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Επίτελίκή  Σύ νοψή 

Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στον τομέα της υγείας (“ηλεκτρονική υγεία”- e-Health) απαιτεί στρατηγική και ολοκληρωμένο πλάνο 

δράσης, το οποίο περιλαμβάνει ρόλους για όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή. Το γενικότερο πλαίσιο 

αυτής της στρατηγικής καθορίζεται εξ αρχής σε πολιτικό επίπεδο από το αρμόδιο υπουργείο, αυτό 

όμως στην πορεία εξειδικεύεται κάθετα και λαμβάνει επιχειρησιακό χαρακτήρα, αξιοποιώντας κάθε 

φορά με βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες των συμμετεχόντων Οργανισμών, και παράλληλα σε 

οριζόντιο επίπεδο εμπλουτίζεται με στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, 

προς όφελος της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

προτεινόμενη e-Health στρατηγική του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εξειδικεύει το “Εθνικό 

Όραμα” (των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης), και διατυπώνει ένα πλάνο εμπλουτισμένο με στοιχεία που απορρέουν από ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα αυτός ήδη διαθέτει (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι, τεχνογνωσία, 

κτιριακές υποδομές), ή σχεδιάζεται να αποκτήσει (π.χ., ερευνητικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση 

μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, προσφορά υπηρεσιών προς τον Πολίτη). 

Για την κατασκευή του παρόντος αναλύθηκαν βασικές και αντιπροσωπευτικές ροές εργασίας που 

αφορούν την υλοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου του Οργανισμού, ώστε η υιοθέτηση της 

στρατηγικής να αποτελέσει εφαλτήριο καλύτερης αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού και των 

διαθέσιμων πόρων του, και προαγωγής της εξωστρέφειάς του. Μάλιστα τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από την υιοθέτησή της δεν αφορούν μόνο την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού. Η 

προτεινόμενη στρατηγική προκρίνει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ώστε οι όποιες υπηρεσίες να 

σχεδιάζονται με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες του Πολίτη ο οποίος αναζητά εξατομικευμένες 

πληροφορίες υγείας, προτιμά τον οικογενειακό ιατρό και αποφεύγει τις επισκέψεις σε δομές υγείας, 

και γενικά επιθυμεί απλές και πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που συνδέονται με την 

καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής του. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει το έργο των επαγγελματιών 

υγείας, των συνεργαζόμενων δομών και άλλων οργανισμών που αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες 

και τα προσφερόμενα – ανοικτά ή κλειστά - δεδομένα στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. 

Λαμβάνοντας εν προκειμένω υπόψη την θεσμοθετημένη Στρατηγική για την Δημόσια Υγεία, το εν ισχύ 

κανονιστικό πλαίσιο, το αντικείμενο του Οργανισμού και τις υποδομές του, στόχοι της προτεινόμενης 

e-Health Στρατηγικής αποτελούν: 

 η ανθρωποκεντρική σχεδίαση 

 η προσφορά πρόσβασης με ενιαίο και προσβάσιμο τρόπο σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 

 η χρήση διεθνών κωδικοποιήσεων και καλών πρακτικών στην διαχείριση των δεδομένων 

 η δημιουργία Πολιτικής Ασφαλείας, και σε συμμόρφωση με τον GDPR 

 η υποστήριξη εξατομικευμένης συγκατάθεσης πρόσβασης για χρήση προσωπικών δεδομένων 
προς τρίτους 

 η προσφορά «ανοικτών δεδομένων» με ελαχιστοποίηση των τεχνικών και οργανωτικών 
περιορισμών ως προαπαιτούμενο για το σχεδιασμό πολιτικών βασισμένων σε ελέγξιμα 
στοιχεία και ως καταλύτη ερευνητικών δραστηριοτήτων 

 η λειτουργία του οργανισμού ως «Κρίσιμη Υποδομή» 
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Ως κύριος επιχειρησιακός στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου (σε επίπεδο κωδικοποίησης, 

αρχιτεκτονικής, και στοιχείων αλληλεπίδρασης) ψηφιακού περιβάλλοντος για την διαχείριση κάθε 

είδους συλλεγόμενων ιατρικών δεδομένων, δεδομένων αναλύσεων/μελετών και της προσφοράς για 

αυτά ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών. Η επεκτάσιμη σχεδίαση αυτού του περιβάλλοντος οφείλει να 

συμμορφώνεται με σύγχρονα πρότυπα και τις υπηρεσιακές ανάγκες, και θα διασφαλίζει εκ 

σχεδιασμού το απαραβίαστο των συλλεγόμενων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των και 

την ευχέρεια διαγραφής τους. 

Για την επιχειρησιακή εφαρμογής της στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία ορίζεται και 

διαστασιολογείται συνοπτικά δομή σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης (Παράρτημα Α: Γενική Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Υγείας). 
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Είσαγωγή  

Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στον τομέα της υγείας (“ηλεκτρονική υγεία”- e-Health) απαιτεί στρατηγική και ολοκληρωμένο πλάνο 

δράσης, το οποίο περιλαμβάνει ρόλους για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δομές (Θεσμικά 

όργανα, Οργανισμούς). Στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη, το γενικότερο πλαίσιο αυτής της 

στρατηγικής καθορίζεται εξ αρχής σε εθνικό και πολιτικό επίπεδο από το αρμόδιο υπουργείο (“Εθνικό 

Όραμα”) (π.χ., Αυστραλία [8], Σκωτία [11]), και στην πορεία αυτό εξειδικεύεται κάθετα και λαμβάνει 

επιχειρησιακό χαρακτήρα (π.χ., «Εθνικά Σχέδια Δράσης», ανά περίπτωση διοικητικής Περιφέρειας με 

τις «περιφερειακές Στρατηγικές για την Έξυπνη Εξειδίκευση»), αξιοποιώντας κάθε φορά με βέλτιστο 

τρόπο τις δυνατότητες των συμμετεχόντων Οργανισμών. Παράλληλα σε οριζόντιο επίπεδο, αυτό 

εμπλουτίζεται με στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, προς όφελος της 

αποτελεσματικότητας και της οικονομίας κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο, η προτεινόμενη e-Health 

στρατηγική του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προσπαθεί να εξειδικεύσει το “Εθνικό Όραμα” 

(των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης), 

και να διατυπώσει ένα πλάνο εμπλουτισμένο με στοιχεία που απορρέουν από ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα που ο Οργανισμός ήδη διαθέτει (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι, 

τεχνογνωσία, κτιριακές υποδομές), ή σχεδιάζεται να αποκτήσει (π.χ., ερευνητικές δραστηριότητες, 

χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, προσφορά υπηρεσιών προς τον Πολίτη). 

Στον ψηφιακό κόσμο, η εργασία της σχεδίασης και υλοποίησης ενός «ψηφιακού οικοδομήματος» 

υλοποιείται τα τελευταία έτη εξελικτικά και παράλληλα (π.χ., μοντέλα υλοποίησης ηλεκτρονικής 

υπηρεσία: αυξητικό, εξελικτικό, καταρράχτη, κ.α.), ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις χρήσης. Αυτή η εργασία διαφέρει κατά πολύ της 

αντίστοιχης του φυσικού κόσμου, όπου υλοποιείται ως επί το πλείστον με κλειστό σχεδιασμό και με 

σειριακό τρόπο κατασκευής (χωματουργικά, υδραυλικές-ηλεκτρολογικές εργασίες, μονώσεις, όπλιση 

οικοδομικού, κ.α.). Χαρακτηριστική διαφορά αποτελεί ο εξαιρετικά μικρότερος – συγκριτικά με τα 

κατασκευάσματα του φυσικού κόσμου - χρόνος ζωής των ψηφιακών υπηρεσιών (περί των 5-7 ετών), 

δεδομένο που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί στην «κατεδάφιση» και την επαναδημιουργία βάσει 

των νέων απαιτήσεων. Οι όποιες επεκτάσεις κτιρίων, και στους 2 αναφερόμενους κόσμους, 

απορρέουν και ανταποκρίνονται στις διαφοροποιούμενες ανάγκες και προσδοκίες των τελικών 

χρηστών. Προκειμένου όμως αυτές να υλοποιηθούν δεν πρέπει να επηρεάζεται η «στατικότητα» του 

κτιρίου είτε στον φυσικό (π.χ., ρίξιμο κολώνας για την κατασκευή πισίνας), είτε στον ψηφιακό κόσμο. 

Ένα ακόμα κοινό χαρακτηριστικό αφορά τα «δομικά υλικά». Αυτά ενός κτιρίου του φυσικού κόσμου 

παραμένουν σχεδόν ίδια από την κατασκευή του. Κατά αναλογία, οι βελτιούμενες μεθοδολογίες και 

η εφαρμογή νέων τεχνολογικών πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ ενσωματώνονται ευκολότερα, ταχύτερα και 

οικονομικότερα, προσαρμόζοντας ή/και αντικαθιστώντας τα παλαιότερα δομικά e-υλικά αυτών (π.χ., 

νεότερες εκδόσεις βιβλιοθηκών), μόνο εάν δεν διαταράσσουν την συνέργεια των υλικών αυτών με 

άλλα ψηφιακά στοιχεία του ιδίου ψηφιακού κτιρίου, ή άλλων με τα οποία υπάρχει 

διαλειτουργικότητα. 

Εν τέλει, και στις δύο όμως περιπτώσεις η συμμόρφωση με ένα καλά ορισμένο «αρχιτεκτονικό σχέδιο» 

είναι ικανή συνθήκη για την αποφυγή κακοτεχνιών. Στις υπηρεσίες του ψηφιακού κόσμου, 
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προσαρμογές και επεκτάσεις (π.χ., βελτιώσεις λειτουργικότητας) που υιοθετούν τις 

προσυμφωνημένες σχεδιαστικές αρχές, και εφαρμόζονται σε ένα υποσύστημα σε διαφορετικές 

χρονικές φάσεις υλοποίησης διευκολύνουν τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των πόρων, και 

υποστηρίζουν εγγενώς («εκ σχεδιασμού») θέματα όπως την φιλικότητα και ομοιομορφία στη 

σχεδίαση (προσβασιμότητα προς όλους συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και 

ηλικιωμένων, ευχρηστία), την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας (m-2-m διασύνδεση ετερογενών 

συστημάτων), ακόμα και την επερχόμενη1 νομοθετικά προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού (που θα 

τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Μάιο 2018). 

Λαμβάνοντας αυτούς τους σχεδιαστικούς περιορισμούς, στο πλαίσιο σχεδιασμού μίας e-Health 

στρατηγικής ενός Οργανισμού με περιορισμένους πόρους για την εφαρμογή της, τα εφαρμοζόμενα 

δομικά στοιχεία (ήτοι υπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής) έργων e-Health δεν 

αντικαθίσταται (ανακαινίζονται ή κατεδαφίζονται) απλά και μόνο για να ανταποκριθούν σε μία 

απαίτηση «αλλαγής για την αλλαγή». Ο (επανα-)σχεδιασμός και η εκ νέου υλοποίηση 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει σαφώς προσδιορισμένη διαδρομή που οδηγεί στην 

εξοικονόμηση πόρων σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο για τον Οργανισμό, καθώς και στην στήριξη 

της μετάβασης προς μια πιο «κυκλική οικονομία» (Circular Economy) [7] που αφορά και ωφελεί 

πολλούς άλλους. H e-Health στρατηγική λοιπόν ενός Οργανισμού όπως ο Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας (με την υπόθεση ότι κληρονομεί το επιστημονικό αντικείμενο του Κέντρου Ελέγχου 

και Πρόληψης Νοσημάτων), εξειδικεύει το “Εθνικό Όραμα” (των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης), και το εμπλουτίζει με στοιχεία που 

απορρέουν από τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα αυτός ήδη διαθέτει (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό, 

οικονομικοί πόροι, τεχνογνωσία, κτιριακές υποδομές), ή σχεδιάζεται να αποκτήσει (π.χ., ερευνητικές 

δραστηριότητες, χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, προσφορά υπηρεσιών προς 

τον Πολίτη). 

Σε αυτό το χρονικό σημείο πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η συμμόρφωση όλων των πληροφοριακών 

συστημάτων με τις απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας που δημιουργεί ο Γενικός 

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τροποποιεί θεμελιωδώς τη διασφάλιση του 

απορρήτου των ιατρικών δεδομένων (σημ.: με την εισαγωγή νέων αρχών όπως “το δικαίωμα να 

λησμονηθούν”, το δικαίωμα συγκατάθεσης στη πρόσβαση και χρήση και νέες υποχρεώσεις 

κοινοποίησης), στοιχείο που διαμορφώνει μία νέα αντίληψη για το ποιος θεωρείται κάτοχος και 

διαχειριστής των συλλεγόμενων ψηφιακών δεδομένων, και διαμορφώνει τεχνικές απαιτήσεις που 

πιθανώς οδηγούν σε πλήρη επανασχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτή δε η νέα ρότα 

συνάδει απόλυτα με την εκφρασμένη «αλλαγή στάσης και πολιτικής του ΚΕΕΛΠΝΟ ως κύριου 

εκφραστή της Εθνικής Πολιτικής Υγείας απέναντι στους ανθρώπους που ζουν με το AIDS»2, αλλά και 

                                                       
1 Τίθεται σε ισχύ νέος κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων: 
http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=7&arId=6638  
2 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Πρακτικό (Άρθρο 40 
παρ. 1 Κ.τ.Β.), (2016). Θ. Ρόζενμπεργκ Available online: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/e04622a9-2024-47fe-
a2f4-dd557cef2882/enop20.12.2016.docx  

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=7&arId=6638
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/e04622a9-2024-47fe-a2f4-dd557cef2882/enop20.12.2016.docx
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/e04622a9-2024-47fe-a2f4-dd557cef2882/enop20.12.2016.docx
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σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συλλογής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ή δεικτών που 

προκύπτουν εξ αυτών. 

Για την κατασκευή του παρόντος αναλύθηκαν βασικές και αντιπροσωπευτικές ροές εργασίας που 

αφορούν την υλοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου του Οργανισμού στις δύο βασικές του έδρες 

του (Μαρούσι και Βάρη), χωρίς όμως να παραγνωρίζεται εκείνο που διενεργείται σε χώρους άλλων 

συνεργαζόμενων Οργανισμών (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ, Συντονιστικό Κέντρο 

Αιμοεπαγρύπνησης - ΣΚΑΕ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Πολυκλινική», Νοσοκομείο «Ανδρέας 

Συγγρός»), η δε εφαρμογή της δεν το μεταβάλει. Το εμπλουτίζει με την ευχέρεια προσαρμογής και 

αξιοποίησης νέων τεχνολογικών λύσεων, του προσφέρει ταχύτητα απόκρισης και δυνατότητα 

ιχνιλάτησης, και το φέρνει σε συνέργεια με στοιχεία αναλύσεων πέραν της ανθρώπινης δυνατότητας. 

Οι όποιες καλά ορισμένες διαδικασίες του Οργανισμού, εφόσον αποτυπωθούν σε μία τυποποιημένη 

μορφή που αναδύεται από τα οριζόμενα της e-Health στρατηγικής, μπορούν να αποτελέσουν 

εφαλτήριο καλύτερης αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού, πόρων και εγκαταστάσεων, 

επαναδραστηριοποίησης απενεργοποιημένων επιστημονικών δραστηριοτήτων, παραγωγής 

εσωτερικής συνέργειας και εξόρυξης γνώσης (π.χ., συσχέτιση3 δεδομένων αιμοεπαγρύπνησης με 

στοιχεία Φακέλου Υγείας Πολίτη, Αμ. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Πολίτη, Υπεύθυνη ΣΚΑΕ), καθώς και 

διεύρυνσης του επιστημονικού αντικειμένου σε περιστάσεις όπου η συνάφεια των εργασιών είναι 

προφανής και ως εκ τούτου η επίτευξη οικονομία κλίμακας εφικτή (π.χ., μικροβιολογικές/μοριακές 

αναλύσεις). 

Όμως, τα παραπάνω πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτησή της δεν αφορούν μόνο την 

εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού. Η προτεινόμενη στρατηγική διαθέτει ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση, προκρίνοντας τον σχεδιασμό και την διάθεση υπηρεσιών με γνώμονα τις σύγχρονες 

ανάγκες του Πολίτη. Ο τελευταίος αναζητά εξατομικευμένες πληροφορίες υγείας, προτιμά τον 

οικογενειακό ιατρό και την προσωποποιημένη ιατρική πληροφόρηση ώστε να αποφύγει τις (και 

δαπανηρές) επισκέψεις σε δομές υγείας, και γενικά επιθυμεί απλές και πρακτικές λύσεις σε 

προβλήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής του. Η προσφορά 

εξατομικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τον Πολίτη, και ο εμπλουτισμός των ήδη προσφερόμενων 

προς τους επαγγελματίες υγείας, τις συνεργαζόμενες δομές και άλλους οργανισμούς, πρωτογενώς 

προάγουν την Δημόσια Υγεία και δευτερογενώς άλλα συστήματα στο πλαίσιο της Κυκλικής 

Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη e-Health στρατηγική φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη 

για την αναζωογόνηση τομέων της Ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας ευκαιρίες για 

αποτελεσματικότερη απορρόφηση πόρων προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων 

επιχειρήσεων ΤΠΕ και της εξωστρέφειάς τους, αποτελώντας παράλληλα καταλύτη μείωσης δαπανών 

και εμμέσως «ασπίδα προστασίας» της εγχώριας επιχειρηματικότητας. 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται το περιβάλλον («οικοσύστημα») όπου η e-Health στρατηγική 

του Οργανισμού δημιουργείται, δρα και αναπτύσσεται, τα συστατικά της στοιχεία και τα 

προσδοκόμενα οφέλη από την υλοποίησή της. Τέλος, ορίζεται και διαστασιολογείται η δομή για την 

επιχειρησιακή υλοποίησή της (Παράρτημα Α: Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας).  

                                                       
3 Συνέντευξη: Αμ. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Πολίτη: http://www2.keelpno.gr/blog/?p=4698  

http://www2.keelpno.gr/blog/?p=4698
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Η Ηλεκτρονίκή  Υγεί α (e-health) καί το Ελλήνίκο  «Οίκοσύ στήμα » τής 

Ο ορισμός της «ηλεκτρονικής υγείας» (e-health) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή4 ο όρος «ηλεκτρονική υγεία» (e-health): 

 αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την 
παρακολούθηση και τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας, 

 μπορεί να έχει οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία, χάριν της βελτίωσης της προσβασιμότητας 
και της ποιότητας της περίθαλψης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τομέα της 
υγείας, και 

 περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ ασθενών και παρόχων 
υπηρεσιών υγείας, νοσοκομείων, επαγγελματιών του τομέα της υγείας και δικτύων 
πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, υπηρεσιών τηλεϊατρικής, φορητών 
συσκευών παρακολούθησης ασθενών, λογισμικού προγραμματισμού χειρουργείων, 
ρομποτικής χειρουργικής και βασικής έρευνας για εικονική ανθρώπινη φυσιολογία. 

Τα όρια αυτού του πλαισίου δεν περιορίζονται στην υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

και στη διαχείριση των πόρων (ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών) των συστημάτων φροντίδας υγείας. 

Αντιθέτως αυτά μεταβάλλονται (συνήθως επαυξάνονται) ώστε να περιλαμβάνουν ένα διαρκώς 

διαφοροποιούμενο, σε επίπεδο συσχετίσεων με υψηλά επίπεδα αυτοματοποίησης και ανταλλαγής 

αυξανομένου όγκου πληροφοριών, «οικοσυστήματος5 συνδυασμένης χρήσης τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνίας στον τομέα της υγείας», το οποίο εκπορεύεται από τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας για την Ηλεκτρονική Υγεία6. Μάλιστα, η στόχευση, η λειτουργία 

και τα παραγόμενα δεδομένα αυτού του «e-Health οικοσυστήματος» επηρεάζουν και πολλά άλλα 

οικοσυστήματα χωρίς εμφανή συσχέτιση (π.χ., «οικοσύστημα» των ελληνικών εταιρειών ΤΠΕ: 

επενδύσεις για εισαγωγή εξοπλισμού έναντι επενδύσεων για δημιουργία λογισμικού, το 

«οικοσύστημα» της κτηματαγοράς: η διαχρονική αποτύπωση υψηλού δείκτη εμφάνισης λοιμώδους 

νοσήματος σε μία περιοχή δύναται να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα αγοράς κατοικίας), γεγονός 

που του προσδίδει πολλαπλασιαστική προστιθέμενη αξία. Σταθμίζοντας και τον όγκο πληροφοριών 

του e-Health που σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 2020 τα 12 ZBs7 [1], εύκολα 

συνάγεται ότι η αποδοτική λειτουργία αυτού του οικοσυστήματος αποτελεί καταλύτη ανάπτυξης και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Συσχετίσεις δεδομένων υγείας - Ο ρόλος του «Φακέλου Υγείας Πολίτη» 

Εκ των βασικών αρχιτεκτονικών προδιαγραφών για τη δημιουργία, επέκταση ή μετασχηματισμό κάθε 

δομής που συμμετέχει σε αυτό το οικοσύστημα οφείλουν να είναι εκείνες που αφορούν την ωφέλεια 

του Πολίτη, και που μετουσιώνονται σε εξωστρεφείς και φιλικές (προς όλους) υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

                                                       
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια Υγεία: Ηλεκτρονική υγεία: https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_el 
5 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO): eHealth: http://www.who.int/ehealth/en/ 
6 Ηλεκτρονική Υγεία: http://www.moh.gov.gr/articles/ehealth 
7 Zettabyte: https://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_el
http://www.who.int/ehealth/en/
http://www.moh.gov.gr/articles/ehealth
https://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
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υγείας. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες e-Health που παρέχουν εξατομικευμένη πληροφορία για την 

κατάσταση υγείας του και την έγκυρη ενημέρωση για την ευζωία του, συσχετίζονται:  

 με ιατρικά του δεδομένα που αποτυπώνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας πολίτη, 

 με ιατρικές πράξεις και εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται με την επίσκεψη - 
φυσική ή ψηφιακή - σε μία δομή υγείας, 

 με επιδημιολογικά δεδομένα και αναλύσεις βιολογικών υλικών, 

 με την διαχείριση κάθε είδους εργασίας και υλικού για όλες τις προηγούμενες πράξεις, 

 με την διαχείριση των επαγγελματιών υγείας που διενεργούν/συμμετέχουν για όλες αυτές τις 
πράξεις, 

 με την αξιοποίηση των παραγόμενων δεδομένων για την χάραξη πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

Ως παράδειγμα, τα παραγόμενα για ένα νόσημα δεδομένα (Φάκελος Υγείας Πολίτη) τροφοδοτούν και 

αποτελούν στοιχεία εισόδου σε πλήθος άλλων συστημάτων (Περίθαλψης, Διαχείρισης Προμηθειών, 

Υποστήριξης Αποφάσεων, Διοίκησης Δομών Υγείας, κ.α.). Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αρκετές 

ανεπτυγμένες χώρες έχουν θεσμοθετήσει8 – με μία ικανοποιητική ανάλυση - εθνικό ιατρικό 

ηλεκτρονικό φάκελο (π.χ., Αυστραλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο), 

αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό του ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα με την πολυδιάστατη ροή 

πληροφοριών, που επιπλέον της υγείας του Πολίτη και της Δημόσιας Υγείας εν τέλει τροφοδοτεί με 

γνώση πλήθος άλλων συστημάτων, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενων με την Δημόσια Υγεία (π.χ., 

επιδοτούμενος τουρισμός για ασθενείς με HIV στην Νορβηγία9). Στις περισσότερες εξ αυτών χώρες, 

αυτή η διάθεση όμως στοιχείων γίνεται με σαφώς προσδιορισμένο και ασφαλή τρόπο. Ιδιαιτέρως στις 

ΗΠΑ, από το 2000 έχει θεσμοθετηθεί Νόμος για τον ορισμό «Προτύπων για την ιδιωτικότητα των 

μοναδικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών υγείας» [2], που καθορίζει τους κανόνες πρόσβασης και 

διακίνησης ψηφιακών δεδομένων υγείας πολιτών για την προστασία της ιδιωτικότητας, και τις 

υποχρεώσεις όσων συσχετίζονται με αυτές τις υπηρεσίες. Μάλιστα η κωδικοποίηση στον τρόπο 

αποτύπωσης και η τυποποίηση στον τρόπο μετάδοσης ευνοούν τις αναλύσεις και τις συσχετίσεις με 

άλλες κατηγορίες δεδομένων στην προσπάθεια ανακάλυψης καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, 

στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πρωτοκόλλων θεραπείας, που αποτελούν τον προθάλαμο στην 

εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής [3]. 

Στην χώρα μας, το Ελληνικό e-Health οικοσύστημα, όπως αυτό ορίζεται θεσμικά10, έχει καθορίσει 

οριζόντιες στρατηγικές που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από έργα e-Health, με στόχο την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και την συνέργεια των υπηρεσιών (π.χ., ΑΜΚΑ, 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Διασυνοριακή Περίθαλψη), αποβλέποντας μεταξύ άλλων και στη 

μείωση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους των υπηρεσιών υγείας. Όμως, παρά τη βελτίωση 

στα οργανωτικά συστήματα των δομών υγείας, οι σύγχρονες προκλήσεις της προσφοράς φιλικών και 

εξατομικευμένων υπηρεσιών για τον Πολίτη, και εκείνη της επίτευξης διαλειτουργικότητας των 

παραγόμενων πληροφοριακών συστημάτων παραμένουν αναπάντητες. Στο ίδιο μήκος κύματος, η 

                                                       
8 WHO: Electronic health records: manual for developing countries: 
http://www.wpro.who.int/publications/docs/EHRmanual.pdf 
9 HIV positive - rights and responsibilities: https://helsenorge.no/other-languages/english/hiv-information/hiv-rights  
10 Οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας: http://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/oikosysthma-hlektronikhs-ygeias 

http://www.wpro.who.int/publications/docs/EHRmanual.pdf
https://helsenorge.no/other-languages/english/hiv-information/hiv-rights
http://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/oikosysthma-hlektronikhs-ygeias
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ελλιπής χρήση κωδικοποιήσεων και προτύπων, που αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την αποδοτική 

επαναχρησιμοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και αποτελούν δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής 

των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή τη διαχείριση 

του ολοένα και αυξανόμενου όγκου των ψηφιακών δεδομένων που παράγονται σε καθημερινή βάση. 

Ως παράδειγμα, στην χώρα μας έχει μεν νομοθετηθεί ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

(ΑΗΦΥ) (με το άρθ. 21 του Ν. 4486/2017 που τροποποίησε το άρθ. 51 του Ν. 4238/2014 και πρωτύτερα 

την παρ. ιγ' του άρθ. 3 του Ν. 4213/2013), όμως η μη νομοθέτηση τυποποιημένου ορισμού ή 

διαχειριστή αυτού έχει οδηγήσει σε διάφορες, μη διαλειτουργικές υλοποιήσεις όπως οι παρακάτω: 

 το συνοπτικό ιστορικό υγείας πολίτη (ασθενούς), η τεχνική περιγραφή του οποίου δίνεται από 
την ΗΔΙΚΑ11, 

 τα «κάθετα» πληροφοριακά συστήματα χωρίς ενιαία κωδικοποίηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, που 
διαχειρίζονται υποσύνολο δεδομένων νοσημάτων ή καταστάσεων υγείας του ασθενούς και 
που ανήκουν στο πεδίο ορισμού του αναλυτικού φακέλου υγείας πολίτη (π.χ., Νοσήματα 
υποχρεωτικής δήλωσης, HIV λοίμωξη & σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συστήματα 
παρακολούθησης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων), 

 οι φάκελοι ασθενούς σε ορισμένα δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, με χρήση ad hoc 
κωδικοποιήσεων στον πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, ή άλλων για την 
υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης υλικών, ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών 
αναλύσεων. 

Γενικά, αξιολογώντας το τελικό προϊόν (πληροφοριακά συστήματα e-Health) αυτής της προσέγγισης, 

ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει παρόμοιες συστημικές αστοχίες με εκείνες του τομέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGov), με αντίκτυπο οικονομικό (λειτουργικά και διοικητικά κόστη) και 

ανθρωποπροσπάθειας: 

 κατά αντιστοιχία του πλήθους των 130 διαφορετικών μητρώων που συσχετίζονται με την 
οντότητα Έλληνας πολίτης (eGov), διαπιστώνεται η ύπαρξη αρκετών ιατροκεντρικών (ή 
νοσηματοκεντρικών) συστημάτων διαχείρισης νοσημάτων ή καταστάσεων υγείας (μητρώα), με 
ακτίνα δράσης εντός των ορίων ενός νοσοκομείου ή μίας διοικητικής δομής (π.χ., Υγειονομική 
Περιφέρεια), αντί της οριζόντιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Υγείας (ή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας), που συντηρείται κεντρικά και ο 
Πολίτης συμμετέχει/συγκαταθέτει την χρήση των δεδομένων του, 

 κατά αντιστοιχία της έλλειψης υιοθέτησης διεθνών κωδικοποιήσεων (π.χ., CEN TC 224 WG15 
European Citizen Card12) ή νομοθέτησης μίας εθνικής «ορολογίας αναφοράς» στο eGov, η 
ελλιπής υιοθέτηση διεθνών κωδικοποιήσεων (π.χ., ICD-10 201613, ICPC-214, ISO/TR 20514: 

                                                       
11 Διακήρυξη έργου «Παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ»: http://www.idika.gr/files/RFP_ΣΠ_EPRE_V2_20_ΓΙΑ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_.pdf 
12 EESTI: CEN/TS 15480-4:2012: Identification card systems - European Citizen Card - Part 4: Recommendations for 
European Citizen Card issuance, operation and use: https://www.evs.ee/products/cen-ts-15480-4-2012 
13 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ΙCD-10 2016): 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en 
14 International Classification of Primary Care, Second edition (ICPC-2): 
http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/icpc2/en/ 

http://www.idika.gr/files/RFP_ΣΠ_EPRE_V2_20_ΓΙΑ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_.pdf
https://www.evs.ee/products/cen-ts-15480-4-2012
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en
http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/icpc2/en/
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200515, ISO 13606-1: 200816, ISO 18308: 201117, GMDN18, CPV19, κ.α.) στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ή (ως προϋπόθεση) για την προμήθεια έτοιμων πληροφοριακών συστημάτων 
(MIS20, LIMS21, κ.ά.) καθιστά ασύμφορη την επίτευξη διαλειτουργικότητας, ακρίβειας, και 
ευχρηστίας μεταξύ των συστημάτων (machine to machine direct communication – Μ2Μ22), 

 η μη φιλικότητα (ευχρηστία και ηλεκτρονική προσβασιμότητα) όλων των ψηφιακών 
υπηρεσιών (WCAG 2.023 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 του Ν. 3979/2011) και των εφαρμογών (ISO 
9241-210:201024), με την συνεπαγόμενη διάθεση πλήθους διαφορετικών στην αλληλεπίδραση 
πληροφοριακών συστημάτων, και αποτέλεσμα τις «ασύμφορες» και δύσχρηστες – με όρους 
ανθρωποπροσπάθειας – μεθόδους επεξεργασίας στοιχείων από τελικούς χρήστες (πρόσθετος 
φόρτος εργασίας, δυσανασχέτηση, απαξίωση διαδικασιών υποβολής), 

 η μη αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity25) και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο των Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών 
Κυβερνοασφάλειας (CERTs26) για την προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, και 
ειδικότερα η μη αξιοποίηση εξιδεικευμένων για θέματα διαχείρισης Φακέλου Υγείας Πολίτη 
και γενικότερα προτύπων ασφάλειας ψηφιακών δεδομένων σε οργανισμούς υγείας (π.χ., 
ISO/IEC 2778927, ISO/IEC 2779028, ISO/IEC 2779929), 

 η μη εφαρμογή νομοθετημένων «αρχιτεκτονικών» προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα 
(Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ή του ώριμου 
πρωτοκόλλου για ηλεκτρονική επικοινωνία ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων HL730, 
που επιπλέον της οικονομίας κλίμακας αποτελούν προϋπόθεση επίτευξης επεκτασιμότητας. 

Στα παραπάνω, για όλα τα εν χρήση πληροφοριακά συστήματα αξίζει να σημειωθεί (εν έτει 2018) ότι: 

                                                       
15 ISO/TR 20514:2005: Health informatics -- Electronic health record -- Definition, scope and context: 
https://www.iso.org/standard/39525.html 
16 ISO 13606-1:2008: Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 1: Reference model: 
https://www.iso.org/standard/40784.html 
17 ISO 18308:2011 (2017 review): Health informatics -- Requirements for an electronic health record architecture: 
https://www.iso.org/standard/52823.html 
18 Global Medical Device Nomenclature (GMDN): https://www.gmdnagency.org/About/Database 
19 Common Procurement Vocabulary (CPV) – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: Κωδικολόγιο 
Ειδών: http://gge.gov.gr/?page_id=2496 
20 Management information system: https://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system 
21 Laboratory information management system: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_information_management_system 
22 Machine to machine direct communication – Μ2Μ: https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_to_machine 
23 Σύσταση του W3C: Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 (WCAG 2.0): 
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html 
24 ISO 9241-210:2010: Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems: 
https://www.iso.org/standard/52075.html 
25 Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου 19-9-17: Κυβερνοασφάλεια: Η Επιτροπή αναβαθμίζει την απόκριση της ΕΕ στις 
κυβερνοεπιθέσεις: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_el.htm 
26 Computer emergency response team (CERT): https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team 
27 ISO 27789:2013: Health informatics -- Audit trails for electronic health records: 
https://www.iso.org/standard/44315.html 
28 ISO/TS 27790:2009: Health informatics -- Document registry framework: https://www.iso.org/standard/44316.html 
29 ISO 27799:2016: Health informatics -- Information security management in health using ISO/IEC 27002: 
https://www.iso.org/standard/62777.html 
30 Το πρότυπο HL7: http://www.hl7.org.gr/el/stub-3 

https://www.iso.org/standard/39525.html
https://www.iso.org/standard/40784.html
https://www.iso.org/standard/52823.html
https://www.gmdnagency.org/About/Database
http://gge.gov.gr/?page_id=2496
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_information_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_to_machine
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
https://www.iso.org/standard/52075.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_el.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team
https://www.iso.org/standard/44315.html
https://www.iso.org/standard/44316.html
https://www.iso.org/standard/62777.html
http://www.hl7.org.gr/el/stub-3
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 απαιτείται η συμμόρφωση όλων με τις αναδυόμενες απαιτήσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας που δημιουργεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων31 
(GDPR), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2018, και 

 λόγω της μη εγγενούς υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, καθίσταται δαπανηρή η εξαγωγή 
και άντληση νέας γνώσης από την ανάλυση της διαρκούς ροής δομημένων και αδόμητων 
«Μεγάλων δεδομένων» (Big data32), η αναδιανομή ανώνυμων δεδομένων ως «Ανοικτά 
δεδομένα» (Open data33) προς όφελος και της επιστημονικής κοινότητας, και επακόλουθα 
παρεμποδίζεται η μετάβαση προς την «Κυκλική οικονομία» (Circular economy34), πυλώνες που 
όλοι τους αποτελούν στόχευση ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών χρηματοδοτήσεων. 

Η συμμόρφωση με τα διάφορα – ουδέτερα τεχνολογίας – πρότυπα που απορρέει από το ευρωπαϊκό 

κανονιστικό πλαίσιο (Κανονισμοί - Οδηγίες) ή με τις καλές πρακτικές (π.χ., προτεινόμενα πρότυπα από 

διεθνείς οργανισμούς) δεν είναι πανάκεια, και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην υιοθέτησή τους. 

Γενικά όμως, η θεσμοθέτηση και ενιαία εφαρμογή κωδικοποιήσεων, προτύπων και καλών πρακτικών 

είναι παραδεκτό ότι αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών με 

τεχνολογίες που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, την επεκτασιμότητα και την ενιαία πρόσβαση σε 

αυτές. Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή αυτών των ορισμών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για καλύτερα 

και αποδοτικότερα για τους τελικούς χρήστες πληροφορικά συστήματα υγείας, στοχευμένη παροχή 

ιατρικής συμβουλευτικής ή/και βασικής υγειονομικής περίθαλψης και γενικότερα λήψη αποφάσεων. 

Επιπλέον αυτών των επιθυμητών αποτελεσμάτων, η ταχύτατη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας και 

ακρίβειας πληροφορίας συμβάλει θεμελιωδώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης ενός Οργανισμού 

για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας με τον Πολίτη (ασθενή), με τους επαγγελματίες υγείας και τις 

συνεργαζόμενες δομές υγείας. 

 

  

                                                       
31 General Data Protection Regulation (GDPR): https://www.eugdpr.org/ 
32 Big data: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 
33 Open data: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data 
34 Circular economy: https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy 

https://www.eugdpr.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy
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Η Αξίοποί ήσή των ΤΠΕ γία τήν Υποστή ρίξή τού Επίστήμονίκού  Έργού 
τού Οργανίσμού  

Γενικά 

Στο υπάρχον οικοσύστημα του e-Health, το ΚΕΕΛΠΝΟ (ή ΕΟΔΥ - Οργανισμός), θεσμικά έχει αναλάβει 

ένα μεγάλο φάσμα δράσεων που υποστηρίζονται από ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφοριακά 

συστήματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας35, αποτελώντας επιχειρησιακό βραχίονα του 

Υπουργείου Υγείας. Ως επακόλουθο, ο Οργανισμός διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο για την 

προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και επισκεπτών αυτής, μέσω 

δραστηριοτήτων: 

επιδημιολογικής παρακολούθησης, παρεμβάσεων δημόσιας υγείας και δράσεων 

υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, εκτίμησης της διακινδύνευσης από αναδυόμενα 

νοσήματα και έκτακτους κινδύνους υγείας και ετοιμότητας για απόκριση, συλλογής, 

παρακολούθησης και επεξεργασίας δεδομένων δημόσιας υγείας βάσει παραγόντων 

και δεικτών επικινδυνότητας, ασφαλούς διαχείρισης αίματος και άλλων προϊόντων 

του, διαχείρισης της αιμοεπαγρύπνησης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αιμοδοσία – 

μετάγγιση και επιδημιολογική επιτήρηση για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις και 

συμβάντα τα οποία σχετίζονται με τις μεταγγίσεις αίματος, προστασίας από ατυχήματα 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όσα πραγματοποιούνται στο νερό, και αρκετών 

άλλων. 

Υπό αυτό το πρίσμα έχει αναλάβει την υλοποίηση δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας με 

σημαντικό όγκο και πολυπλοκότητα ψηφιακών πληροφοριών και παραγόμενης γνώσης. Η άμεση και 

ασφαλής διαχείρισή τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την προσφορά αποτελεσματικών και 

ασφαλών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών e-Health. Μάλιστα, συνεπεία αυτών των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί «Κρίσιμη 

(Πληροφοριακή) Υποδομή»36 [4], αποτελώντας και επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης 

δράσεων με ετοιμότητα άμεσης απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους δημόσιας υγείας. 

Αδυναμίες – Ελλείψεις στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Τα επιστημονικά αντικείμενα του Οργανισμού έχουν σχεδιαστεί με "καθετοποιημένη" λογική, στοιχείο 

που έχει μεταφερθεί και στην υποστήριξή τους από ΤΠΕ. Ο σχεδιασμός αυτός επιχειρησιακά 

υλοποιείται με ροές εργασίας και διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων από μικροσυστήματα 

διαχείρισης στοιχείων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, χωρίς οριζόντια συνέργεια μεταξύ αυτών. 

                                                       
35 Κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας αρχείων/συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης & αναλύσεων: 
Ν. 3204/2003 ΦΕΚ 296 Α΄/23-12-2003, Ν. 3402/2005 ΦΕΚ 258 Α’/17-10-2005, Ν. 3370/2005 ΦΕΚ 176 Α’/11-7-2005, Π.Δ. 
1233/6-10-1981, Ν. 2889/2001 ΦΕΚ 37 Α΄/2-3-2001, ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ΦΕΚ 3282 Β’ 2017, Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.61438 
ΦΕΚ 1853 Β’ 2015, Υ1.Γ.Π.114971/ΦΕΚ Β’ 388/18-2-2014, ΚΥΑ 3172 ΦΕΚ 197 Α’ 2003, Υ4γ/οικ.121672/08.09.2009 ΦΕΚ 
2001 Β΄, Υ4γ/οικ.11345/17-2-2011 ΦΕΚ 261 Β’, κ.α. 
36 Ορισμός Κρίσιμης Υποδομής: Υποδομή μεγάλης κλίμακας η υποβάθμιση, διακοπή ή δυσλειτουργία της οποίας έχει 
σοβαρή επίπτωση στην υγεία, ασφάλεια ή ευμάρεια των πολιτών ή στην ομαλή λειτουργία της διοίκησης ή της 
οικονομίας. 
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Πρακτικά, οι εσωτερικές δομές του παράγουν πρωτογενώς, συλλέγουν και διαχειρίζονται προσωπικά 

ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεδομένα δεικτών για συγκεκριμένα νοσήματα, στοιχεία 

αναλύσεων, μοριακών ελέγχων, δοκιμών, στοιχεία που προκύπτουν από την διαχείριση υλικών (π.χ., 

εμβολίων, αίματος και προϊόντων του), τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης με συγκεκριμένου σκοπού 

βάσεις δεδομένων, χωρίς αυτές να διαλειτουργούν με αυτόματο τρόπο (π.χ., συσχέτιση στοιχείων 

ασθενή με HIV και ηπατίτιδα Β). Σημειώνεται δε ότι σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα τελικός 

χρήστης αυτών είναι στελέχη του Οργανισμού, χωρίς αυτά να προσφέρουν εξατομικευμένες 

υπηρεσίες προς τον Πολίτη, M2M (machine-to-machine) ψηφιακές υπηρεσίες, ή έστω μία 

ενημερωτικού χαρακτήρα παράθεση ηλεκτρονικών δεδομένων δεικτών προς τους επαγγελματίες 

υγείας ή τις διοικητικές δομές («ανοικτά δεδομένα»), παρά μόνο στοιχεία μελετών που δημοσιεύονται 

σε μη επαναχρησιμοποιήσιμη ηλεκτρονική μορφή σε ενημερωτικά δελτία (μορφότυπος .pdf). 

Επιχειρώντας μία αντιπροσωπευτική παράθεση των χρησιμοποιούμενων ψηφιακών υπηρεσιών και 

εφαρμογών πληροφορικής (σημ: τα παρακάτω αποτελούν αντιπροσωπευτικές δράσεις με υποστήριξη 

πληροφορικών συστημάτων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημιουργίας του παρόντος και όχι η πλήρης 

παράθεση χρήσης ΤΠΕ για όλο το επιστημονικό αντικείμενο), ο Οργανισμός διαχειρίζεται: 

 αρχεία κρουσμάτων για διάφορα λοιμώδη νοσήματα: για την επιδημιολογική επιτήρηση 
αυτών χρησιμοποιείται το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων37 (ΣΥΔΝ), το οποίο 
πλαισιώνεται από συμπληρωματικά συστήματα επιτήρησης όπως το Σύστημα Παρατηρητών 
Νοσηρότητας38 στην ΠΦΥ (Sentinel) και το Σύστημα Εργαστηριακής Επιτήρησης (ΣΕΕ), όπως 
αυτά έχουν οριστεί και επικαιροποιούνται από το ΚΕΕΛΠΝΟ, 

 ειδικά για την HIV λοίμωξη, πραγματοποιείται επιδημιολογική επιτήρηση μέσω συστήματος 
υποχρεωτικής δήλωσης και εποπτείας χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων, κατ΄ εφαρμογή 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS 2008 - 201239, 

 ειδικά για τις νεοπλασίες, το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (EAN) είναι o επίσημος μηχανισμός 
συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με τις νεοπλασίες 
στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο 2011–201540, 

 ειδικά για τις ηπατίτιδες, πραγματοποιείται επιδημιολογική επιτήρηση της χρόνιας ηπατίτιδας 
B και C μέσω μελέτης Cohort του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας, 

 στοιχεία αναλύσεων – δοκιμών (Τομείς Μικροβιολογίας), εφαρμόζοντας πιστοποιημένες 
αναλύσεις που αφορούν: α) Μικροβιολογικές δοκιμές ΜΔ-22 Ορολογική Τυποποίηση 
Σαλμονελλών, ΜΔ-24 Έλεγχος ευαισθησίας σε αντιβιοτικά, β) μοριακές δοκιμές ΜΔ-26 
Τυποποίηση Εντεροβακτηριακών-PFGE , ΜΔ-27 Μέθοδος PCR VTEC (ΕΚΑΣΣ-ΕΣΔΥ), 

 στοιχεία μικροβιολογικού και μοριακού ελέγχου περιβαλλοντικών δειγμάτων νερού και άλλων 
περιβαλλοντικών δειγμάτων για την ανίχνευση βακτηρίων Legionella spp., την ταυτοποίηση 

                                                       
37 Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης: http://www.keelpno.gr/el-
gr/επιδημιολογικάστατιστικάδεδομένα/σύστημαυποχρεωτικήςδήλωσης.aspx  
38 Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας (Sentinel): http://www.keelpno.gr/el-
gr/επιδημιολογικάστατιστικάδεδομένα/σύστημαπαρατηρητώννοσηρότηταςsentinel.aspx  
39 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 – 2012: 
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Διοικητική%20Διάρθρωση/HIV/drasiaids0812.pdf  
40 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015: http://www.epaac.eu/from_heidi_wiki/Greece_-
_National_Cancer_Plan_2011-2015,_Greek.pdf 

http://www.keelpno.gr/el-gr/επιδημιολογικάστατιστικάδεδομένα/σύστημαυποχρεωτικήςδήλωσης.aspx
http://www.keelpno.gr/el-gr/επιδημιολογικάστατιστικάδεδομένα/σύστημαυποχρεωτικήςδήλωσης.aspx
http://www.keelpno.gr/el-gr/επιδημιολογικάστατιστικάδεδομένα/σύστημαπαρατηρητώννοσηρότηταςsentinel.aspx
http://www.keelpno.gr/el-gr/επιδημιολογικάστατιστικάδεδομένα/σύστημαπαρατηρητώννοσηρότηταςsentinel.aspx
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Διοικητική%20Διάρθρωση/HIV/drasiaids0812.pdf
http://www.epaac.eu/from_heidi_wiki/Greece_-_National_Cancer_Plan_2011-2015,_Greek.pdf
http://www.epaac.eu/from_heidi_wiki/Greece_-_National_Cancer_Plan_2011-2015,_Greek.pdf
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του είδους με οροτυπία, την τυποποίηση και την τυχόν επιδημιολογική τους συσχέτιση (Κέντρο 
Αναφοράς Λεγεώνας Νοτίου Ελλάδος), 

 στοιχεία που αφορούν την διαχείριση εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων, 
έχοντας την ευθύνη της φύλαξης, συντήρησης, διακίνησης και διάθεσης αυτών των προϊόντων 
προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, 

 στοιχεία πιστοποιημένων αναλύσεων κατ’ εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
αντιμετώπιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ»» και της ΥΑ Υ1.Γ.Π.114971/ΦΕΚ Β 388/18-2-2014 που 
αφορούν: α) Μικροβιολογικές δοκιμές 1 (έλεγχος αντοχής ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (ΜΔ-
24)), β) μοριακές δοκιμές 2 (ανίχνευση γονιδίων που κωδικοποιούν για τις β-λακταμάσες με 
PCR σε εντεροβακτηριακά (ΜΔ-25), Τυποποίηση εντεροβακτηριακών με Ηλεκτροφόρηση 
Περιοριστικών Θραυσμάτων Χρωμοσωμικού DNA σε παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο (ΜΔ-26)), γ) 
Ηλεκτρονική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής (WHONET) (Εργαστήριο Μελέτης 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής), 

 στοιχεία που αφορούν την παρασκευή, αποστείρωση, διενέργεια δοκιμών απόδοσης και 
συντήρηση των θρεπτικών υλικών και αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
όλων των δοκιμών/αναλύσεων, καθώς καθαρισμό & αποστείρωση υλικών-εξοπλισμού - 
αναλωσίμων, καθώς και για την αποστείρωση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς 
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17025:2005, και σε συμμόρφωση με το ISO 11133:2014 όσον αφορά την προετοιμασία και τον 
έλεγχο της απόδοσης των θρεπτικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση των 
μικροβιολογικών δοκιμών. 

Τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των περισσοτέρων εκ των παραπάνω εδράζονται σε καλά 

ορισμένες διαδικασίες και ροές εργασίας. Σημειώνεται ότι για εκείνες των αναλύσεων / 

μικροβιολογικών και μοριακών δοκιμών έχει ληφθεί σχετική πιστοποίηση, ενώ σε δύο περιπτώσεις 

έχουν ληφθεί άδειες από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με χρήση 

εντύπων ή/και ψηφιοποιημένων πρωτοκόλλων. Όμως, όσον αφορά την διαχείριση της συλλεγόμενης 

ψηφιακής πληροφορίας γι’ αυτές τις δραστηριότητες προκύπτουν οι παρακάτω αδυναμίες: 

 η μέθοδος συλλογής των ορισθέντων σε αυτά τα συστήματα επιτήρησης στοιχείων νοσημάτων 
και διαχείρισης αναλύσεων/δοκιμών ποικίλει, περιλαμβάνοντας τη συλλογή/αποστολή 
έντυπων δελτίων μέσω ταχυδρομείου, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), με τη χρήση ειδικού 
σκοπού εφαρμογών για υπολογιστές γραφείου (desktop apps) με περιβάλλον μη φιλικό για τον 
τελικό χρήστη, και σε ελάχιστες περιπτώσεις με εξειδικευμένες εφαρμογές ειδικού σκοπού με 
αυτόματη καταγραφή στοιχείων, με επακόλουθο το μεγάλο διαχειριστικό κόστος (σε 
ανθρωποπροσπάθεια και πόρους), 

 η έλλειψη κωδικοποιήσεων και ενιαίας μεθοδολογίας συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη την επίτευξη διαλειτουργικότητας Μ2Μ με άλλα 
ετερογενή πληροφοριακά συστήματα (IMS, LIS, κ.α.) των συνεργαζόμενων δομών υγείας, 

 τα υπάρχοντα – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – πληροφοριακά συστήματα χαρακτηρίζονται από 
την έλλειψη διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας (με δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης), 

 ορισμένα εκ των κλειστών πληροφοριακών συστημάτων με εξιδεικευμένη λειτουργικότητα 
(συνοδευτικά οργάνων αναλύσεων) υλοποιούν συγκεκριμένες ροές εργασίας (π.χ., φύλλα 
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εργασίας αντιβιογράμματος, Pulsed Field Gel Electrophoresis, PCR, κ.α.), ή αναλύσεις (π.χ., 
χρήση απεικονιστικών συστημάτων σχετιζόμενων με υλικό αναλύσεων OSIRIS, DOLPHIN), με 
ελάχιστα εξ αυτών να έχουν επεκτάσιμη λειτουργικότητα (π.χ., WhoNet 5.6, Access DB, 
σύστημα επεξεργασίας BIONUMERICS, σύστημα διαχείρισης THESIS ERP, κ.α.). Όμως και σε 
αυτές στις περιπτώσεις, αυτά τα πληροφοριακά συστήματα δεν πληρούν τις αρχές της 
διαλειτουργικότητας και της επεκτασιμότητας, και 

 ο παραγόμενος πλούτος ψηφιακών δεδομένων (αποτελέσματα - δείκτες) δεν εφαρμόζει ενιαία 
κωδικοποίηση, ενώ δεν προσφέρονται ψηφιακές υπηρεσίες προς τρίτους, 

 για όλα τα παραπάνω δεν εφαρμόζεται ενιαία Πολιτική Ασφαλείας, ενώ δεν μπορεί σε αυτά 
να επιτευχθεί συμμόρφωση όλων με τις αναδυόμενες απαιτήσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας που δημιουργεί ο GDPR. 

Συμπερασματικά, ο Οργανισμός διατηρεί μη φιλικά για τον τελικό χρήστη, μη εξωστρεφή προς τον 

Πολίτη, ανομοιογενή στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, μη ασφαλή στη διαχείριση – πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων, και μη επεκτάσιμα πληροφορικά συστήματα, που έχουν υψηλό 

διαχειριστικό (λειτουργικό – διοικητικό) κόστος. Εξαιτίας μάλιστα αυτού του ανομοιογενούς πλατό 

τεχνολογιών, καθίσταται πολύπλοκη η δημιουργία πλάνου διαχείρισης των ψηφιακών δεδομένων 

(οδηγίες, διαδικασίες, κανόνες), των εμπλεκομένων (ρόλοι, υπευθυνότητες) και η Πολιτική Ασφαλείας 

με εμφωλιασμό σε αυτή του GDPR (οργανωτικό πλαίσιο και ρεαλιστικοί πόροι για την εφαρμογή της). 

Ακόμα και τα ορισμένα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα που αποτυπώνουν/υλοποιούν 

πιστοποιημένες διαδικασίες (κυρίως αναλύσεων και μικροβιολογικών και μοριακών δοκιμών) είναι 

μεν σύγχρονα, πλην όμως ειδικού σκοπού και βασίζονται σε κλειστά πρότυπα που τα καθιστά μη 

επεκτάσιμα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. 

Προτεινόμενη e-Health Στρατηγική του Οργανισμού 

Στόχος της e-Ηealth στρατηγικής του Οργανισμού, εντός του «Εθνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής 

υγείας»41,42 όπου αυτή δρα και αναπτύσσεται, είναι να καταδείξει στο πως ο Πολίτης, οι 

επαγγελματίες υγείας, οι συνεργαζόμενες με τον Οργανισμό δομές υγείας (δημοσίων και ιδιωτικών 

συστημάτων), οι διοικητικές δομές και άλλα συγκοινωνούντα συστήματα θα επωφεληθούν από την 

ηλεκτρονική υγεία και την επιχειρησιακή υλοποίησή της από τον Οργανισμό. Η δε αποτύπωσή της δεν 

έχει ως σκοπό να ενημερώσει για μελλοντικά έργα πληροφορικής ή για συγκεκριμένες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που θα χρησιμοποιηθούν, παρά να προϊδεάσει για αυτά 

καθορίζοντας με σαφήνεια την στρατηγική κατεύθυνση, τους κύριους στόχους και τις βασικές 

σχεδιαστικές αρχές για την υλοποίηση έργων e-Health. 

Το πλαίσιο που ακολουθείται για την δημιουργία μίας τέτοιας στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη την 

θεσμοθετημένη Στρατηγική για την Δημόσια Υγεία, το εν ισχύ κανονιστικό πλαίσιο, το αντικείμενο του 

Οργανισμού (βλ. ενότητα «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την Υποστήριξη του Επιστημονικού Έργου του 

                                                       
41 Γ. Μπασκόζος: Πρόσκληση για τη δημιουργία ενός «εθνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας»: 
http://www.2015.ehealthforum.org/στρατηγική-ηλεκτρονικής-υγείας-και-η/  
42 Οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας: http://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/oikosysthma-hlektronikhs-ygeias  

http://www.2015.ehealthforum.org/στρατηγική-ηλεκτρονικής-υγείας-και-η/
http://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/oikosysthma-hlektronikhs-ygeias
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Οργανισμού») και τις υποδομές του, είναι καλά ορισμένο και λιτό [4]. Βάσει όλων αυτών, ως στόχοι 

και σχεδιαστικές αρχές της Στρατηγικής e-Health του Οργανισμού προτείνονται: 

Οι 7 Στόχοι της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Υγείας του Οργανισμού 

 Ανθρωποκεντρική σχεδίαση: προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών "4ου ή 5ου 
επιπέδου" προς τον Πολίτη, τους επαγγελματίες υγείας, το Υπουργείο Υγείας και άλλους 
συνεργαζόμενους φορείς, 

 Ενιαία πρόσβαση: υποστήριξη του συνόλου του επιστημονικού έργου (διαδικασίες – ροές 
εργασίας) και των προσφερόμενων εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω μίας, ενιαίας (για 
όλες τις υπηρεσίες), φιλικής στην αλληλεπίδραση, πολυκαναλικής διαδικτυακής πύλης, 

 Ενιαία κωδικοποίηση – μητρώο διαλειτουργικότητας: χρήση κωδικοποιήσεων, προτύπων 
και τεχνολογιών που υποστηρίζουν την διαλειτουργικότητα, την επεκτασιμότητα, την ενιαία 
πρόσβαση και για την προσφορά υπηρεσιών Μ2Μ προς πληροφοριακά συστήματα 
διοίκησης (MIS) και τα εργαστηριακά συστήματα πληροφοριών (LIS) τρίτων, 

 Πολιτική Ασφαλείας: καθορισμός των στόχων της ασφάλειας πληροφοριών, καθώς και των 
διαδικασιών για την επίτευξή τους στη βάση μιας περιοδικά επαναλαμβανόμενης μελέτης 
για την ανάλυση και διαχείριση της επικινδυνότητας (Risk Management) που αποτυπώνει το 
αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας, την προσφερόμενη λειτουργικότητα των πληροφοριακών 
συστημάτων και το κόστος εφαρμογής της πολιτικής, σε πλήρη συμμόρφωση με τον 
επερχόμενο GDPR, 

 Εξατομικευμένη συγκατάθεσης πρόσβασης: διασφάλιση του απαραβίαστου των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και η υποστήριξη της εξατομικευμένης συγκατάθεσης 
(του πολίτη προς τρίτους) στην όποια χρήση των προσωποποιημένων δεδομένων, 

 Ανοικτά δεδομένα»: διάθεση ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων-δεικτών ως 
«ανοικτά δεδομένα», που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την παραγωγή 
μεταναλύσεων και γνώσης από την επιστημονική κοινότητα, και 

 Κρίσιμη Υποδομή: ευχέρεια μεταφοράς των υποδομών υποστήριξης ΤΠΕ μεταξύ των δύο 
βασικών κτιρίων και η ενεργοποίηση/ηλεκτρονική υποστήριξη ομάδων δράσεων σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων (C4I). 
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Σχεδιαστικές αρχές 

Τα έργα e-Health (& οι ΤΠΕ γενικότερα που τα υποστηρίζουν) του Οργανισμού οφείλουν να 

προκρίνουν: 

 την προσβασιμότητα για όλους και την ευχρηστία, διαθέτοντας μηχανισμούς διασφάλισης 
της υιοθέτησης των αρχών της «Σχεδίασης για Όλους», ώστε οι παραγόμενες υπηρεσίες να 
είναι εύχρηστες και προσβάσιμες από το μέγιστο δυνατό σύνολο πολιτών 
(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων) και λειτουργήσιμες 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης με ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής, 

 την απλούστευση, βελτιστοποιώντας υπάρχουσες διαδικασίες πριν την ψηφιοποίηση 
αυτών, προς επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, προσφέροντας προς 
τούτο τεκμηριωτική μελέτη, 

 την ασφάλεια, εμπεριέχοντας νόρμες διασφάλισης της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, της σφαίρας της ιδιωτικής ζωής και 
της ταυτότητας των πολιτών, λαμβάνοντας ρεαλιστικά μέτρα για τη μείωση των αποδεκτών 
κινδύνων σε πληροφοριακά συστήματα και υλοποιούμενες υπηρεσίες, 

 τη διαλειτουργικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες νεότερες εξελίξεις των προτύπων 
διαλειτουργικότητας και διαμοιρασμού ψηφιακών δεδομένων, που σημειώνονται τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και υιοθετώντας απαρέγκλιτα της χρήση 
επαναχρησιμοποιήσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) με τυποποιημένη 
αναφορά χρήσης αυτών, 

 την εξελιξιμότητα, υλοποιώντας μηχανισμούς εύκολης ενσωμάτωσης τυχόν εξελίξεων 
προτύπων διαλειτουργικότητας και διαμοιρασμού ψηφιακών δεδομένων που σημειώνονται 
τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 

 την ανοικτότητα, σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν το 
κατάλληλο υλικό και λογισμικό και διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
πληροφοριών με τη χρήση ανοικτών προτύπων, 

 την οικονομία κλίμακας στη χρήση εξοπλισμού πληροφορικής, και 

 τον ποιοτικό έλεγχό τους, περιλαμβάνοντας ελέγχους ορθής υλοποίησης αναφερομένων 
προτύπων, κωδικοποιήσεων, λειτουργικότητας και καλών πρακτικών υλοποίησης προς 
όφελος του Δημοσίου με την παράδοση πηγαίου κώδικα, βιβλιοθηκών και πνευματικών 
δικαιωμάτων επί των πρωτογενώς παραγόμενων συστατικών στοιχείων. 
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Επιχειρησιακοί στόχοι 

 η δημιουργία ενός ενιαίου (σε επίπεδο κωδικοποίησης, αρχιτεκτονικής, και 
αλληλεπίδρασης) ψηφιακού περιβάλλοντος για την διαχείριση των συλλεγόμενων ιατρικών 
δεδομένων και των δεδομένων αναλύσεων/μελετών και της προσφοράς για αυτά 
ψηφιακών υπηρεσιών: 

o όπου η σχεδίασή του συμμορφώνεται με σύγχρονα πρότυπα κωδικοποίησης, 
σχεδιασμού, ευχρηστίας και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, διαλειτουργικότητας 
και επεκτασιμότητας, αξιοποιώντας state of the art τεχνολογικές προσεγγίσεις και 
λύσεις, 

o εκ σχεδιασμού θα διασφαλίζει το απαραβίαστο των συλλεγόμενων ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων και την ευχέρεια διαγραφής τους που θα δημιουργηθεί από 
το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο προστασίας τους (GDPR) 

o προκρίνει την εύκολη εξαγωγή και διάθεση «ανοικτών δεδομένων», 
o όπου τα σύνολα δεδομένων είναι υψηλής ποιότητας και μπορούν να υποδείξουν 

τάσεις σε θέματα Δημόσιας Υγείας και να ενημερώσουν βάσει πρωτοκόλλων την 
Πολιτική Ηγεσία 

 η υποστήριξη ενός φιλικού και ελκυστικού ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας όπου: 
o ο εργαζόμενος (σε περιπτώσεις εργασιών που δεν απαιτείται η φυσική παρουσία σε 

συγκεκριμένο χώρο) μπορεί να λειτουργήσει σε οιοδήποτε σταθμό εργασίας με τις 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: ύπαρξη σύνδεσης διαδικτύου και σύγχρονη 
έκδοση φυλλομετρητή (browser) 

o η ανθρωποπροσπάθεια εφαρμόζεται κυρίως σε εργασίες που είναι λιγότερο εύκολο 
να υπάρξει πλήρης αυτοματοποίηση, προς προστασία των θέσεων εργασίας. 

 

Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής (των αρχών και των στόχων της) εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, οι βασικότεροι εκ των οποίων μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω: 

 την δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας με επιχειρησιακό στόχο την 
εφαρμογή της και στο πλαίσιο αυτής τον συντονισμό, σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση 
έργων προαγωγής, εναρμόνισης και σχεδιασμού προτύπων, μεθοδολογιών συλλογής και 
επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, εξωστρεφών ή εσωστρεφών ψηφιακών υπηρεσιών και 
άλλων εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας, 

 την προθυμία αναδιοργάνωσης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων διαδικασιών και ροών 
εργασίας με στόχο την απλοποίησή τους και την τυποποίησή τους, 

 τον εμπλουτισμό του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού ώστε η στρατηγική 
να είναι εφαρμόσιμη, και να μπορεί να επικαιροποιείται από πόρους που εισρέουν στο πλαίσιο 
συμμετοχής από χρηματοδοτικά πλαίσια της ΕΕ και εθνικά για την έρευνα και την καινοτομία, 

 την συνεχιζόμενη κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων για την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων και αποδοτικότερης αξιοποίησης ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου 
ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας, 

 τη συνέργεια με το Υπουργείο Υγείας, τις συνεργαζόμενες διοικητικές δομές και δομές υγείας 
και κάθε άλλο συσχετιζόμενο με αυτή τη στρατηγική. 
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Θετικές Συνέπειες και Παραδείγματα Εφαρμογής 

Όπως αναφέρθηκε, η τυποποιημένη αποτύπωση των εσωτερικών διαδικασιών του επιστημονικού 

αντικειμένου του Οργανισμού αποτελεί έναν εκ των βασικών προαπαιτούμενων για τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή της προτεινόμενης Στρατηγικής. Η 

εφαρμογή αυτή δεν τροποποιεί μόνο τον τρόπο υποστήριξης των διαδικασιών και της διαχείρισης των 

ψηφιακών δεδομένων ως ένα διαφορετικό εργαλείο (μία πύλη έναντι πολλών ανομοιογενών 

πληροφοριακών συστημάτων), προς όφελος της ευχρηστίας, της αποδοτικότητας και της 

διαλειτουργικότητας. Μεταβάλλει γενικότερα την αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων εντός και εκτός του 

Οργανισμού (π.χ., σε δομές Υγείας), με την γενίκευση και απλούστευση των ροών εργασίας τους, και 

στη συνέχεια με την ψηφιοποίησή τους και την βέλτιστη αξιοποίηση των υπολογιστικών συστημάτων 

και των τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα λοιπόν με την ορατή οικονομία κλίμακας και την εξοικονόμηση 

ανθρωποπροσπάθειας (λόγω της απλούστευσης), η προσφορά ενός ενιαίου περιβάλλοντος 

διαχείρισης των συλλεγόμενων από τον Οργανισμό ψηφιακών δεδομένων δύναται να αποτελέσει 

καταλύτη σημαντικής μείωσης κόστους λόγω: 

 της επαναχρησιμοποίησης βασικών δομικών στοιχείων στις περισσότερες διαδικασίες, και 

 την «απεξάρτησης» από κλειστά και με υψηλό κόστος επέκτασης πληροφορικά συστήματα, τα 
οποία μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα «ανοικτού κώδικα» εφάμιλλης λειτουργικότητας 

Ο σχεδιασμός αυτός, εφαρμοζόμενος και έχοντας ως αποτέλεσμα την διάθεση νέων εξωστρεφών 

υπηρεσιών προς τον Πολίτη και προς τρίτους, μεταβάλει και τον δικό τους τρόπο εργασίας. Με την 

υιοθέτηση της προτεινόμενης στρατηγικής πιθανά θα ωφεληθούν: 

Ωφελούμενοι Συνέπεια 

Οργανισμός δημιουργία ομοιόμορφου, φιλικού, ασφαλούς και πολυκαναλικού τρόπου 

διαχείρισης διαδικασιών και δεδομένων 

μοναδιαία συσχέτιση των ιατρικών δεδομένων και εξαγωγή νέας γνώσης σε 

επίπεδο Φακέλου Υγείας Πολίτη (επιτηρούμενα ή μη νοσήματα/καταστάσεις 

υγείας, στοιχεία αιμοεπαγρύπνησης, κ.α.), τηρουμένων όλων των 

διασφαλίσεων περί προστασίας τους και παροχής επιπέδων εμπιστευτικότητας 

με διαχειριστή τον ίδιο τον Πολίτη 

δημιουργία μεγάλου εύρους συσχετίσεων των ανωνυμοποιημένων δεδομένων 

(νοσημάτων, καταστάσεων υγείας, αναλύσεων, μικροβιολογικών και μοριακών 

ελέγχων, στοιχείων αιμοεπαγρύπνησης, στοιχείων διαχείρισης εμβολίων, κ.α.) 

με άλλα σύνολα δεδομένων (ανοικτά ή ανωνυμοποιημένα) για εξαγωγή νέας 

γνώσης 

δημιουργία ημιαυτοματοποιημένων διαδικασιών και συνοδευτικών ψηφιακών 

υπηρεσιών αποτύπωσης δεικτών, υποβολής ή δημοσιοποίησης στοιχείων με 

καλά ορισμένη μορφή 
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σημαντική μείωση του κόστους προμήθειας/συντήρησης εξοπλισμού 

υπολογιστικών συστημάτων για τον τελικό χρήστη και συνοδευτικών 

εμπορικών εφαρμογών με την προώθηση open source τεχνολογιών 

αύξηση του κόστους προμήθειας/συντήρησης εξοπλισμού υπολογιστικών 

συστημάτων για την υποστήριξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών με 

πανελλαδική κάλυψη 

αύξηση του κόστους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη των 

νέων αναγκών (εσωτερικών και εξωτερικών) με πανελλαδική κάλυψη 

Πολίτης προσφορά ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων Φακέλου 

Υγείας Πολίτη και διαχείρισης επιπέδων εμπιστοσύνης στην πρόσβαση σε αυτά 

προς κάθε τρίτο 

εξατομικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες ιατρικής συμβουλευτικής  

Επαγγελματίες 

υγείας 

προσφορά ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων ασθενών 

Φακέλου Υγείας Πολίτη 

Δομές υγείας προσφορά ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων ασθενών 

Φακέλου Υγείας Πολίτη 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ανθρωποπόρων στη διαδικασία 

πρωτογενούς συλλογής ιατρικών στοιχείων (από «καταχωρητές») 

προσφορά υπηρεσιών πρόσβασης σε αποτελέσματα μελετών, αναλύσεων, 

ερευνών σε καλά ορισμένους δείκτες, και νέους που θα προκύψουν από τις 

συσχετίσεις των ανωνυμοποιημένων δεδομένων (νοσημάτων, καταστάσεων 

υγείας, αναλύσεων, μικροβιολογικών και μοριακών ελέγχων, στοιχείων 

αιμοεπαγρύπνησης, στοιχείων διαχείρισης εμβολίων, κ.α.) με άλλα σύνολα 

δεδομένων (ανοικτά ή ανωνυμοποιημένα) 

δυνατότητα αξιοποίησης Μ2Μ προσφερομένων υπηρεσιών (π.χ., Φακέλου 

Υγείας Πολίτη) 

Διοικητικές 

δομές 

προσφορά υπηρεσιών αυτοματοποιημένης ενημέρωσης 

προσφορά υπηρεσιών προεκτίμησης επιπτώσεων σε εφαρμογή μοντέλων 

πολιτικής για την Δημόσια Υγεία 

Κυκλική Οικονομία 

Πανεπιστήμια – 

Ερευνητικά 

Κέντρα 

η εκ σχεδιασμού υιοθέτηση προτύπων καθιστά αναγκαία και ωφέλιμη (“win-2-

win”) την συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και με Ερευνητικά Κέντρα με 

επιστημονικές περγαμηνές σε θέματα Δημόσιας Υγείας και e-Health, αλλά και 

με διάφορους άλλους φορείς του Δημοσίου με σχετική σε πτυχές εφαρμογής 

της στρατηγικής e-Health τεχνογνωσία (π.χ., Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, 

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών). Με την προσέγγιση των 
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συνεργασιών, καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών – αναπτυξιακών χρηματοδοτούμενων 

δράσεων, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ., μεταδιδακτορικές, 

μεταπτυχιακές, προπτυχιακές εργασίες) εφόσον ο Οργανισμός προετοιμάσει 

το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. 

Κτηματαγορά η διάθεση στοιχείων μελετών/αναλύσεων μολυσματικών παραγόντων σε 

συγκεκριμένες περιοχές δύναται να μεταβάλλει (θετικά ή αρνητικά) τιμές 

ακινήτων 

ΕΚΑΠΥ η χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και προδιαγραφών για την 

αυτοματοποιημένη εισαγωγή ψηφιακών δεδομένων από όργανα 

μετρήσεων/αναλύσεων μεταβάλει τις ζητούμενες προδιαγραφές κατά την 

προμήθεια αυτών 

Ελληνικός 

Οργανισμός 

Ανακύκλωσης 

οι μέθοδοι και οι δείκτες αποτίμησης κινδύνου από μικροοργανισμούς στα 

σκουπίδια συσχετιζόμενοι με τις πρακτικές ανακύκλωσης σε συνθήκες 

ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την υγεία ομάδων του πληθυσμού 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι: 

 η συμμόρφωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων με τις απαιτήσεις για την προστασία 
της ιδιωτικότητας που θα δημιουργήσει η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τροποποιεί θεμελιωδώς τη διασφάλιση του απορρήτου των 
ιατρικών δεδομένων (σημ.: με την εισαγωγή νέων αρχών όπως “το δικαίωμα να λησμονηθούν”, 
το δικαίωμα συγκατάθεσης στη πρόσβαση και χρήση και νέες υποχρεώσεις κοινοποίησης), 
στοιχείο που διαμορφώνει μία νέα αντίληψη για το ποιος θεωρείται κάτοχος και διαχειριστής 
των συλλεγόμενων ψηφιακών δεδομένων. Συνεπεία της υποχρεωτικής εναρμόνισης με την 
GDPR, απαιτείται η προμήθεια νέων, ή η ανανέωση υπαρχόντων εν λειτουργία κλειστών 
συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα Κέντρα Δεδομένων των διαφόρων δομών Υγείας 
(δημοσίων και ιδιωτικών), τα οποία ενδεχομένως θα μετεξελιχθούν για χρήση του cloud.  

 Παράλληλα με αυτή την εναρμόνιση, η διάθεση ολοένα και περισσότερων διαλειτουργικών 
πληροφοριακών συστημάτων που θα λειτουργούν μέσω φυλλομετρητή, θα μειώνει την 
ανθρωποπροσπάθεια για την συντήρηση αυτών σε δομές υγείας που θα πραγματοποιούνται 
με υπεργολαβία «outsource» προς το δημόσιο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΕΔΕΤ, κ.α.) ή τον ιδιωτικό τομέα 
(εταιρείες πληροφορικής). Ως συνέπεια, το έμπειρο προσωπικό των συνεργαζόμενων δομών 
Υγείας με καθήκοντα σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και συντήρησης έργων e-Health 
και των υποστηρικτικών σε αυτά πληροφοριακών συστημάτων, που ενδεχομένως θα 
αποδεσμευτεί, μπορεί να αξιοποιηθεί – μέσω εφαρμογής της κινητικότητας – στον Οργανισμό. 

 Η εγγενής διαλειτουργικότητα θα αξιοποιήσει τα «Μεγάλα δεδομένα», βοηθώντας σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο την Έρευνα Συγκριτικής Αποτελεσματικότητας 
(Comparative Effectiveness Research - CER43), αναλύοντας κριτικά τα μεγάλα σύνολα 

                                                       
43 Comparative effectiveness research: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_effectiveness_research 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_effectiveness_research
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δεδομένων που περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, πρωτίστως τα 
αποτελέσματα των θεραπειών και δευτερευόντως το κόστος αυτών [5]. 

Πλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ καθιστούν εύκολη και ίσως αναγκαία, για λόγους 

ευκολότερης διαχείρισης, τη διασπορά των προσωπικών δεδομένων υγείας και της διαχείρισης 

υπηρεσιών και υλικών υγείας, ώστε τα παραγόμενα δεδομένα να τυγχάνουν διαχείρισης από 

διαφορετικά διαλειτουργικά συστήματα. Αυτή η διασπορά από μόνη της μειώνει τον κίνδυνο 

υπερσυγκέντρωσης δεδομένων, που είναι κοστοβόρα και παράγοντας κινδύνου αναφορικά με το 

απόρρητο των στοιχείων. Προς τούτο, η καλά ορισμένη και διακριτή διαχείριση των δεδομένων μέσω 

Μητρώου Διαλειτουργικών Υπηρεσιών στο εύρος εφαρμογής υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είναι 

όχι μόνο συμβατή με την προτεινόμενη στρατηγική αλλά και προκρινόμενη από αυτήν. Ως ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα σχεδιασμού των σχετιζόμενων με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και 

τον Φάκελο Υγείας Πολίτη, μέσω μίας «ορθολογικής κατάτμησης» σε διακριτά υποσύνολα, προκύπτει 

η παρακάτω διαχείριση ανά Οργανισμό: 

 

 των προσωπικών στοιχείων με ιστορικότητα (ΑΜΚΑ) και περιληπτικού ηλεκτρονικού φακέλου 
(ΑΗΦΥ), με διαχειριστή τον ΕΟΠΥΥ, 

 του πλήρους ιατρικού ιστορικού (Φάκελος Υγείας Πολίτη), που περιλαμβάνει αποτελέσματα 
κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, δεδομένα εξετάσεων ανακτώμενα από ιατρικά 
μηχανήματα, στοιχεία επιτηρούμενων (και τυχόν άλλων) νοσημάτων, καταστάσεων υγείας και 
διαγνώσεων με ιστορικότητα, με διαχειριστή τον ΕΟΔΥ, 

 τα συσχετιζόμενα με τη διάγνωση στοιχεία συνταγογράφησης με ιστορικότητα, με διαχειριστή 
την ΗΔΙΚΑ, 

 τις συσχετιζόμενες απεικονιστικές εξετάσεις (π.χ., ακτινογραφίες, αξονικές ή μαγνητικές 
τομογραφίες, υπέρηχοι), ηχοκαρδιογραφήματα, ενδοσκοπικές εξετάσεις, 



24 
 

ηλεκτροκαρδιογραφήματα και άλλα στοιχεία εικόνας – ήχου (multimedia), με διαχειριστή τον 
ΕΟΔΥ ή τη δομή υγείας όπου πραγματοποιήθηκε η εξέταση, 

 τα στοιχεία λογιστικής και διοικητικής παρακολούθησης που σχετίζονται με την επίσκεψη - 
νοσηλεία του ασθενούς, διαχειριστής των οποίων είναι η δομή υγείας / ιατρός, 

 τα στοιχεία σχετιζόμενου ασφαλιστικού φορέα, διαχειριστής των οποίων είναι οι ασφαλιστικοί 
φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), 

 τα στοιχεία σχετικά με τη φυσική υγεία διαχειριστής των οποίων είναι ο ίδιος ο ασθενής ή 
άλλος, 

 των επιπέδων πρόσβασης σε όλα τα παραπάνω, διαχειριστής των οποίων είναι ο Πολίτης 
(ασθενής) μέσω ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ΕΟΔΥ. 

Επί λογος 

Οι ΤΠΕ εφαρμόζονται αρκετά χρόνια στα συστήματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο 

να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να ξεκλειδώσουν την καινοτομία στις αγορές 

υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε όλη την ΕΕ καταδεικνύεται ότι αυτή η υπόσχεση 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτη [10]. Παρόλα αυτά η προσμονή για τρόπους μέσω των 

οποίων ο Πολίτης (ασθενής) αποκτά πρόσβαση σε ασφαλέστερες, ανθρωποκεντρικές και 

αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας παραμένει ισχυρή, ενώ η πρόκληση είναι αυτοί 

να υλοποιηθούν μέσω βιώσιμων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας. Η χρήση, και κυρίως η εμβάθυνση στις 

διαδικασίες των επιστημονικών δραστηριοτήτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, δείχνει ότι η ηλεκτρονική υγεία και 

γενικότερα οι ΤΠΕ δεν έχουν αξιοποιηθεί αποδοτικά στον Οργανισμό. Το συμπέρασμα αυτό είναι 

συμβατό με διδάγματα από τη διεθνή εμπειρία που δείχνουν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα 

της υγείας απαιτεί στρατηγική και ολοκληρωμένο πλάνο δράσης, η οποία δρα και αναπτύσσεται εντός 

ενός γενικότερου πλαισίου που καθορίζεται από τα Θεσμικά Όργανα της Πολιτείας, αξιοποιώντας τα 

όποια επιχειρησιακά πλεονεκτήματα υπάρχουν.  

Στην προτεινόμενη στο παρόν e-Health στρατηγική του Οργανισμού επιχειρείται να χρησιμοποιηθούν 

αρκετά καινοτόμα στοιχεία: η Ανθρωποκεντρική Σχεδίαση, η φιλική, προσβάσιμη και ενιαία 

αλληλεπίδραση, και το επαυξημένο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Παράλληλα, η εκ 

σχεδιασμού υποστήριξη της διαλειτουργικότητας με αξιοποίηση ενιαίων κωδικοποιήσεων και 

ανοικτών προτύπων, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προστιθέμενης αξίας για το μέλλον, καθώς τα 

«ανοικτά δεδομένα» θα ξεκινήσουν να παράγουν νέα γνώση. Οι σύγχρονες ανάγκες αντιμετώπισης 

κυβερνοεπιθέσεων και άλλων κινδύνων, και η αναγκαία παραγωγική λειτουργία των περισσότερων 

ψηφιακών υπηρεσιών σε επίπεδο άμεσης ετοιμότητας για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

καθιστούν αναγκαίο τον χαρακτηρισμό του ως «Κρίσιμη Υποδομή». Προς τούτο, η πρόταση για 

δημιουργία νέας επιχειρησιακής δομής για την υλοποίηση της (Γενική Διεύθυνση και Κέντρο 

Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικής Υγείας), ο εμπλουτισμός του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του 

Οργανισμού ώστε να προσφέρονται εργαλεία και συνθήκες για να είναι η στρατηγική εφαρμόσιμη, 

και προσέλκυση έμπειρου δυναμικού μέσω Κινητικότητας αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε 

αυτή να εφαρμοστεί με πλήρη και αποτελεσματικό τρόπο.  
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Παρα ρτήμα Α: Γενίκή  Δίεύ θύνσή Ηλεκτρονίκή ς Υγεί ας 

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας (ΓΔΗΥ) του Οργανισμού έχει ως κύριο επιχειρησιακό στόχο 

τον συντονισμό, σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων προαγωγής, εναρμόνισης και 

σχεδιασμού προτύπων, μεθοδολογιών συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, και 

υλοποίησης φιλικών προς τον τελικό χρήστη (π.χ., Πολίτης, επαγγελματίες υγείας, δυναμικό 

οργανισμού, επιστημονική κοινότητα, πολιτικοί ιθύνοντες) ψηφιακών υπηρεσιών e-Health, ώστε όλα 

αυτά τα δομικά στοιχεία να λειτουργούν εναρμονισμένα στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών για την 

Δημόσια Υγεία και την Ηλεκτρονική Υγεία, και της στρατηγικής e-Health του Οργανισμού. Αποτελώντας 

τον επιχειρησιακό βραχίονα της e-Health στρατηγικής, η ΓΔΗΥ εισηγείται την αναθεώρηση και τον 

εμπλουτισμό της, με στόχο την υιοθέτηση ανανεωμένων κανονιστικών πλαισίων, νέων εκδόσεων 

προτύπων και καλών πρακτικών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των προσφερόμενων ψηφιακών 

υπηρεσιών και ΤΠΕ, ώστε η διάθεσή τους να ευθυγραμμίζεται με τους οργανωτικούς και 

επιχειρησιακούς στόχους του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΔΗΥ: 

 είναι αρμόδια για: 
o την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες αυτών με τρόπο ανοικτό, 

συστηματικό, οργανωμένο, βάσει των επιλεχθέντων προτύπων (Εθνικών και διεθνών) 
και καλών πρακτικών, 

o την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών, των πληροφοριακών 
συστημάτων και των υποδομών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 

o την υιοθέτηση ανοικτών (Εθνικών και διεθνών) προτύπων, και βέλτιστων πρακτικών 
στη χρήση των ΤΠΕ, 

 μεριμνά για:  
o την παραγωγική λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών τρίτων και εφαρμογών τρίτων,  
o την οργάνωση, τον συντονισμό και την ενημέρωση των ψηφιακών δεδομένων από 

πληροφοριακά συστήματα τρίτων 
o την εν γένει υποστήριξη μέσω ψηφιακών υπηρεσιών τρίτων και εφαρμογών τρίτων της 

διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού, 

 διαχειρίζεται, οργανώνει, συντονίζει και χρονοπρογραμματίζει έργα ΤΠΕ, 

 στο πλαίσιο συμμετοχής σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά χρηματοδοτούμενα έργα, 
συμμετέχει στην μελέτη και συνδιαμόρφωση μεθόδων/προτύπων/τεχνικών λύσεων, τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών, 

 επιμελείται και υποβάλλει σε ετήσια βάση απολογισμό δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα με τον κύριο στόχο της, η ΓΔΗΥ δρα ως κρίσιμη υποδομή Εθνικής χρήσης, μεταφέροντας 

σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό στο «Κέντρο Επιχειρήσεων 

Ηλεκτρονικής Υγείας» (ΚΕΗΥ). Το ΚΕΗΥ δρα βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που ορίζονται και 

εφαρμόζονται με ευθύνη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) του Οργανισμού, με άμεση 

απόκριση σε έκτακτα γεγονότα, διαχείρισης καταστάσεων και συμβάντων που συνιστούν απειλές για 

τη Δημόσια Υγεία, και συντονίζει τη δράση του και την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ΤΠΕ του 

Οργανισμού με άλλους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας για ειδικές περιστάσεις μολυσματικών 

παραγόντων τύπου C4I (Command, Control, Coordination, Communication & Intelligence). Σε αυτό το 

πλαίσιο υποστηρίζει, με ψηφιακές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες, αποστολές ομάδων αντιμετώπισης 
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έκτακτων γεγονότων, και διασφαλίζει τη λειτουργία των επιλεγμένων ως κρίσιμων υποσυστημάτων 

του Οργανισμού. Με αυτό το ρόλο: 

 λειτουργεί με ετοιμότητα απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους Δημόσιας Υγείας, ακόμα και σε 
επίπεδο 24/7, βάσει πρωτοκόλλων εκτάκτων περιστάσεων και διαχείρισης κρίσεων, 
κατευθυντήριων οδηγιών από Εποπτεύουσες Αρχές ή/και σε συντονισμό με συνεργαζόμενους 
διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά δίκτυα, 

 εισηγείται την αναθεώρηση πρωτοκόλλων εκτάκτων περιστάσεων και διαχείρισης κρίσεων, ως 
προς το σκέλος χρήσης λύσεων ΤΠΕ 

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας - Κέντρο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικής Υγείας λειτουργεί υπό 

την εποπτεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, και αποτελείται από τις 

εξής τρεις (3) Διευθύνσεις: 

 

Ι. Διεύθυνση Υποδομών, Δικτύων και Εφαρμογών 

Αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία, υποστήριξη, συντήρηση, παραμετροποίηση και ασφαλή 

διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ που απαιτούνται για την παραγωγική λειτουργία των προσφερόμενων 

ψηφιακών υπηρεσιών και των εγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων στον Οργανισμό. Ειδικότερα έχει 

ως αντικείμενο: 

 τη διαχείριση και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, σε επίπεδο συστημάτων και 

βασικών λειτουργικών στοιχείων αυτών, του εξοπλισμού που φιλοξενεί ή χρησιμοποιεί 

ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων, κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 

επικοινωνιών, τηλεφωνικών δικτύων, μηχανημάτων εκτύπωσης, και άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ, 
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 την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των συλλεγόμενων δεδομένων χρήσης, τη λήψη και 

τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, 

 τη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων όλων των υπολογιστικών συστημάτων, 

 τη διαχείριση και τη συντήρηση των Κέντρων Δεδομένων (που εδρεύουν στα κτίρια του 

Οργανισμού, σε άλλες τοποθεσίες που αποτελούν μέρος της υποδομής τρίτων, ή εικονικών 

που δημιουργούνται και τελούν υπό την ευθύνη του Οργανισμού) για την απρόσκοπτη 

παραγωγική λειτουργία τους, 

 την ενσωμάτωση, αξιοποίηση/χρήση τηλεπικοινωνιακών υποδομών ή υποδομών κέντρων 

δεδομένων τρίτων, 

 την τεχνική αξιολόγηση υποδομών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και κάθε είδους εξοπλισμού 

ΤΠΕ, 

 την παροχή υπηρεσιών ενσύρματου και ασύρματου τοπικού δικτύου, σύνδεσης στο Διαδίκτυο 

(Internet), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικών υποδομών, κεντρικής διαχείρισης 

εκτυπώσεων, 

 την τεχνική υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών και των εφαρμογών τρίτων, την 

εγκατάσταση, συντήρηση, παραμετροποίηση και την ενημέρωση παλαιών εκδόσεων αυτών, 

 τη διαχείριση της παροχής εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, την διαχείριση 

ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση 

σε παραγωγική λειτουργία των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, των εφαρμογών 

τρίτων και σε χώρους διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων, 

 στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφαλείας: 

o την τήρηση διαδικασιών προστασίας των συλλεγόμενων ψηφιακών δεδομένων και των 

υποδομών σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης, σε επίπεδο πρόσβασης κατά την 

εγκατάσταση/χρήση κάθε είδους εφαρμογής πληροφορικής, και κατά την παροχή 

πρόσβασης μέσω κέντρων δεδομένων τρίτων που διαλειτουργούν σε επίπεδο 

συστημάτων, και κατά την παροχή πρόσβασης προς κάθε είδους εικονικού δικτύου που 

αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή υποδομές 

του Οργανισμού, 

o την προστασία των ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών τρίτων και των υποδομών ΤΠΕ 
από κακόβουλο λογισμικό ή χρήση ή επιθέσεις, 

o τον προληπτικό έλεγχο ασφάλειας, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων 

ασφαλείας σε συστήματα και υποδομές, την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων 

διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, 

o την αποτροπή κινδύνων ασφαλείας σε συστήματα και υποδομές, την ανάκαμψη από 

καταστροφές και τη διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών και των κρίσιμων 

επιχειρησιακών λειτουργιών του Οργανισμού 

 την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογών πληροφορικής, εξοπλισμού ΤΠΕ και 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων,  

 την οργάνωση και παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και επισκευής υποδομών ΤΠΕ, 

 την επιμέλεια της παράδοσης εξοπλισμού ΤΠΕ, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την συντήρηση, 

την αναβάθμιση και (τυχόν) την επισκευή σταθμών εργασίας, περιφερειακών συσκευών, 

συσκευών δικτύου και υποστηρικτικών εφαρμογών 
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ΙΙ. Διεύθυνση Υπηρεσιών 

Αρμόδια για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παραγωγική λειτουργία και την αναβάθμιση των 

προσφερόμενων από τον Οργανισμό ψηφιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα έχει ως αντικείμενο: 

 την ανάλυση και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων (user requirements): η ανάλυση 

εμπεριέχει την μελέτη της ροής των πληροφοριών, των ροών εργασίας και των εμπλεκόμενων 

ρόλων σε διαδικασίες του Οργανισμού, με τελικό στόχο την τυποποιημένη αποτύπωσή τους, 

την απλοποίησή τους και τον (επανα-)σχεδιασμό τους, 

 τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών σε υπό κατασκευή ψηφιακές 

υπηρεσίες, 

 την τυποποίηση και τον σχεδιασμό των διαφόρων επιπέδων των ψηφιακών υπηρεσιών: των 

αλληλεπιδραστικών στοιχείων, των λειτουργιών, και των δεδομένων (μοντέλων) 

 την υλοποίηση και τον πρωταρχικό έλεγχο των ενοτήτων (units) που το σύνολό τους απαρτίζει 

τις ψηφιακές υπηρεσίες, 

 την διαχείριση του μητρώου διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών, 

 την διαχείριση των βάσεων δεδομένων και της εν γένει οργάνωσης, διαχείρισης, διατήρησης, 

ασφάλειας, μετάπτωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάλυσης του συνόλου των 

συλλεγόμενων ψηφιακών δεδομένων (σε επίπεδο χρήσης αυτών), 

ΙΙΙ. Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης 

Αλληλοεπιδρά με τελικούς χρήστες για την συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων, και στο πλαίσιο 

παροχής εκπαιδευτικών δράσεων, ενώ παρακολουθεί και εισηγείται την εναρμόνιση με ανοικτά 

(Εθνικά ή διεθνή) πρότυπα, de facto πρότυπα, και καλές πρακτικές στην χρήση ΤΠΕ των 

προσφερόμενων από τον Οργανισμό ψηφιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα έχει ως αντικείμενο: 

 την συγκέντρωση, καταγραφή προβλημάτων/αιτημάτων προσφοράς και αναβάθμισης των 

προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, 

 την συλλογή και επεξεργασία απαιτήσεων για τον σχεδιασμό βέλτιστων ροών εργασίας και 

ψηφιοποίηση των 

 την οργάνωση της ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων μεταξύ του Οργανισμού και τρίτων, 

 την σχεδίαση μεθόδων, τεχνικών λύσεων, την σύνταξη τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών, 

 την κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και καλής χρήσης των παρεχόμενων ψηφιακών 

υπηρεσιών και εφαρμογών, 

 τον σχεδιασμό, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση στατιστικών και άλλων 

δεικτών σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες, προκαθορισμένα πρότυπα λειτουργίας και 

καλές πρακτικές, 

 την παρακολούθηση και συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες και Κανονισμούς και συνεργασία με εμπλεκόμενους διεθνείς και εθνικούς φορείς του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε τομείς 

τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και γενικότερα Ψηφιακής 

Πολιτικής, 
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 την αξιολόγηση της εφαρμογής προτύπων και καλών πρακτικών σε θέματα ευχρηστίας, 

προσβασιμότητας, αποδοτικής λειτουργίας, απλούστευσης διαδικασιών, 

διαλειτουργικότητας, συμβατότητας σε ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής και 

η τεκμηρίωσή τους, 

 η εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας, 

 την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στους 

εργαζομένους του Οργανισμού για την παραγωγική λειτουργία και προσφερόμενων ψηφιακών 

υπηρεσιών, 

 η γραμματειακή υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης. 
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