ιατρικό προσωπικό µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία καθυστέρησης 
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στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους και, κατά συνέπεια, την 

«εκ των έσω» απόρριψη τέτοιων συστηµάτων.  

5. Το ιατρικό προσωπικό συνήθως αντιµετώπιζε µε δέος και φόβο την 

τεχνολογία.  

6. Τέλος, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός ότι οι πρώιµες 

προσπάθειες µηχανογράφησης είχαν «φτωχό» user-interface 

(διαπροσωπία), κάτι που δυσχέραινε ιδιαίτερα τη χρησιµοποίησή της 

από ανθρώπους που αντιµετώπιζαν έτσι κι αλλιώς αυτή τους την 

υποχρέωση ως πάρεργο.  

Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στη σηµερινή πραγµατικότητα όπου πολύ λίγοι 

φορείς υγείας µπορούν να υποστηρίξουν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. 

Σχεδόν σε όλους, υπάρχουν πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία όµως σε πολύ µικρό 

βαθµό αφορούν κλινικά στοιχεία για τους ασθενείς. Μπορούµε να πούµε ότι είναι 

διαχειριστικο-κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα.  

Περιφερειακά σε αυτή την προσέγγιση, υπάρχουν τµήµατα ιατρικής πληροφορίας 

που καταγράφονται ηλεκτρονικά ή, ακόµα συχνότερα, παράγονται µε τη βοήθεια 

µηχανογραφικών λύσεων, όπως για παράδειγµα τα εργαστήρια ενός νοσοκοµείου. 

Σπάνια όµως τέτοιου είδους πληροφορίες συνθέτουν µια συνολική εικόνα για τον 

ασθενή, µια και αποτελούν ένα µικρό συνήθως µέρος της. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

µια από τις πιο επιτυχηµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή [The impact 

of the HELP computer system on the LDS Hospital paper medical record, G.J. 

Kuperman, R.M. Gardner], κατάφερε να καταστήσει ηλεκτρονικά διαθέσιµα τα 

ιατρικά στοιχεία των ασθενών σε ποσοστό 25% επί του συνόλου, µόνο. Τα υπόλοιπα 

στοιχεία εξακολουθούσαν να είναι µε τη µορφή εγγράφων. Εξάλλου, τις 

περισσότερες φορές η πληροφορία είναι διασκορπισµένη όχι µόνο σε διαφορετικούς 

οργανισµούς υγείας, αλλά ακόµα και στον ίδιο τον οργανισµό που συνήθως 

χρησιµοποιεί διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα.  
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Paper-based ιατρικός φάκελος 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι για δεκαετίες, αν όχι για αιώνες, η λύση του paper-

based ιατρικού φακέλου έχει χρησιµοποιηθεί µε σχετική επιτυχία. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιεί ως βάση το χαρτί, υλικό µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι 

περισσότεροι άνθρωποι και σίγουρα οι ασχολούµενοι µε τα ιατρικά πράγµατα, 

παρουσιάζει ως βασικό πλεονέκτηµα αφενός την πιο πάνω εξοικείωση και αφετέρου 

το αυτόνοµο της µεθόδου (π.χ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη υπολογιστή, ρεύµατος, 

πρίζας, για να ανακτήσει κανείς το περιεχόµενο ενός φακέλου). 

Το χαρτί, ωστόσο, από µόνο του ως υλικό παρουσιάζει κάποια σηµαντικότατα 

µειονεκτήµατα: 

• Μπορεί να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι αρκετά επίπονη και 

χρονοβόρα η διαδικασία 

της δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. 

• Φθείρεται µε τη χρήση ή το χρόνο, οπότε έχει περιορισµένη διάρκεια 

ζωής. 

• Είναι διαθέσιµο σε ένα µόνο µέρος την ίδια στιγµή. 

 

Παρόλα αυτά, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται από την χρήση 

ενός paper-based ιατρικού φακέλου δεν οφείλονται στο βασικό χρησιµοποιούµενο 

υλικό, αλλά στο τι αυτό συνεπάγεται. Οι ιατρικοί φάκελοι απαιτούν ιδιαίτερα πολύ 

χρόνο για να βρεθούν, κυρίως σε µεγάλους οργανισµούς (νοσοκοµεία κ.λπ.), ενώ 

συνήθως το περιεχόµενό τους είναι διασκορπισµένο σε διαφορετικά σηµεία (γραφεία 

ιατρών, διαγνωστικά και εξεταστικά κέντρα κ.λπ.). 

Ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι η πληθώρα ιατρικών φακέλων, τόσο 

σε ένα ιατρείο όσο και σε έναν οργανισµό, λειτουργεί εις βάρος του σε ό,τι αφορά το 

κόστος, καθώς απαιτείται µεγάλος αριθµός σε ανθρώπινο δυναµικό για τη σωστή 

αποθήκευση και ταξινόµηση χιλιάδων πιθανά φακέλων. Αυτός είναι και ο 

σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο πάρα πολλά νοσηλευτικά ιδρύµατα και 

οργανισµοί διατηρούν αρχείο για ένα µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα (σε πολλά 

νοσοκοµεία τα αρχεία φυλάσσονται για περίπου µία πενταετία). 

Έχει αποδειχθεί ότι το κλινικό προσωπικό κατ’ εξακολούθηση αποτυγχάνει στην 

ανεύρεση πληροφοριών από ένα paper-based ιατρικό φάκελο, κατά τη διάρκεια µιας 

συνεδρίας µε ασθενή: σε µελέτη 168 περιπτώσεων αποδείχθηκε ότι αναζητήθηκαν 

και δε βρέθηκαν πληροφορίες σε ποσοστό 81%. Στο 95% αυτών των περιπτώσεων ο 

ιατρικός φάκελος δεν ήταν διαθέσιµος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Τα ποσοστά ανά κατηγορία µη διαθέσιµης πληροφορίας ήταν 36% για 

πληροφορίες που αφορούσαν σε εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις, 23% για 

φαρµακευτική και θεραπευτική αγωγή, 31% για ιατρικό ιστορικό και 10% για άλλες 

πληροφορίες. Στην παραπάνω ανάλυση δεν αναφέρονται οι όποιες πιθανές συνέπειες 

δηµιουργήθηκαν σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και το αποτέλεσµα της θεραπείας που 

ακολουθήθηκε για τους συγκεκριµένους ασθενείς. 

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι στην περίπτωση του paper-based ιατρικού 

φακέλου δεν είναι δυνατό να µιλάµε για την άµεση χρησιµοποίηση του περιεχοµένου 

πληθώρας ιατρικών φακέλων για έρευνα, µιας και κάτι τέτοιο απαιτεί όχι µόνο 

ιδιαίτερη προσπάθεια (ανάγνωση των φακέλων, κωδικοποιηµένη καταγραφή των 

στοιχείων τους κ.λπ.), αλλά κυρίως χρόνο. 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούµε στις ανάγκες που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

αντίληψη γύρω από τη διοίκηση και τη διαχείριση, οι οποίες απαιτούν τη χρήση όσο 

το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε 

αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση ενός οργανισµού παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών (νοσοκοµειακό ίδρυµα κ.λπ.), αλλά και ολόκληρου του συστήµατος 

υγείας µιας περιοχής ή ακόµα και ενός κράτους. 

Συνοπτικά ο κλασικός µη ηλεκτρονικός φάκελος: 

• Μεγάλη δυσκολία στη λήψη στατιστικών δεδοµένων και ανάλυσης 

δεδοµένων. 

• ∆υσκολία ανεύρεσης πληροφορίας από τους φακέλους 

• Μεγάλο κόστος για τη συντήρηση του-απαιτείται προσωπικό για την 

οργάνωση και αρχειοθέτηση του 

• ∆ιασκορπισµένα στοιχεία του ιστορικού σε διάφορα ιατρικά κέντρα 
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Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος 

 

∆εν υπάρχει ευρύτερη συναίνεση για το πως ορίζεται η έννοια του ιατρικού 

φακέλου, για µια κοινή για όλους ονοµασία, καθώς και για το περιεχόµενό του. 

Υπάρχει ένας ακαδηµαϊκός ορισµός από το Institute of Medicine (ΙοΜ - ΗΠΑ), που 

ονοµάζει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο CPR (Computer-based Patient Record) και 

αντικατοπτρίζει, κυρίως, το όραµα για τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και 

όχι την εφικτή υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος. 

 

«A computer-based patient record (CPR) is an electronic patient record that 

resides in a system specifically designed to support users by providing accessibility to 

complete and accurate data, alerts, reminders, clinical decision support systems, links 

to medical knowledge, and other aids. Future patient records should support patient 

care and improve its quality, enhance productivity and reduce administrative costs, 

support clinical and health services research, accommodate future developments, and 

ensure patient data confidentiality».  

(ΙοΜ –ΗΠΑ) 

Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών που 

αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Αποτελεί εποµένως την βάση της 

διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιµετώπισης του ασθενούς αλλά και τη βάση 

επιδηµιολογικών ερευνών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονοµικής 

και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου.  

(CEN/TC251/WG1/N8 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτυποποίησης) 

 

 

Στην Ευρώπη επικρατεί κυρίως ο όρος Electronic Health(Care) Record, ενώ τα 

τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο ο όρος Citizen Health Record 

(CHR). Σ’ αυτόν: 

• Εξαλείφθηκε ο όρος Electronic. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί την 

οπισθοχώρηση στην απόφαση µηχανογράφησης του ιατρικού φακέλου. Το 

αντίθετο µάλιστα: σήµερα είναι αδιανόητο να αναφερόµαστε σε ιατρικό 

φάκελο και να µην υπονοούµε την ηλεκτρονική του µορφή. 

• Αντικαταστάθηκε ο όρος Patient (ασθενής) από το Citizen (πολίτης). 

Η αλλαγή αυτή είναι περισσότερο από µια απλή αντικατάσταση λέξης. ∆ίνει 

το στίγµα της νέας πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί στον ευρύτερο χώρο 

της υγείας: η πρόληψη θα πρέπει να είναι η βάση κάθε σύγχρονου 

συστήµατος υγείας. Επιπλέον, το συνεχώς ζητούµενο είναι η ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών ο πολίτης από ασθενής γίνεται καταναλωτής 

υπηρεσιών υγείας και συνεπώς είναι πιο απαιτητικός. Τέλος, δεν µπορούµε να 

αγνοήσουµε την αλλαγή που επιφέρει η νέα αυτή θεώρηση του ιατρικού 

φακέλου στο περιεχόµενό του: Θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία που 

πιθανόν πριν, λόγω της problem-oriented προσέγγισης, δεν είχαν θέση στον 

ιατρικό φάκελο όπως για παράδειγµα, εµβόλια, προγραµµατισµός ραντεβού, 

κ.λπ.  
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Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας αποθηκεύει ψηφιακά ένα υποσύνολο δεδοµένων 

ή όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τις ιατρικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός ατόµου µε σκοπό την υποστήριξη της ποιοτικής, προσβάσιµης και 

αποτελεσµατικής συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ένα σύστηµα 

ηλεκτρονικού φάκελου υγείας είναι το πληροφοριακό σύστηµα που διαχειρίζεται και 

δουλεύει σ’ένα σετ από ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας και βοηθά στην πρόσβαση 

και στη κοινή χρησιµοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας µε φιλικό τρόπο. Για να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σήµερα, θα πρέπει να είναι ασφαλές σύστηµα και να 

εξασφαλίζει την εµπιστευτική υφή των δεδοµένων. 

 

 Μερικές από τις ανάγκες των ιατρών που πρέπει να ικανοποιεί ένας 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι : 

• Εύκολη διαχείριση φακέλων ασθενών 

• Ευχρηστία αποθήκευσης, ενηµέρωσης και πλοήγησης στις ιατρικές 

πληροφορίες 

• Παρουσίαση δεδοµένων µε απλό και κατανοητό τρόπο 

• Αναζήτηση πληροφοριών γρήγορα και εύκολα 

• ∆ιευκόλυνση στην διεξαγωγή µελετών και ερευνών 

• Ανάλυση δεδοµένων και παραγωγή στατιστικών αποτελεσµάτων 

• Επεκτασιµότητα 

• Ευρεία χρήση προτύπων 
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Κεφάλαιο 2 

 

 

Πρότυπα και κωδικοποιήσεις 
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Η δηµιουργία υποδοµής ενός πληροφοριακού συστήµατος, που θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του χώρου της υγείας, απαιτεί την αρµονική 

συνύπαρξη και συνεργασία µεθόδων παροχής υπηρεσιών του παρελθόντος και 

τεχνολογιών του σήµερα. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την θέσπιση και εφαρµογή 

κωδικών και προτύπων, τα οποία θα καθορίζουν τον τρόπο συλλογής, συνεργασίας 

και παρουσίασης των δεδοµένων από διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα. 

Απαραίτητη λοιπόν θεωρείται η ύπαρξη ενός δικτύου, το οποίο µε την χρήση 

hardware και πολλών ίσως επιπέδων και λειτουργικών µονάδων λογισµικού, θα 

καταφέρνει να συνδέει όλα αυτά τα συστήµατα.. 

Πρότυπο είναι έγγραφο, που δηµιουργείται µετά από συµφωνία και υπό την 

έγκριση αναγνωρισµένου σωµατείου/οργανισµού που παρέχει, για κοινή και 

επαναλαµβανόµενη χρήση, κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά ενεργειών/δράσεων, ή 

τα αποτελέσµατα τους, που στοχεύει στην επίτευξη της βέλτιστης τάξης πραγµάτων 

σε συγκεκριµένο πρόβληµα. 

Με τον όρο “Πρωτόκολλα Επικοινωνίας” ονοµάζονται τα σύνολα καλά 

ορισµένων µεθόδων και κανόνων, που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ορθή επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Ένα σύνολο από πρωτόκολλα καθορίζει αυτό που ονοµάζεται 

“Πρότυπο Επικοινωνίας (standards)”. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στον τρόπο µε 

τον οποίο πρέπει να γίνεται η µεταφορά πληροφορίας από ένα σύστηµα σε κάποιο 

άλλο, αλλά και στο είδος της πληροφορίας που µπορεί να µεταφέρεται. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα από τα υπάρχοντα αλλά και τα 

εξελισσόµενα πρότυπα στο χώρο της υγείας.  

 

 

Υπάρχουν γενικά 4 τρόποι µε τους οποίους µπορεί να παραχθεί ένα πρότυπο: 

 

• Ad-hoc: µια οµάδα από ενδιαφερόµενους ανθρώπους και οργανισµούς 

(π.χ. Προµηθευτές συστηµάτων πληροφορικής στα νοσοκοµεία) συµφωνούν 

σε κάποιες πρότυπες προδιαγραφές που είναι άτυπες αρχικά αλλά 

υιοθετούνται µε την πάροδο του χρόνου ΄µετά από αµοιβαίες συµφωνίες των 

συµµετεχόντων οµάδων (ΑCR/NEMA�DICOM) 

 

• De facto: ένας µοναδικός παροχέας που ελέγχει µια µεγάλη µερίδα της 

αγοράς, κάνει το προϊόν του το πρότυπο της αγοράς (MS-Windows) 

 

 

• Government mandate: µια κυβερνητική υπηρεσία/αρχή δηµιουργεί 

ένα πρότυπο και νοµοθετεί τη χρήση του (insurance claim form HCFA UB92) 

 

• Consensus: µια οµάδα από εθελοντές που αντιπροσωπεύουν 

διάφορους φορείς εργάζεται µε ανοικτές διαδικασίες για τη δηµιουργία ενός 

προτύπου (HL7) 
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Βήµατα ανάπτυξης προτύπων 

 

Για τη σωστή ανάπτυξη ενός προτύπου ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 

 

• Αναγνώριση (identification): κάποιος διαπιστώνει ότι υπάρχει 

χρεία κάποιου πρότυπου σε κάποια περιοχή και η τεχνολογία έχει 

φτάσει σε επίπεδο που µπορεί να το υποστηρίξει 

• Σύλληψη (Conceptualisation): ορισµός των χαρακτηριστικών 

του πρότυπου. 

• Συζήτηση (Discussion): δηµιουργία σεναρίων προς αναγνώριση 

κρίσιµων σηµείων 

• Συγγραφή (writing): δουλειά λίγων και αφοσιωµένων, πολλοί 

κριτικοί αναγνώστες (reviewers), διάφορες εκδόσεις, ανοικτή 

πολιτική (συµµετέχει οποιοσδήποτε και εκφράζει την άποψη του) 

• Αρχική Εφαρµογή & υλοποίηση (Early implementation): η 

αποδοχή και ο ρυθµός υλοποίησης κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας. 

Αυτό το στάδιο επηρεάζεται από άλλους οργανισµούς προτύπων, 

κυβερνητικούς παράγοντες, κύριους προµηθευτές/παροχείς, & την 

αγορά. 

• Συµµόρφωση (Conformance): αφού γίνει αποδεκτό το πρότυπο 

θα πρέπει κανείς να περιγράφει πώς το εφαρµόζει στην περίπτωση 

του 

• Πιστοποίηση (certification): ένας ουδέτερος οργανισµός 

πιστοποιεί ότι το προϊόν ενός παροχέα συµφωνεί και 

συµµορφώνεται στις απαιτήσεις του προτύπου 

 

Πρότυπα 

 

Καταρχήν, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν τρείς κυρίως οργανισµοί µε παγκόσµια 

πρότυπα (standards), οι οποίοι, σχετίζονται άµεσα µε τον ηλεκτρονικό ιατρικό 

φάκελο (ΗΙΦ). Πρόκειται για τους: 

• ISO (International Standards Organization), 

• CEN (Committee European Normalization – The European 

Standards Organization) και 

• τον HL7 (Health Level 7) που εδρεύει στις Η.Π.Α. και έχει 

παραρτήµατα σε περισσότερες από 27 χώρες στον κόσµο.  

Στις Η.Π.Α υπάρχουν αρκετοί οργανισµοί που ασχολούνται µε την εξέλιξη του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (ΗΙΦ) και τα πρότυπα για την αναπαράσταση της 

γνωστικής πληροφορίας, από τους οποίους, οι πιο σηµαντικοί είναι: 

• ASTM . Ο ASTM είναι περισσότερο ενεργός στον τοµέα των 

standards περιεχοµένου του ΗΙΦ, 

• OMG HDTF (Object Management Group Health Domain Task 

Force).Ο HDTF έχει κάνει εκπληκτική συνεισφορά στην εξέλιξη των 
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προδιαγραφών «ανοικτών υπηρεσιών» όπως COAS (Clinical 

Observation Access Service), PIDS (Person Identification Service), 

TQS/LQS (Terminology/Lexicon Query Service) και RAD (Resource 

Access Service). Το DICOM (Digital Imaging and Communications) 

είναι ένα πρότυπο που εξελίχθηκε από το Αµερικανικό Κολλέγιο 

Ραδιολογίας και καθορίζει το σχήµα και τη διάταξη των µηνυµάτων 

καθώς και τα πρότυπα της επικοινωνίας για διαγνωστικές και 

θεραπευτικές εικόνες.  

 

 

 

 

 CEN/TC 251  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (Committee European Normalization – The 

European Standards Organization - CEN) έχει δηµοσιεύσει ένα PreStandard για την 

αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (Electronic HealthCare Record) µε 

την ονοµασία ENV 13606, το οποίο δηµοσιεύθηκε το 1999/2000. Το PreStandard 

σχηµατίστηκε ολοκληρωτικά σύµφωνα µε το πρώτο CEN EHR πρότυπο, ENV 

12265, το οποίο δηµοσιεύθηκε το 1995. Βασίστηκε εξ’ολοκλήρου στο project GEHR 

(Good Electronic Health Record) αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Το ENV 13606 ορίζει 

γενικές δοµές πληροφορίας και χαρακτηριστικά κοινά σε κάθε ηλεκτρονικό ιατρικό 

φάκελο, δηλαδή ένα λογικό µοντέλο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς τι ιατρική 

πληροφορία θα περιέχει ή πως θα υλοποιηθεί. Το ENV 13606 είναι το µόνο πρότυπο 

ειδικά για ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο στον κόσµο και δεν έχει υλοποιηθεί σε κάποιο 

σύστηµα, αποτελεί όµως αναφορά.  

Το προ-πρότυπο (PreStandard) ENV 13606 περιέχει 4 µέρη αλλά το νόµιµο 

πρότυπο EN 13606 θα περιέχει 5 τµήµατα (τέλος του 2004, και θα αποτελεί πρότυπο 

σε 25 χώρες της Ευρώπης), τα οποία αναφέρονται παρακάτω:  

Τµήµα 1: Μοντέλο Αναφοράς.  

Τµήµα 2: Προδιαγραφή πρωτότυπης ανταλλαγής.  

Τµήµα 3: Πρωτότυπα αναφοράς και ονοµατολογία.  

Τµήµα 4: Χαρακτηριστικά ασφάλειας.  

Τµήµα 5: Μοντέλα ανταλλαγής.  

Το νόµιµο πρότυπο EN 13606 ακόµα θα προσαρµόζεται µε το HL7 CDA 

(Clinical Document Architecture) έκδοσης 2. Αυτό θα σχηµατίσει µια γέφυρα 

σηµαντικής “επικοινωνίας” ανάµεσα σε Ευρώπη και Η.Π.Α. Ακολουθεί σχηµατικό 

διάγραµµα ανάµεσα στη σχέση openEHR, CEN13606, και HL7 CDA.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

Ο συνολικός σκοπός του νέου προτύπου για τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο 

προτείνεται από την οµάδα ανάληψης αποστολών, (Task Force 251), και είναι ο 

ακόλουθος:  

Να παράγει µια ακριβή, άκαµπτη και µεγάλη σε διάρκεια αρχιτεκτονική η οποία 

να παριστάνει τον ΗΙΦ, µε σκοπό να υποστηρίζει την διαλειτουργικότητα των 

συστηµάτων καθώς και τις συνιστώσες οι οποίες χρειάζονται για να αλληλεπιδρούν 

οι υπηρεσίες του ΗΙΦ ως:  

• ∆ιακριτά συστήµατα ή σαν middleware συνιστώσες.  

• Να έχει πρόσβαση, να µεταφέρει, να προσθέτει καθώς και να 

µορφοποιεί διάφορες εισόδους νέων ιατρικών φακέλων.  

• Να κάνει χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή κατανεµηµένων 

αντικειµένων.  

• Να διατηρεί το αρχικό κλινικό δεδοµένο που προτείνεται από τον 

σχεδιαστή του ΗΙΦ.  

• Να παρέχει την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων για τον ασθενή.  

Σε περίπτωση που αναζητούµε µια ποιό λεπτοµερή περιγραφή µπορούµε να 

ανατρέξουµε στη δηµοσίευση του κειµένου Ν01-044 (Klein G, Freriks G. Health 

Informatics – Electronic Health Record Communications: revision of ENV 13606: 

1999 to a full European Standard. December 2001).  

 

 

 

 ISO/TC 215  

 

Ο οργανισµός ISO έχει ιδρύσει την Τεχνική Επιτροπή 215 (TC215) µε στόχο την 

προτυποποίηση στον τοµέα της ιατρικής πληροφορικής. Τα πρότυπα (standards) κατά 

ISO/TC 215 είναι η παγκόσµια κορυφή για τον ΗΙΦ, όπως, και για άλλα standards 

που αφορούν την ιατρική πληροφορική. Παρόλα αυτά, πρόκειται γενικά για πρότυπα 

σχετικά πρόσφατα αφιχθείς στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής, αφού έχει ιδρυθεί 

εδώ και 6 χρόνια.  

Συγκεκριµένα κάποιες από τις προτυποποιήσεις που εξελίχθηκαν από την 

Επιτροπή 215 δηµιουργήθηκαν εξαρχής (π.χ. ISO 18308 “Απαιτήσεις για την 

αρχιτεκτονική του ΗΙΦ”) σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οµάδες εργασίας (working 

groups- WG) της Τεχνικής Επιτροπής 215, ενώ άλλοι οργανισµοί έκαναν χρήση ήδη 

συγκεκριµένων προτυποποιήσεων διεθνών οργανισµών. Μερικοί απο τους 

οργανισµούς αυτούς είναι οι IEEE, CEN, HL7, DICOM. Είναι γνωστό ότι, οι 

οργανισµοί IEEE, CEN και HL7 έχουν ειδική συµφωνία µε τον ISO που 

εξουσιοδοτούν τις υπάρχουσες προτυποποιήσεις προκειµένου να γίνουν πρότυπα 

κατά ISO.  

Ο οργανισµός ISO/TC 215 έχει έξι οµάδες εργασίας (working groups):  
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WG 1: Ιατρικοί φάκελοι και συντονισµός των µοντέλων. Στοχεύει στην ανάπτυξη 

προτύπων για τη διαχείρηση της ιατρικής πληροφορίας και των ιατρικών 

διαδικασιών. Η επιδίωξη είναι ένα πρότυπο ιατρικού φακέλου, όπου η κατάλληλη 

πληροφορία θα είναι διαθέσιµη όταν και όπου απαιτείται η υποστήριξη αποφάσεων.  

WG 2: Μετάδοση πληροφορίας και επικοινωνία.  

WG 3: Αναπαράσταση ιατρικών αρχών.  

WG 4: Ασφάλεια.  

WG 5: Ιατρικές κάρτες.  

WG 6: Ηλεκτρονικό φαρµακείο (e-pharmacy). 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ISO/TC 215 

Ο βασικός ορισµός της αρχιτεκτονικής του ΗΙΦ που είναι κοινά αποδεκτός και 

χρησιµοποιείται και από την Τεχνική Οµάδα (TC 215) του οργανισµού ISO είναι ο 

εξής:  

Ένα µοντέλο µε γενικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητο για κάθε 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, µε σκοπό το µοντέλο αυτό να επικοινωνεί 

ολοκληρωτικά, αλλά και µια χρήσιµη και αποτελεσµατική ηθικό - νοµική καταγραφή 

της υγείας που µπορεί να παραµείνει ακέραια ανάµεσα στα συστήµατα σε διάφορες 

χώρες και αναλλοίωτη στο χρόνο. Η αρχιτεκτονική δεν περιγράφει ή υπαγορεύει τι θα 

αποθηκεύσει ο καθένας στον ιατρικό φάκελο, ή πως θα εφαρµοστεί κάποιο σύστηµα 

σε αυτόν. Ακόµη δε φέρει περιορισµούς για τον τύπο των δεδοµένων που περιέχονται 

στο φάκελο, περιλαµβανοµένου και αυτών που δεν είναι ισοδύναµα µε τον paper-

based ιατρικό φάκελο.  

Παρατηρούµε από τα παραπάνω, οτι ο ορισµός της αρχιτεκτονικής του ΗΙΦ δεν 

κάνει καµία αναφορά για το σύστηµα υγείας κάποιας συγκεκριµένης χώρας ή 

περιοχής. Επίσης δεν αναφέρει τίποτα για τη γραµµικότητα της πληροφορίας στο 

φάκελο. Για παράδειγµα ο φάκελος µιας µονάδας εντατικής θεραπείας θα πρέπει να 

είναι πιο γραµµικός σε σχέση µε µια άλλη µονάδα αλλά κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται. 

Η αρχιτεκτονική του ΗΙΦ θα πρέπει να είναι ευρέως εφαρµόσιµη από όλους τους 

τοµείς της ιατρικής φροντίδας, να στηρίζει µε πειθαρχία τις ιατρικές αρχές και τις 

µεθόδους της υγείας.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΙΦ ΚΑΤΑ ISO  

Οι ιατροί απαιτούν γρήγορη και σχετικά εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία 

προκειµένου να πετύχουν σε µικρό χρονικό διάστηµα άµεση διάγνωση και 

κατάλληλη θεραπεία. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος έχει το πλεονέκτηµα να 

επιτρέπει τη βελτίωση των πλάνων και τη συνεργασία σε επίπεδο της ιατρικής 

φροντίδας όταν οι ασθενείς παρακολουθούνται από τα διάφορα ιατρικά µηχανήµατα. 

Η πληροφορία του ασθενή είναι διαθέσιµη όποτε και όταν χρειαστεί µέσω του ΗΙΦ, 

που παρέχει ποιότητα στο τοµέα της υγείας, διευκολύνει την αποτελεσµατικότητα 

των κλινικών παρατηρήσεων και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών. Επί του 

παρόντος, υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις από το σκοπό του ΗΙΦ κατά (ISO/TS 
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18308:2004), που ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2002, µετά από τη σύσκεψη που 

έγινε στη Βαλτιµόρη των Η.Π.Α. Η πρώτη όψη καλείται “ουσιώδης ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος” (Core EHR) ενώ η δεύτερη καλείται “εκτεταµένος ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος” (Extended EHR).  

Τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του “ουσιώδη ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου” 

είναι αυτά που ασχολούνται µε το απλό αντικείµενο της ιατρικής φροντίδας, έχει 

πρωταρχικό σκοπό να παρέχει µια καταγεγραµµένη εγγραφή για παροντική ή 

µελλοντική χρήση από το ιατρικό προσωπικό. Αυτή η τεκµηρίωση παρέχει ένα είδος 

επικοινωνίας ανάµεσα στο ιατρικό προσωπικό προκειµένου να προάγει την ιατρική 

φροντίδα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα πιο σηµαντικά και καθορίζουν την κύρια 

διαφορά µε τον εκτεταµένο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Ο ουσιώδης ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος προάγει την διαλειτουργικότητα, την µεταφερσιµότητα, την εξέλιξη 

και την υλοποίηση. Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός για τον οποίο χρησιµοποιείται ο 

ιατρικός φάκελος θεωρείται δεύτερης σηµασίας. 

Ο “εκτεταµένος ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος” δεν περιλαµβάνει µόνο κλινικές 

πληροφορίες αλλά και ουσιώδη χαρακτηριστικά που ονοµάζονται τοπία ιατρικής 

πληροφορικής. Πρόκειται για ένα υπερσύνολο του Core EHR. Περισσότερα από τα 

περιεχόµενα του εκτεταµένου ΗΙΦ καθορίζονται από δεύτερης σηµασίας χρήση όπως 

πληρωµή, πολιτική και σχεδιασµός, στατιστική ανάλυση, επικύρωση, διοίκηση 

υπηρεσιών υγείας, έλεγχος ποιότητας και έρευνα για την ανάλυση και τον 

υπολογισµό των νέων διαγνωστικών µορφών, καθώς και επιδηµιολογικές µελέτες. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο “βασικός-γενικής χρήσης ΗΙΦ” (basic-

generic EHR), που θα αναπτύξουµε σε επόµενη παράγραφο, περιλαµβάνει όλα τα 

είδη πληροφορίας που περιέχονται στην εκτεταµένη µορφή του ΗΙΦ.  

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΙΦ ΚΑΤΑ ISO  

 
Μερικές άλλες δηλώσεις που µπορούµε να κάνουµε για τον ηλεκτρονικό ιατρικό 

φάκελο είναι οτι:  

• Πρόκειται για ασθενο-κεντρικό σύστηµα. Περιλαµβάνει πληροφορία 

σχετικά µε όλα τα είδη φροντίδας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το 

κεντρικό- παροχέα ή απλά τον φάκελο που καταγράφει το επεισόδιο.  

• Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος περιέχει παρατηρήσεις (σχετικά µε 

το πως έχει γίνει το συµβάν), γνώµες και διάφορα πλάνα ( τι πρέπει να 

συµβεί το µέλλον).  

• Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι µια δεξαµενή διαγνωστικών 

και άλλων δεδοµένων.  

• Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι µια πηγή κλινικών 

πληροφοριών για την ανθρώπινη φροντίδα, για στατιστικές αναλύσεις 

και συµπεράσµατα όπως και για ερευνητικούς σκοπούς.  

• Τέλος ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι ένας µεγάλος 

συσσωρευτής πληροφορίας σχετικά µε το τι έγινε στον κάθε ασθενή.  
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Περιληπτικά, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος είναι µια ιστορία όλων των 

παρατηρήσεων και αποφάσεων σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα στο τοµέα της ιατρικής 

φροντίδας και περιλαµβάνει κάθε είδος «κλινικής ακεραιότητας», που σηµαίνει οτι 

δεν έχει σηµασία ποιό µέρος από αυτόν είναι φανερό αλλά, οτι πρόκειται για µια 

κλινική ιστορία που πάντα είναι διαθέσιµη.  

 

 

HL7  

 

Ο HL7 ιδρύθηκε το 1987 µε σκοπό να αναπτύξει πρότυπα για την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή ιατρικών, οικονοµικών και διαχειριστικών πληροφοριών µεταξύ 

ανεξάρτητων υπολογιστικών συστηµάτων προσανατολισµένων στην υγεία, όπως 

πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων, συστήµατα κλινικών εργαστηρίων, 

συστήµατα επιχειρήσεων και συστήµατα φαρµακείων. 

Στα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα µέλη του οργανισµού τριπλασιάστηκαν σε 

πάνω από 1500 νοσοκοµεία, βιοµηχανίες ιατρικής φροντίδας και µεµονωµένους 

ιδιώτες, περιλαµβανόµενους σχεδόν όλους τους γνωστούς κατασκευαστές αλλά και 

συµβούλους ιατρικής φροντίδας. Το πρότυπο HL7 υποστηρίζεται σήµερα από τους 

περισσότερους κατασκευαστές και χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία του στα 

νοσοκοµεία της Αµερικής. Επίσης χρησιµοποιείται στην Αυστραλία, Αυστρία, 

Γερµανία, Ολλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο. 

Σχεδόν όλα τα ευφυή διαγνωστικά µηχανήµατα (ιατροτεχνολογικός 

εξοπλισµός)υποστηρίζουν το HL7 και σχεδόν όλα τα ιατρικά πληροφοριακά 

συστήµατα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να στείλουν και να λάβουν τα κατάλληλα 

HL7 µηνύµατα, χρησιµοποιώντας τους κανόνες ανταλλαγής µηνυµάτων του 

πρωτοκόλλου του HL7.  

Το HL7 είναι ξεκάθαρα το πιο ώριµο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών µέσω 

µηνυµάτων. Η έρευνα από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και την βιοµηχανία και τις 

εταιρίες συµβούλων οδήγησε σ' αυτό το πρότυπο, την κυριότητα του οποίου την 

κατέχει ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός Health Level Seven ο οποίος έχει τοπικά 

υποκαταστήµατα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής, στην Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, την Ασία και στη ζώνη του 

Ειρηνικού. Το πρότυπο HL7 έχει αναγνωριστεί από πολλά εθνικά ιδρύµατα 

προτυποποίησης, όπως ο ANSI (USA) και ο DIN(Γερµανία). 

Ο οργανισµός HL7 δηµιουργήθηκε προκειµένου να λειτουργεί ως αξιόπιστο µέσο 

επικοινωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων στον τοµέα της ιατρικής 

περίθαλψης, γεγονός που αποτυπώνεται στην ποικιλία που παρουσιάζουν τα µέλη του 

όπως εταιρίες ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς υγείας - 

πρόνοιας, ειδικοί σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες, εταιρίες ολοκλήρωσης 

πληροφοριακών συστηµάτων (system integrators), ασφαλιστικοί φορείς, εταιρίες 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, κτλ. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη 

υποστήριξης των τοπικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση των 

προτύπων, ο HL7 στηρίζει τις προσπάθειες αυτές µε την δηµιουργία τοπικών 

παραρτηµάτων (HL7 affiliates). 
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Στην Ελλάδα ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2003 το παράρτηµα (µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα) του διεθνούς οργανισµού Health Level Seven (HL7) µε 

την επωνυµία "HL7 Hellas" www.hl7.org.gr. Ο ιδρυτικός πυρήνας περιλαµβάνει 

δεκαπέντε (15) διακεκριµένα ονόµατα φορέων τόσο από τον Πανεπιστηµιακό όσο και 

από τον χώρο των εταιριών Ιατρικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Η συµβολή του 

προτύπου HL7 στην διατηρησιµότητα και διαλειτουργικότητα των πληροφορικών 

συστηµάτων υγείας είναι τεράστια. 

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, όπως στις ΗΠΑ άλλα και στην 

Ευρώπη. Το "Εθνικό Πρόγραµµα για την πληροφορική στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

της Μ. Βρετανίας" έχει συµπεριλάβει το πρότυπο HL7 στην στρατηγική διασύνδεσης 

και διαλειτουργίας των υπαρχόντων συστηµάτων προσδίδοντας του κυρίαρχο ρόλο 

και µάλιστα δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην επερχόµενη (νέα έκδοση 3.0 εξελιγµένη 

τεχνικά) έκδοση. Ανάλογες κινήσεις υπάρχουν σε Εθνικά Συστήµατα Υγείας και 

άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδία, Γερµανία & Φιλανδία) άλλα και των ΗΠΑ 

όπου πλέον ο ρόλος του είναι κυρίαρχος και επιβεβληµένος από το κράτος άλλα και 

την ίδια την αγορά. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Προτύπων (CEN) και του HL7 για την ενοποίηση ή 

"συνοµιλία" των προτύπων ηλεκτρονικού φακέλου της TC251 και του HL7. 

 Το Health Level Seven (HL7) είναι ένα σύνολο από ανοιχτά πρότυπα, που 

επιτρέπει σε ετερογενή ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα να επικοινωνούν µεταξύ 

τους. Το HL7 προτυποποιεί τα πρωτόκολλα και τις δοµές για την ανταλλαγή 

µηνυµάτων ιατρικού ενδιαφέροντος στο επίπεδο της εφαρµογής, το 7ο Επίπεδο του 

µοντέλου ISO, δηλαδή είναι ανεξάρτητο από συγκεκριµένες πλατφόρµες και 

τεχνολογίες. Ο οργανισµός HL7 ιδρύθηκε το 1987, ενώ από το 1994 ο ANSI ενέκρινε 

τον HL7 ως Standards Developing Organization (SDO) και όλες οι εγκεκριµένες 

εκδόσεις του HL7 από το 1994 θεωρούνται «αµερικανικά εθνικά πρότυπα». Το 

πρότυπο έχει µεγάλη διάδοση κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, και η 

έκδοση 2.3 (1997) έχει υλοποιηθεί ευρύτατα. 

Οι εκδόσεις HL7 2.x, παρά την ευρύτερη αποδοχή και τις πολλές υλοποιήσεις, 

παρουσιάζουν αρκετά µειονεκτήµατα:  

1. ∆εν υπάρχει ένα λογικό µοντέλο αναφοράς της πληροφορίας 

που ανταλλάσσεται στα µηνύµατα, ούτε τρόπος αναπαράστασης της 

σχέσης µεταξύ των δεδοµένων.  

2. Χρησιµοποιεί πολύ ειδική σύνταξη στα µηνύµατα, 

καθιστώντας δύσκολη την εκµάθηση και την υλοποίηση του προτύπου.  

3. Έχει πολλά προαιρετικά χαρακτηριστικά, κάτι που του παρέχει 

ευελιξία και συνεισέφερε αποφασιστικά στη διάδοσή του, αλλά που 

καθιστά σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς το πρότυπο 

των διαφόρων υλοποιήσεων. Έτσι, απαιτείται µεγάλη προσπάθεια για να 

εξασφαλιστεί ότι δυο εφαρµογές, που θα «µιλήσουν» µεταξύ τους, 

χρησιµοποιούν τα ίδια χαρακτηριστικά.  

 

 

 

Πρότυπο DICOM 

Ο αρχικός στόχος στην ανάπτυξη ενός προτύπου για τη µεταφορά ψηφιακών 

εικόνων είναι να επιτρέψει σε χρήστες την ανάκτηση εικόνων και σχετιζοµένων 

πληροφοριών από συσκευές µε ένα προτυποποιηµένο τρόπο που θα είναι ο ίδιος για 
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όλες τις συσκευές, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Το πρώτο αποτέλεσµα προς αυτήν 

την κατεύθυνση ήταν το πρότυπο που αφορούσε εικόνες ραδιολογίας από τον 

αµερικανικό οργανισµό ACR-NEMA (American College of Radiology -National 

Electrical Manufacturer´s Association) www.acr.org. Το πρότυπο αυτό αναφερόταν 

σε συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο (point-to-point). Η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας δικτύων περιόρισε τη χρησιµότητα αυτού του προτύπου. Σαν συνέπεια, 

το πρότυπο επανασχεδιάστηκε παίρνοντας υπόψη υπάρχοντα πρότυπα δικτύωσης. Το 

αποτέλεσµα ήταν το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine). Αρχικά το πρότυπο αναφερόταν σε εικόνες ραδιολογίας, λόγω όµως του 

γεγονότος ότι είναι εύκολα προσαρµόσιµο, γρήγορα άρχισε να χρησιµοποιείται και 

για εικόνες άλλων ειδικοτήτων. Σήµερα, το DICOM είναι εξαιρετικά διαδεδοµένο και 

οι περισσότεροι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών το υποστηρίζουν. Στην Ευρώπη 

ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Προτυποποίησης (CEN) χρησιµοποίησε το DICOM σα 

βάση για το πλήρως συµβατό πρότυπο MEDICOM. To DICOM βρίσκεται αυτή τη 

στιγµή στην έκδοση 3.0. 

Το DICOM είναι σήµερα ένα διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για διαγνωστικές 

απεικονιστικές εξετάσεις. Χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για αποθήκευση και 

ανταλλαγή ιατρικών εικόνων αλλά περιλαµβάνει και διαχειριστική πληροφορία για 

κάθε απεικονιστική εξέταση. Πρόκειται για το πιο διαδεδοµένο πρότυπο στην µορφή 

των εικόνων που παράγουν τα ιατρικά µηχανήµατα. Προσφάτως γίνεται προσπάθεια 

µε το έργο IHE (Integrating the HealthCare Enterprise 

http://www.rsna.org/IHE/index.shtml) από τους οργανισµούς HIMSS (Healthcare 

Information and Management Systems Society, www.himss.org) και την RSNA 

(Radiological Society of North America, www.rsna.org) να ολοκληρωθεί σε µία 

ενιαία αρχιτεκτονική η χρήση των µηνυµάτων HL7 και του προτύπου DICOM σε 

ολόκληρη την δοµή.  

 

ASTM E31  

Ο οργανισµός ASTM (American Standards for Testing and Materials) ιδρύθηκε 

το 1970, και η Επιτροπή Ε31 ασχολείται µε την πληροφορική στο χώρο της Ιατρικής 

φροντίδας. Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, αναπτύσσονται πρότυπα σχετικά µε 

την αρχιτεκτονική, το περιεχόµενο, την αποθήκευση, την ασφάλεια, την 

εµπιστευτικότητα, την λειτουργικότητα, και την επικοινωνία της πληροφορίας που 

χρησιµοποιείται για την λήψη της ιατρικής απόφασης, περιλαµβάνοντας ειδική 

πληροφορία και γνώση για τον ασθενή.  

Ο οργανισµός ASTM περιέχει αρκετά πρότυπα για ανταλλαγή µηνυµάτων στον 

τοµέα της υγείας και ορισµένα από αυτά αναφέρουµε παρακάτω:  

• ASTM E1238: Λεπτοµερής προτυποποίηση για τη µεταφορά κλινικών 

παρατηρήσεων ανάµεσα σε ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήµατα. Χρησιµοποιείται 

περισσότερο από µεγάλα εµπορικά εργαστήρια στις Η.Π.Α. για τη µεταφορά 

εργαστηριακών αποτελεσµάτων.  

• ASTM E1394: Εφαρµογή των υπολογιστών σε κλινικά εργαστηριακά όργανα. 

Έχει δηµιουργηθεί µε συνεργασία των περισσότερων Αµερικανών κατασκευαστών 

ιατρικών οργάνων, και είναι σε εφαρµογή στη σύγχρονη γενιά ιατρικής 

οργανολογίας.  
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• ASTM E1467: Λεπτοµερής προτυποποίηση για τη µεταφορά ψηφιακών 

νευροφυσιολογικών δεδοµένων σε ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήµατα. Καθορίζει 

τους κώδικες και τις δοµές που χρειάζονται για να µεταφέρουν τα 

ηλεκτροφυσιολογικά σήµατα και τα αποτελέσµατα που παράγονται από τα 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα και τα ηλεκτροµυογραφήµατα. Το πρότυπο αυτό, 

παρουσιάζει πολλές λεπτοµέρειες µε το πρότυπο ASTM E1238 και HL7.  

• ASTM E1384: Ο οδηγός του προτύπου καθορίζει το περιεχόµενο και τη δοµή 

του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Πρόκειται για τον πυρήνα των ακόλουθων 

οντοτήτων: ασθενής, παροχέας, πρόβληµα, παραγγελία, επισκευή και παρατήρηση.Το 

πρότυπο ASTM διευκολύνεται µε τη χρήση εξωτερικών κωδικών µορφών όπως : 

ICD9, SNOMED, READ. Στο σηµείο αυτό θα ήταν σκόπιµο να κάνουµε µια µικρή 

αναφορά σε ορισµένες από τις δηµοφιλέστερες κωδικές “φόρµες” που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε αρκετά πρότυπα και συγκεκριµένα µε τα HL7, CEN 251 και 

ASTM E31.  

ICD  

Τα αρχικά ICD προέρχονται από το “ International Classification of Disease ” και 

µέχρι στιγµής βρισκόµαστε στη δέκατη έκδοση (ICD-10). Έχει δηµοσιευτεί από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World Health Organization – WHO). Για 

περισσότερες πληροφορίες, µπορούµε να επισκεφτούµε την ακόλουθη ιστιοσελίδα:  

http://www.eicd.com/EICDMain.htm  

SNOMED  

 
Τα αρχικά SNOMED προέρχονται από “Systematized Nomenclature of 

Medicine” και ο κωδικός έχει εξελιχθεί από το Αµερικανικό Κολλέγιο Παθολογίας 

(CAP). Σκοπεύει στο να γίνει µια περιεκτική, πολυαξονική, ελεγχόµενη ορολογία για 

τη τοποθέτηση δεικτών στον ιατρικό φάκελο. Για περισσότερες πληροφορίες, 

µπορούµε να επισκεφτούµε την ακόλουθη ιστιοσελίδα:  

http://www.snomed.org.  

LOINC  

Τα αρχικά LOINC προέρχονται από “Logical Observation Identifiers Names and 

Codes” και περιλαµβάνει ανεξάρτητα εργαστηριακά αποτελέσµατα (π.χ. 

αιµοσφαιρίνη), κλινικές παρατηρήσεις (π.χ διαγνωστική εκκένωση) και διαγνωστικές 

παρατηρήσεις (ακτινογραφία θώρακα ) 

UMLS  

 
Τα αρχικά UMLS προέρχονται από “Unified Medical Language System” και ο 

κωδικός έχει εξελιχθεί από την Αµερικανική Βιβλιοθήκη της Ιατρικής (NML). Η 

εργασία αυτή σχετίζεται µε προγράµµατα λεξικού. Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε 

βιοιατρικές αρχές και ορολογίες από αρκετά οργανωµένα λεξικά και ταξινοµεί τους 

ήδη χρησιµοποιηµένους ιατρικόυς φακέλους, τα διοικητικά ιατρικά δεδοµένα και τις 
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βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων. Ακόµα διατηρεί τα ονόµατα, τα ιεραρχικά 

περιεχόµενα αλλά και προσθέτει βασικές πληροφορίες για κάθε θέµα και θεµελιώνει 

νέες σχέσεις µε τις ορολογίες από διαφορετικές πηγές λεξικών. Για περισσότερες 

πληροφορίες, µπορούµε να επισκεφτούµε την ακόλουθη ιστιοσελίδα:  

http://www.nml.nih.gov/research/umls/umlsmain.html  
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Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδοµένων  

Οι βασικότεροι κίνδυνοι κατά την µετάδοση ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος είναι:  

• Υποκλοπή πληροφορίας κατά την µετάδοση του µηνύµατος  

• Αλλοίωση της πληροφορίας  

• Παραποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη ή/και του 

αποστολέα  

Τα δεδοµένα που αφορούν την υγεία του ατόµου αποτελούν µέρος της 

προσωπικότητας του ατόµου και είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του ασθενή για 

κάθε ανάκτηση, καταγραφή, επεξεργασία ή µεταφορά τους. 

Η πρόσβαση και η επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να συνάδει µε τις σχετικές 

διατάξεις για την προστασία των προσωπικών, ευαίσθητων δεδοµένων και του 

ιατρικού απορρήτου. 

Ο υπεύθυνος εργασίας πρέπει να διασφαλίσει το απόρρητο της επεξεργασίας και 

να λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των 

δεδοµένων. 

 

Το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα µας είναι : 

• Νόµος 2472/97 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία  

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

• Νόµος 2774/99 για την προστασία δεδοµέων προσωπικού χαρακτήρα 

στο τηλεπικοινωνιακό τοµέα 

• Ιατρικό απόρρητο (άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα) 

• Απόρρητος χαρακτήρας του ιατρικού φακέλου (άρθρο 47 του νόµου 

Ε.Σ.Υ.2071/92) 

 

Οι κυριότερες πτυχές ασφάλειας είναι οι παρακάτω:  

• Πιστοποίηση: Έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των 

µερών µιας ανταλλαγής δεδοµένων  

• Εξουσιοδότηση: Η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι 

εξουσιοδοτηµένη και να βασίζεται στα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. Η 

πρόσβαση πρέπει να απαγορεύεται σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα  

• Εµπιστευτικότητα: Η τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων – η 

πληροφορία διατίθεται µόνο σε εκείνους τους χρήστες που είναι 

εξουσιοδοτηµένοι  

• Ακεραιότητα: Τα δεδοµένα θα πρέπει να παραµείνουν ακέραια, 

δηλαδή να µην υποστούν αλλοίωση  

• Αδυναµία άρνησης συµµετοχής: Ο χρήστης δεν πρέπει να µπορεί να 

αρνηθεί την συµµετοχή του στην ανταλλαγή δεδοµένων  

• ∆υνατότητα ελέγχου: Κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των 

δεδοµένων πρέπει να µπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιον έγινε και πότε  

• Ευθύνη: Καθορισµός της ευθύνης για την εισαγωγή, πρόσβαση ή 

τροποποίηση κάθε δεδοµένου  

• ∆ιαφάνεια: Τεκµηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε να 

µπορούν να ελεγχθούν  
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• ∆ιαθεσιµότητα:Τα δεδοµένα και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι 

διαθέσιµα όταν χρειάζεται  

 

Ποινικές διατάξεις 

Όποιος µε οποιοδήποτε τρόπο και χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα λαµβάνει 

γνώση του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου ή αλλοιώνει ή 

καταστρέφει δεδοµένα ή πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν ή 

ανακοινώνει σε τρίτους στοιχεία ή µέρος από το περιεχόµενο τους τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε βάση 

άλλη διάταξη. 

Όποιος υπεξάγει ηλεκτρονική κάρτα υγείας µε σκοπό τη χρήση της χωρίς 

δικαίωµα, αλλοιώνει ή καταστρέφει στοιχεία της για οποιοδήποτε σκοπό ή καθιστά 

το περιεχόµενο της προσιτό σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει σε αυτά να 

λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου της ή εκµεταλλεύεται µε οποιοδήποτε τρόπο το 

περιεχόµενο της τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

Όποιος υπεξάγει ή πλαστογραφεί ηλεκτρονική κάρτα υγείας µε σκοπό να 

αποκτήσει ο ίδιος πρόσβαση στο περιεχόµενου του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

ασφαλισµένου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών 

 

Μέτρα προστασίας 

Για την προστασία του απορρήτου του ιατρικού φακέλου είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ολοκληρωµένου σχεδίου ασφαλείας και σχέδιο έκτατης ανάγκης. Απαιτείται 

συχνός έλεγχος , επιθεώρηση και εποπτεία της ασφάλειας. Για την καλύτερη δυνατή 

ασφάλεια  συνιστάται ο ορισµός ενός υπεύθυνου υλοποίησης  και ενός υπεύθυνου 

εποπτείας ασφάλειας. Οφείλεται ο καθορισµός διαδικασίας καταγραφής και 

αντιµετώπισης προβληµάτων ασφαλείας.. Τέλος ο ορισµός εφεδρικών αντιγράφων 

ασφαλείας είναι απαραίτητος σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το πρωτεύων 

σύστηµα ασφαλείας αποκρυπτογραφηθεί. 
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Πρότυπα Αναγνώρισης  

Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν την ανάγκη για ύπαρξη κάποιων µοναδικών 

κωδικών (αναγνωριστικά-προσδιοριστές) που να προσδιορίζουν µε µοναδικό τρόπο 

κάθε ασθενή, παροχέα, οργανισµό ή προϊόν. Πρέπει παρόλα αυτά να σηµειωθεί πως 

δεν υπάρχει µέχρι σήµερα κάποια καθολική αποδοχή και ικανοποίηση από αυτά τα 

συστήµατα.  

 

 

Αναγνωριστικά Ασθενών  

Ο αριθµός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security Number-SSN) θεωρείται σαν 

ένας αριθµός ο οποίος προσδιορίζει µοναδικά κάθε ασθενή στις ΗΠΑ. Εντούτοις, οι 

κριτικές επιµένουν ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοιος απλά και µόνο γιατί ο 

καθένας δεν έχει έναν SSN η ακόµα χειρότερα µπορεί να χρησιµοποιούν τον ίδιο 

αριθµό SSN διάφοροι πολίτες ή τέλος λόγω της ευρείας χρήσης που έχει αυτός ο 

αριθµός υπάρχουν µεγάλοι κίνδυνοι σε ότι έχει να κάνει µε το ιατρικό απόρρητο και 

την ασφάλεια. Αυτά τα ζητήµατα έχουν ήδη τονιστεί από την επιτροπή E31.12 του 

ASTM (American Society for Testing and Materials) η οποία δηµιούργησε το «Guide 

for the properties of a Universal Healthcare Identifier (UHID)». Το ινστιτούτο CPRI 

(Computer-Based Patient Record Institute) έχει µια οµάδα η οποία έχει επίσης 

ερευνήσει αυτά τα ζητήµατα και ετοιµάζει µια εκτεταµένη και περιεκτική 

δηµοσίευση.  

 

 Αναγνωριστικά Παροχέων  

Το Κέντρο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Οργανισµών Υγείας (Health Care 

Financing Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχει δηµιουργήσει έναν ευρέως 

χρησιµοποιούµενο προσδιοριστή, γνωστό µε το όνοµα «Universal Physician 

Identifier Number-UPIN». Ο UPIN δίνεται µόνο σε γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν µε 

ηλικιωµένους ασθενείς. Για να ξεπεράσει αυτόν τον περιορισµό, το HCFA 

αναπτύσσει το Εθνικό Αρχείο Παροχέων «National Provider File-NPF».  

 

 

Αναγνωριστικά Τόπου Περίθαλψης  

Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιµοποιούµενα αναγνωριστικά-προσδιοριστές τόπων 

περίθαλψης. Το ένα είναι το «Health Industry Number-HIN», το οποίο προέκυψε από 

το «Health Industry Business Communications Council-HIBCC». Το HIN είναι ένα 

αναγνωριστικό για οικογενειακούς γιατρούς και φαρµακεία λιανικής. Το HCFA έχει 

επίσης ορίσει έναν παροχέα αναγνωριστικών για χρήση από όσους ασχολούνται µε 

ηλικιωµένους ασθενείς (Medicare).  
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Κεφάλαιο 4 

 

Πληροφοριακά συστήµατα υγείας 
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Τα Πληροφοριακά συστήµατα υγείας είναι Πληροφοριακά συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται µέσα σε ένα οργανισµό/σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας για να 

διευκολύνουν την επικοινωνία, να ολοκληρώσουν πληροφορία και παρεµβάσεις, να 

βοηθήσουν στην διατήρηση αρχείων και να υποστηρίξουν µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο τις λειτουργίες του οργανισµού/ συστήµατος. Εµπλέκονται φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας, η επιστήµη και τεχνολογία πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών 

,νοµοθετικά όργανα, χρηµατοδοτικοί φορείς και πολίτες. 

 

Στόχοι πληροφοριακών συστηµάτων υγείας 

Επιγραµµατικά θα αναφέρουµε µερικούς από τους στόχους των πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας: 

1. Ψηφιακή διαχείριση και επεξεργασία ιατρικής πληροφορίας 

2. ∆ιασύνδεση τµηµάτων και φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

3. Να υποστηρίζουν τον γιατρό, τη νοσοκόµα και το διοικητικό 

προσωπικό αλλά κυρίως να ενισχύουν τον ασθενή και τον πολίτη σε 

θέµατα υγείας. 

4. διαχείριση της ιατρική πληροφορίας για την προαγωγή της 

υγείας και τη διαχείριση  του ασθενούς, αλλά και για την υποστήριξη 

κλινικής έρευνας, βασικής έρευνας και εκπαίδευσης. 

5. Να δώσουν τεχνικές λύσεις για ψηφιακή διαχείριση 

πληροφορίας, αλλά κυρίως να υποστηρίζουν ροή εργασίας και 

µακροπρόθεσµη διαχείριση και στρατηγική ανάπτυξη οργανισµών 

υγείας 

6. Να διαχειριστούν νέα είδη πληροφορίας (π.χ. γονιδιακή) και να 

χρησιµοποιήσουν νέα είδη τεχνολογίας ( π.χ. συσκευές που φέρονται 

στο σώµα) 

 

 

Ιστορία και εξέλιξη 

Τη δεκαετία του 1960 χρησιµοποιούνταν για την υποστήριξη διοικητικών και 

κλινικών διαδικασιών δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις οικονοµικές συναλλαγές. 

Στόχος η αυτοµατοποίηση υπαρχουσών αναγκών 

Το 1980 υπήρχαν µεµονωµένα συστήµατα, εξειδικευµένα για διαφορετικά 

τµήµατα του συστήµατος υγεία που επικεντρώνονταν στην υποστήριξη της ιατρικής 

πράξης. ∆ίνεται έµφαση στην προαγωγή της ποιότητας υπηρεσιών και λήψης 

απόφασης. Τελικός στόχος η παραγωγικότητα σε επίπεδο τµήµατος. 

Τη δεκαετία του1990 έχουµε την εµφάνιση ολοκληρωµένων δικτύων και δίνεται 

έµφαση στη διαλειτουργικότητα των υποσυστηµάτων.Έχουµε αρχιτεκτονικές client-

server και τα πληροφοριακά συστήµατα επικεντρώνονται στην επικοινωνία 

δεδοµένων και τη διαχείριση ασθενών σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος η 

ενδυνάµωση των επαγγελµατιών 
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Σήµερα υπάρχουν διαλειτουργικές υπηρεσίες υγείας, έχει γίνει η ενσωµάτωση 

τους στο διαδίκτυο. Επικεντρώνονται κυρίως στην ποιότητα  των υπηρεσιών υγείας. 

Στόχος τους είναι η ενδυνάµωση του ασθενούς/πολίτη 

 

Μερικά γνωστά πληροφοριακά συστήµατα υγείας είναι: 

 

• HIS – Hospital Information System  

            Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου 

 

• CIS – Clinical Information Systems 

            Κλινικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

• LIS – Laboratory Information System 

            Πληροφοριακό Σύστηµα Εργαστηρίου 

 

• RIS – Radiology Information System 

            Πληροφοριακό Σύστηµα Ακτινολογικού Εργαστηρίου 

 

• PACS – Picture Archiving and Communication System 

             Σύστηµα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Εικόνων 

 

• ICU – Intensive Care Unit Information System 

            Πληροφοριακό Σύστηµα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

 

• OR – Operating Theater Information System 

            Πληροφοριακό Σύστηµα Χειρουργείου 

 

• Telemedicine Services 

            Υπηρεσίες/Συστήµατα Τηλεϊατρικής 

 

• Systems/Environments Supporting Education & Research 
             Πληροφοριακά Συστήµατα για Έρευνα και Εκπαίδευση 

 

• Άλλα βοηθητικά συστήµατα (αποθήκης, φαρµακείου, κλπ) 
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ΜΕΡΟΣ Β
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Κεφάλαιο 5 

 

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
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Εισαγωγή 

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός που δηµιουργήσαµε βασίζεται στη λογική πως υπάρχουν 

πάρα πολλά ιατρεία, ιατρικά κέντρα και νοσοκοµεία που δεν χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Με το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελος 

µπορεί ο ασθενής να διατηρεί µόνος του ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, να τον 

ενηµερώνει , να προσθέτει σχόλια, παρατηρήσεις µε σκοπό να έχει πάντα σωστά 

ενηµερωµένο τον ιατρικό του φάκελο ανεξαρτήτως του αν υποστηρίζει το ιατρείο, το 

κέντρο ή το νοσοκοµείο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. 

Ο συγκεκριµένος ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος έχει αναπτυχθεί µε σκοπό να 

είναι εύκολος στη χρήση από τον απλό ασθενή που το µόνο που απαιτείται να ξέρει 

είναι η βασική χρήση του υπολογιστή. Εννοείται πως ο συγκεκριµένος ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος µπορεί να ενηµερωθεί από οποιονδήποτε ιατρό που έχει 

δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. 

Η υλοποίηση του ιατρικού φακέλου έγινε µε χρήση του apache server.Για τη 

σωστή λειτουργία του φακέλου απαιτείται η εγκατάσταση του xampp που µπορεί 

κάποιος να κατεβάσει και να εγκαταστήσει δωρεάν από τη σελίδα : 

http://xampp.en.softonic.com/. Ο κώδικας είναι γραµµένος σε php και html. 

 

Αρχική σελίδα 

Για να λειτουργήσει σωστά ο ιατρικός µας φάκελος έχουµε αποθηκεύσει όλα τα 

αρχεία σε ένα φάκελο και τα έχουµε τοποθετήσει στο φάκελο xampp που περιέχεται 

στο φάκελο  htdocs ο οποίος περιέχεται στο φάκελο xampp που υπάρχει στο σκληρό 

δίσκο του υπολογιστή µας. 

Για να ξεκινήσει η εφαρµογή µας πληκτρολογούµε στον φυλλοµετρητή µας το 

εξής : 

http://127.01.01/xampp/fakelos/start.html 

 

και αµέσως εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο πιστοποίησης  

 

 

 

 
Εικόνα 1-Πιστοποίηση χρήστη 
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Για να µπορέσει να λειτουργήσει ο ιατρικός µας φάκελος πρέπει να δώσουµε ένα 

όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που παρέχονται από τον σχεδιαστή της 

εφαρµογής. 

∆ίνοντας το σωστό όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης εµφανίζεται η 

εισαγωγική σελίδα του ηλεκτρονικού ιατρικού µας φακέλου 

 

 
 

Το αριστερό πλαίσιο της αρχικής σελίδας εµφανίζει συνοπτικά τα περιεχόµενα 

του ιατρικού µας φακέλου 
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Εικόνα 2-περιεχόµενα 

 

Στο κεντρικό πλαίσιο της αρχικής σελίδας εµφανίζεται ένα µήνυµα 

καλωσορίσµατος και το email της υπεύθυνης του φακέλου για τυχόν προβλήµατα 
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Εικόνα 3-κεντρική σελίδα 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιεχόµενα του ιατρικού µας 

φακέλου 
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Κεφάλαιο 6 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Επιλέγοντας ο χρήστης το link δηµογραφικά στοιχεία από τον πίνακα 

περιεχοµένων εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές στο κεντρικό πλαίσιο. 

 

 
Εικόνα 4-δηµογραφικά στοιχεία 

 

Ο χρήστης όσον αφορά τα δηµογραφικά στοιχεία µπορεί: 

• Να καταχωρήσει νέο ασθενή 

• Να αναζητήσει τα δηµογραφικά στοιχεία κάποιου ασθενή 

• Να τροποποιήσει τα στοιχεία κάποιου ασθενή 

• Να αλλάξει τον αριθµό ταυτότητας κάποιου ασθενή. 
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Καταχώρηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενή 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης το link καταχώρηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενή 

εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα: 

 

 
Εικόνα 5-καταχώρηση στοιχείων(1) 

 

 

Που καλεί τον χρήστη να συµπληρώσει µερικά βασικά στοιχεία του ασθενή ώστε να 

δηµιουργηθεί ιατρικός φάκελος για τον συγκεκριµένο ασθενή. 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η λειτουργία του φακέλου θα υλοποιήσουµε ένα 

παράδειγµα. 

Συµπληρώνουµε τα στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Το πεδίο µε τον αριθµό ταυτότητας είναι απαραίτητο και αν τυχόν δεν 

συµπληρωθεί και πατηθεί η καταχώρηση στοιχείων θα εµφανιστεί  κατάλληλο 

µήνυµα. 
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Αν πάλι κάποιος δώσει ως αριθµό ταυτότητας έναν αριθµό που αντιστοιχεί σε 

ασθενή που υπάρχει ήδη στη βάση µας εµφανίζεται σχετικό µήνυµα. 

 

 
 

Μόλις συµπληρωθεί µοναδικός αριθµός ταυτότητας τότε  
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γίνεται η εισαγωγή του νέου ασθενή στη βάση µας 
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Αναζήτηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενή 

 

 

Επιλέγοντας τον link αναζήτηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενή εµφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο που ζητά να δοθεί ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή που 

επιθυµούµε να δούµε τα δηµογραφικά στοιχεία. 

 

 
 

Αν ο αριθµός ταυτότητας που δώσουµε δεν αντιστοιχεί σε ασθενή εµφανίζεται 

αντίστοιχο µήνυµα. 
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∆ιαφορετικά εµφανίζονται τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή που έχει τον 

αριθµό ταυτότητας που πληκτρολογήσαµε στο πεδίο αναζήτησης 
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Τροποποίηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενή 

 

Επιλέγοντας το link τροποποίηση δηµογραφικών στοιχείων ασθενή εµφανίζεται 

το παρακάτω παράθυρο που ζητά τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή που θέλουµε να 

τροποποιήσουµε τα δηµογραφικά στοιχεία. 

 

 

 
 

Πληκτρολογώντας τον αριθµό ταυτότητας και επιλέγοντας αναζήτηση 

εµφανίζονται τα δηµογραφικά στοιχεία του αντίστοιχου ασθενή όπως φαίνονται 

παρακάτω. 
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Ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή που αποτελεί και κλειδί για τον συγκεκριµένο 

ασθενή στη βάση µας δεν µπορεί να τροποποιηθεί από αυτό το παράθυρο. 

Μόλις ολοκληρώσουµε τις τροποποιήσεις επιλέγουµε Καταχώρηση τροποποίησης 

και αυτόµατα ενηµερώνετε η βάση µας µε τις αντίστοιχες αλλαγές. 
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Αλλαγή αριθµού ταυτότητας ασθενή 

Επειδή ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή αποτελεί κλειδί για τη βάση µας και 

είναι το βασικό στοιχείο µε το οποίο γίνονται οι διάφορες ενέργειες για τον ασθενή 

στον ιατρικό µας φάκελο µπορεί να αλλάξει από ξεχωριστό link όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 

 

 
Ζητείται ο παλιός αριθµός ταυτότητας του ασθενή και ο νέος αριθµός ταυτότητας 
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Στη συνέχεια εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης για τον επιθυµούµε την αλλαγή του 

αριθµού ταυτότητας 

 

 

 
 

Επιλέγοντας όχι επιστρέφουµε στην σελίδα αλλαγής του αριθµού ταυτότητας 

 

 
 

Επιλέγοντας ναι ενηµερώνεται η βάση µας µε το νέο αριθµό ταυτότητας του ασθενή. 
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Κεφάλαιο 7 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
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Το ιστορικό του ασθενή αποτελείται από τρία µέρη: 

1. το παρελθόν ιστορικό 

2. το οικογενειακό- κοινωνικό ιστορικό  

3. και την ανασκόπηση συστηµάτων 

Η συγκεκριµένη δόµηση του ιστορικού έγινε βάση του χειρόγραφου ιστορικού 

που κρατάει το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου . 

 

Παρελθόν ιστορικό 

Το link του παρελθόντος ιστορικού παρέχει τις δυνατότητες της καταχώρησης  

νέου ιστορικού, την τροποποίηση και την αναζήτηση παρελθόντος ιστορικού 

συγκεκριµένου ασθενή. 

 

 
 

 

Καταχώρηση παρελθόντος ιστορικού 

Η καρτέλα του παρελθόντος ιστορικού του ασθενή αποτελείται από τα παρακάτω 

στοιχεία: 

• παιδικά νοσήµατα 

• νοσήµατα ενηλίκων 

• µόνιµες αναπηρίες 

• εµβολιασµοί 

• χειρουργικές επεµβάσεις 

• τραυµατισµοί 

• µεταγγίσεις 

• φάρµακα που έχουν χορηγηθεί στον ασθενή 

• τυχόν υπερευαισθησίες του ασθενή 
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Για να γίνει η καταχώρηση του παρελθόντος ιστορικού απαραίτητο πεδίο είναι ο 

αριθµός ταυτότητας του ασθενή, διαφορετικά δεν  γίνεται εισαγωγή  
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Εισαγωγή του παρελθόντος ιστορικού δεν γίνεται και όταν δεν δώσουµε αριθµό 

ταυτότητας ασθενή που δεν υπάρχει στην βάση µας. 

 
 

 

Αναζήτηση παρελθόντος ιστορικού 

Η αναζήτηση παρελθόντος ιστορικού ασθενή γίνεται βάση του αριθµού 

ταυτότητας ασθενή  

 

 
 

Η ανάκτηση γίνεται σε µορφή µόνο ανάγνωσης όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

παράδειγµα.(παρουσιάζεται µέρος του παρελθόντος ιστορικού) 
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Τροποποίηση παρελθόντος ιστορικού 

 

Για να γίνει η τροποποίηση του παρελθόντος ιστορικού ενός ασθενή απαιτείται ο 

αριθµός ταυτότητας του. 

 

 
 

Όταν γίνουν οι απαιτούµενες αλλαγές και επιλεγεί το πλήκτρο της καταχώρησης 

των τροποποιήσεων εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα της σωστής ενηµέρωσης της 

βάσης µας. 

 



 
Ανάπτυξη εφαρµογής προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου                          

 

 

68 
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Οικογενειακό- κοινωνικό ιστορικό 

 

Η καρτέλα µε το οικογενειακό- κοινωνικό ιστορικό παρέχει τις δυνατότητες της 

καταχώρησης, αναζήτησης και τροποποίησης του οικογενειακού- κοινωνικού 

ιστορικού ενός ασθενή. 

 

 
 

 

Καταχώρηση οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού 

 

Το οικογενειακό ιστορικού ενός ασθενή αποτελείται από µια λίστα από διάφορες 

ασθένειες που είναι και κληρονοµικές. 

Το κοινωνικό ιστορικό παρέχει πληροφορίες για το αν ο ασθενής καπνίζει, αν για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα ακολουθεί δίαιτες, αν  πίνει καφέδες και αν πίνει αλκοόλ 

(υπενθυµίζουµε  πως η δόµηση αυτής της καρτέλας έγινε σύµφωνα µε την δοµή του 

χειρόγραφου οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού που κρατάει το πανεπιστηµιακό 

νοσοκοµείο του Ρίου) 
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Ο ασθενής µπορεί να εισάγει και λεπτοµέρειες και άλλες πληροφορίες που κρίνει 

απαραίτητες για το οικογενειακό- κοινωνικό του ιστορικού στο ειδικό χώρο που 

υπάρχει πριν το κουµπί της καταχώρησης. 

Και εδώ απαραίτητο πεδίο για την καταχώρηση του ιστορικού είναι ο αριθµός 

ταυτότητας του ασθενή. 

 

Αναζήτηση οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού 

 

Η αναζήτηση του οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού γίνεται βάση του αριθµού 

ταυτότητας του ασθενή. 

 

 
Και εµφανίζεται το ιστορικό όπως φαίνεται στο παράδειγµα. 
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Τροποποίηση οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού 

 

Για να γίνει η τροποποίηση του ιστορικού απαιτείται ο αριθµός ταυτότητας του 

ασθενή. 

 

 
 

Όπως είναι αναµενόµενο δεν µπορεί να γίνει αλλαγή του αριθµού ταυτότητας του 

ασθενή µέσω του ιστορικού. 



 
Ανάπτυξη εφαρµογής προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου                          

 

 

72 
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Ανασκόπηση συστηµάτων 

 

Όσον αφορά την ανασκόπηση συστηµάτων µπορεί να γίνει καταχώρηση, 

αναζήτηση και τροποποίηση του ιστορικού ανασκόπησης συστηµάτων του ασθενή. 

 

 

 
 

 

Καταχώρηση ανασκόπησης συστηµάτων 

Το ιστορικό της ανασκόπησης συστηµάτων περιέχει γενικές πληροφορίες για την 

κατάσταση των διάφορων συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 
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Όπως και στις προηγούµενες φόρµες για να γίνει η καταχώρηση απαιτείται 

αριθµός ταυτότητας ασθενή που υπάρχει στη βάση µας 

 

Αναζήτηση ιστορικού ανασκόπησης συστηµάτων 

 

Η αναζήτηση του ιστορικού ανασκόπησης συστηµάτων γίνεται βάση του αριθµού 

ταυτότητας του ασθενή 
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Και η εµφάνιση τους γίνεται σε µορφή µόνο ανάγνωσης όπως φαίνεται στο 

παρακάτω παράδειγµα. 

 

 
 

 

 

Τροποποίηση ιστορικού ανασκόπησης συστηµάτων 

 

Η αναζήτηση ιστορικού ανασκόπησης συστηµάτων για πιθανές ενηµερώσεις- 

τροποποιήσεις γίνεται µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή.  
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Όπως είδαµε και σε προηγούµενες περιπτώσεις δεν µπορεί να τροποποιηθεί ο 

αριθµός ταυτότητας του ασθενή. 
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Κεφάλαιο 8 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
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Στη περίπτωση των εξετάσεων γενικής αίµατος παρέχονται οι εξής δυνατότητες στον 

χρήστη 

• να εισάγει νέα εξέταση γενική αίµατος 

• να αναζητήσει εξέταση γενική αίµατος 

• να τροποποιήσει εξέταση γενική αίµατος 

• να διαγράψει εξέταση γενική αίµατος 

 

 
 

Καταχώρηση εξέτασης γενική αίµατος 

Στη φόρµα καταχώρησης εξέτασης γενική αίµατος απαραίτητα πεδία για την 

καταχώρηση της εξέτασης είναι ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή και η ηµεροµηνία 

εξέτασης 
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Αν δεν συµπληρωθούν και τα δύο πεδία εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα. 

 

 
 

 

 

Αναζήτηση εξέτασης γενική αίµατος 

Η αναζήτηση εξέτασης γενική αίµατος µπορεί να γίνει µε δύο κριτήρια, είτε µόνο 

µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή; Οπότε εµφανίζονται όλες οι εξετάσεις γενική 

αίµατος του ασθενή, είτε µε τον αριθµό ταυτότητας και την ηµεροµηνία που 

πραγµατοποιήθηκε η εξέταση. 
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Και στις δυο περιπτώσεις η εξέταση αίµατος εµφανίζεται µε τη παρακάτω µορφή. 

 

 
 

 

Τροποποίηση εξέτασης γενική αίµατος 

Η αναζήτηση εξέτασης αίµατος για τροποποίηση γίνεται βάση του αριθµού 

ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε .η εξέταση. 
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Όπως αναφέραµε στην εισαγωγή του ιατρικού µας φακέλου η συγκεκριµένη 

εφαρµογή έχει δηµιουργηθεί για να είναι εύκολη στη χρήση και στον απλό ασθενή. 

Επειδή ο ασθενής δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ιατρικής δεν µπορεί να 

πειράξει τα δεδοµένα µιας εξέτασης παρά µόνο να εισάγει κάποια σχόλια στην 

εξέταση. 
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∆ιαγραφή εξέτασης γενικής αίµατος 

Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µια εξέταση αίµατος κάνοντας αναζήτηση µε αριθµό 

ταυτότητας  ή και µε την  ηµεροµηνία εξέτασης. 

 

 
 

Πριν γίνει η διαγραφή της εξέτασης εµφανίζεται η εξέταση βάση των στοιχείων που 

δόθηκαν στην αρχική φόρµα και ζητάτε επιβεβαίωση για την διαγραφή. 

 

 
 

Αν επιλεγεί το όχι επιστρέφει στην σελίδα αναζήτησης εξέτασης για διαγραφή. 
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Αν επιλεγεί το ναι γίνεται διαγραφή της επιλεγµένης εξέτασης όπως φαίνεται στη 

συνέχεια. 
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Κεφάλαιο 9 

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
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Στη περίπτωση των βιοχηµικών εξετάσεων αίµατος παρέχονται οι εξής δυνατότητες 

στον χρήστη 

• να εισάγει νέα βιοχηµική εξέταση αίµατος 

• να αναζητήσει βιοχηµική εξέταση αίµατος 

• να τροποποιήσει βιοχηµική εξέταση αίµατος 

• να διαγράψει βιοχηµική εξέταση αίµατος 

 

 
 

 

 

Καταχώρηση βιοχηµικής εξέτασης αίµατος 

Υποχρεωτικά πεδία στην καταχώρηση βιοχηµικής εξέτασης αίµατος είναι ο 

αριθµός ταυτότητας του ασθενή και η ηµεροµηνία εξέτασης 
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Αναζήτηση βιοχηµικής εξέτασης αίµατος 

Η εύρεση για προβολή της βιοχηµικής εξέτασης γίνεται είτε µόνο µε τον αριθµό 

ταυτότητας του ασθενή είτε και µε την ηµεροµηνία εξέτασης. 

 

 
 

Η µορφή που εµφανίζονται οι βιοχηµικές εξετάσεις είναι η παρακάτω 
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Τροποποίηση βιοχηµικής εξέτασης αίµατος 

Η αναζήτηση βιοχηµικής εξέτασης αίµατος για τροποποίηση γίνεται βάση του 

αριθµού ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η 

εξέταση 

 

 
 

Όπως και στη εξέταση αίµατος δεν µπορεί να τροποποιήσει τα δεδοµένα της 

εξέτασης παρά µόνο να συµπληρώσει ή να τροποποιήσει κάποια σχόλια. 
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∆ιαγραφή βιοχηµικής εξέτασης αίµατος 

Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µια βιοχηµική εξέταση αίµατος αρκεί να δώσει 

τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή ή και την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η 

εξέταση. 

 

 
 

 

Αν δεν συµπληρωθούν µε σωστά στοιχεία και τα δύο πεδία εµφανίζεται 

αντίστοιχο µήνυµα. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται η εξέταση για διαγραφή 
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Αν ο χρήστης επιλέξει ναι γίνεται η διαγραφή της εξέτασης, αν επιλέξει όχι 

επιστρέφει στη σελίδα αναζήτησης βιοχηµικής εξέτασης για διαγραφή. 
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Κεφάλαιο 10 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
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Στη περίπτωση των άλλων εξετάσεων αίµατος παρέχονται οι εξής δυνατότητες 

στον χρήστη 

• να εισάγει νέα εξέταση 

• να αναζητήσει εξέταση 

• να τροποποιήσει εξέταση 

• να διαγράψει εξέταση 

 

 
 

 Καταχώρηση άλλων εξετάσεων αίµατος 

Όπως φαίνεται και παρακάτω απαραίτητα πεδία για την καταχώρηση άλλων 

εξετάσεων αίµατος είναι ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή και η ηµεροµηνία που 

πραγµατοποιήθηκε η εξέταση 



 
Ανάπτυξη εφαρµογής προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου                          

 

 

95 

 
 

 

 

Αναζήτηση άλλων εξετάσεων αίµατος 

Η ανάκτηση µιας ή περισσοτέρων εξετάσεων αίµατος ενός ασθενή γίνεται βάση 

του αριθµού ταυτότητας του ασθενή ή και µε την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε 

η εξέταση. 
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Αν δεν συµπληρωθούν σωστά τα πεδία εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα , πχ 

φαίνεται παρακάτω το µήνυµα που εµφανίζεται όταν δεν δοθεί αριθµός ταυτότητας 

 

 
  

∆ιαφορετικά εµφανίζεται η εξέταση που είναι αποθηκευµένη στη βάση µας µε τα 

στοιχεία που δώσαµε στη φόρµα αναζήτησης, όπως φαίνεται στο παράδειγµα που 

ακολουθεί. 
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Τροποποίηση άλλων εξετάσεων αίµατος 

 

Για να γίνει τροποποίηση εξέτασης απαιτείται αριθµός ταυτότητας ασθενή και 

ηµεροµηνία εξέτασης. 

 

 
 

Στη τροποποίηση εξέτασης µόνο εισαγωγή-τροποποίηση σχολίων µπορεί να γίνει 

όπως φαίνεται παρακάτω. Τα δεδοµένα της εξέτασης εµφανίζονται µόνο σε µορφή 

ανάγνωσης. 
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∆ιαγραφή άλλων εξετάσεων αίµατος 

Η αναζήτηση µιας εξέτασης για διαγραφή γίνεται βάση του αριθµού ταυτότητας 

του ασθενή και την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση. 
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Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει αν θα διαγράψει την εξέταση ή όχι. 

 

 
 

Στη περίπτωση που επιλέξει διαγραφή εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα επιτυχής 

διαγραφής της εξέτασης από την βάση. 
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Κεφάλαιο 11 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ 
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Στη περίπτωση των εξετάσεων ούρων παρέχονται οι εξής δυνατότητες στον 

χρήστη 

• να εισάγει νέα εξέταση 

• να αναζητήσει εξέταση 

• να τροποποιήσει εξέταση 

• να διαγράψει εξέταση 

 

 
 

Καταχώρηση εξέτασης ούρων 

Υποχρεωτικά πεδία για να γίνει η καταχώρηση της εξέτασης ούρων είναι ο 

αριθµός ταυτότητας ασθενή και η ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση. 
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Αν δεν δοθεί σωστά ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή εµφανίζεται το παρακάτω 

µήνυµα όπως φαίνεται στο παράδειγµα. 

 

 
 

∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα για την επιτυχή καταχώρηση της εξέτασης. 
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Αναζήτηση εξέτασης ούρων 

 

Η αναζήτηση της εξέτασης ούρων γίνεται είτε µόνο µε τον αριθµό ταυτότητας του 

ασθενή, όποτε εµφανίζονται όλες οι εξετάσεις ούρων του συγκεκριµένου ασθενή, είτε 

µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η 

εξέταση οπότε εµφανίζεται µια µόνο εξέταση. 

 

 
 

Ο τρόπος εµφάνισης είναι ο εξής: 
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Τροποποίηση εξέτασης ούρων 

 

Η αναζήτηση εξέτασης ούρων για τροποποίηση γίνεται βάση του αριθµού 

ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε. 

 

 
Τα δεδοµένα της εξέτασης εµφανίζονται σε µορφή µόνο ανάγνωσης ενώ µόνο το 

πλαίσιο παρατηρήσεων µπορεί να τροποποιηθεί 
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∆ιαγραφή εξέτασης ούρων 

Η αναζήτηση εξέτασης για διαγραφή γίνεται είτε µόνο µε τον αριθµό ταυτότητας 

του ασθενή είτε µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία που 

πραγµατοποιήθηκε η εξέταση 
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Αφού εµφανιστούν τα δεδοµένα της εξέτασης µπορεί µετά ο χρήστης να αποφασίσει 

αν τελικά θέλει να διαγράψει την εξέταση ή όχι. 

 

 

 
Επιλέγοντας όχι στην διαγραφή εµφανίζεται η σελίδα αναζήτησης εξέτασης για 

διαγραφή. Επιλέγοντας ναι, γίνεται η διαγραφή της εξέτασης και εµφανίζεται το 

αντίστοιχο µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής της εξέτασης από την βάση. 
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Κεφάλαιο 12 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
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Ίσως το πιο σηµαντικό κοµµάτι ενός ιατρικού φακέλου είναι η αποθήκευση, 

επεξεργασία των διαφόρων προβληµάτων υγείας του ασθενή. Ο χρήστης µπορεί: 

• να εισάγει ένα πρόβληµα, 

•  να αναζητήσει πρόβληµα και 

•  να τροποποιήσει ή ενηµερώσει ένα ήδη καταχωρηµένο πρόβληµα. 

 

Ο χρήστης δεν µπορεί να διαγράψει πρόβληµα υγείας που έχει ήδη καταχωρηθεί. 
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Καταχώρηση προβλήµατος υγείας 

Ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει ένα πρόβληµα υγείας του ασθενή 

συµπληρώνοντας την παρακάτω φόρµα που περιέχει τα εξής πεδία. 

• Τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή 

• Την ηµεροµηνία που διαγνώστηκε το πρόβληµα 

• Την κατηγορία του προβλήµατος 

• Την περιγραφή του προβλήµατος 

• Την διάγνωση 

• Την φαρµακευτική αγωγή και 

• Σηµειώσεις για την πορεία κυρίως του προβλήµατος. 

 

 

 

 



 
Ανάπτυξη εφαρµογής προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου                          

 

 

112

 

Όσον αφορά την κατηγορία που υπάγεται το πρόβληµα ο χρήστης του ιατρικού 

φακέλου καλείται να διαλέξει από µια λίστα µια γνωστές γενικές κατηγορίες 

προβληµάτων όπως 

 

• Παθολογικό 

• ∆ερµατολογικό 

• Νευρολογικό 

• Ψυχολογικό 

• Ορθοπεδικό 

• Οράσεως 

• Ωτορινολαρυγγικό 

• Αλλεργικό 

 

Αν το πρόβληµα υγείας του ασθενή δεν ανήκει σε µία από αυτές τις κατηγορίες 

µπορεί αν επιλέξει την τελευταία κατηγορία που είναι άλλο και στην περιγραφή 

του προβλήµατος να αναφέρει το είδος του προβλήµατος. 

 

 

 

 
 

Το πεδίο µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή είναι υποχρεωτικό και αν δεν 

συµπληρωθεί εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα 

 

 
 

Αν πάλι δοθεί αριθµός ταυτότητας που δεν αντιστοιχεί σε υπάρχον ασθενή στην 

βάση µας εµφανίζεται το µήνυµα που φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγµα. 
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Αν δοθούν σωστά στοιχεία εµφανίζεται µήνυµα επιτυχής καταχώρησης του 

προβλήµατος του ασθενή στη βάση µας 

 

 
 

 

Αναζήτηση προβλήµατος 

 

Η φόρµα της αναζήτησης προβλήµατος ασθενή διαφέρει από τις προηγούµενες 

φόρµες αναζήτησης που είδαµε. Ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση εξέτασης µε 

βάση τα εξής κριτήρια: 

1. µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία διάγνωσης του 

προβλήµατος ή  

2. µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την κατηγορία του προβλήµατος, ή  

3. µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία της διάγνωσης και 

την κατηγορία του προβλήµατος 
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Ας δούµε ένα παράδειγµα. Πληκτρολογώντας τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και 

το είδος του προβλήµατος 

 

 
 

Εµφανίζεται το πρόβληµα υγείας µε την παρακάτω µορφή µόνο ανάγνωσης 
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Τροποποίηση προβλήµατος υγείας 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση εξέτασης για τροποποίηση µε βάση τα 

εξής κριτήρια: 

1. µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία διάγνωσης του 

προβλήµατος ή  

2. µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την κατηγορία του προβλήµατος, ή 

3. µε τον αριθµό ταυτότητας του ασθενή και την ηµεροµηνία της διάγνωσης και 

την κατηγορία του προβλήµατος 
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Και η εξέταση εµφανίζεται στην παρακάτω µορφή. 
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Όπου µόνο ο αριθµός ταυτότητας του ασθενή, η ηµεροµηνία διάγνωσης του 

προβλήµατος και η κατηγορία του προβλήµατος είναι σε µορφή µόνο ανάγνωσης. 

Όλα τα άλλα µπορούν να τροποποιηθούν. 
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