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Περίληψη  

Εισαγωγή: Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στα νοσοκομεία και την εγκατάσταση 

Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ), πλέον η αξιολόγησή τους είναι 

αναγκαία για τη βελτίωσή τους, όπως και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο με την εφαρμογή των ΟΠΣΥ σε διάφορους οργανισμούς, υπάρχει 

πιθανότητα να μη λειτουργούν σωστά και  όπως είναι εύλογο, χωρίς μια σωστή αξιολόγηση, διότι 

μεγάλα ποσά ξοδεύονται σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας χωρίς αποτελεσματικότητα και  

καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. 

Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης για τα ΟΠΣΥ, 

το οποίο θα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας. Το πλαίσιο αξιολόγησης 

συμπεριλάμβανε τις εξής κατηγορίες: Αποδοχή, Χρήση, Ποιότητα πληροφοριών, Ποιότητα 

Συστήματος, Ασφάλεια, Δομή και Περιβάλλον. Όλες οι κατηγορίες συσχετίστηκαν με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και μεταξύ τους, για να εκτιμηθεί που ακριβώς και σε ποιο 

βαθμό μπορούν να βελτιωθούν τα ΟΠΣΥ στους ανάλογους τομείς. 

Μεθοδολογία: Στο πλαίσιο αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική ποσοτική και 

ποιοτική μελέτη με ένα εργαλείο/ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν συνδυασμός δύο 

ερωτηματολογίων του Otieno et al., (2007), Viitanen et al., (2011) και προσθήκη επιπλέον 

ερωτήσεων. Το δείγμα αποτέλεσαν 309 επαγγελματίες υγείας από τα Δημόσια νοσοκομεία της 

Κύπρου, που είχαν εγκατεστημένο το ΟΠΣΥ, το 2017. Εφαρμόστηκε επαγωγική στατιστική με 

παραγοντική ανάλυση, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των 

κατηγοριών και οι p-τιμές, συσχετίσεων μεταξύ των κατηγοριών και των δημογραφικών και τέλος 

εφαρμόστηκαν αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης. 

Αποτελέσματα: Το πλαίσιο αξιολόγησης μετά από την παραγοντική (Factor analysis) κατέληξε 

σε 5 κατηγορίες αντί 7, όπου και ανέδειξε τις αδυναμίες του ΟΠΣΥ, των επαγγελματιών υγείας 

και της οργάνωσης. Όλες οι κατηγορίες που αξιολογήθηκαν παρουσίασαν μέτρια αποτελέσματα 

και με βάση αυτά, επισημάνθηκαν ανάλογες εισηγήσεις για βελτίωση του συστήματος, όπως η 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στα ΟΠΣΥ, η αναβάθμιση των ΟΠΣΥ και η τήρηση 

καταγραφής δεδομένων και διαδικασιών στο σύστημα. 

Λέξεις κλειδιά: Health Information Systems, Information Technology, Hospital Information 

Systems, Cyprus, DIPSA evaluation framework 
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Abstract 

 

Introduction: With the development of technology in hospitals and the implementation of 

Integrated Health Information Systems (IHIS), their evaluation is necessary for their 

improvement, as well as, the improvement of services that healthcare professionals offer. 

However, implementation of IHIS in different organizations, might not be successful without an 

efficient evaluation. A lot of money is spent to Health Information Systems without effectiveness 

and better use of their potential. 

Purpose: The main purpose of this study was the development of an evaluation framework for 

IHIS, which could improve quality of healthcare services. The framework included 7 categories: 

Acceptance, Usage, Quality of Information, System Quality, Safety, Structure and Environment. 

All factors were correlated to demographic characteristics but also to each other, to measure 

exactly where and to what extent IHIS could be improved. 

Methodology: A cross-sectional quantitative and qualitative study was carried out with a 

tool/questionnaire, which was a combination of two questionnaires of Otieno et al., 2007, 

Viitanen et al., 2011 and the addition of extra questions. The sample consisted of 309 health 

professionals from the public hospitals in Cyprus that had IHIS installed in 2017. Inductive 

statistics were applied using factor analysis, Pearson correlation between categories, correlations 

between classes and demographics and multiple regression analysis. 

Results: Following detailed analysis, only 5 categories could be clearly demonstrated, which, 

highlighted the weaknesses of IHIS, healthcare professionals and of the organization. All 

categories that were evaluated showed moderate results, and based on these results, suggestions 

for improvement were put forward such as improving the system, providing more training of 

healthcare professionals to use IHIS, upgrading of IHIS and implementing a mandatory data 

recording and processes in the system. 

Keywords: Health Information Systems, Information Technology, Hospital Information 

Systems, Cyprus, DIPSA evaluation framework 
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Ι. AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DIPSA ΣΤΑ 

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΠΣΥ) 

ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

1.1 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ) 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ), περιλαμβάνουν μια σειρά από διαφορετικά είδη 

συστημάτων όπως συστήματα ασθενών, διοικητικά συστήματα, συστήματα φαρμακείου, 

ακτινολογικά, τηλεϊατρικής και πληροφοριακά συστήματα υγείας όπως μηχανογραφημένα 

συστήματα εισόδου για τους επαγγελματίες υγείας (Sligo, Gauld, Roberts, & Villa, 2017). 

Μπορούν αλλιώς να αναφερθούν σαν Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ) και να 

περιέχουν ραδιολογικά συστήματα, έξυπνες κάρτες υγείας (Kelay et al., 2013; Sayles & 

Trawick, 2010) ή και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας όπως ορίζεται και από 

το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). Ο ορισμός πολλές φορές 

μπορεί να διαφέρει σε κάποιες λέξεις, αλλά δεν παύει να αναφέρεται σε παρόμοια συστήματα.  

Τα ΟΠΣΥ βοηθούν στην οργάνωση στο τομέα της υγείας για τη συλλογή, επεξεργασία 

και διάδοση πληροφοριών μέσα στον οργανισμό και το περιβάλλον τους (Ahmadian, Dorosti, 

Khajouei, & Gohari, 2017; Gotham, Le, Sottolano, & Schmit, 2015; Khajouei, Hajesmaeel 

Gohari, & Mirzaee, 2018; Mantas & Hasman, 2002; Sligo et al., 2017). Έχουν τη δυνατότητα να 

αυξήσουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα της φροντίδας υγείας που δίνεται στους ασθενείς 

(Otieno et al., 2007; Zakaria & Mohd Yusof, 2016). Η αποτελεσματική τεχνολογία μπορεί να 

μειώσει λάθη που γίνονται στον κλινικό χώρο, μπορεί να παρέχει υποστήριξη στους 

επαγγελματίες υγείας, να βελτιώσει τη διαχείριση/ καταμερισμό πληροφοριών (Ahmadi, Nilashi, 

Shahmoradi, & Ibrahim, 2017; Ahmadian et al., 2017; Sligo et al., 2017), να αυξήσει την 

πρόσβαση των ασθενών στις Υπηρεσίες Υγείας, φροντίδα υγείας από μακριά και να προσφέρει 

συνεχή φροντίδα. Επίσης τα ΟΠΣΥ έχουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους ασθενείς, για 

τους συγγενείς και για τους επαγγελματίες υγείας (Sligo et al., 2017). 

Ένα καλά εφαρμοσμένο ΟΠΣΥ μπορεί να παρουσιάσει τα εξής πλεονεκτήματα: Να 

μειώσει το χρόνο συλλογής σημαντικών πληροφοριών που χρειάζονται οι επαγγελματίες υγείας 

με αποτέλεσμα να γίνεται πιο αποδοτικό (C. Mason & Leong, 2016; Wyatt, 2016). Μπορεί να 

αυξήσει την ποιότητα φροντίδας εφαρμόζοντας κανονισμούς στο ΟΠΣΥ με βάση τα 
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εξειδικευμένα πρωτόκολλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες πληροφορίες από πολλούς 

επαγγελματίες υγείας ταυτόχρονα από οπουδήποτε. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να 

αποθηκευτούν με την ίδια δομή, έτσι θα μπορούν πιο εύκολα να γενικευτούν. Η ασφάλεια των 

πληροφοριών προστατεύεται με τη χρήση κωδικών ή καρτών ασφαλείας (C. Mason & Leong, 

2016). Τα ΟΠΣΥ έχουν τη δυνατότητα επίσης να βελτιώσουν τη γενική ασφάλεια των ασθενών 

με καλύτερη ταξινόμηση, πρόσβαση και καθολική χρήση των πληροφοριών (Magrabi, Ong, & 

Coiera, 2016; Mantas & Hasman, 2002). 

Μερικά μειονεκτήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στα ΠΣΥ είναι τα εξής: 

Σφάλματα που μπορούν να παρουσιαστούν είτε με μετρήσεις είτε με κατάρρευση συστήματος, 

δυσκολία στη χρήση, περιορισμένη χρήση διαχείρισης εργασιών λόγω απαγόρευσής τους από το 

σύστημα (C. Mason & Leong, 2016; Rigby & Ammenwerth, 2016) και απουσία ή χρήση 

λανθασμένων πληροφοριών σε αποφάσεις που αφορούν στην υγεία του ασθενή. Τα 

μειονεκτήματα αυτά μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα και να προκαλέσουν πρόβλημα στον 

ασθενή (Magrabi et al., 2016). Η εγκατάσταση των ΠΣΥ είναι χρονοβόρα και ακριβή, ειδικά 

όταν γίνεται η αλλαγή από τα χειρόγραφα συστήματα (Mantas & Hasman, 2002; Sligo et al., 

2017). Τέλος μπορεί να υπάρξει ολική κατάρρευση συστημάτων. Όλα τα μειονεκτήματα 

μπορούν να αποφευχθούν εφαρμόζοντας σωστά ένα καλό ΠΣΥ (C. Mason & Leong, 2016), για 

να εφαρμοστεί αυτό όμως,  είναι απαραίτητη η συντήρηση και η αναβάθμισή τους (Mantas & 

Hasman, 2002). 

1.1.2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) στα νοσοκομεία 

Μέρος του ΟΠΣΥ είναι και οι Η/Υ, οι οποίοι εμφανίστηκαν στον χώρο της υγείας πριν από την 

δεκαετία του 1960 σε μορφή διατρητών καρτελών (Punch-Card systems). Τη δεκαετία του 1960 

υπήρχε κυρίως εισαγωγή πληροφοριών και οι υπολογιστές τότε ήταν στο μέγεθος ενός δωματίου. 

Τη δεκαετία του 1970 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται τμηματικά τα πληροφορικά συστήματα και 

μπορούσαν να τυπωθούν διάφορες πληροφορίες. Για τις δεκαετίες 1980 και 1990 οι Η/Υ 

αναπτύχθηκαν σε ταχύτητα και μνήμη, όπως και εξειδικευμένα λογισμικά συγκεκριμένα για το 

χώρο της υγείας (Sayles & Trawick, 2010). 

1.1.3 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 

Ένα υποσύστημα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πληροφοριών στον τομέα της υγείας 

είναι και ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ). Σύμφωνα με τους Eugene et al., (2008), ένας 
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ΗΙΦ  "περιλαμβάνει τεκμηρίωση για την υγεία ενός ασθενούς, που καλύπτει όλες τις πτυχές της 

υγείας του που παρέχονται στο πλαίσιο της επιχείρησης". Η σημασία του ΗΙΦ έχει μεγάλη αξία, 

επειδή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών, την ασφάλεια των ασθενών και να μειώσει 

το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης (Otieno et al., 2007; Sittig, Kuperman, & Fiskio, 1999), 

επίσης η χρήση του ΗΙΦ στον κλινικό χώρο, αποτελεί μια μεγάλη πηγή πληροφοριών που 

μπορεί να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα της έρευνας, να συγκρίνει την απόδοση και να  

συμβάλλει στην έρευνα των ΠΣΥ (Reimer, Milinovich, & Madigan, 2016). Η εφαρμογή του 

ΗΙΦ στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί το πρωταρχικό βήμα (Otieno et al., 2007), αλλά 

παράλληλα και η αξιολόγηση του συστήματος είναι εξίσου σημαντική (Handayani et al., 2017; 

Otieno et al., 2007; Yusof, Kuljis, Papazafeiropoulou, & Stergioulas, 2008). 

 

1.2 Σύστημα υγείας στην Κύπρο 

Η Κύπρος είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Το Σύστημα Υγείας της Κύπρου χωρίζεται σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Η 

διαχείριση του Δημόσιου συστήματος ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και χρηματοδοτείται 

πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό (Theodorou, Charalambous, Petrou, & Cylus, 2012). Οι 

πληρωμές στον Ιδιωτικό τομέα γίνονται τις περισσότερες φορές από τις εισφορές των ασθενών ή 

μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών τους (Wouters & Kanavos, 2015). 

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016)  πρόκειται να 

αλλάξει το Σύστημα Υγείας σε Εθνικό Σύστημα Υγείας με στόχο να αντιμετωπίσει ένα ευρύ 

φάσμα προβλημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής προστασίας, την ισότητα, την 

αποτελεσματικότητα, την ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας καθώς και την ανταπόκριση και τη 

διοικητική αποτελεσματικότητα (WHO, 2015). Επίσης κατάφερε να εφαρμόσει ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας, σε δύο από τα Δημόσια νοσοκομεία στην Κύπρο 

το ΓΝΛ (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας) και το ΓΝΑ (Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου), 

(Theodorou et al., 2012).  

1.3 Πλαίσια αξιολόγησης ΠΣΥ 

Σύμφωνα με την Ammenwerth et al., (2004), “Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία που γίνεται για 

να εκτιμηθούν ή να διερευνηθούν οι ιδιότητες των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (σε σχέση 

με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση ή τη λειτουργία), το αποτέλεσμα της οποίας 
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ενημερώνει για τη λήψη μιας απόφασης όσον αφορά στο σύστημα, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.” 

Τα πλαίσια αξιολόγησης κυρίως περιγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά των ΠΣΥ τα οποία 

κατηγοριοποιούνται με σκοπό τη δημιουργία μιας δομής η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να εντοπισθούν οι παράγοντες που θα βελτιώσουν τα γενικά αποτελέσματα των συστημάτων 

(Craven et al., 2016). Μια αξιολόγηση μπορεί να είναι υποκειμενική, βασισμένη σε τυχαία 

γεγονότα, ή αντικειμενική, βασισμένη σε συστηματικά γεγονότα. Είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιούνται και οι δύο προσεγγίσεις αναλόγως των αναγκών (Brender, 2016). Άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν μια αξιολόγηση είναι το αντικείμενο της αξιολόγησης, όπως η 

χρήση, η επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα ή η οργάνωση, η μέθοδος αξιολόγησης, η οποία 

μπορεί να είναι ποιοτική, ποσοτική ή συνδυασμός τους, οι διάφοροι χρήστες (κατηγορίες των 

επαγγελματιών ή ασθενών) που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, και ο σκοπός της αξιολόγησης 

(Andargoli, Scheepers, Rajendran, & Sohal, 2017). 

1.4 Αναγκαιότητα Έργου 

Αξιολόγηση της τεχνολογίας για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο, δεν 

υπάρχει. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας έλαβε μέρος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, για την αξιολόγηση 

των τεχνολογιών υγείας, το 2006, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της ασφάλειας και της 

απόδοσης των ιατρικών συσκευών. Την ευθύνη αυτή, έχει το τμήμα εργασίας επιθεώρησης του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Theodorou et al., 2012). Ως εκ τούτου, είναι 

πραγματικά σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο να βρίσκεται σε 

συνεχή αναθεώρηση (Ahmadian, Salehi Nejad, & Khajouei, 2015) και να μελετηθούν διάφοροι 

βασικοί παράμετροί του όπως ο ανθρώπινος παράγοντας, η οργάνωση και η τεχνολογία, με 

απώτερο σκοπό να βρεθούν τρόποι βελτίωσης του συστήματος. 

1.5 Σκοπός της μελέτης 

Ο σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης για τα ΟΠΣΥ, (ΔΙΠΣΑ - 

Τεχνολογία, ανθρώπινος παράγοντας και οργάνωση) καθώς και η εκτίμηση της αλληλεπίδρασης 

των κατηγοριών τους για την γενική βελτίωση των ΟΠΣΥ. 

1.6 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Στον Πίνακα 1.6 παρουσιάζονται όλες οι υποθέσεις που προκύπτουν από τη συσχέτιση 

των μελετώμενων κατηγοριών. Όπου Χ είναι μια υπόθεση που θέτει το ερώτημα αν υπάρχει 
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στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των κατηγοριών. Για παράδειγμα: Αν η ποιότητα 

συστήματος έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ασφάλεια. 

Πίνακας 1.6: Συσχετίσεις μεταξύ κατηγοριών 

Κατηγορίες που 

επηρεάζονται 

Κατηγορίες που επηρεάζουν 

Ανθρώπινος 

Παράγοντας 

 

Τεχνολογία 

 
Οργάνωση 

Αποδοχή 

 

Χρήση 

 

Ποιότητα 

Πληροφοριών 

Ποιότητα 

Συστήματος 
Ασφάλεια Δομή Περιβάλλον 

Ανθρώπινος 

Παράγοντας 

 

Αποδοχή 

 
 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Χρήση Χ  Χ Χ Χ Χ Χ 

Τεχνολογία 

 

Ποιότητα 

Πληροφοριών 
   Χ    

Ποιότητα 

Συστήματος 
  Χ  Χ   

Ασφάλεια  Χ Χ Χ  Χ Χ 

Οργάνωση 
Δομή Χ Χ Χ Χ Χ  Χ 

Περιβάλλον Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

1.7 Περιορισμοί και οριοθετήσεις της έρευνας 

Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε είναι μόνο σε Ελληνικές και Αγγλικές πηγές.  Το πλαίσιο 

αξιολόγησης δεν περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πάρα μόνο τους 

επαγγελματίες υγείας που κάνουν χρήση των ΟΠΣΥ. Επίσης έχει εφαρμοστεί μόνο αθροιστική 

και όχι διαμορφωτική αξιολόγηση γιατί το σύστημα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Έχει γίνει 

διατομεακή μελέτη και όχι συνεχόμενη. Υπάρχουν υποκειμενικά δεδομένα τα οποία 

επεξεργάζονται μέσω ποσοτικής ανάλυσης. Δεν υπάρχουν συνεντεύξεις ή δεδομένα από τα 

συστήματα. Η έρευνα έγινε μόνο στα νοσοκομεία της Κύπρου που έχουν ΟΠΣΥ. 

ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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2.1 Ιστορική αναδρομή 

Οι διάφορες χώρες διεθνώς μέσω των ΠΣΥ εγκατέστησαν επίσης και τα DRG (Diagnostic-

Related Group) που είναι τρόπος πληρωμής διαφόρων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Οι 

βασικοί λόγοι εγκατάστασης είναι οι εξής: Να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των 

χρημάτων, να γίνονται εύστοχες πληρωμές με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε ασθένειας και 

να αυξήσει μια υγιή ανταγωνιστικότητα στο χώρο της υγείας για μια πιο αποτελεσματική 

νοσοκομειακή περίθαλψη (Street, O'Reilly, Ward, & Mason, 2011). Για να μπορέσουν να γίνουν 

οι πληρωμές με βάση το είδος των ασθενειών διεθνώς, χρησιμοποιείται κυρίως το πρόγραμμα 

κωδικοποίησης για ασθένειες του ΠΟΥ (Παγκόσμιου οργανισμού υγείας) ICD (International 

Classification of Diseases) στις περισσότερες χώρες (Kobel, Thuilliez, Bellanger, & Pfeiffer, 

2011), περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στα κεφάλαια 2.1.1 και 2.1.2. 

2.1.1 Ιστορική αναδρομή DRG (Diagnostic-Related Group) 

Το Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική, τη δεκαετία του 1960, ανάπτυξε για πρώτη φορά στο 

χώρο της υγείας τα DRG (Diagnostic-Related Groups). Η μέθοδος εφαρμογής των DRG αποδίδει 

έναν αριθμό ο οποίος καθορίζει την προτεραιότητα του περιστατικού με βάσει την έντασή του και 

ως σύστημα αποζημίωσης, καθορίζει το επίπεδο πληρωμής του νοσοκομείου (Comfort, Rugg, 

Ward, Bielby, & Boucher, 2017), ταυτόχρονα το σύστημα αυτό ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν και 

οι ασφαλιστικές εταιρίες (Sayles & Trawick, 2010). 

Η πρώτη έκδοση του συστήματος DRG αναπτύχθηκε το 1973, μετά από διάφορες εκδόσεις 

οι οποίες εγκαταστάθηκαν και στην πολιτεία New Jersey των Ηνωμένων πολιτειών, η τελική 

έκδοση όμως αναπτύχθηκε σε πλαίσιο από το Πανεπιστήμιο του Yale και έγινε συμβόλαιο με τον 

φορέα Health Care Financing Administration (HCFA) (Wiley, 2011). 

Το 1983 η ασφαλιστική εταιρία Medicare στην Αμερική, καθόριζε τις πληρωμές των 

νοσοκομείων όπου βασίζονταν στο σύστημα HCFA-DRG (Quinn, 2014; Wiley, 2011) το οποίο 

αποτελείτο από 23 κύριες διαγνωστικές κατηγορίες και 470 DRG όπου ήταν αποκλειστικά για 

εσωτερικούς ασθενείς (Wiley, 2011). Το 1987 η κατασκευαστική εταιρεία 3Μ ανέπτυξε το 

σύστημα για να καλύπτει και εξωτερικούς ασθενείς. Το Πανεπιστήμιο του Yale αναπροσάρμοσε 

το σύστημα DRG όπου εστίασε στη σοβαρότητα της ασθένειας. Το 1990 η 3Μ αναπροσάρμοσε 

ξανά το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σοβαρότητα της ασθένειας όσο και τη θνησιμότητα 

του πληθυσμού των ασθενών (εσωτερικών και εξωτερικών) το οποίο ονομάστηκε all patients 

refined diagnostic related groups (APR DRG) (Comfort et al., 2017). Με βάση το σύστημα αυτό, 
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τροποποιήθηκε και δημιουργήθηκε το AR-DRG (Australian Refined) όπου ήταν και η βάση για 

τα G-DRG (German diagnostic related groups) συστήματα (Kobel et al., 2011). Το 2007, 

εφαρμόστηκε ένα καινούριο σύστημα το MS-DRG όπου χώριζε τις ασθένειες σε 3 βασικές 

κατηγορίες  α) μείζoνες επιπλοκές και δευτερεύουσες διαγνώσεις β) επιπλοκές και δευτερεύουσες 

διαγνώσεις και γ) χωρίς επιπλοκές/ χωρίς δευτερεύουσες διαγνώσεις που πιθανά να έχει ένας 

ασθενής. Μέχρι το 2017, το MS-DRG (medicare severity diagnostic related groups) είχε ελάχιστες 

αλλαγές κάθε χρόνο (Comfort et al., 2017). 

2.1.2 Ιστορική αναδρομή ICD (International Classification of Diseases) 

To ICD είναι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης ασθενειών με βάση τη νοσηρότητα σύμφωνα με 

καθορισμένα κριτήρια. Ο βασικός σκοπός του είναι η καταγραφή δεδομένων σε διάφορες χώρες 

στην πάροδο των χρόνων, όπως και η συστηματική ανάλυση, μετάφραση και σύγκριση της 

νοσηρότητας και θνησιμότητας των δεδομένων αυτών (WHO, 2010). 

Η ιδέα του ICD ξεκίνησε από το 1763 όπου ο François Bossier de Sauvages de Lacroix 

ιατρός και βοτανολόγος κατηγοριοποίησε 10 διαφορετικά είδη ασθενειών τα οποία διαχώρισαν 

2400 ασθένειες. Το 1853, στο πρώτο διεθνές συνέδριο στατιστικής στις Βρυξέλλες, ανατέθηκε 

στους Jacob Marc d'Espine και William Farr να αναπτύξουν ένα σύστημα κατηγοριοποίησης 

αιτιών θνησιμότητας (Hirsch et al., 2016). Το μοντέλο που ανάπτυξε ο William Farr ήταν η βάση 

για την οποία αναπτύχθηκε το  International List of Causes of Death από τον Jacques Bertillon το 

οποίο υιοθετήθηκε το 1893 από το Διεθνές Ινστιτούτο Στατιστικής. Το Bertillon Classification of 

Causes of Death αναγνωρίστηκε και χρησιμοποιήθηκε στον Καναδά και στις ΗΠΑ (Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής). Κάθε δεκαετία στην περίοδο μεταξύ 1893 – 1938 γινόταν αναθεώρηση του 

ICD, με αποτέλεσμα το 1938 να υπάρξει η 5η έκδοση του (WHO, 2017a). Το 1948, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διαμόρφωσε την 6η έκδοση ICD-6 η οποία για πρώτη φορά 

συμπεριέλαβε τη νοσηρότητα (WHO, 2017b). Η 7η έκδοση έγινε σε συνέδριο στο Παρίσι το 1955, 

όπου αναθεωρήθηκε με διορθώσεις, ενώ η 8η έκδοση έγινε το 1965 σε συνέδριο στην Γενεύη, 

όπου υπήρξαν ριζικές αλλαγές αλλά χωρίς να αλλάζει η βασική δομή. Το 1975, έγινε ξανά 

συνέδριο στην Γενεύη για την 9η έκδοση ICD-9 (WHO, 2017a). 

Ο ΠΟΥ το 1990 δημοσίευσε τη 10η έκδοση το ICD-10, το οποίο περιείχε και δεδομένα 

θνησιμότητας. Η 10η έκδοση είναι πιο συγκεκριμένη και έχει περισσότερες κωδικοποιήσεις. 

Αργότερα με συμβόλαιο της εταιρίας 3Μ το ICD-10-PCS (Procedure Coding System) 
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αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για τις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε την 1η Οκτωβρίου 2011. Οι βασικές 

αλλαγές του ICD-10-PCS έχουν σχέση με τις κωδικοποιήσεις στο σύστημα (Schraffenberger, 

2012). 

2.1.3 ICD-10 & DRG 

Το ICD-10 είναι το σύστημα που με βάση τις διαγνώσεις του, γίνεται η αντίστοιχη μέθοδος 

πληρωμής από το σύστημα DRG και χρησιμοποιείται συγκεκριμένα με βάση τη χώρα (Mathauer 

& Wittenbecher, 2012). Η κάθε χώρα καθώς έχει αναπτύξει τις δικές της τροποποιήσεις στο 

ICD-10 υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, όσο αφορά την ομαδοποίηση ασθενειών 

(Kobel et al., 2011). Ο πίνακας 2.1.3 παρουσιάζει τις διάφορες εκδόσεις που χρησιμοποιούν 

διάφορες χώρες της Ευρώπης με βάση τον Kobel et al., (2011). 

Πίνακας 2.1.3: Εκδόσεις ICD διαφόρων χωρών της Ευρώπης 

Χώρα Έκδοση ICD 

Αυστρία ICD-10-BMSG-2001 

Αγγλία, Εσθονία, Ολλανδία, Πολωνία, Σκανδιναβία  ICD-10 

Φινλανδία ICD-10-FI 

Γαλλία  CIM-10 

Γερμανία  ICD-10-GM 

Ιρλανδία  ICD-10-AM 

Πορτογαλία, Ισπανία ICD-9-CM 

Σουηδία  ICD-10-SE 

 

2.1.4 DRG στην Ευρώπη 

Εκτός από τις ΗΠΑ, τα DRG υιοθετηθήκαν και στην Ευρώπη. Από το 1984 μέχρι το 2008 

εγκατέστησαν τα DRG 12 Ευρωπαϊκές χώρες, η πρώτη χώρα ήταν η Πορτογαλία το 1984. Στη 

δεκαετία του 1990 εγκατέστησαν τα DRG η Γαλλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, 

Ισπανία (Καταλονία), Αυστρία και στην δεκαετία του 2000 η Εσθονία, Γερμανία, Ολλανδία, 

Πολωνία, (Geissler, Quentin, Sheller-Kreinsen, & Busse, 2011) Δανία, Ισλανδία και Νορβηγία 

(Linna & Virtanen, 2011). Κυρίως η εγκατάσταση των DRG γινόταν για υπάρχει μια πιο 

ξεκάθαρη προσφορά υπηρεσιών από τα νοσοκομεία ή και για να υπάρχει κίνητρο να γίνεται 

εύστοχη χρήση των πόρων με απώτερο σκοπό την αύξηση ποιότητας υγείας (Geissler et al., 

2011). Τα διάφορα συστήματα DRG που εγκαταστάθηκαν στις χώρες της Ευρώπης 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.2, όπως και οι λόγοι που συνέβαλαν στην ανάγκη 
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εγκατάστασής τους. Παρουσιάζονται επίσης και τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που 

υπάρχουν σε κάθε χώρα. 

2.1.5 NANDA – International (NANDA-I) 

Ο NANDA-I είναι ένας διεθνής οργανισμός όπου αναπτύσσει, βελτιώνει και προωθεί την 

ορολογία των νοσηλευτικών διαγνώσεων με βάση τεκμηριωμένες ενδείξεις για την βελτίωση 

υπηρεσιών υγείας (NANDA International, 2018). Έχοντας τεκμηριωμένες νοσηλευτικές 

παρεμβάσεις σε ταξινόμηση μπορούν πιο εύκολα να αναπτυχθούν κατευθυντήριες οδηγίες όπου 

προωθούν το επάγγελμα της νοσηλευτικής μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της νοσηλευτικής 

τεκμηρίωσης, η συνεχής περίθαλψη, η συνοχή στον γραπτό λόγω και να ενισχυθεί η ασφάλεια 

στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας (Rabelo-Silva et al., 2017). Σύμφωνα με τους 

Eun et al., (2013) που εφάρμοσαν τις νοσηλευτικές διαγνώσεις με βάση τον NANDA βρέθηκε 

στα αποτελέσματα τους πως η χρήση των νοσηλευτικών αυτών συστημάτων μπορούσαν να 

καλύψουν τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πρακτική. 

2.2 ΠΣΥ στην Ευρώπη 

2.2.1 ΠΣΥ στην Αυστρία και Γερμανία 

Η χρήση ΠΣΥ στον τομέα της υγείας της Αυστρίας, αυξήθηκε στους τομείς της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως και στη διαχείριση. Οι στόχοι ήταν η βελτίωση της 

χρήσης πληροφοριών και επικοινωνίας με απώτερο σκοπό μια πιο ολοκληρωμένη φροντίδα 

υγείας. Τα νοσοκομειακά ΠΣΥ και τα συστήματα ραδιολογικού είναι καλά εγκατεστημένα, 

ωστόσο η λειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων μεταξύ τους καθυστερούσε (Hofmarcher, 

2013). Όσον αφορά τα DRG βασικός λόγος που εγκαταστάθηκαν το 1997, ήταν γιατί γίνονταν 

αυξημένες σπατάλες για εσωτερικούς ασθενείς στα νοσοκομεία, έτσι αναμενόταν να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα του κόστους, να μειωθεί ο πληθωρισμός κόστους και μέσου όρου διαμονής 

και να αυξηθεί η ποιότητα φροντίδας υγείας (Kobel & Pfeiffer, 2011). Για να υπάρχει διαφάνεια 

και να είναι πιο ξεκάθαρες οι Υπηρεσίες Υγείας και τα κόστη αναπτύχθηκαν διάφορα 

προγράμματα των ΠΣΥ της χώρας. Πιο συγκεκριμένα πλατφόρμες που είχαν πληροφορίες 

ασθενών, προγράμματα για αναλύσεις των πληροφοριών αυτών και τα Αυστριακά κλινικά 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία λειτουργούσε το Υπουργείο Υγείας της Αυστρίας. Η 

τεκμηρίωση των αποδόσεων και διαγνώσεων γινόταν με τον ίδιο τρόπο σε Εθνικό επίπεδο, έτσι 

μπορούσαν να γίνουν διάφορες συγκρίσεις μεταξύ τους (Hofmarcher, 2013). Λαμβάνοντας 
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υπόψη τις εφαρμογές των συστημάτων και με βάση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(2013a) το 2013, ένα ποσοστό 96% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Αυστρίας 

δήλωσαν πως είναι ευχαριστημένοι με τη γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

Αποτέλεσμα το οποίο είναι από τα πιο υψηλά στην Ευρώπη (European Commission, 2014). 

Στη Γερμανία υπήρχε η ανάγκη να βελτιωθεί η κατανομή των πόρων, η ξεκάθαρη και 

ακριβής καταγραφή των υπηρεσιών, όπως η αποδοτικότητα και ποιότητα παροχή υπηρεσιών με 

απώτερο σκοπό να μειωθεί ο μέσος όρος της διαμονής. Έτσι εγκαταστάθηκαν τα German 

diagnosis-related Group (G-DRG) το 2003 (Geissler, Sheller-Kreinsen, Quentin, & Busse, 2011). 

Το Institute for Quality and Efficiency in Health Care μαζί με το Federal Joint Committee, είναι 

οι υπεύθυνοι φορείς για την αξιολόγηση τεχνολογιών στο χώρο της υγείας. Το German Institute 

for Medical Documentation and Information ανέπτυξε μια βάση δεδομένων αξιολόγησης 

τεχνολογιών υγείας που συμβάλλει στις αποφάσεις, στο αν θα εγκατασταθούν νέες τεχνολογίες. 

Το 2011 εγκαταστάθηκε η ηλεκτρονική κάρτα υγείας, όπου έδινε την ευκαιρία στους ασθενείς 

να διαχειριστούν τις πληροφορίες που αφορούσαν την υγεία τους (Busse & Blümel, 2014). 

Γενικά οι κάτοικοι της Γερμανίας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013f) σε 

ποσοστό 90% των συμμετεχόντων, δηλώνουν ευχαριστημένοι σχετικά με τη γενική ποιότητα 

παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

2.2.2 ΠΣΥ στην Αγγλία και Ιρλανδία 

Όσο αφορά το σύστημα της Αγγλίας το 1992, υπήρχαν 3 βασικοί λόγοι που ήθελαν να 

εγκαταστήσουν τα DRG: Να συγκρίνουν το μέσο όρο διαμονής των ασθενών μεταξύ των 

νοσοκομείων για να βρεθούν οι ασθενείς που είχαν εκτεταμένη διαμονή, να βοηθηθεί η 

Διοίκηση στην κατανομή πόρων και να μπορούν να διαχειρίζονται τα συμβόλαιά τους με βάσει 

τις ανάγκες τους (A. Mason, Ward, & Street, 2011). Το 2002, το τμήμα υγείας της Αγγλίας, 

ξεκίνησε ένα Εθνικό πρόγραμμα ΟΠΣΥ, όπου τα συστήματα περιλάμβαναν το NHS CRS Care 

Records Service, ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ηλεκτρονικά τα ιατρικά αρχεία των ασθενών, 

το πρόγραμμα Choose and Book το οποίο οι ασθενείς έκαναν κρατήσεις στα νοσοκομεία, το 

EPS Electronic Prescription Service όπου γίνονταν οι συνταγογραφήσεις ηλεκτρονικά, το New 

National Network το οποίο ένωνε όλα τα νοσοκομεία μεταξύ τους για ανταλλαγή πληροφοριών, 

το NHSmail που βοηθούσε στην ασφαλή μεταφορά πληροφοριών μέσω e-mail μεταξύ των 

νοσοκομείων (Boyle, 2011). Λόγω χαμηλής απόδοσης και αποδοτικότητας, κόστιζαν πολύ 

περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό οπότε οι προσπάθειες εγκατάστασης του Εθνικού 
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ΟΠΣΥ εγκαταλείφθηκαν και δεν εφαρμόστηκε (Cylus et al., 2015). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με 

έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013b) σε ποσοστό 85% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν 

κάτοικοι της Αγγλίας, δήλωσαν πως η γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας ήταν καλή. 

Στην Ιρλανδία εφαρμόστηκε τo σύστημα DRG το 1992 (Wiley, 2011), για την καλύτερη 

διανομή χρημάτων στα νοσοκομεία οξείας φροντίδας, για την καταγραφή της συμμετοχής των 

ιατρών σε κάθε περιστατικό και την εισαγωγή των πληροφοριών για παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της απόδοσης στα νοσοκομεία (O'Reilly, McCarthy, & Wiley, 2011). Σύμφωνα με 

έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013h) το 62% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι 

της Ιρλανδίας, δήλωσαν πως η γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας ήταν καλή. 

2.2.3 ΠΣΥ στη Γαλλία και Ολλανδία 

Στη Γαλλία τη δεκαετία του 1980, ξεκίνησε να αναπτύσσει τα ΠΣΥ όπου και βελτιώθηκε η 

αποτελεσματικότητά τους στον τομέα της υγείας (Chevreul, Brigham, Durand-Zaleski, & 

Hernández-Quevedo, 2015). Το 1991 εγκαταστάθηκε το σύστημα DRG όπου προσαρμόστηκε σε 

GHMs (Groupes Homogènes des Malades) και έγινε απαραίτητο για όλα τα Δημόσια 

νοσοκομεία, αργότερα (το 1998) έγινε αναγκαίο και για τα Ιδιωτικά νοσοκομεία. Παρόλο που το 

σύστημα GHMs ήταν εγκατεστημένο ωστόσο οι πληρωμές δε γίνονταν με τα δεδομένα που 

συνέλεγε το DRG μέχρι το 2004/2005. Οι λόγοι για τους οποίους εγκατέστησαν το GHMs ήταν 

για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να ισοσταθμήσουν της πληρωμές μεταξύ Ιδιωτικού και 

Δημόσιου τομέα, να υπάρχει πιο ξεκάθαρη διοίκηση και να βελτιώσουν την ποιότητα φροντίδας 

(Or & Bellanger, 2011). Εφαρμόζοντας ΗΦΑ σε διάφορα νοσοκομεία στη Γαλλία έχουν 

βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρεται (Plantier et al., 2017). Το 2013 η 

Κυβέρνηση έθεσε την ανάγκη της διασφάλισης της συμβατότητας και διαλειτουργικότητας 

μεταξύ των συστημάτων στο χώρο της υγείας. Επίσης σε μερικά νοσοκομεία εγκαταστάθηκαν 

τα Electronic appointment booking systems τα οποία έκλειναν ραντεβού με απευθείας σύνδεση 

(Chevreul et al., 2015). Έχοντας εγκαταστήσει και εφαρμόσει τα συστήματα αυτά, οι κάτοικοι 

της Γαλλίας με ένα ποσοστό 88% δήλωσαν πως είναι ευχαριστημένοι με τη γενική ποιότητα 

παροχής Υπηρεσιών της Υγείας (European commission, 2013e). 

 Η ανάγκη για εγκατάσταση των ΠΣΥ στην Ολλανδία είχε αυξηθεί και οι περισσότεροι 

γενικοί ιατροί χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών. Στην προσπάθεια να μειώσουν τα 

ιατρικά λάθη λόγω έλλειψης πληροφοριών, ξεκίνησε ένα Εθνικό πρόγραμμα ΗΦΑ το οποίο 

απέτυχε λόγω μειωμένης ασφάλειας προσωπικού απορρήτου των ασθενών (Kroneman et al., 
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2016). Το 2005 από τα DRGs εγκαταστάθηκαν τα DBCs (Diagnose Behandeling Combinaties) 

που μεταφράζεται ως συνδυασμοί διαγνώσεων/θεραπείας. Ο κύριος λόγος εγκατάστασής τους 

ήταν να διευκολύνουν τις αγοραπωλησίες, με βάση τα προϊόντα των νοσοκομείων για τη 

δημιουργία συμβολαίων. Μόνο ένα μέρος των DBC μπορούσαν να διαπραγματευτούν για την 

τιμή με βάση την ποιότητα που προσφερόταν (Tan, Ineveld, Redekop, & Hakkaart-van, 2011). 

Παρόλη την αποτυχία του Εθνικού προγράμματος ΗΦΑ, με βάση έρευνα που έγινε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013k) το 91% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της 

Ολλανδίας, δήλωσαν πως ήταν ευχαριστημένοι με τη γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας. 

2.2.4 ΠΣΥ στις Σκανδιναβικές χώρες  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και το 2002, οι Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, 

Σουηδία, Δανία, Νορβηγία και Ισλανδία) είχαν εφαρμόσει και εγκαταστήσει σύμφωνα με τις 

δικές τους ανάγκες, το σύστημα NordDRG. Το σύστημα NordDRG αποτελείτο από την έκδοση 

12 του HCFA-DRG χρησιμοποιώντας ορισμούς από το ICD-10 και του NCSP (Classification of 

Surgical Procedures). Η Δανία, Νορβηγία και Ισλανδία εφάρμοσαν και τις δικές τους εκδόσεις 

των NordDRG, μέχρι το 2002 όπου η Δανία αποφάσισε και εφάρμοσε το δικό της σύστημα το 

οποίο ονομάστηκε DkDRG (Linna & Virtanen, 2011). 

 Η Κυβέρνηση στη Νορβηγία είχε αναπτύξει διάφορα σχέδια υγείας για βελτίωση των 

ΠΣΥ στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας, όπως της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τους 

ιατρικούς φακέλους ασθενών (ΙΦΑ). Το 2009 αναπτύχθηκε το NHN, Norwegian Health 

Network, ένα δίκτυο που είχε ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας για την καλύτερη συνεργασία τους σε όλη τη χώρα (Ringard, Sagan, 

Saunes, & Lindahl, 2013). 

Στη Φινλανδία εγκαταστάθηκε το σύστημα DRG στα νοσοκομεία το 1995 (Wiley, 2011), 

το οποίο ανέπτυξαν σε “FinDRG” το οποίο μετέτρεπε τις διαγνώσεις από το πρόγραμμα Finnish 

ICD-9 στο HCFA-DRG σύστημα (Linna & Virtanen, 2011). Ο κύριος λόγος ήταν για την 

μέθοδο πληρωμής των νοσοκομείων τα οποία γίνονταν μέσω των Δήμων. Με βάση το σύστημα 

DRG σχεδιάζονταν, αξιολογούνταν και διαχειρίζονταν οι υπηρεσίες που πρόσφερε το 

νοσοκομείο. Το 2005 αναπτύχθηκε το PERFECT PERFormance, Effectiveness and Cost of 

Treatment episodes, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα που αξιολογούσε την ποιότητα και 

αποδοτικότητα της εξιδεικευμένης φροντίδας, με βάση το κόστος και εστίαζε σε διαφορετικές 
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περιοχές (Kautiainen, Häkkinen, & Lauharanta, 2011). Όσον αφορά την τεχνολογία, σχεδόν όλα 

τα νοσοκομεία έχουν εγκατεστημένα ΠΣΥ και ΗΦΑ, ωστόσο η ανάπτυξή τους δε θεωρείται 

συντονισμένη με περιπτώσεις συστημάτων του ίδιου οργανισμού να μην είναι συμβατά μεταξύ 

τους (Vuorenkoski, 2008). Παρόλο το ότι υπήρχαν περιπτώσεις συστημάτων που δεν ήταν 

συμβατά μεταξύ τους, ωστόσο η πλειονότητα έρευνας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(2013d) το 94% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Φινλανδίας δήλωσαν 

ευχαριστημένοι με τη γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

Στη Σουηδία το σύστημα DRG εγκαταστάθηκε στα νοσοκομεία το 1995 (Wiley, 2011), 

γιατί υπήρχε η ανάγκη για εξοικονόμηση χρημάτων.  Τοιουτοτρόπως για καλύτερη κατανομή 

χρημάτων και αύξηση της παραγωγικότητας, υπήρχαν αυξημένες λίστες αναμονής στα 

χειρουργεία και η ανάγκη για έλεγχο της προσφοράς και ζήτησης. Επίσης ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας ήταν το να επιτρέπεται στον ασθενή να επιλέξει το νοσοκομείο που 

επιθυμούσε να νοσηλευτεί, ώστε να υπήρχε ένας υγιής ανταγωνισμός, με σκοπό την αύξηση των 

κινήτρων για βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας (Serdén & Heurgren, 2011). Όσον αφορά τα 

ΠΣΥ διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και δεν είναι πάντα συμβατά μεταξύ τους, ωστόσο η 

ποιότητα και η χρήση των συστημάτων αυτών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το κάθε 

νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα συστήματα που χρειάζεται, επίσης υπάρχει σε 

Εθνικό επίπεδο η προσπάθεια της μετατροπής των συστημάτων αυτών για να είναι συμβατά 

μεταξύ τους (Anell, Glenngård, & Merkur, 2012). Γενικά το 86% των συμμετεχόντων, σε 

έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Σουηδίας (2013o) δήλωσαν πως 

η γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας  ήταν καλή. 

Στην Ισλανδία στα Δημόσια κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υπάρχουν ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές που περιέχουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, υπάρχει σύστημα κρατήσεων για 

ραντεβού, όλα τα νοσοκομεία έχουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα για εισαγωγές, μεταφορές και 

εξιτήρια ασθενών, όπως και ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα νοσηλευτικής τεκμηρίωσης 

(Sigurgeirsdóttir, Waagfjörð, & Maresso, 2014). 

2.2.5 ΠΣΥ στις Βαλτικές χώρες και Πολωνία 

Στην Εσθονία εγκαταστάθηκε το σύστημα NordicDRG το 2003 (Linna & Virtanen, 2011), αλλά 

το σύστημα ξεκίνησε να χρησιμοποιείται εφαρμόζοντας πληρωμές στο χώρο της υγείας το 2004. 

Το κίνητρο για την εφαρμογή των NordicDRG ήταν κυρίως οικονομικό με σκοπό τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας (Kahur, Allik, Aaviksoo, Laarmann, & Paat, 
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2011). Όσον αφορά τα ΠΣΥ ο κάθε οργανισμός εγκαθιστούσε τα δικά του, με αποτέλεσμα να 

μην ήταν συμβατά μεταξύ τους. Το 2005, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων προσπάθησε 

να αναπτύξει 4 έργα για να δημιουργηθεί συμβατότητα μεταξύ των ΠΣΥ, των ΗΦΑ, ψηφιακών 

εικόνων, ψηφιακών εγγραφών και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το 2010 το μόνο έργο που 

κατάφερε να εφαρμόσει ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Lai et al., 2013), έχοντας 

περιθώριο βελτίωσης, έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής (2013c) έδειξε πως μόνο ένα ποσοστό 

73% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Εσθονίας, δήλωσαν ευχαριστημένοι από 

τη γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

 Στη Λετονία ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα ΠΣΥ από το 2012, τα οποία 

συμπεριλάμβαναν ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα με ηλεκτρονικές αποδείξεις, 

ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονικές κρατήσεις για γρηγορότερη ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Επίσης μόνο κάποιες υποδομές έχουν εγκαταστήσει ΗΦΑ και 

ταυτόχρονα καθίσταται αρκετά δύσκολη η ασφάλεια των δεδομένων (Mitenbergs et al., 2012). 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013i) μόνο οι μισοί συμμετέχοντες (κάτοικοι 

της Λετονίας) δήλωσαν πως ήταν ευχαριστημένοι με τη γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας. 

 Το Υπουργείο Υγείας της Λιθουανίας είναι υπεύθυνο για μερικά ΠΣΥ όπως τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Το σύστημα 

ηλεκτρονικής υγείας (που περιέχει τον ΗΦΑ) ξεκίνησε μέσω στρατηγικής από το Υπουργείο 

Υγείας να εφαρμόζεται (μεταξύ του 2008-2011), ωστόσο τερματίστηκε λόγω έλλειψης 

κινήτρων, ηγεσίας και συντονισμού (Murauskiene, Janoniene, Veniute, Ginneken, & 

Karanikolos, 2013). Παρόλα αυτά και σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013j) 

ένα ποσοστό του 65% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Λιθουανίας δήλωσαν πως 

η γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας ήταν καλή. 

 Στην Πολωνία το σύστημα DRG εγκαταστάθηκε το 2008, το οποίο ονομάστηκε 

Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) που μεταφράζεται ως ομοιογενής ομάδα ασθενών. Η 

χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και η μειωμένη πρόσβαση μέσω των λιστών αναμονής ήταν οι 

λόγοι που εφαρμόστηκε το σύστημα DRG με σκοπό να βελτιώσουν την κατανομή των πόρων 

και να γίνει πιο ξεκάθαρη η προσφορά των υπηρεσιών (Czach, Klonowska, Swiderek, & 

Wiktorzak, 2011). Με βάση έρευνα που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013l) 62% των 
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συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Πολωνίας, δήλωσαν πως η γενική ποιότητα παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας δεν ήταν καλή. 

2.2.6 ΠΣΥ στην Πορτογαλία και Ισπανία 

Η Πορτογαλία ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που εφάρμοσε τα DRG το 1984 (Wiley, 2011), 

με σκοπό να δημιουργήσει ένα ΟΠΣΥ για τη βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων και να 

μπορεί να συλλέγει δεδομένα, να τα αναλύει και να τα συγκρίνει μεταξύ των διαφόρων 

υπηρεσιών και νοσοκομείων, για να μπορεί να βελτιώσει την κατανομή των πόρων για να γίνει 

πιο ξεκάθαρη η προσφορά των υπηρεσιών (Mateus, 2011). Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο 

για την εγκατάσταση και αξιολόγηση των συστημάτων υγείας με βάση τις ανάγκες που 

υπάρχουν. Μέσω της ηλεκτρονικής υγείας, οι στόχοι είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Υγείας, παροχή πληροφοριών για βελτίωση ποιότητας και ασφάλειας, βελτίωση της 

αποδοτικότητας και ενημέρωση για θέματα υγείας στο γενικό πληθυσμό (Simões, Augusto, 

Fronteira, & Hernández-Quevedo, 2017). Υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης στην 

Πορτογαλία, αφού σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013m), ένα ποσοστό του 

55% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοί της δήλωσαν πως η γενική ποιότητα παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας ήταν καλή. 

 Στην Ισπανία η ανάγκη για εγκατάσταση των DRG υπήρχε για δύο λόγους, για 

αξιολόγηση των επιδόσεων και συγκριτικής αξιολόγησης και για να επιτραπούν οι πληρωμές 

του νοσοκομείου από τα ταμεία στις αυτόνομες κοινότητες (Cots, Salvador, Chiarello, Bustins, 

& Castells, 2011). Στην Καταλονία τα DRG εγκαταστάθηκαν το 1996 (Wiley, 2011), ωστόσο 

χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές το 1997, οι λόγοι ήταν για να εξασφαλίσουν τις πληρωμές με 

βάση την επίδοση, για να αυξήσουν την αποδοτικότητα, την ποιότητα πληροφοριών και να 

διευκολύνουν τη διοίκηση του νοσοκομείου (Cots et al., 2011). Το 2005 αναπτύχθηκε ένα 

σχέδιο για βελτίωση της ποιότητας στο χώρο της υγείας εφαρμόζοντας ΠΣΥ στα νοσοκομεία, 

αναπτύσσοντας ενιαίους ΗΦΑ και δημιουργώντας μια κάρτα υγείας που περιείχε όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες για κάθε ασθενή σε όλες τις κοινότητες (García-Armesto, Abadía-Taira, 

Durán, Hernández-Quevedo, & Bernal-Delgado, 2010). Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (2013n) το 77% των συμμετεχόντων οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Ισπανίας, δήλωσαν 

πως η γενική ποιότητα παροχής Υπηρεσιών Υγείας ήταν καλή. 
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2.2.7 ΠΣΥ στην Ελλάδα 

Η χρήση της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από το 2000. Το 

2004 ξεκίνησε μια πιλοτική μελέτη για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σε 

όλες τις μονάδες υγείας όπως και την καλή διαλειτουργικότητά τους, το αποτέλεσμα όμως ήταν 

να εγκατασταθεί μόνο ένα μικρό μέρος των συστημάτων (Fragidis & Chatzoglou, 2011).  Με 

βάση την Lappa et al., (2013), το 2012 η τελευταία έκδοση του ICD είχε εγκατασταθεί σε 132 

νοσοκομεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) της Ελλάδας, ωστόσο αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

οι γιατροί να μην είναι ευχαριστημένοι γιατί έπρεπε να επιλέξουν τη σωστή διάγνωση μέσα από 

χιλιάδες άλλες. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες της Ευρώπης όπου οι κάτοικοί της δεν ήταν 

σχεδόν καθόλου ευχαριστημένοι από τη γενική ποιότητα παροχής υπηρεσιών (European 

Commission, 2014), πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013g) 

ένα ποσοστό του 74% των συμμετεχόντων δεν ήταν ευχαριστημένοι. 

2.2.7 Άλλες χώρες στην Ευρώπη 

Ο πίνακας 2.2.7 παρουσιάζει άλλες χώρες της Ευρώπης οι οποίες εγκατέστησαν τα DRG όπως 

και διάφορα στοιχεία τους. 

 

Πίνακας 2.2.7: Στοιχεία εγκατάστασης DRG σε χώρες της Ευρώπης (Mathauer & 

Wittenbecher, 2012) 

Χώρα Κάλυψη εξόδων Τελική χρονολογία 

εγκατάστασης των DRG* 

Αρχική έκδοση 

DRG 

Ουγγαρία Κοινωνική ασφάλεια υγείας 1993 HFCA-DRGs 

Κροατία Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2009 AR-DRG 

Σκόπια Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2010 AR-DRG 

Ρουμανία Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2010 HFCA-DRGs 

Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη 

Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2013 - 

Λετονία Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2014 NordDRG 

* Μερικές εκδόσεις εγκαταστάθηκαν πριν την τελική χρονολογία, για σκοπούς πιλοτικούς/ 

εισαγωγής, γιατί εγκαταστάθηκε ένα μέρος των DRG, σε μερικά νοσοκομεία και για έρευνα. 
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2.2.8 Σύνοψη ΠΣΥ στην Ευρώπη 

Σε διάφορα ΠΣΥ στην Ευρώπη παρουσιάστηκαν διάφορες ανάγκες, που αρκετές από αυτές  

ήταν παρόμοιες. Η ανάγκη για αύξηση ποιότητας φροντίδας υγείας παρουσιάστηκε στην 

Αυστρία (Hofmarcher, 2013), στη Γερμανία (Geissler et al., 2011), στη Γαλλία (Or & Bellanger, 

2011), στην Πολωνία (Czach et al., 2011), στην Πορτογαλία (Simões et al., 2017) και στην 

Ισπανία (García-Armesto et al., 2010). Στη Σουηδία εκτός από τα ΠΣΥ, εφαρμόστηκε η μέθοδος 

επιλογής νοσοκομείου για τον ασθενή, για να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός για την αύξηση 

ποιότητας φροντίδας υγείας (Serdén & Heurgren, 2011). 

Όσον αφορά την ανάγκη για βελτίωση επικοινωνίας στο πρόβλημα λειτουργικότητας 

μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, παρουσιάστηκαν συχνά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, 

στην Αυστρία (Hofmarcher, 2013), στη Γαλλία (Chevreul et al., 2015), στη Φινλανδία 

(Vuorenkoski, 2008) και στην Εσθονία (Lai et al., 2013). Στη Σουηδία έγιναν προσπάθειες σε 

Εθνικό επίπεδο ώστε τα συστήματα να ήταν συμβατά μεταξύ τους (Anell et al., 2012). 

Πολλά ΠΣΥ εγκαταστάθηκαν για να μειώσουν τα κόστη, να αυξήσουν την 

αποδοτικότητα  και να έχουν καλύτερη κατανομή πόρων όπως έγινε στη Γερμανία (Geissler et 

al., 2011), Ιρλανδία (O'Reilly et al., 2011), Γαλλία (Or & Bellanger, 2011), Σουηδία (Serdén & 

Heurgren, 2011), Πολωνία (Czach et al., 2011), Πορτογαλία (Mateus, 2011) και Ισπανία (Cots et 

al., 2011), μαζί με την εφαρμογή των συστημάτων αυτών εφαρμόζονταν και οι αντίστοιχες 

αξιολογήσεις τους, στην Αυστρία επίσης ανέπτυξαν συγκεκριμένα προγράμματα για διαχείριση 

των πόρων (Kobel & Pfeiffer, 2011). Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας το σχέδιο 

εφαρμογής των ΠΣΥ λόγω πολύ υψηλού κόστους και χαμηλής αποδοτικότητας εγκαταλείφθηκε 

(Cylus et al., 2015), άρα για τη σωστή λειτουργία ένα εύστοχο και αποδοτικό σχέδιο, δείχνει να 

είναι πολύ σημαντικό για αποτραπεί πιθανή κατάρρευσή του και να υπάρχει εύρυθμη 

λειτουργία. 

2.3 ΠΣΥ σε άλλες χώρες του κόσμου 

2.3.1 ΗΠΑ 

Στις ΗΠΑ υπάρχουν διάφορα είδη ΠΣΥ και κάποια από αυτά συνδέονται μεταξύ τους για 

ανταλλαγή πληροφοριών. Συνήθως γίνεται χρήση των ΗΦΑ, ωστόσο η εγκατάστασή τους είναι 

αργή. Μόνο το 1.5% των νοσοκομείων είχε πλήρη εγκατάσταση των ηλεκτρονικών φακέλων 
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υγείας σε όλα τα τμήματα. Η εγκατάσταση των ακτινολογικών συστημάτων και των 

ηλεκτρονικών εργαστηρίων, βρέθηκε να ήταν μεγαλύτερη από το 75% των νοσοκομείων, 44% 

είχαν ηλεκτρονικές σημειώσεις ιατρών τουλάχιστον σε ένα τμήμα και από αυτά μόνο το 12% 

εγκαταστάθηκαν σε όλα τα τμήματα και το 17% είχε σύστημα συνταγογράφησης φαρμάκων. 

Τέλος το 36% των νοσοκομείων είχε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τεκμηρίωση των 

νοσηλευτών σε όλα τα τμήματα (Rice, Rosenau, Unruh, & Barnes, 2013). 

2.3.2 Ρωσία 

Στη Ρωσία υπήρχε ένα ποσοστό 7.7% από τις Υπηρεσίες Υγείας που χρησιμοποιούσαν κάποιας 

μορφής ΗΦΑ, παρόλο που υπάρχουν σχετικά αρκετοί Η/Υ στις διάφορες εγκαταστάσεις στο 

χώρο της υγείας, δε γίνεται πλήρης αξιοποίησή τους στον τομέα αυτό. Η ανάπτυξη των ΠΣΥ δεν 

αναπτύσσεται συστηματικά και βασίζεται στις ανάγκες συγκεκριμένων ατόμων, επίσης τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα δεν έχουν νομική υπόσταση. Η Ρωσική κυβέρνηση έβαλε σε εφαρμογή 

ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ΠΣΥ μέχρι το 2020 για να βελτιώσει την αποδοτικότητα της 

διαχείρισης μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, να βελτιώσει την ποιότητα φροντίδας υγείας 

και να βελτιώσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσω της πρόληψης (Popovich et al., 

2011). 

2.3.1 Νότια Κορέα 

Ένα μεγάλο ποσοστό στις κλινικές της Νότιας Κορέας έχει εγκαταστήσει ΗΦΑ, τα μεγάλα 

νοσοκομεία έχουν εγκαταστήσει προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, ωστόσο αυτό που 

θεωρείτο σημαντικό ήταν η εμπιστευτικότητα των δεδομένων όπου ήταν αναγκαία η αυστηρή 

διαχείρισή τους (Chun, Kim, Lee, & Lee, 2009). 

2.3.2 Ιαπωνία  

Όσο αφορά τα ΠΣΥ στην Ιαπωνία δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, τα περισσότερα 

νοσοκομεία και κλινικές δεν είχαν στα σχέδιά τους τη μηχανογράφηση και τη δημιουργία ΗΦΑ, 

ωστόσο υπήρχε ανεπτυγμένο και χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών. Το 

σύστημα χωρίστηκε σε συνταγογραφήσεις, σε εργαστηριακές παραγγελίες και για κρατήσεις 

των ραντεβού των ασθενών (Tatara & Okamoto, 2009). 

2.3.3 Άλλες χώρες στην Ασία 
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Πίνακας 2.3.3: Στοιχεία εγκατάστασης DRG σε χώρες της Ασίας (Mathauer & Wittenbecher, 

2012) 

Χώρα Κάλυψη εξόδων Τελική χρονολογία 

εγκατάστασης των DRG* 

Αρχική έκδοση 

DRG 

Κιργιστάν Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2003 HFCA-DRGs 

Ινδονησία Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2010 HFCA-DRGs 

Μογγολία Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2010 - 

Φιλιππίνες Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2011 DRG 

Ταϊλάνδη Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2011 HFCA-DRGs 

Κίνα Κοινωνική ασφάλεια υγείας 2015 C-DRG 

2.3.4 Σημαντικότητα ΠΣΥ  

Τα μηχανογραφημένα συστήματα και ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, αλλάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (Chaudhry et al., 2006; Dewsbury & 

Ballard, 2015; Winkelman & Leonard, 2004). Τα ΠΣΥ τα οποία υπάρχουν εδώ και μερικές 

δεκαετίες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, η επιτυχής εγκατάσταση των ΠΣΥ είναι σημαντική 

όπως επίσης και η ανάγκη συνεχούς επιστημονικής τεκμηρίωσης για να υπάρχει 

αποτελεσματική και αυξημένη ποιότητα φροντίδα υγείας (Haux, 2016). Για να μπορέσουν οι 

δυνατότητες των ΠΣΥ να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα πρέπει να υπάρχει η εύστοχη 

εγκατάστασή τους και με αυτό τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η φροντίδα υγείας, να μειωθούν 

τα κόστη και να αυξηθεί η αποδοτικότητα (Cresswell, 2016). Στα κεφάλαια 2.1-2.3 

παρουσιάζεται η σημαντικότητα των ΠΣΥ και τα θετικά που φέρνουν με τη σωστή εφαρμογή 

τους στο διεθνές περιβάλλον. Στο κεφάλαιο 2.4 παρουσιάζονται τα διάφορα κριτήρια και η 

σημαντικότητα της αξιολόγησής τους. 

 

2.4 Προσεγγίσεις αξιολόγησης των ΠΣΥ 

Η χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριών στον τομέα της υγείας, μπορεί να βελτιώσει τις 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τις κλινικές διαδικασίες, την αποτελεσματικότητα της ροής 

εργασιών και της παραγωγικότητας (Hegney et al., 2007; Wilson & Tulu, 2010). Η μεγάλη 

ζήτηση για την ασφαλή, ποιοτική και αποδοτική φροντίδα υγείας, όπως και την 

αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος, είναι πλέον πρόκληση για κάθε επιστήμονα υγείας 

(Ali, Cornford, & Klecun, 2010; Piscotty, Kalisch, & Gracey-Thomas, 2015). Δεν υπάρχει ένας 

συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης για τη βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής στο χώρο 

της υγείας. Οι τρόποι αξιολόγησης μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκοι, σύνθετοι και με πολλές 
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μεταβλητές (Georgiou, Westbrook, & Braithwaite, 2012). Οι διάφορες παράμετροι που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη για μια αποδοτική και αποτελεσματική αξιολόγηση είναι, ο βασικός σκοπός 

τους, οι διάφορες συνθήκες που βρίσκονται, οι διάφοροι φορείς που εμπλέκονται, η ασφάλεια 

και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών και η επένδυση στην αξιολόγησή τους με βάση την 

επιστημονική τεκμηρίωση (Ammenwerth & Rigby, 2016). 

Είναι σημαντικό να γίνονται τόσο αντικειμενικές αξιολογήσεις όσο και υποκειμενικές. 

Οι αντικειμενικές βασίζονται σε συστηματική μελέτη με τεκμηριωμένες ενδείξεις, ενώ οι 

υποκειμενικές βασίζονται στις ανάγκες καθημερινότητας κάποιου συστήματος (Brender, 2016). 

Παρατίθενται οι διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης οι οποίες εστιάζουν στο πότε 

γίνεται η αξιολόγηση (διαμορφωτική – τελική), ποιόν αφορά (εμπλεκόμενοι φορείς), με ποιο 

τρόπο γίνεται (ποιοτικές – ποσοτικές – μεικτές) και το γιατί (κοινωνική και Εθνογραφική 

προσέγγιση). 

2.4.1 Διαμορφωτική και αθροιστική ή τελική αξιολόγηση 

Με βάση το πότε γίνεται μια αξιολόγηση, αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Τη  

διαμορφωτική αξιολόγηση η οποία γίνεται όταν το σύστημα ξεκινά να δημιουργείται ή κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασής του (Jensen, 2016; Yusof, Papazafeiropoulou, Paul, & Stergioulas, 

2008). Στη διαμορφωτική αξιολόγηση, υπάρχει η ευκαιρία βελτίωσης των συστημάτων μέσω 

της ανατροφοδότησης στην ομάδα ανάπτυξής τους (Andargoli et al., 2017). Μερικά ερωτήματα 

που μπορεί να θέσει η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι το κατά πόσο τα συστήματα έχουν 

ασφάλεια, το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν, πως μπορούν να βελτιωθούν και αν η αξιολόγηση 

είναι ακριβής (Wyatt, 2016). 

Η αθροιστική ή τελική αξιολόγηση επικεντρώνεται στη γενική αποδοτικότητα και 

λειτουργία του συστήματος (Yusof et al., 2008), η οποία μπορεί να γίνει ακόμα και όταν ένα 

σύστημα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία (Jensen, 2016). Συνήθως η τελική αξιολόγηση διερευνά 

θέματα τα οποία έχουν περιθώρια βελτίωσης ή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα που 

δημιουργεί πιθανά προβλήματα (Andargoli et al., 2017). Επίσης μελετά την αποδοτικότητα των 

συστημάτων, την αξία τους και το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν (Wyatt, 2016). 

Έρευνα που έγινε στη Φινλανδία με χρήση ερωτηματολογίου και είχε σκοπό τη 

διερεύνηση της χρήσης των ΗΦΑ σε διάφορους Ιδιωτικούς και Δημόσιους οργανισμούς, 
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παρουσίασε αποτελέσματα τα οποία ήταν αντιπροσωπευτικά για τον πληθυσμό. Η έρευνα έδειξε 

τη δυσαρέσκεια των ιατρών για τους ΗΦΑ και την ανάγκη για βελτίωση των Συστημάτων 

Υγείας (Viitanen et al., 2011). Σε μια άλλη Φιλανδική έρευνα, οι γιατροί δήλωσαν πως δε 

συνέβαλαν αρκετά και δεν υποστήριξαν τις απόψεις τους για τα ΠΣΥ όταν αυτά αναπτύχθηκαν 

(Martikainen, Viitanen, Korpela, & Lääveri, 2012). Άρα είναι αρκετά σημαντικό, η αξιολόγηση 

να γίνεται ιδανικά και στο στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

 Μια μελέτη μπορεί να είναι διατομεακή η οποία αναλύει μια φορά το σύστημα ή 

διαχρονική η οποία αναλύει το σύστημα συνεχόμενα. Οι δύο αυτές κατηγορίες μελετών μπορεί 

να εφαρμοστούν και στην αθροιστική και στην τελική αξιολόγηση (Luzi, Pecoraro, & Tamburis, 

2016). Επίσης ένα πλαίσιο αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις δύο αυτές μεθόδους ή 

την κάθε μια ξεχωριστά (Andargoli et al., 2017). Στη διαμορφωτική αξιολόγηση είναι σημαντικό 

να υπολογισθεί σωστά ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, ώστε να μην καθυστερήσει 

η περίοδος εγκατάστασης του συστήματος, ενώ η τελική αξιολόγηση μπορεί να γίνει χωρίς να 

επηρεάζει άμεσα τη χρήση του (Brender, 2016). 

2.4.2 Εμπλεκόμενοι φορείς (άμεσα ενδιαφερόμενοι) 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες φορέων που μπορούν να μελετηθούν σε μια αξιολόγηση. Μια 

κατηγορία είναι τα υψηλόβαθμα στελέχη, όπως οι υπεύθυνοι που δημιουργούν τις πολιτικές 

υγείας, οι πολιτικοί και οι διευθυντές των κλινικών ή άλλων επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι 

έχουν την ευθύνη να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, (Ammenwerth & Rigby, 2016). Άλλες 

κατηγορίες είναι, οι ασθενείς, οι προγραμματιστές, οι ερευνητές, οι ασφαλιστές, οι φορείς 

αποζημιώσεων, οι φορολογούμενοι, οι εργαζόμενοι στην πληροφορική στο χώρο της υγείας, οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών (Wyatt, 2016) και οι επαγγελματίες 

υγείας, όπως νοσηλευτές και ιατροί (Stylianides, Mantas, Roupa, & Yamasaki, 2017). Οι 

προγραμματιστές δημιουργούν τεχνολογίες με βάση τις ανάγκες των χρηστών και του 

οργανισμού, οι ερευνητές αξιολογούν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 

βελτίωσή τους με βάση την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση. Οι επαγγελματίες υγείας και 

άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα στην καθημερινότητά τους (Lee & Sheikh, 2016). 

Υπάρχουν διάφορα οφέλη για τους εμπλεκόμενους φορείς. Για παράδειγμα στους ασθενείς 

μπορεί να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, πιο αποδοτική και πιο 
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εύστοχη φροντίδα υγείας. Επίσης στους επαγγελματίες υγείας πιο εύκολη χρήση και εκμάθηση 

των ΠΣΥ, πιο αποδοτικά και ασφαλή και πιο εύστοχα με βάση τις ανάγκες τους (Wyatt, 2016). 

Τα ΠΣΥ μπορεί να αποτύχουν όταν σε μια αξιολόγηση δεν αναγνωριστούν και 

διορθωθούν αναλόγως παράγοντες, όπως οι ανάγκες, οι προσδοκίες, η εκπαίδευση, οι αντιλήψεις 

και η κουλτούρα διαφόρων ομάδων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν 

σε πιθανά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να επηρεασθούν από τους 

εμπλεκόμενους φορείς με βάση τα συμφέροντά τους, οπότε είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η 

θέση τους πριν την κάθε αξιολόγηση (Andargoli et al., 2017). 

2.4.3 Ποιοτικές, ποσοτικές και μεικτές μέθοδοι αξιολόγησης 

Η χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων μπορεί να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα του πλαισίου αξιολόγησης (Samoutis et al., 2007; Scott, 2016; Yusof et al., 2008), τόσο 

σε αριθμητικά όσο και περιγραφικά αποτελέσματα. Κανένα από τα δύο δεν είναι πιο σημαντικό 

από το άλλο. Τα αποτελέσματα σε μια έρευνα θα αποδώσουν τη σχετικότητα στη βαρύτητα των 

δύο μεθόδων (Scott, 2016). Σύμφωνα με την Andargoli et al., (2017),  η οποία σε συστηματική 

ανασκόπηση συμπεριέλαβε είκοσι πλαίσια αξιολόγησης, διαπίστωσε ότι η πιο συχνή 

αξιολόγηση γίνεται και με τις δύο μεθόδους. Αυτό γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των 

ΠΣΥ. Σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία, στην οποία πραγματοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις, 

για την ασφάλεια, τα ποσοστά λαθών, την αποδοτικότητα, το κέρδος και την επικοινωνία, 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μέθοδοι (Lee & Sheikh, 2016). 

2.4.4 Κοινωνικοτεχνική και Εθνογραφική προσέγγιση 

Ένα σύστημα μέσω μόνο μιας τεχνικής αξιολόγησης δε μπορεί να καθοριστεί αν είναι επιτυχές. 

Για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση είναι σημαντικό να μελετηθούν επίσης οι παράγοντες 

των πολιτιστικών, κοινωνικών, οργανωτικών και γνωστικών παραγόντων (Andargoli et al., 

2017). Η Κοινωνικοτεχνική προσέγγιση μελετά τις διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τεχνολογίας και ανθρώπινου παράγοντα, σε κοινωνικό και οργανωτικό επίπεδο, ενώ μπορεί να 

περιέχει θεωρίες από διάφορους κλάδους. Η Εθνογραφική προσέγγιση μελετά το γιατί οι 

χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα όπως το χρησιμοποιούν, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

του τι συμβαίνει (Kaplan, 2016). 
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2.5 Τα πρώτα γνωστά μοντέλα αξιολόγησης 

Δυο μοντέλα τα οποία δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 80’ και 90’ χρησιμοποιήθηκαν για να 

αξιολογήσουν διάφορους παράγοντες στα ΠΣΥ. Το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας ή στα 

Αγγλικά Technology Acceptance Model (TAM), όπου μελετά την αποδοχή της τεχνολογίας από 

τους χρήστες και το DeLone and McLean IS success model το οποίο μελετά περισσότερους 

παράγοντες. Τα μοντέλα αυτά αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 2.5. 

2.5.1 DeLone and McLean IS success model 

Για τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ), 

οι DeLone et al., (1992), κατάφεραν να οργανώσουν και να ταξινομήσουν έξι διαφορετικές 

διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, οι οποίες είναι: Η ποιότητα του 

συστήματος, ποιότητα πληροφορίας, χρήση, ικανοποίηση του χρήστη, ατομικές και οργανωτικές 

επιπτώσεις. Οι DeLone et al., (1992), σχημάτισαν με  επιτυχία το IS Success Model, στηριζόμενοι 

στους παραπάνω παράγοντες. Το σχήμα παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Σχήμα 2.5.3.1 DeLone & McLean IS Success Model (DeLone & McLean, 1992). 

 Ο βασικός σκοπός του “DeLone και McLean IS success model” ήταν να συνθέσει  

προηγούμενες έρευνες στο πως να γίνεται πιο επιτυχημένη η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων, για να παρέχει καθοδήγηση στους μελλοντικούς ερευνητές. Μέχρι το 2002, το 

μοντέλο αναφέρθηκε σε 285 δημοσιεύσεις. Έτσι με βάση τη συμβολή των ερευνών και τις αλλαγές 
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στο ρόλο της διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων, το μοντέλο εκσυγχρονίστηκε και 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 1.2 (DeLone & McLean, 2003). 

Ένας από τους παράγοντες που προστέθηκε στο νέο μοντέλο ήταν η ποιότητα υπηρεσιών, 

όπου βρέθηκε να είναι ίσως η πιο σημαντική μεταβλητή όσον αφορά τη γενική επιτυχία των 

συστημάτων. Οι δύο παράγοντες, ατομικές επιπτώσεις και οργανωτικές επιπτώσεις 

αντικαταστάθηκαν με τον παράγοντα καθαρά οφέλη. Θεωρήθηκε πιο εύστοχο να χρησιμοποιηθεί 

ο όρος καθαρά οφέλη γιατί ο αρχικοί όροι “επιπτώσεις” μπορεί να είναι  αρνητικοί ή και θετικοί, 

με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο το αν τα αποτελέσματα είναι καλά ή όχι. Όσον αφορά τους 

παράγοντες Χρήση και Ικανοποίηση Χρήσης, έχουν μετατραπεί σε Πρόθεση χρήσης/χρήση και 

Ικανοποίηση Χρήστη. Λόγω της δυσκολίας στην ερμηνεία των πολυδιάστατων πτυχών της 

χρήσης,  προστέθηκε ο όρος Πρόθεση χρήσης, ωστόσο λόγω της δυσκολίας μέτρησης του 

συγκεκριμένου παράγοντα μπορεί οι περισσότεροι ερευνητές να επιλέξουν τον ορισμό “χρήση”. 

Τέλος στο νέο μοντέλο προστέθηκαν βέλη για να παρουσιάσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των 

παραγόντων (DeLone & McLean, 2003). 

 

Σχήμα 2.5.3.2 DeLone & McLean IS Success Model (DeLone & McLean, 2003). 

Οι παράγοντες του μοντέλου: Ποιότητα πληροφορίας, ποιότητα συστήματος και ποιότητα 

υπηρεσίας μαζί ή ξεχωριστά επηρεάζουν τους παράγοντες της πρόθεσης χρήσης ή και χρήσης και 

την ικανοποίηση των χρηστών. Μέσω της χρήσης και της ικανοποίησης των χρηστών έχουν σαν 

αποτέλεσμα κάποια “καθαρά οφέλη”, η πρόκληση που έχει ο κάθε ερευνητής είναι πια, καθαρά 

οφέλη, αλλά πρέπει να διευκρινίσει για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και πως αυτά να εκτιμηθούν 
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(DeLone & McLean, 2003). Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει διάφορα βέλη για να παρουσιάσει 

συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων. Τα βέλη δε σημαίνουν απαραίτητα θετικά ή 

αρνητικά σημεία. Οι συσχετίσεις θα πρέπει γίνονται με τις ανάλογες υποθέσεις στα πλαίσια της 

ανάλογης μελέτης (DeLone & McLean, 2003). 

2.5.2 Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (ΤΑΜ)  

Το TAM (Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80’ για τους 

εργαζόμενους που δε χρησιμοποιούσαν πληροφοριακά συστήματα. Οι δημιουργοί του μοντέλου 

πίστευαν πως για να αυξήσουν τη χρήση των συστημάτων, θα έπρεπε να αυξήσουν πρώτα την 

αποδοχή τους. Εφάρμοσαν το μοντέλο ρωτώντας τους χρήστες ποιες θα ήταν οι προθέσεις τους 

για τη μελλοντική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Έτσι ξέροντας τις προθέσεις των 

εργαζομένων τις επηρέαζαν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να προωθούν την αποδοχή των 

συστημάτων όπως και τη χρήση τους. Το μοντέλο ΤΑΜ χρησιμοποιήθηκε και στον τομέα της 

υγείας με διαφορετικούς τρόπους σε μελέτες με διάφορες διεπιστημονικές ομάδες όπως γιατρούς, 

νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, βοηθούς ιατρών, τεχνικούς και φυσιοθεραπευτές, (Holden & Karsh, 

2010).  

Μια αξιολόγηση ενός ΠΣΥ σε σχέση με ένα Σύστημα Υγείας χωρίς ΠΣΥ στο Νέο Δελχί 

στην Ινδία, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η διατήρηση ενός ΠΣΥ είναι απαραίτητη για ένα 

αποδοτικό Σύστημα Υγείας, ωστόσο όταν υπάρχει έλλειψη καλής ποιότητας δεδομένων και με 

ανεπαρκή κατανομή των πόρων, το σύστημα δεν είναι αποδοτικό. Επίσης το κυρίως θετικό στην 

ανάπτυξη της μηχανογράφησης ήταν, η εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων στην τήρηση 

αρχείων και στις αναφορές τους. Η εφαρμογή ενός καλού συστήματος αποτελείται από την 

διανομή υπηρεσιών, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία (Krishnan, Nongkynrih, 

Yadav, Singh, & Gupta, 2010). 

 

2.6 ΟΠΣΥ στην Κύπρο 

Το ΟΠΣΥ χωρίζεται σε διάφορα υποσυστήματα όπου και αυτά χωρίζονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: Διοίκηση του ασθενούς, τη διαχείριση της τάξης, εργαστήρια, τράπεζα αίματος, 

ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ακτινολογικό, οικονομική τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση, τη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, έλεγχο αποθεμάτων, έξυπνη κάρτα υγείας, η κωδικοποίηση 
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των νόσων / ενεργειών / διαδικασιών και ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (Υπουργείο Υγείας 

Κύπρου, 2015). 

Κωδικοποίηση Ασθενειών (έκδοση 10η ) 

Η κωδικοποίηση ασθενειών γίνονται μέσω διεθνών  προτύπων, όπως τη διεθνή κατάταξη 

νοσημάτων και παθήσεων ICD (International Classification of Diseases) έκδοση δέκατη. Ο 

κωδικός σχηματίζεται με βάση την ενότητα του νοσήματος και από ένα κωδικό που παραπέμπει 

στο συγκεκριμένο νόσημα (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών 

Το υποσύστημα διαχείρισης ασθενών χωρίζεται σε δύο μέρη. Στη διαχείριση εξωτερικών 

ασθενών και στη διαχείριση εσωτερικών ασθενών. 

Η διαχείριση εξωτερικών ασθενών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Φάκελος ασθενή, 

επεισόδια, παραπεμπτικά, εξωτερικά ιατρεία, παρακλινικές εξετάσεις, εξουσιοδοτημένοι χρήστες, 

ραντεβού, λοιπές κινήσεις. Η διαχείριση εξωτερικών ασθενών έχει σχέση/διασύνδεση με τα εξής 

υποσυστήματα: Τιμολόγηση περιστατικού, εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινοδιαγνωστικές 

εξετάσεις. 

Η διαχείριση εσωτερικών ασθενών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Φάκελος ασθενή, 

επεισόδια, παραπεμπτικά, θάλαμοι – τμήματα, δωμάτια, θέσεις/νοσήλεια, ιατρικές πράξεις, 

διαγνώσεις, πορίσματα ιατρών και κλινικά πρωτόκολλα. Επίσης καταγράφονται και οι χορηγήσεις 

φαρμάκων, γίνονται οι εκδόσεις εισαγωγής (παραπεμπτικά), μπορεί να γίνει αναζήτηση παλαιού 

επεισοδίου, επικύρωση ατομικών συνταγών και η έκδοση εξιτηρίου. 

Ένα άλλο βασικό υποσύστημα είναι Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς (ΗΦΑ) όπου 

παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Ιστοπαθολογικό  

Με την ενημέρωση μέσω παραπεμπτικού στο εργαστήριο ιστοπαθολογίας ή στο εργαστήριο 

κυτταρολογίας ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων για την παραγγελία που 

πρέπει να εκτελεστεί (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Κλινικά Εργαστήρια  
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Τα κλινικά εργαστήρια είναι το σύστημα μηχανογράφησης νοσοκομειακών εργαστηρίων που 

έχει να κάνει με την παραλαβή των δειγμάτων, την αρχειοθέτησή τους και την κλινική επικύρωσή 

τους. Το σύστημα με βάση τις παραγγελίες ενημερώνει τους ανάλογους σταθμούς εργασίας μέχρι 

να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και μόλις ολοκληρωθεί η κλινική επικύρωση των 

αποτελεσμάτων, ενημερώνεται το αρχείο του ασθενή που είναι συνεχώς διαθέσιμο. 

Επίσης υπάρχει το υποσύστημα της συνταγολόγησης και διαχείρισης της φαρμακευτικής 

αγωγής για τους ιατρούς (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Τράπεζα και Κέντρο Αίματος 

Στο υποσύστημα αυτό γίνεται η καταγραφή των αιμοδοτών και αιμοληψιών, το τμήμα 

παραλαβής, ο ανοσοαιματολογικός και ο ιολογικός έλεγχος (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Διαχείριση Αποθήκης 

Στο υποσύστημα της διαχείρισης αποθήκης πραγματοποιείται η διαχείριση των 

κονδυλίων από τις ιατρικές υπηρεσίες. 

Τιμολόγηση Ασθενών 

Το υποσύστημα τις τιμολόγησης ασθενών χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην 

τιμολόγηση των εξωτερικών ασθενών και στην τιμολόγηση των εσωτερικών ασθενών. 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  

Το υποσύστημα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει τα εξής: 

1) Αποθηκεύει τα δεδομένα του προσωπικού. 

2) Προγραμματίζει τις βάρδιες (δε χρησιμοποιείται). 

3) Καταγράφονται  οι ώρες εργασίας (δε χρησιμοποιείται). 

4) Διαχειρίζονται οι άδειες (χρησιμοποιείται ένα μέρος του). 

5) Διαχειρίζεται η εκπαίδευση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα υποσυστήματα που έχουν 

εφαρμοστεί στα  Δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου. Τα πάγια στα υπόλοιπα νοσοκομεία (εκτός 



 

28 

 

του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας), έχουν εγκατασταθεί σε όλα αλλά δεν εφαρμόστηκαν 

γιατί δεν έχουν ετοιμαστεί τα τελικά ενημερωμένα αρχεία (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Πίνακας 2.6: Υποσυστήματα λειτουργίας στα Δημόσια Νοσοκομεία της Κύπρου 

(Υπουργείο Υγείας, 2016). 

 Οικονομική 

Διαχείριση/ 

Τιμολόγηση 

Διαχείριση 

Υλικών  

Διαχείριση 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Διαχείριση 

Φαρμάκων  
Πάγια 

Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας 
Χ Χ Χ Χ Χ 

Γενικό νοσοκομείο 

Αμμοχώστου 
Χ Χ Χ Χ  

Γενικό Νοσοκομείο 

Λάρνακας 
 Χ  Χ  

Μακάριο Νοσοκομείο   Χ  Χ  

Γενικό Νοσοκομείο 

Λεμεσού 
 Χ  Χ  

Γενικό Νοσοκομείο 

Πάφου 
 Χ  Χ  

Νοσοκομείο Πόλης 

Χρυσοχούς 
 Χ  Χ  

Νοσοκομείο Κυπερούντας  Χ  Χ  

Ιατρικές Υπηρεσίες 

Υπουργείου Υγείας 
 Χ    

 

Ηλεκτρονική Κάρτα υγείας/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας είναι μικροσκοπικοί υπολογιστές οι οποίοι έχουν 

ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Το συγκεκριμένο κύκλωμα παρέχει μια 

ιεραρχημένη πρόσβαση εφαρμόζοντας τρόπους ασφαλείας για εξασφάλιση προστασίας των 

δεδομένων των ασθενών. 
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Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπου μπορούν να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά είναι η 

εγγραφή, τα ραντεβού και οι πληρωμές (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). 

Τα DRG δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα στα νοσοκομεία της Κύπρου (Petrou & Vandoros, 

2018), παρόλα αυτά το ICD-10 έχει εγκατασταθεί (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2016). Σύμφωνα 

με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013), ένα ποσοστό του 73% των συμμετεχόντων οι 

οποίοι ήταν κάτοικοι της Κύπρου, δήλωσαν πως η γενική ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας 

ήταν καλή. 
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Δείγμα 

Στην Κύπρο, υπάρχουν δύο Δημόσια νοσοκομεία που έχουν εγκαταστήσει το ΟΠΣΥ, όλοι οι 

εργαζόμενοι του τομέα της υγείας που το χρησιμοποιούν, ανέρχονται περίπου στους 3.200 και 

εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι 

επαγγελματίες υγείας όπως ιατροί, νοσηλευτές και άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα, που 

χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα των δύο νοσοκομείων όπου ανέρχονται στους 1503 

(Υπουργείο Υγείας, 2016). Από αυτούς συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 309, βάσει του 

(SurveyMonkey, 2017), δείγμα το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό στο γενικό πληθυσμό με 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% και περιθώριο σφάλματος 5%. Για την επιλογή του δείγματος 

εφαρμόστηκε στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία με βάση το επάγγελμα και το 

νοσοκομείο του κάθε συμμετέχοντα.  Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

ήταν: το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο (σε χρόνια), το 

επάγγελμα και το νοσοκομείο. 

3.2 Ερωτηματολόγιο  

3.2.1 Δομή ερωτηματολογίου 

Μια συγχρονική ποσοτική και ποιοτική μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί με ερωτηματολόγιο, 

μέτρησε βασικές πτυχές των εξής μεταβλητών: Της τεχνολογίας, του ανθρώπινου παράγοντα, και 

της οργάνωσης.  Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από σύνθεση μεταβλητών άλλων δύο 

ερωτηματολογίων με προσθήκη ερωτήσεων. Άδεια για τη χρήση των δύο ερωτηματολογίων έχει 

παρθεί από Otieno et al., (2007) και Viitanen et al., (2011). Από τις σαράντα πέντε ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου του Otieno et al., (2007) επιλέχθηκαν οι δέκα επτά. Από τις τριάντα δύο 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Viitanen et al., (2011) επιλέχθηκαν οι είκοσι πέντε. Μια ερώτηση 

προστέθηκε μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (DeLone & McLean, 2003). Οι ερωτήσεις 

που θεωρήθηκαν όμοιες μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων, δε συμπεριλήφθηκαν στο τελικό 

ερωτηματολόγιο. 

 Οι σαράντα τρεις ερωτήσεις που επιλέχθηκαν διαχωρίστηκαν στις εξής θεματικές ενότητες 
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με βάση τη φύση της κάθε ερώτησης: Την Τεχνολογία (Ποιότητα πληροφοριών, Ποιότητα 

συστημάτων και Ασφάλεια), τον Ανθρώπινο παράγοντα (Αποδοχή και Χρήση) και την Οργάνωση 

(Δομή και Περιβάλλον). Για το ποιοτικό σκέλος έχουν χρησιμοποιηθεί ερωτήσεις ανάπτυξης, για 

ποιους τρόπους πιστεύουν το πόσο επηρεάζουν οι τρεις παράγοντες (Ανθρώπινος παράγοντας, 

Οργάνωση και Τεχνολογία) μέσω του ΟΠΣΥ τις Υπηρεσίες Υγείας. Ο αριθμός ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου χωρίς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι 46, από τις οποίες οι 43 ήταν 

κλειστού τύπου (Likert scale) και οι 3 ήταν ανοικτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης). Στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά περιλήφθηκαν το φύλο, το νοσοκομείο, η ηλικία, τα έτη 

προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και επάγγελμα. Η χρήση ερωτηματολογίου αποτελεί 

την πιο εγκεκριμένη μέθοδο για την αξιολόγηση της προσωπικής γνώμης, της αντίληψης και της 

στάσης των επαγγελματιών υγείας και χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα πληροφορικής για 

έρευνες στο χώρο της υγείας (Sadoughi, Kimiafar, Ahmadi, & Shakeri, 2013). 

3.2.2 Μετάφραση και αξιοπιστία 

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από την αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, μέσω της 

δίγλωσσης μετάφρασης σε δύο κατευθύνσεις. Το τελικό ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από 

ανεξάρτητο καθηγητή της Αγγλικής λογοτεχνίας. Για την καλύτερη προσαρμογή του 

ερωτηματολογίου ένα τυχαίο δείγμα είκοσι εργαζομένων (πιλοτικά) που χρησιμοποιούν το 

ΟΠΣΥ, κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, χωρίς να έχουν αναφέρει κάποιο 

πρόβλημα κατανόησης των ερωτήσεων. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έχει γίνει με τη χρήση 

του συντελεστή Cronbach – alpha. 

3.2.3 Διαδικασία χρήσης ερωτηματολογίου 

Τα ερωτηματολόγια  ήταν αυτοσυμπληρούμενα και μοιράστηκαν μεταξύ Απριλίου και 

Αυγούστου του 2017, στα δύο νοσοκομεία (ΓΝΑ, ΓΝΛ). Με κάθε ερωτηματολόγιο υπήρχε ένα 

έντυπο ενημέρωσης όπου περιλάμβανε το σκοπό της μελέτης, την αυστηρά πλήρως εθελοντική 

συμμετοχή, τη διατήρηση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Στο έντυπο 

αυτό υπήρχαν επίσης οδηγίες να εσωκλείονται τα ερωτηματολόγια σε άδειους φάκελους όπου 

δινόταν μαζί με τα ερωτηματολόγια. Έπειτα οι συμμετέχοντες έριχναν τα κλειστά 

ερωτηματολόγια σε μια κάλπη, για να διατηρηθεί η ανωνυμία της έρευνας. 
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3.2.4 Άκυρα ερωτηματολόγια/ ερωτήσεις 

Από τα 420 αντίτυπα που δόθηκαν στους επαγγελματίες υγείας, επιστράφηκαν τα 329 εκ των 

οποίων τα 20 ήταν άκυρα. Θεωρήθηκαν άκυρα τα ερωτηματολόγια όπου οι συμμετέχοντες: 

δήλωσαν πως είναι φοιτητές, δε δήλωσαν επάγγελμα ή νοσοκομείο, άφησαν τουλάχιστο δύο 

σελίδες άδειες και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του ερωτηματολογίου. Άκυρη απάντηση 

θεωρήθηκε όταν δεν υπήρχε απάντηση ή υπήρχαν τουλάχιστον 2 απαντήσεις στην ίδια ερώτηση. 

Οι ερωτήσεις που θεωρήθηκαν άκυρες ήταν οι ερωτήσεις που είχαν πάνω από μια απαντήσεις 

(κλίμακας Likert), ενώ στις ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρήθηκαν άκυρες οι απαντήσεις που δεν 

ήταν καθαρογραμμένες, δεν είχαν κανένα νόημα και δεν είχαν καμία σχέση με την ερώτηση. 

3.3 Στατιστική Ανάλυση 

3.3.1 Περιγραφική στατιστική  

Η παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών: το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο (σε χρόνια), το επάγγελμα και το νοσοκομείο έγιναν μέσω ενός 

πίνακα. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά παρουσιάστηκαν με πίνακες (cross-tabulation) 

υπολογίζοντας διάφορες μεταβλητές δημογραφικών σε κάθε πίνακα. Έπειτα παρουσιάστηκαν σε 

πίνακες οι απαντήσεις των 43 ερωτήσεων στην κλίμακα Likert, το ποσοστό απαντήσεων των 

ερωτήσεων ανάπτυξης και τα ποσοστά των διαφόρων απαντήσεων σε κάθε ερώτηση ανάπτυξης. 

Οι απαντήσεις ανάπτυξης κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις εισηγήσεις της απάντησης σε 

κατηγορίες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες ότι χρειάζεται να βελτιωθούν. Τέλος 

δημιουργήθηκε ένας πίνακας που περιέχει συνοπτικά όλες τις απαντήσεις για όλες της ερωτήσεις 

ανάπτυξης. 

3.3.2 Επαγωγική στατιστική 

Για να προσδιοριστεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων και να χωριστούν στις 

διάφορες κατηγορίες εφαρμόστηκε η παραγοντική ανάλυση (factor analysis). Ο υπολογισμός 

έγινε με βάση την τεχνική Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - 

PCA) για τον εντοπισμό των σημαντικών και ερμηνεύσιμων παραγόντων μεταξύ τους. Για την 

τεχνική PCA εφαρμόστηκε το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett’s, το μέτρο επάρκειας 

δειγματοληψίας Kaiser-Meyer-Olkin και η περιστροφή Varimax. Έπειτα με βάση την 

παραγοντική ανάλυση (factor analysis), οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε ομάδες, όπου 

παρουσιάζεται η αξιοπιστία τους με τον συντελεστή Cronbach’s alpha για κάθε κατηγορία. 
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Θεωρείτο κατηγορία αυτή που συμπεριλάμβανε τουλάχιστον 5 ερωτήσεις. Ακολούθως 

υπολογίσθηκε ο μέσος των απαντήσεων των ερωτηθέντων με βάση την κατηγορία τους και 

έγιναν συσχετίσεις των κατηγοριών για να βρεθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ τους, όπου υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson και οι p-τιμές. Μετά 

έγιναν συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τέλος 

εφαρμόστηκαν αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης για να βρεθεί σε ποιόν βαθμό επηρεάζουν 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά την κάθε κατηγορία. Έγιναν συγκρίσεις μεταξύ κατηγοριών 

κατά δημογραφικό χαρακτηριστικό ως εξής:  Έλεγχος t ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent 

samples t-test) για το φύλο και το νοσοκομείο και Ανάλυση Διακύμανσης (One-way ANOVA) 

για την ηλικία, την προϋπηρεσία και το επάγγελμα. Τέλος παρουσιάστηκε με σειρά 

προτεραιότητας το ποιες κατηγορίες χρειάζονται την περισσότερη βελτίωση. 

3.4 Ηθική και Δεοντολογία 

Η ερευνητική πρόταση έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής  Κύπρου, 

για τη διεξαγωγή της μελέτης. Ο κάθε συμμετέχοντας συμπεριλήφθηκε στη μελέτη μετά από 

σχετική ενημέρωση του βασικού ενημερωτικού εντύπου, Παράρτημα 1. Το σχετικό γραπτό 

σημείωμα συμπεριλάμβανε, το σκοπό της μελέτης, την αυστηρά πλήρως εθελοντική συμμετοχή, 

τη διατήρηση της ανωνυμίας και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Σε όλα τα στάδια της 

μελέτης και μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, η συμμετοχή ήταν εθελοντική, 

ο συμμετέχοντας μπορούσε να διακόψει τη συνεργασία / να άρει τη συναίνεσή του ανά πάσα 

στιγμή επιθυμούσε, χωρίς καμία επίπτωση. 

Όλα τα δεδομένα καταγράφονταν εμπιστευτικά και ανώνυμα με βάση τις σχετικές 

συστάσεις του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής 

Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και ο ερευνητής ήταν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος για την παροχή 

διευκρινιστικών στοιχείων. 

Έγινε μια βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα, όπου έχουν πρόσβαση μόνο ο ερευνητής 

και η τριμελής επιτροπή της διατριβής και τα ερωτηματολόγια είναι κλειδωμένα σε ντουλάπι που 

μόνο o ερευνητής έχει πρόσβαση. 
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Από τα 420 ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους επαγγελματίες υγείας ανακτήθηκαν ως έγκυρα 

τα 309, δείγμα το οποίο καλύπτει τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία που χρησιμοποιήθηκε. 

Τα άκυρα ερωτηματολόγια που επεστράφησαν ήταν 20. Τα αποτελέσματα των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1.1. 

Σχήμα 4.1: Φύλο 

 

Το δείγμα της έρευνας ανέρχεται στους 309 συμμετέχοντες, όπου περίπου τα δύο τρίτα ήταν 

γυναίκες (64.1%) και το ένα τρίτο άνδρες (35.3%). 

109

198

Φύλο

Άνδρες Γυναίκες
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Σχήμα 4.2: Νοσοκομείο 

 

Στην έρευνα συμπεριελήφθησαν γενικά νοσοκομεία της Κύπρου που ήταν τα μόνα που είχαν 

εγκατεστημένο το ΟΠΣΥ. Το δείγμα του ΓΝΛ ήταν αυτό με τους περισσότερους συμμετέχοντες 

(84.5%), ενώ το δείγμα του ΓΝΑ ήταν μικρότερο (15.5%). 

261

48

Νοσοκομείο

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
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Σχήμα 4.3 Επάγγελμα 

 

Η πλειονότητα του δείγματος στο επάγγελμα ήταν νοσηλευτές με περισσότερο από τα δύο τρίτα 

του δείγματος (70.2%), ακολούθως ήταν οι γιατροί με περίπου το ένα πέμπτο του δείγματος 

(21.7%) και τέλος άλλοι επαγγελματίες υγείας που ήταν περίπου το ένα δέκατο του δείγματος 

(8.1%). Οι κατηγορίες των άλλων επαγγελματιών υγείας ήταν οι εξής: Διαιτολόγοι, 

Ακτινολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Ακουολόγοι, Λογοθεραπευτές, Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, 

Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι και Ορθοοπτικοί. 

67

217

25

Επάγγελμα

Ιατροί Νοσηλευτές Άλλο
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Σχήμα 4.4 Ηλικία 

 

Οι πιο συχνές ηλικίες που εμφανίστηκαν ήταν  μεταξύ 30 και 39 ετών με ποσοστό περίπου το 

ένα τρίτο του δείγματος (38.2%), ακολούθησαν  οι ηλικίες κάτω των τριάντα (26.5%), κατόπιν 

οι ηλικίες μεταξύ 40 – 49 (19.7%) και τέλος οι ηλικίες άνω των 50 (14.9%). 

82

118

61

46

Ηλικία

< 30 30 - 39 40 - 49 > 50
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Σχήμα 4.5 Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 

 

Όσον αφορά στην προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο περίπου τα δύο τρίτα δήλωσαν 

πως εργάζονταν στο νοσοκομείο πάνω από 5 χρόνια (68.9%), ενώ περίπου επίσης το ένα τρίτο 

δήλωσε πως εργαζόταν μέχρι και 5 χρόνια (30.1%). 

  

22

71

91

122

Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο 

νοσοκομείο

< 1 1 - 5 6 - 10 > 10
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Μέσω της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας το δείγμα υπολογίστηκε με βάση το 

επάγγελμα και το νοσοκομείο όπου παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1.2. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγματος αποτελείτο από νοσηλευτές και στα δύο νοσοκομεία με 183 (59.2%) νοσηλευτές 

στο ΓΝΛ και 34 (11%) νοσηλευτές στο ΓΝΑ. Έπειτα ήταν οι ιατροί με 58 (18.8%) στο ΓΝΛ και 

9 (2.9%) στο ΓΝΑ και τέλος η κατηγορία “άλλοι” οι οποίοι αναφέρθηκαν πιο πάνω με 20 (6.5%) 

στο ΓΝΛ και 5 (1.6%) στο ΓΝΑ. 

 

Πίνακας 4.1.2: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Επάγγελμα και Νοσοκομείο 

 
Νοσοκομείο 

Σύνολο 
ΓΝΛ ΓΝΑ 

Επάγγελμα 

Ιατρός 58 (18.8%) 9 (2.9%) 67 (21.7%) 

Νοσηλευτής 183 (59.2%) 34 (11%) 217 (70.2%) 

Άλλο 20 (6.5%) 5 (1.6%) 25 (8.1) 

Σύνολο 261 (84.5%) 48 (15.5%) 309 (100%) 
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Πίνακας 4.1.3 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Ηλικία με Επάγγελμα και  Προϋπηρεσία. 

Επάγγελμα 

Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 

 (σε έτη) Σύνολο 

< 1 1-5 5-10 > 10 

Ιατρός Ηλικία <30 9 14 1 0 24 

 

30-39 3 9 4 0 16 

40-49 1 2 6 4 13 

>50 1 2 4 5 12 

Σύνολο 14 (4.6%) 27 (8.9%) 15 (4.9%) 9 (3%) 65 (21.4%) 

Νοσηλευτής Ηλικία <30 6 28 22 1 57 

 

30-39 2 12 42 35 91 

40-49 0 2 2 34 38 

>50 0 0 1 27 28 

Σύνολο 8 (2.6%) 42 (13.8%) 67 (22%) 97 (31.9%) 214 (70.4%) 

Άλλο Ηλικία <30 0 0 1 0 1 

 

30-39 0 1 2 6 9 

40-49 0 0 5 5 10 

>50 0 0 0 5 5 

Σύνολο 0 (0%) 1 (0.3%) 8(2.6%) 16 (5.3%) 25 (8.2%) 

Σύνολο Ηλικία <30 15 42 24 1 82 

 

30-39 5 22 48 41 116 

40-49 1 4 13 43 61 

>50 1 2 5 37 45 

Σύνολο 22 (7.2%) 70 (23%) 90 (29.6%) 122 (40.1%) 304 (100%) 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1.3, όσον αφορά το επάγγελμα σε σχέση με την ηλικία και την 

προϋπηρεσία σε έτη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

στους ιατρούς ήταν 23 (7.8%) όπου ήταν μικρότεροι από 40 ετών και είχαν προϋπηρεσία 1-5 

χρόνια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όσον αφορά το επάγγελμα σε σχέση με την ηλικία και 

την προϋπηρεσία σε έτη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

στους νοσηλευτές ήταν 96 (31.6%) όπου ήταν μεγαλύτεροι από 29 ετών με προϋπηρεσία 

περισσότερη από 10 έτη. Έπειτα ακολούθησε η ομάδα νοσηλευτών που είχαν προϋπηρεσία στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο μικρότερη των 40 ετών και 5-10 έτη προϋπηρεσία με αριθμό 64 

(21%). Τέλος στην κατηγορία “άλλο” εμφανίστηκαν πιο συχνά συμμετέχοντες που ήταν άνω 

των 29 ετών και έχουν προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μεγαλύτερη των 10 ετών. 
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Πίνακας 4.1.4: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Νοσοκομείο με Επάγγελμα και Φύλο. 

Επάγγελμα 
Φύλο 

Σύνολο 
Άνδρες Γυναίκες 

Ιατρός Νοσοκομείο ΓΝΛ 32 (48.5%) 25 (37.9%) 57 (86.4%) 

 ΓΝΑ 3 (4.5%) 6 (9.1%) 9 (13.6%) 

Σύνολο 35 (53%) 31 (47%) 66 (100%) 

Νοσηλευτής Νοσοκομείο ΓΝΛ 56 (25.9%) 126 (58.3%) 182 (84.3%) 

 ΓΝΑ 16 (7.4%) 18 (8.3%) 34 (15.7%) 

Σύνολο 72 (33.3%) 144 (66.7%) 216 (100%) 

Άλλο Νοσοκομείο ΓΝΛ 1 (4%) 19 (76%) 20 (80%) 

 ΓΝΑ 1 (4%) 4 (16%) 5 (20%) 

Σύνολο 2 (8%) 23 (92%) 25 (100%) 

Σύνολο Νοσοκομείο ΓΝΛ 89 (29%) 170 (55.4%) 259 (84.4%) 

 ΓΝΑ 20 (6.5%) 28 (9.1%) 48 (15.6%) 

Σύνολο 109 (35.5%) 198 (64.5%) 307 (100%) 

 

Ο πίνακας 4.1.4 παρουσιάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το νοσοκομείο, το 

επάγγελμα και το φύλο. Σχετικά με το φύλο των ιατρών στο ΓΝΑ οι γυναίκες στο δείγμα ήταν 

διπλάσιες από τους άνδρες με αριθμούς 6 (9.1%) και 3 (4.5%) αντίστοιχα. Όσον αφορά τους 

νοσηλευτές στο ΓΝΛ οι γυναίκες ήταν σχεδόν διπλάσιες από τους άνδρες με αριθμούς 126 

(58.3%) και 56 (25.9%) αντίστοιχα. Τέλος στην κατηγορία άλλο επάγγελμα στο ΓΝΛ οι 

γυναίκες είχαν πολύ μεγάλη διαφορά από τους άνδρες με αριθμούς 19 (76%)  και 1 (4%) 

αντίστοιχα.
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4.2 Περιγραφική στατιστική 

4.2.1 Ποσοτικό μέρος: Ερωτήσεις 1-10 

Στους πίνακες μεταξύ κεφαλαίων 4.2.1 μέχρι 4.2.4 εμφανίζονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στις 43 ερωτήσεις με κλίμακα Likert 

της έρευνας. 

Πίνακας 4.2.1.1: Απαντήσεις Επαγγελματιών Υγείας στις ερωτήσεις 1-6 

Δηλώσεις/ Ερωτήσεις 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείς Η/Υ για την 

εκπλήρωση των ακόλουθων εργασιών: 

Πάντα /  

Σχεδόν πάντα 

Τις 

περισσότερες 

φορές 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια 

Ποτέ/ Σχεδόν 

ποτέ 
Άκυρα* 

1. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες 

πληροφορίες από το ιστορικό των ασθενών; 
63 (20.4%) 87 (28.2%) 70 (22.7%) 39 (12.6%) 30 (9.7%) 20 (6.5%) 

2. Μπορείτε να ανακτήσετε πληροφορίες 

σχετικά με τη διαδικασία της έρευνας ή της 

θεραπείας;  

45 (14.6%) 68 (22%) 78 (25.2%) 44 (14.2%) 40 (12.9%) 34 (11%) 

3. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες μιας 

συγκεκριμένης  ομάδας  ασθενών, όπως 

διαγνώσεις ή συχνότητα επιπλοκών;  

33 (10.7%) 57 (18.4%) 67 (21.7%) 50 (16.2%) 52 (16.8%) 50 (16.2%) 

4. Μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες 

ασθενών για την έξοδό τους από το 

νοσοκομείο;  

37 (12%) 63 (20.4%) 58 (18.8%) 56 (18.1%) 47 (15.2%) 48 (15.5%) 

5. Μπορείτε να καταγράψετε την 

αξιολόγηση των ασθενών; 
48 (15.5%) 34 (11%) 49 (15.9%) 47 (15.2%) 51 (16.5%) 80 (25.9%) 

  

*Άκυρη απάντηση ήταν όταν δεν υπήρχε απάντηση ή υπήρχαν τουλάχιστον 2 απαντήσεις στην ίδια ερώτηση.
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Στην ερώτηση 1 "Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες από το ιστορικό των ασθενών;" περίπου οι 

μισοί συμμετέχοντες, 150 (48.6%), δήλωσαν τις περισσότερες φορές ή και πάντα,  70 (22.7%) δήλωσαν 

μερικές φορές και 69 (22.3%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 20 (6.5%) άτομα έδωσαν άκυρη 

απάντηση. 

Στην ερώτηση 2 "Μπορείτε να ανακτήσετε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της έρευνας ή της 

θεραπείας;" περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 113 (36.6%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή και 

πάντα, 78 (25.2%) δήλωσαν μερικές φορές και 84 (27.1%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 34 

(11%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 3 "Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες μιας συγκεκριμένης  ομάδας  ασθενών, όπως διαγνώσεις ή 

συχνότητα επιπλοκών;" περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 102 (33%), δήλωσε σπάνια ή και ποτέ/ 

σχεδόν ποτέ, 67 (21.7%) δήλωσαν μερικές φορές και 90 (29.1%) δήλωσαν τις περισσότερες φορές ή και πάντα. 

Τέλος 50 (16.2%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 4 "Μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες ασθενών για την έξοδό τους από το νοσοκομείο;" 

περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 100 (32.4%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή και πάντα, 58 

(18.8%) δήλωσαν μερικές φορές και το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 103 (33.3%), δήλωσε σπάνια ή και ποτέ/ 

σχεδόν ποτέ. Τέλος 48 (15.5%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 5 "Μπορείτε να καταγράψετε την αξιολόγηση των ασθενών;" περίπου το ένα τέταρτο των 

συμμετεχόντων, 82 (26.5%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή και πάντα, 49 (15.9%) δήλωσαν μερικές φορές 

και περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 98 (31.7%), δήλωσε σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 80 

(25.9%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση.
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Πίνακας 4.2.1.2: Απαντήσεις Επαγγελματιών Υγείας ερωτήσεων 6-10 

Δηλώσεις/ Ερωτήσεις 

Κατά πόσο το ΟΠΣΥ: 

Πάντα /  

Σχεδόν πάντα 

Τις 

περισσότερες 

φορές 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια 

Ποτέ/ 

Σχεδόν ποτέ 
Άκυρα* 

6. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών 

του ίδιου οργανισμού; 
48 (15.5%) 80 (25.9%) 80 (25.9%) 36 (11.7%) 27 (8.7%) 38 (12.3%) 

7. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών 

και άλλων επαγγελματιών υγείας του 

οργανισμού;  

40 (12.9%) 80 (25.9%) 86 (27.8%) 41 (13.3%) 28 (9.1%) 34 (11%) 

8. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών 

και νοσηλευτών; 
47 (15.2%) 83 (26.9%) 75 (24.3%) 28 (9.1%) 36 (11.7%) 40 (12.9%) 

9. Υποστηρίζει την παρακολούθηση οδηγιών 

που δόθηκαν σε νοσηλευτές από γιατρούς; 
45 (14.6%) 57 (18.4%) 60 (19.4%) 39 (12.6%) 51 (16.5%) 57 (18.4%) 

10. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ 

γιατρών και ασθενών; 
37 (12%) 64 (20.7%) 63 (20.4%) 36 (11.7%) 40 (12.9%) 69 (22.3%) 

 

*Άκυρη απάντηση ήταν όταν δεν υπήρχε απάντηση ή υπήρχαν τουλάχιστον 2 απαντήσεις στην ίδια ερώτηση. 
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Στην ερώτηση 6 κατά πόσο το ΟΠΣΥ "Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας του οργανισμού;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 128 (41.4%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή 

και πάντα, 80 (25.9%) δήλωσαν μερικές φορές και 63 (20.4%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 

38 (12.3%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 7 κατά πόσο το ΟΠΣΥ "Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας του οργανισμού;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 120 (38.8%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή 

και πάντα, 86 (27.8%) δήλωσαν μερικές φορές και 69 (22.4%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 

34 (11%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 8 κατά πόσο το ΟΠΣΥ "Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών;" η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων, 140 (42.1%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή και πάντα, 75 (24.3%) 

δήλωσαν μερικές φορές και 64 (20.8%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 40 (12.9%) άτομα 

έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 9 κατά πόσο το ΟΠΣΥ "Υποστηρίζει την παρακολούθηση οδηγιών που δόθηκαν σε νοσηλευτές 

από γιατρούς;" περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 102 (33%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή και 

πάντα, 60 (19.4%) δήλωσαν μερικές φορές και 90 (29.1%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 57 

(18.4%) άτομα έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 10 κατά πόσο το ΟΠΣΥ "Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και ασθενών;" περίπου το 

ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 101 (32.7%), δήλωσε τις περισσότερες φορές ή και πάντα, 63 (20.4%) δήλωσαν 

μερικές φορές και 76 (24.6%) δήλωσαν σπάνια ή και ποτέ/ σχεδόν ποτέ. Τέλος 69 (22.3%) άτομα έδωσαν 

άκυρη απάντηση.
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4.2.2 Ποσοτικό μέρος: Ερωτήσεις 11-20 

 

Πίνακας 4.2.2: Απαντήσεις Επαγγελματιών Υγείας ερωτήσεων 11-20 

Δηλώσεις/ Ερωτήσεις 

Χρησιμοποιώντας το σύστημα: 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Άκυρα* 

11. Οι εργασίες ρουτίνας είναι πιο απλές. 83 (26.9%) 107 (34.6%) 50 (16.2%) 40 (12.9%) 8 (2.6%) 21 (6.8%) 

12. Η διαχείριση πληροφοριών των ασθενών είναι 

ευκολότερη.  
83 (26.9%) 129 (41.7%) 51 (16.5%) 17 (5.5%) 8 (2.6%) 21 (6.8%) 

13. Σας παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση 

σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν; (πχ. 

αποθήκευση δεδομένων) 

70 (22.7%) 126 (40.8%) 52 (16.8%) 24 (7.8%) 10 (3.2%) 27 (8.7%) 

14. Πιστεύετε πως είναι εύκολο να μάθετε να το 

χρησιμοποιείτε;  
87 (28.2%) 165 (53.4%) 42 (13.6%) 5 (1.6%) 1 (0.3%) 9 (2.9%) 

15. Η σύνδεση με άλλα συστήματα απαιτεί πολύ χρόνο. 45 (14.6%) 106 (34.3%) 96 (31.1%) 37 (12%) 3 (1%) 22 (7.1%) 

16. Το σύστημα συνεισφέρει στη βελτίωση των 

Υπηρεσιών Υγείας; 
90 (29.1%) 138 (44.7%) 48 (15.5%) 14 (4.5%) 7 (2.3%) 12 (3.9%) 

17. Έχετε εύκολή πρόσβαση στα αποτελέσματα 

ραδιολογίας; 
50 (16.2%) 89 (28.8%) 69 (22.3%) 39 (12.6%) 14 (4.5%) 48 (15.5%) 

18. Σας υποχρεώνει να εκτελέσετε συγκεκριμένες 

εργασίες; 
40 (12.9%) 144 (46.6%) 74 (23.9%) 21 (6.8%) 4 (1.3%) 26 (8.4%) 

19. Σας παρέχει υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων; 

(υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις) 
32 (10.4%) 92 (29.8%) 67 (21.7%) 48 (15.5%) 18 (5.8%) 52 (16.8%) 

20. Υποστηρίζει συνεχή φροντίδα;  30 (9.7%) 82 (26.5%) 78 (25.2%) 48 (15.5%) 15 (4.9%) 56 (18.1%) 

*Άκυρη απάντηση ήταν όταν δεν υπήρχε απάντηση ή υπήρχαν τουλάχιστον 2 απαντήσεις στην ίδια ερώτηση.
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Στη δήλωση 11: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Οι εργασίες ρουτίνας είναι πιο απλές" η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων, 190 (61.5%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 50 (16.2%) είχαν ουδέτερη 

γνώμη, 48 (15.5%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 21 (6.8%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στη δήλωση 12: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Η διαχείριση πληροφοριών των ασθενών είναι ευκολότερη." η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων, 212 (68.6%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 51 (16.5%) 

είχαν ουδέτερη γνώμη, 25 (8.1%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 21 (6.8%) έδωσαν άκυρη 

απάντηση. 

Στην ερώτηση 13: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Σας παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με τις 

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν; (πχ. αποθήκευση δεδομένων)" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 196 

(63.5%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 52 (16.8%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 34 (11%) 

διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 27 (8.7%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 14: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Πιστεύετε πως είναι εύκολο να μάθετε να το 

χρησιμοποιείτε;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 252 (81.6%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και 

συμφωνεί, 42 (13.6%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 6 (1.9%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 9 (2.9%) 

έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στη δήλωση 15: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Η σύνδεση με άλλα συστήματα απαιτεί πολύ χρόνο." περίπου 

οι μισοί συμμετέχοντες, 151 (48.9%), δήλωσαν πως συμφωνούν απόλυτα ή και συμφωνούν, 96 (31.1%) είχαν 

ουδέτερη γνώμη, 40 (13%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 22 (7.1%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 16: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Το σύστημα συνεισφέρει στη βελτίωση των Υπηρεσιών 

Υγείας;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 228 (73.8%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 48 

(15.5%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 21 (6.8%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 12 (3.9%) έδωσαν 

άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 17: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Έχετε εύκολή πρόσβαση στα αποτελέσματα ραδιολογίας;" 

η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 139 (45%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 69 (22.3%) 

είχαν ουδέτερη γνώμη, 53 (17.1%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 48 (15.5%) έδωσαν άκυρη 

απάντηση. 

Στην ερώτηση 18: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Σας υποχρεώνει να εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες;" η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων, 184 (59.5%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 74 (23.9%) 
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είχαν ουδέτερη γνώμη, 25 (8.1%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 26 (8.4%) έδωσαν άκυρη 

απάντηση. 

Στην ερώτηση 19: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Σας παρέχει υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων; 

(υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις)" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 124 (40.2%), δήλωσε πως συμφωνεί 

απόλυτα ή και συμφωνεί, 67 (21.7%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 66 (21.3%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν 

απόλυτα και 52 (16.8%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 20: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Υποστηρίζει συνεχή φροντίδα;" η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων, 112 (36.2%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 78 (25.2%) είχαν ουδέτερη 

γνώμη, 63 (20.4%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 56 (18.1%) έδωσαν άκυρη απάντηση.
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4.2.3 Ποσοτικό μέρος: Ερωτήσεις 21-29 

Πίνακας 4.2.3: Απαντήσεις Επαγγελματιών Υγείας ερωτήσεων 21-29 

Δηλώσεις/ Ερωτήσεις 

Χρησιμοποιώντας το σύστημα: 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Άκυρα* 

21. Το ιατρικό ιστορικό του ασθενή παρέχει την 

κατάσταση του ασθενή περιληπτικά; 
33 (10.7%) 97 (31.4%) 51 (16.5%) 51 (16.5%) 20 (6.5%) 57 (18.4%) 

22. Είναι εύκολη και ξεκάθαρη η πρόσβαση στις 

νοσηλευτικές πληροφορίες; 
34 (11%) 87 (28.2%) 61 (19.7%) 49 (15.9%) 14 (4.5%) 64 (20.7%) 

23. Οι πληροφορίες των χημικών αποτελεσμάτων 

παρουσιάζονται με σαφήνεια;  
98 (31.7%) 131 (42.4%) 36 (11.7%) 9 (2.9%) 7 (2.3%) 28 (9.1%) 

24. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 

είναι αξιόπιστο και σταθερό και όποτε το χρησιμοποιείτε 

δεν υπάρχουν σφάλματα στο σύστημα. (πχ. κατάρρευση 

συστήματος). 

26 (8.4%) 73 (23.6%) 75 (24.3%) 84 (27.2%) 32 (10.4%) 19 (6.1%) 

25. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 

ζημιά σε ασθενή; 
24 (7.8%) 117 (37.9%) 61 (19.7%) 54 (17.5%) 20 (6.5%) 33 (10.7%) 

26. Πιστεύετε πως μερικές φορές κάποιες πληροφορίες που 

έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, έχουν εξαφανιστεί; 
16 (5.2%) 74 (23.9%) 110 (35.6%) 57 (18.4%) 17 (5.5%) 35 (11.3%) 

27. Αν παρουσιαστούν προβλήματα στο σύστημα, έχετε 

εύκολη πρόσβαση σε βοήθεια και μπορείτε να επανέλθετε 

μετά από κατάρρευση του συστήματος;  

29 (9.4%) 91 (29.4%) 99 (32%) 51 (16.5%) 14 (4.5%) 25 (8.1) 

28. Χάνετε σημαντικό χρόνο προσπαθώντας να φτιάξετε 

τεχνικά προβλήματα; 
64 (20.7%) 141 (45.6%) 60 (19.4%) 21 (6.8%) 7 (2.3%) 16 (5.2%) 

29. Οι όροι και έννοιες είναι σαφείς; 34 (11%) 137 (44.3%) 92 (29.8%) 27 (8.7%) 4 (1.3%) 15 (4.9%) 

*Άκυρη απάντηση ήταν όταν δεν υπήρχε απάντηση ή υπήρχαν τουλάχιστον 2 απαντήσεις στην ίδια ερώτηση.
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Στην ερώτηση 21: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Το ιατρικό ιστορικό του ασθενή παρέχει την κατάσταση του 

ασθενή περιληπτικά;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 130 (42.1%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και 

συμφωνεί, 51 (16.5%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 71 (23%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 57 

(18.4%) έδωσαν άκυρη απάντηση.  

Στην ερώτηση 22: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Είναι εύκολη και ξεκάθαρη η πρόσβαση στις νοσηλευτικές 

πληροφορίες;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 121 (39.2%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και 

συμφωνεί, 61 (19.7%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 63 (20.4%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 64 

(20.7%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 23: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Οι πληροφορίες των χημικών αποτελεσμάτων 

παρουσιάζονται με σαφήνεια;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 229 (74.1%), δήλωσε πως συμφωνεί 

απόλυτα ή και συμφωνεί, 36 (11.7%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 16 (5.2%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν 

απόλυτα και 28 (9.1%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην δήλωση 24: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας είναι 

αξιόπιστο και σταθερό και όποτε το χρησιμοποιείτε δεν υπάρχουν σφάλματα στο σύστημα. (πχ. κατάρρευση 

συστήματος)." το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 99 (36.2%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 

78 (25.2%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 63 (20.4%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 19 (6.1%) 

έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 25: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε 

ασθενή;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 141 (45.7%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 61 

(19.7%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 74 (24%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και (10.7%) έδωσαν 

άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 26: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Πιστεύετε πως μερικές φορές κάποιες πληροφορίες που 

έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, έχουν εξαφανιστεί;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 110 (35.6%), είχε 

ουδέτερη γνώμη, 90 (29.1%) δήλωσαν πως συμφωνούν απόλυτα ή και συμφωνούν,  74 (23.9%) διαφωνούσαν ή 

και διαφωνούσαν απόλυτα και 35 (11.3%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 27: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Αν παρουσιαστούν προβλήματα στο σύστημα, έχετε εύκολη 

πρόσβαση σε βοήθεια και μπορείτε να επανέλθετε μετά από κατάρρευση του συστήματος;" η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων, 120 (38.8%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 99 (32%) είχαν ουδέτερη 

γνώμη, 65 (21%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 25 (8.1%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 
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Στην ερώτηση 28: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Χάνετε σημαντικό χρόνο προσπαθώντας να φτιάξετε 

τεχνικά προβλήματα;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 205 (66.3%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και 

συμφωνεί, 60 (19.4%) είχαν ουδέτερη γνώμη, 28 (9.1%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 16 

(5.2%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 29: Χρησιμοποιώντας το σύστημα: "Οι όροι και έννοιες είναι σαφείς;" η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων, 171 (55.3%), δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα ή και συμφωνεί, 92 (29.8%) είχαν ουδέτερη 

γνώμη, 31 (10%) διαφωνούσαν ή και διαφωνούσαν απόλυτα και 15 (4.9%) έδωσε άκυρη απάντηση.
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4.2.4 Ποσοτικό μέρος: Ερωτήσεις 30-43 

Πίνακας 4.2.4: Απαντήσεις Επαγγελματιών Υγείας ερωτήσεων 30-43 

Δηλώσεις/ Ερωτήσεις 

Στο νοσοκομείο, σε ποιο βαθμό: 
Υπερβολικά Συχνά Μέτρια Λίγο Καθόλου Άκυρα* 

30. Θεωρείτε πως το σύστημα είναι χρήσιμο; 104 (33.7%) 130 (42.1%) 46 (14.9%) 11 (3.6%) 9 (2.9%) 9 (2.9%) 

31. Θεωρείτε πως η απόδοση σας έχει βελτιωθεί λόγω του 

συστήματος;  
44 (14.2%) 109 (35.3%) 66 (21.4%) 30 (9.7%) 45 (14.6%) 15 (4.9%) 

32. Θεωρείτε πως η ποιότητα της εργασίας σας έχει βελτιωθεί;  39 (12.6%) 118 (38.2%) 65 (21%) 33 (10.7%) 40 (12.9%) 14 (4.5%) 

33. Θεωρείτε πως ο χρόνος και η προσπάθεια που καταβάλετε 

αξίζει; 
45 (14.6%) 124 (40.1%) 75 (24.3%) 28 (9.1%) 22 (7.1%) 15 (4.9%) 

34. Θεωρείτε πως η ποιότητα πληροφοριών έχει βελτιωθεί λόγω 

του συστήματος; 
53 (17.2%) 112 (36.2%) 69 (22.3%) 32 (10.4%) 32 (10.4%) 11 (3.6%) 

35. Θεωρείτε πως το σύστημα είναι επιτυχημένο στο νοσοκομείο 

σας;  
33 (10.7%) 70 (22.7%) 95 (30.7%) 54 (17.5%) 45 (14.6%) 12 (3.9%) 

36. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με το σύστημα στο 

νοσοκομείο σας; 
24 (7.8%) 62 (20.1%) 112 (36.2%) 66 (21.4%) 37 (12%) 8 (2.6%) 

37. Το σύστημα βοηθά στη μείωση λαθών;  33 (10.7%) 109 (35.3%) 73 (23.6%) 41 (13.3%) 35 (11.3%) 18 (5.8%) 

38. Θεωρείτε πως η ασφάλεια της υγείας του ασθενή έχει βελτιωθεί 

λόγω του συστήματος; 
33 (10.7%) 87 (28.2%) 66 (21.4%) 49 (15.9%) 44 (14.2%) 30 (9.7%) 

39. Πόσο συχνά οι πληροφορίες που δίνονται από το σύστημα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας;   
24 (7.8%) 114 (36.9%) 86 (27.8%) 57 (18.4%) 16 (5.2%) 12 (3.9%) 

40. Πόσο συχνά είναι προσβάσιμο το σύστημα στο χρήστη;   40 (12.9%) 162 (52.4%) 55 (17.8%) 29 (9.4%) 11 (3.6%) 12 (3.9%) 

41. Πόσο συχνά έχετε έγκαιρα τις πληροφορίες που χρειάζεστε; 29 (9.4%) 133 (43%) 87 (28.2%) 37 (12%) 13 (4.2%) 10 (3.2%) 

42. Πόσο συχνά βασίζεστε στην ετοιμότητα και διαθεσιμότητα του 

συστήματος;   
30 (9.7%) 123 (39.8%) 86 (27.8%) 40 (12.9%) 23 (7.4%) 7 (2.3%) 

43. Πόσο συχνά παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα και 

σφάλματα;       
31 (10%) 132 (42.7%) 87 (28.2%) 45 (14.6%) 7 (2.3%) 7 (2.3%) 

 *Άκυρη απάντηση ήταν όταν δεν υπήρχε απάντηση ή υπήρχαν τουλάχιστον 2 απαντήσεις στην ίδια ερώτηση.
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Στην ερώτηση 30: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως το σύστημα είναι χρήσιμο;" η πλειονότητα 

των συμμετεχόντων, 234 (75.8%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ενώ 66 (21.4%) δήλωσαν μέτρια ή πιο 

κάτω. Τέλος 9 (2.9%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 31: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως η απόδοσή σας έχει βελτιωθεί λόγω του 

συστήματος;" σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, 153 (49.5%), δήλωσαν υπερβολικά ή και συχνά, ενώ 141 

(45.7%) δήλωσαν μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 15 (4.9%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 32: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως η ποιότητα της εργασίας σας έχει 

βελτιωθεί;" σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, 157 (50.8%), δήλωσαν υπερβολικά ή και συχνά, ενώ 138 (44.6%) 

δήλωσαν μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 14 (4.5%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 33: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως ο χρόνος και η προσπάθεια που καταβάλετε 

αξίζει;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 169 (54.7%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ενώ 138 (40.5%) 

δήλωσαν μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 15 (4.9%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 34: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως η ποιότητα πληροφοριών έχει βελτιωθεί 

λόγω του συστήματος;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 165 (53.4%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ενώ  

133 (43.1%) δήλωσαν μέτρια ή πιο λίγο. Τέλος 11 (3.6%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 35: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως το σύστημα είναι επιτυχημένο στο 

νοσοκομείο σας;" περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 103 (33.4%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, 

ενώ η πλειονότητα, 194 (62.8%), δήλωσε μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 12 (3.9%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 36: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με το σύστημα στο 

νοσοκομείο σας;" λιγότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, 86 (27.9%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, 

ενώ η πλειονότητα, 215 (69.6%), δήλωσε μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 8 (2.6%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 37: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Το σύστημα βοηθά στη μείωση λαθών;" η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων, 149 (48.2%), δήλωσε μέτρια ή πιο κάτω, ενώ 142 (46%) δήλωσαν υπερβολικά ή και συχνά. 

Τέλος 18 (5.8%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 38: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Θεωρείτε πως η ασφάλεια της υγείας του ασθενή έχει 

βελτιωθεί λόγω του συστήματος;" Η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 159 (51.5%), δήλωσε μέτρια ή πιο 

κάτω, ενώ 120 (38.9%) δήλωσαν υπερβολικά ή και συχνά. Τέλος 30 (9.7%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 
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Στην ερώτηση 39: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Πόσο συχνά οι πληροφορίες που δίνονται από το σύστημα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 159 (51.4%), δήλωσε μέτρια ή πιο 

κάτω, ενώ 138 (44.7%) δήλωσαν υπερβολικά ή και συχνά. Τέλος 12 (3.9%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 40: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Πόσο συχνά είναι προσβάσιμο το σύστημα στο χρήστη;" η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων, 202 (65.3%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ενώ  95 (30.6%) δήλωσαν 

μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 12 (3.9%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 41: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Πόσο συχνά έχετε έγκαιρα τις πληροφορίες που 

χρειάζεστε;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 162 (52.4%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ένω 137 

(44.4%) δήλωσαν μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 10 (3.2%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 42: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Πόσο συχνά βασίζεστε στην ετοιμότητα και διαθεσιμότητα 

του συστήματος;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 153 (49.5%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ένω 149 

(48.1%) δήλωσαν μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 7 (2.3%) έδωσαν άκυρη απάντηση. 

Στην ερώτηση 43: Στο νοσοκομείο σε ποιο βαθμό: "Πόσο συχνά παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα και 

σφάλματα;" η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 163 (52.7%), δήλωσε υπερβολικά ή και συχνά, ένω 139 

(45.1%) δήλωσαν μέτρια ή πιο κάτω. Τέλος 7 (2.3%) δήλωσαν δεν ξέρω. 
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4.2.5 Ποιοτικό μέρος: Ερωτήσεις 44-46 

Θεωρήθηκαν άκυρες οι απαντήσεις που δεν είχαν σχέση με την ερώτηση ή δεν έβγαζαν νόημα. Στον πίνακα 

4.2.5 καταγράφονται οι έγκυρες, οι άκυρες και οι αναπάντητες ερωτήσεις. Η ερώτηση με τις πιο πολλές 

απαντήσεις ήταν η ερώτηση 44 με 170 (55.1%) απαντήσεις, ενώ η ερώτηση με τις πιο λίγες απαντήσεις ήταν η 

ερώτηση 46 με 133 (43.2%) απαντήσεις. 

 

Πίνακας 4.2.5: Απαντήσεις Επαγγελματιών Υγείας ερωτήσεων 44-46 

 Έγκυρα Άκυρα* Δεν απάντησαν 

Ερώτηση 44 

Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως η οργάνωση μέσω του 

ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, 

κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε) 

170 (55.1%) 2 (0.6%) 137 (44.3%) 

Ερώτηση 45 

Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως ο ανθρώπινος 

παράγοντας μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις 

Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη εκπαίδευση των 

επαγγελματιών υγείας για τη χρήση των συστημάτων, 

κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε) 

140 (45.4%) 5 (1.5%) 164 (53.1%) 

Ερώτηση 46 

Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως η τεχνολογία μέσω 

του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  

(π.χ. καλύτερη ποιότητα των συστημάτων, κ.α., 

παρακαλώ αναπτύξτε) 

133 (43.2%) 6 (1.8%) 170 (55%) 

Οι διάφορες απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν με βάση το νόημα της κάθε μιας. Για παράδειγμα οι λέξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να ήταν διαφορετικές ωστόσο, αν το νόημα ήταν το ίδιο κατηγοριοποιήθηκαν μαζί. 

Σε κάθε απάντηση μπορούσαν να σημειωθούν περισσότερες από μια παρατηρήσεις/σχόλια, έτσι μοιράζονται σε 

πολλές κατηγορίες. Οι κατηγορίες παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στους πίνακες 4.2.6.1, 4.2.7.1 και 4.2.8.1.  Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν μόνο μια ή δύο φορές στην κάθε ερώτηση αναφέρονται στους πίνακες 4.2.6.2, 4.2.7.2 

και 4.2.8.2. 

*Άκυρη απάντηση θεωρείτο όταν δεν έβγαζε νόημα ή όταν δεν είχε σχέση με την ερώτηση. 
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4.2.6 Ποιοτικό μέρος: Oργάνωση και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

Το πιο συχνό σχόλιο των συμμετεχόντων που παρουσιάστηκε στην ερώτηση 44 “ Με ποιους τρόπους πιστεύετε 

πως η οργάνωση μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη συνεργασία 

μεταξύ επαγγελματιών υγείας, κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε)” ήταν “Καλύτερη συνεργασία μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας” όπου παρουσιάστηκε 54 φορές (31.8%), έπειτα ακολούθησε το σχόλιο “Τήρηση 

καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα” 50 φορές (29.4%), μετά το σχόλιο “Αναβάθμιση 

συστημάτων” 25 φορές (14.7%), τέταρτο στη σειρά “Βελτίωση πρόσβασης στο σύστημα” 20 φορές (11.8%) 

και πέμπτο στη σειρά το σχόλιο “Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας” 14 φορές (8.2%). 

 

Πίνακας 4.2.6.1: Oργάνωση και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

Καλύτερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας 54 (31.8%) 

Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα 50 (29.4%) 

Αναβάθμιση συστημάτων  25 (14.7%) 

Βελτίωση πρόσβασης στο σύστημα 20 (11.8%) 

Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 14 (8.2%) 

Καθολική εφαρμογή συστημάτων σε όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου  11 (6.5%) 

Καλύτερη διαχείρηση των πόρων  8 (4.7%) 

Δε γνωρίζω/δεν ξέρω 8 (4.7%) 

Πιο εύχρηστα συστήματα 6 (3.5%) 

Πλήρης μηχανογράφηση 6 (3.5%) 

Καταγραφή αποτελεσμάτων από μελέτες 3 (1.8%) 

 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.6.1 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. 
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Πίνακας 4.2.6.2: Oργάνωση και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας (συνέχεια) 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

Περισσότερους Η/Υ 2 (1.2%) 

Προσφορά καλύτερης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας 2 (1.2%) 

Βελτίωση διοίκησης και διαδικασιών 2 (1.2%) 

Ταξινόμηση ασθενείων μέσω DRG 2 (1.2%) 

Επιπλέον προσωπικό αποκλειστικά για τη χρήση Η/Υ 2 (1.2%) 

Αξιολόγηση των συστημάτων 2 (1.2%) 

Δεν ισχύει 2 (1.2%) 

Καλύτερη προστασία δεδομένων 1 (0.6%) 

Έλεγχος διαδικασιών 1 (0.6%) 

Έγκαιρη ενημέρωση 1 (0.6%) 

Αξιολόγηση ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών 1 (0.6%) 

Δεν ισχύει 1 (0.6%) 

Δεν υπάρχει ΟΠΣΥ στα κρατικά νοσηλευτήρια 1 (0.6%) 

Επιδιόρθωση συστημάτων 1 (0.6%) 

Περισσότερες λεπτομέριες στην επεξήγηση 1 (0.6%) 

Αξιολόγηση των συστημάτων 1 (0.6%) 

Χρήση προτοκόλλων 1 (0.6%) 

Ανατροφοδότηση από τα συστήματα 1 (0.6%) 

Αύξηση προσωπικού 1 (0.6%) 

Σεβασμός στον ασθενή 1 (0.6%) 

Έπαινος στο χώρο εργασίας 1 (0.6%) 

Χρήση ηλεκτρονικών παραπομπών στο σύστημα 1 (0.6%) 

Προσθήκη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας 1 (0.6%) 

Το σύστημα εξοικονομεί χρόνο 1 (0.6%) 

Χρήση προγράμματος “ICD10” 1 (0.6%) 

 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.6.2 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων.  
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4.2.7 Ποιοτικό μέρος: Ανθρώπινος Παράγοντας και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

Το πιο συχνό σχόλιο των συμμετεχόντων που παρουσιάστηκε στην ερώτηση 45 “Με ποιους τρόπους πιστεύετε 

πως ο ανθρώπινος παράγοντας μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τη χρήση των συστημάτων, κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε)” ήταν 

“Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας” όπου παρουσιάστηκε 104 φορές (74.3%), έπειτα ακολούθησε 

το σχόλιο “Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα” 18 φορές (12.9%), μετά το σχόλιο “Δε 

γνωρίζω/ δεν ξέρω” 8 φορές (5.7%), τέταρτο στη σειρά “Βελτίωση πρόσβασης στο σύστημα” 8 φορές (5.7%) 

και πέμπτο στη σειρά το σχόλιο “Αναβάθμιση συστημάτων” 8 φορές (5.7%). 

 

Πίνακας 4.2.7.1: Ανθρώπινος Παράγοντας και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 104 (74.3%) 

Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα 18 (12.9%) 

Καλύτερη πρόσβαση 8 (5.7%) 

Δε γνωρίζω/ δεν ξέρω 8 (5.7%) 

Αναβάθμιση συστημάτων 8 (5.7%) 

Βελτίωση τεχνικής υποστήριξης 7 (5%) 

Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών/ εφαρμογή πρωτοκόλλων 6 (4.3%) 

Καλύτερη συνεργασία επαγγελματιών υγείας 3 (2.1%) 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.7.1 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. 
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Πίνακας 4.2.7.2: Ανθρώπινος Παράγοντας και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

(συνέχεια) 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

Έλεγχος πληροφοριών 2 (1.2%) 

Εφαρμογή νέων μεθόδων βελτίωσης 2 (1.2%) 

Πρόσβαση σε έρευνες στο διαδίκτυο 2 (1.2%) 

Ανατροφοδότηση συστημάτων 2 (1.2%) 

Καθολική λειτουργία ΟΠΣΥ στην Κύπρο 2 (1.2%) 

Χρύση διαδικτύου 2 (1.2%) 

Αύξηση ασφάλειας 1 (0.6%) 

Καταγραφή δεδομένων 1 (0.6%) 

Καλύτερη γραμματειακή υποστήριξη 1 (0.6%) 

Βελτίωση ποιότητας 1 (0.6%) 

Βελτίωση γραφειοκρατίας 1 (0.6%) 

Ηλεκτρονικές οδηγίες προς τους νοσηλευτές 1 (0.6%) 

Καθορισμός κλινικών εκπαιδευτών στο σύστημα 1 (0.6%) 

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων 1 (0.6%) 

Επιπλέον προσωπικό αποκλειστικά για την χρήση Η/Υ 1 (0.6%) 

Βελτίωση συνείδησης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού  1 (0.6%) 

Βελτίωση λιστών αναμονής 1 (0.6%) 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.7.2 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. 

4.2.8 Ποιοτικό μέρος: Τεχνολογία και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

Το πιο συχνό σχόλιο των συμμετεχόντων που παρουσιάστηκε στην ερώτηση 46 “Με ποιους τρόπους πιστεύετε 

πως η τεχνολογία μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη ποιότητα των 

συστημάτων, κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε)” ήταν το σύνολο απαντήσεων “Αναβάθμιση συστημάτων” όπου 

παρουσιάστηκε 71 φορές (53.4%), έπειτα ακολούθησε το σχόλιο “Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ 

διαδικασιών στο σύστημα” 30 φορές (22.6%), μετά το σχόλιο “Καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα από όλους 

τους επαγγελματίες υγείας” 27 φορές (20.3%), τέταρτο στη σειρά “Βελτίωση τεχνικής υποστήριξης” 11 φορές 

(8.3%) και πέμπτο στη σειρά το σχόλιο “Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας” 10 φορές (7.5%). 
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Πίνακας 4.2.8.1: Τεχνολογία και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

 

Αναβάθμιση συστημάτων γενικά 29  

Γρηγορότερο σύστημα 17 

Αναβάθμιση προγραμμάτων (πιο πρόσφατη έκδοση) 9 

Καινούργιοι Η/Υ, νέα συστήματα 7 

Πιο εύχρηστα συστήματα 5 

Περισσότεροι Η/Υ 3 

Βελτίωση ποιότητας πληροφοριών 1 

Σύνολο απαντήσεων αναβάθμισης συστημάτων ** 71 (53.4%) 

Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα 30 (22.6%) 

Καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα από όλους τους επαγγελματίες υγείας 27 (20.3%) 

Βελτίωση τεχνικής υποστήριξης 11 (8.3%) 

Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 10 (7.5%) 

Καλύτερη συνεργασία επαγγελματιών υγείας 9 (6.8%) 

Δε γνωρίζω/ δεν ξέρω 9 (6.8%) 

Καλύτερη διαχείριση των πόρων 7 (5.3%) 

Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών/ εφαρμογή πρωτοκόλλων 6 (4.5%) 

Μείωση λαθών 6 (4.5%) 

Καθολική εφαρμογή συστημάτων σε όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου  5 (3.8%) 

Μείωση κόστους 4 (3%) 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.8.1 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. 

** Το σύνολο απαντήσεων αναβάθμισης συστημάτων περιλαμβάνει διάφορους τρόπους που εισηγήθηκαν οι 

συμμετέχοντες για το πώς ακριβώς θα ήταν καλό να αναβαθμιστούν τα συστήματα. 
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Πίνακας 4.2.8.2: Τεχνολογία και Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας (συνέχεια) 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

Βελτίωση οργάνωσης 2 (1.2%) 

Μείωση γραφειοκρατίας 2 (1.2%) 

Βελτίωση πρόσβασης περίθαλψης 1 (0.6%) 

Χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής 1 (0.6%) 

Εφαρμογή τηλεϊατρικής 1 (0.6%) 

Χρήση προσωπικού φακέλου ασθενή 1 (0.6%) 

Αξιολόγηση γνώσεων των χρηστών 1 (0.6%) 

Βελτίωση κόστους/όφελους 1 (0.6%) 

Να φαίνονται τα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων 1 (0.6%) 

“Πιστεύω ότι η τεχνολογία μέσω του ΟΠΣΥ δε μπορεί να βελτιώσει 

τη φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς.” 
1 (0.6%) 

Βελτίωση ποιότητας 1 (0.6%) 

Δεν ισχύει 1 (0.6%) 

Βελτίωση ασφάλειας δεδομένων 1 (0.6%) 

Σύνδεση με ασφαλιστικούς φορείς 1 (0.6%) 

Εφαρμογή ερευνών 1 (0.6%) 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.8.2 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων.
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4.2.9 Ποιοτικό μέρος: Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας Όλων Των Παραγόντων 

Στον πίνακα 4.2.9 παρουσιάζεται σε συχνότητα/ ποσοστά η άποψη των επαγγελματιών υγείας. 

Το πιο συχνό σχόλιο για βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας μέσω του ΟΠΣΥ με βάση την οργάνωση, 

τον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνολογία ήταν  “Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών 

υγείας” με 128 φορές (28.9%), έπειτα ακολούθησε το σχόλιο “Αναβάθμιση συστημάτων” 104 

φορές (23.5%), μετά το σχόλιο “Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα” 98 

φορές (22.1%), τέταρτο στη σειρά “Καλύτερη συνεργασία επαγγελματιών υγείας” 66 φορές 

(14.9%) και πέμπτο στη σειρά το σχόλιο “Καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα από όλους τους 

επαγγελματίες υγείας” 55 φορές (12.4%). 

 

Πίνακας:  4.2.9 Βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας Όλων Των Παραγόντων 

Σχόλιο/Δήλωση Συχνότητα* 

Κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 128 (28.9%) 

Αναβάθμιση συστημάτων 104 (23.5%) 

Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα 98 (22.1%) 

Καλύτερη συνεργασία επαγγελματιών υγείας 66 (14.9%) 

Καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα από όλους τους επαγγελματίες υγείας 55 (12.4%) 

*Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.9 είναι με βάση τις έγκυρες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων σε όλες τις ερωτήσεις ανάπτυξης του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 44-46) 

(βλεπε παραρτήματα, κεφάλαιο ανάπτυξη ερωτηματολογίου).   
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4.3 Επαγωγική/ συμπερασματολογική στατιστική 

4.3.1 Παραγοντική ανάλυση  

Για να προσδιοριστεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων εφαρμόστηκε η παραγοντική 

ανάλυση. Ο υπολογισμός έγινε με βάση την τεχνική Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal 

Component Analysis – PCA) και ο λόγος ήταν, ο εντοπισμός των σημαντικών και ερμηνεύσιμων 

παραγόντων μεταξύ τους. Υπολογίσθηκε επίσης η σημασία του τεστ της σφαιρικότητας του 

Bartlett’s η οποία αξιολογεί την υπόθεση πως η δομή συσχέτισης είναι παρόμοια μεταξύ των 

παραγόντων. Το επίπεδο σημαντικότητας του τεστ της σφαιρικότητας του Bartlett’s για τις 42 

ερωτήσεις βρέθηκε να είναι < 0.01. Οι τιμές μικρότερες του 0.05 του επιπέδου σημαντικότητας 

υποδηλώνουν πως η ανάλυση των παραγόντων μπορεί να είναι χρήσιμη για τα δεδομένα. Για να 

γίνει η ανίχνευση δομών και να υπολογισθεί η καταλληλόλητα των δεδομένων εφαρμόστηκε το 

μέτρο επάρκειας δειγματοληψίας Kaiser-Meyer-Olkin, το οποίο είναι ένα στατιστικό στοιχείο 

που υποδεικνύει το ποσοστό διακύμανσης των μεταβλητών που μπορεί να οφείλεται σε 

υποκειμενικούς παράγοντες. Οι τιμές κοντά στο 1 δείχνουν γενικά πως η ανάλυση παραγόντων 

μπορεί να είναι χρήσιμη για τα δεδομένα που υπάρχουν (IBM, 2018). Το Kaiser-Meyer-Olkin 

τεστ για τις 42 ερωτήσεις ήταν 0.835, ο δείκτης αυτός μας υποδεικνύει ότι η ανάλυση 

παραγόντων είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί πως οι συντελεστές δεν ήταν συνδεδεμένοι 

πραγματοποιήθηκε η περιστροφή Varimax, ο αριθμός των παραγόντων που έπρεπε να 

διατηρηθούν βασίστηκε σε τιμές eigenvalues ≥ 1, με το φορτίο παράγοντα να χρησιμεύει ως 

δείκτης του βαθμού στον οποίο κάθε στοιχείο συνδέθηκε με τον παράγοντα (πίνακας 4.3.1). Τα 

στοιχεία διατηρήθηκαν σε ένα δεδομένο παράγοντα εάν είχαν συντελεστή φόρτισης ≥ με 0.4 

(Johnson & Wichern, 1998). Θεωρείτο κατηγορία αυτή που συμπεριλάμβανε τουλάχιστον 5 

ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα σχημάτισαν στο σύνολο 10 κατηγορίες, λόγω όμως των κριτηρίων, 

στο τέλος διαμορφώθηκαν μόνο 5 κατηγορίες.   Οι ερωτήσεις επισημάνθηκαν και χωρίστηκαν 

στον πίνακα 4.3.1 με βάση το συντελεστή φόρτισής τους. Στην ερώτηση 18 ‘Σας υποχρεώνει να 

εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες’ λόγω της μορφής της ερώτησης οι απαντήσεις δε 

θεωρούνται ούτε αρνητικές ούτε θετικές, γι’ αυτό η συγκεκριμένη ερώτηση δε συμπεριλήφθηκε 

στην επαγωγική στατιστική ανάλυση. Ως εκ τούτου, η περιγραφή και συζήτηση που ακολουθούν 

βασίστηκαν στις 5 κατηγορίες. 
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Πίνακας 4.3.1: Παραγοντική Ανάλυση 

Rotated component matrix 

Ερώτηση Κατηγορίες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  .271 .164 .804  .183     

2 .183 .175  .831  .210  .188   

3 .259 .114 .180 .758   .256 .139 -.105  

4 .261 .350  .691 .103 .106     

5 .108 .112 .226 .672 .451   -.173   

6 .134 .301 .740 .312 .228  .187    

7 .170 .261 .834 .108   .141    

8  .222 .884 .114 .138 .117     

9 .203 .108 .781  .227 .205 -.118  .109  

10 .339 -.118 .724 .120   .239 .329   

19 .379 .149 .221 .123 .582 .414     

20 .477 .101 .336  .455 .292  .222  .161 

21 .257  .209  .710 .139 .208 .153   

22   .462  .653 .312  .130  -.111 

24 .174 .177 .120 .204 .410 .202  .578 .135 -.245 

29 .104 .374 .190 .210 .535  .351  -.109  

30 .679 .258 .258 .136 .114  .324 -.252   

31 .755 .212 .251 .309  .166 .118   -.141 

32 .782 .280 .138 .198  .138 .118    

33 .593 .330  .229 .343  .238  .150  

34 .510 .433  .313 .372 .175 .168 .131 .109  

35 .380 .622  .181 .270   .349  .123 

36 .236 .706 .191 .290 .120   .153  .158 

39 .529 .585 .193 .142  .217  .148   

40  .724 .146 .172   .306   -.202 

41 .208 .743 .184 .231  .129 .158 .121   

42 .259 .588 .156 .420  .214  .172 .139 -.163 

17  .342 .195 .219 .360 .305 .295 .362 .137 -.264 

13 .410  .332  .238 .369 .434 .157  .144 

27  .380 .182 .150    .731   

37 .517 .469 .331 .123 .100 .333    .114 

38 .482 .457 .157 .160 .209 .394 -.181 .223  .240 

43  .136 .128 .247 .221   .158 .700 .193 

11 .158 .108 .106 .248 .162 .793   .104  

12 .261 .223  .141 .224 .696 .139   .209 

23 .160 .183  .131 .102 .155 .771   .107 

15      .152   .194 .877 

25 -.532   -.180 -.310 -.196 .266  .103  

26 .139   -.149 -.247 .218 .149 -.101 .752 -.191 

28       -.320  .719 .341 

14  .358 .316  .150 .230 .449 -.344  -.178 

16 .426 .228 .131  .160 .545 .323 .144   

 

  



 

 

65 

 

4.3.2 Ομαδοποίηση ερωτήσεων 

Με βάση την παραγοντική ανάλυση οι ερωτήσεις διαχωρίστηκαν σε διάφορες κατηγορίες. Στον 

πίνακα 4.3.2 παρουσιάζονται οι αριθμοί των ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία. Η 

κάθε κατηγορία παρουσιάζει το είδος των ερωτήσεων, για παράδειγμα στην κατηγορία 

συνεργασία, οι ερωτήσεις που έγιναν στους συμμετέχοντες εξέταζαν την άποψη των 

επαγγελματιών υγείας κατά πόσο καλή συνεργασία υπήρχε μεταξύ τους. 

Πίνακας 4.3.2: Ερωτήσεις για κάθε κατηγορία 

Κατηγορίες Ερωτήσεις 

Διαδικασίες 1 - 5, 42 

Συνεργασία  6 - 10, 22 

Ασφάλεια 5, 19 - 22, 24, 29 

Ικανοποίηση 13, 16, 20, 30 – 34, 37, 38 

Ποιότητα συστήματος 34 - 42 

4.3.3 Αξιοπιστία ερωτήσεων 

Η αξιοπιστία της κάθε κατηγορίας υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Cronbach’s 

– Alpha που σύμφωνα με τον Vaske et al., (2017), είναι ίσως το πιο συχνό εργαλείο εκτίμησης 

των δεδομένων σε κλίμακα - Likert. Ο πίνακας 4.3.3 παρουσιάζει τις τιμές Cronbach’s alpha για 

κάθε κατηγορία. Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή Cronbach’s alpha τόσο πιο μεγάλη είναι η 

συσχέτιση μεταξύ μιας ομάδας μεταβλητών και κατ’ επέκταση υπάρχει πιο υψηλός δείκτης 

αξιοπιστίας (R. J. Gagnon, Stone, & Garst, 2017), στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ερωτήσεις 

έχουν υψηλή συσχέτιση, άρα καλύτερη αξιοπιστία. 

Πίνακας 4.3.3: Cronbach’s Alpha για κάθε κατηγορία 

Κατηγορίες Cronbach’s Alpha 

Διαδικασίες 0.887 

Συνεργασία 0.916 

Ασφάλεια 0.837 

Ικανοποίηση 0.923 

Ποιότητα συστήματος 0.940 
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4.3.4 Συσχετίσεις παραγόντων 

Η κάθε κατηγορία αποτελείτο από τις σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες ήταν στην κλίμακα Likert. 

Για όλες τις ερωτήσεις κάθε θετική απάντηση ανέβαζε την τιμή της κατηγορίας, ενώ κάθε 

αρνητική απάντηση κατέβαζε την τιμή της κατηγορίας. Έπειτα υπολογίσθηκε ο μέσος όλων των 

ερωτήσεων της κάθε κατηγορίας με βάση του τι δήλωσαν οι συμμετέχοντες μεταξύ των τιμών 1 

έως 5. Όσο πιο χαμηλά ήταν η τιμή της βαθμολογίας (όσο πιο κοντά στο 1 ήταν), τόσο πιο 

αρνητικά είχαν βαθμολογήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία οι συμμετέχοντες. Όσο πιο υψηλή 

ήταν η βαθμολογία (όσο πιο κοντά στο 5 ήταν), τόσο πιο θετική ήταν. Γενικά οι κατηγορίες 

έχουν βαθμολογηθεί μέτρια, περίπου μεταξύ του 2.5 και του 3, αυτό σημαίνει πως η άποψη των 

συμμετεχόντων βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, άρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλους τους 

τομείς. Ο πίνακας 4.3.4.1 παρουσιάζει τους μέσους όρους όλων των κατηγοριών. 

  

Πίνακας 4.3.4.1: Μέσος του σκορ των απαντήσεων των ερωτηθέντων με 

βάση την κατηγορία (1-5).  

Κατηγορίες Μέσος Τυπική απόκλιση 

Διαδικασίες 2.93 1.00 

Συνεργασία 2.75 1.08 

Ασφάλεια 2.83 0.84 

Ικανοποίηση 2.53 0.90 

Ποιότητα συστήματος 2.77 0.93 

 

Ο πίνακας 4.3.4.2 παρουσιάζει τις συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των παραγόντων. Όλες οι 

συσχετίσεις παρουσίασαν επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο από 0.01 άρα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων. Ο αριθμός 1 δείχνει τη συσχέτιση μιας 

κατηγορίας με τον εαυτό της. 

Η υψηλότερη συσχέτιση ήταν μεταξύ της ποιότητας συστήματος και της Ικανοποίησης με 

συντελεστή συσχέτισης Pearson = 0.884, ακολουθεί η ασφάλεια με τη συνεργασία με 

συντελεστή συσχέτισης Pearson = 0.667, έπειτα η ασφάλεια με την ικανοποίηση με συντελεστή 

συσχέτισης Pearson = 0.662, έπειτα διαδικασίες με την ποιότητα συστήματος με συντελεστή 

συσχέτισης Pearson = 0.638, έπειτα η συσχέτιση ασφάλειας και ποιότητας συστήματος με  
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συντελεστή συσχέτισης Pearson = 0.621, έπειτα η συνεργασία με την ικανοποίηση με 

συντελεστή συσχέτισης Pearson = 0.595, έπειτα ποιότητα συστήματος με τη συνεργασία με 

συντελεστή συσχέτισης Pearson = 0.579, έπειτα οι διαδικασίες με την ικανοποίηση με 

συντελεστή συσχέτισης Pearson = 0.541,  έπειτα οι διαδικασίες με την ασφάλεια με συντελεστή 

συσχέτισης Pearson = 0.521 και τέλος οι διαδικασίες με τη συνεργασία με συντελεστή 

συσχέτισης Pearson = 0.484. 

 

Πίνακας 4.3.4.2: Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων* 

Συσχετίσεις 

Ανθρώπινος Παράγοντας Τεχνολογία Οργάνωση 

Ικανοποίηση Συνεργασία 
Ποιότητα 

συστήματος 
Ασφάλεια Διαδικασίες 

Ανθρώπινος 

Παράγοντας 

 

Ικανοποίηση 1 
Pearson = 

0.595 

Pearson = 

0.884 

Pearson = 

0.662 

Pearson = 

0.541 

Συνεργασία  1 
Pearson = 

0.579 

Pearson = 

0.667 

Pearson = 

0.484 

Τεχνολογία 

 

Ποιότητα 

συστήματος 
  1 

Pearson = 

0.621 

Pearson = 

0.638 

Ασφάλεια    1 
Pearson = 

0.521 

Οργάνωση Διαδικασίες     1 

* όπου υπάρχει το Pearson υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson και οι p-τιμές. 

Γενικά με βάση τη συσχέτιση Pearson η πιο σημαντική συσχέτιση ήταν μεταξύ του ανθρώπινου 

παράγοντα και της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε να υπάρχει περισσότερη επιρροή 

στην ικανοποίηση με την ποιότητα συστήματος. Με τη βελτίωση των παραγόντων αυτών πολύ 

πιθανό να βελτιωθεί το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος. Έπειτα ακολούθησε η συσχέτιση 

τεχνολογίας με της οργάνωσης, όπου βρέθηκε να υπάρχει επιρροή στις διαδικασίες από την 

ποιότητα του συστήματος και τέλος η συσχέτιση  του ανθρώπινου παράγοντα με της οργάνωσης 

όπου οι διαδικασίες φάνηκαν να επηρεάζουν την ικανοποίηση και συνεργασία των 

επαγγελματιών υγείας. 
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4.3.5 Συσχετίσεις κατηγοριών και δημογραφικών χαρακτηριστικών 

Για περαιτέρω ανάλυση των μεταβλητών έγιναν διάφορες συσχετίσεις μεταξύ βαθμολογιών των 

κατηγοριών και δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

4.3.5.1 Κατηγορίες σε σχέση με το φύλο 

Έγινε διερεύνηση στο αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με όλες τις κατηγορίες σε 

σχέση με το φύλο. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί εξέταση για ανεξάρτητα δείγματα λόγω των 

ανεξάρτητων παρατηρήσεων με διάστημα εμπιστοσύνης 95% (independent sample t-test). Ο 

πίνακας 4.3.5.1 παρουσιάζει το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διάφορων 

κατηγοριών με το φύλο. Το δείγμα σε όλες τις κατηγορίες ακολούθησε κανονική κατανομή. Η 

μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε για όλες τις υποθέσεις των κατηγοριών Διαδικασίες, 

Συνεργασία, Ασφάλεια και Ικανοποίηση γιατί είναι > του 0.05, άρα δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών σε σχέση με το φύλο, ωστόσο η κατηγορία 

ποιότητα συστήματος είναι στατιστικά σημαντική με p-τιμή = 0.048. Άρα το φύλο φάνηκε να 

επηρεάζει την άποψη των συμμετεχόντων για την κατηγορία Ποιότητα συστήματος. Για την 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης οι κατηγορίες διαδικασίες, ικανοποίηση και ποιότητα 

συστήματος σε σχέση με το φύλο, προστίθενται λόγω του ότι οι p-τιμές που παρουσιάζουν είναι 

≤ από 0.2. 

Πίνακας 4.3.5.1: Εξέταση κατηγοριών σε σχέση με το φύλο 

T έλεγχος για ανεξάρτητα δείγματα p-τιμές 

Κατηγορίες 

Διαδικασίες 0.091 

Συνεργασία 0.996 

Ασφάλεια 0.243 

Ικανοποίηση 0.062 

Ποιότητα συστήματος 0.048 

 

4.3.5.2 Κατηγορίες σε σχέση με το νοσοκομείο 

Ερευνήθηκε το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με όλες τις κατηγορίες σε σχέση με 

το νοσοκομείο. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί εξέταση για ανεξάρτητα δείγματα λόγω των 

ανεξάρτητων παρατηρήσεων με διάστημα εμπιστοσύνης 95% (independent sample t-test). Ο 
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πίνακας 4.3.5.2 παρουσιάζει τις p-τιμές για το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των διάφορων κατηγοριών με το νοσοκομείο. Το δείγμα σε όλες τις κατηγορίες ακολούθησε 

κανονική κατανομή. Η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε για τις συσχετίσεις με τις κατηγορίες 

διαδικασίες, συνεργασία και ασφάλεια γιατί όλες είναι > του 0.05. Το συμπέρασμα είναι, πως το 

νοσοκομείο αναδείχθηκε να μην επηρεάζει την άποψη των συμμετεχόντων για τις κατηγορίες 

διαδικασίες, συνεργασία και ασφάλεια. Ωστόσο οι κατηγορίες ικανοποίηση και ποιότητα 

συστήματος βρέθηκαν να έχουν p-τιμές μικρότερες του 0.05 άρα είναι στατιστικά σημαντικές. 

Αυτό δείχνει πως το είδος νοσοκομείου φάνηκε να επηρεάζει την άποψη των συμμετεχόντων για 

τις κατηγορίες ικανοποίηση και ποιότητα συστήματος. Για την ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόμησης οι κατηγορίες ικανοποίηση και ποιότητα συστήματος, σε σχέση με το 

νοσοκομείο προστίθενται λόγω του ότι οι p-τιμές που παρουσιάζουν είναι ≤ από 0.2. 

 

Πίνακας 4.3.5.2: Εξέταση κατηγοριών σε σχέση με το νοσοκομείο 

T έλεγχος για ανεξάρτητα δείγματα p-τιμές 

Κατηγορίες 

Διαδικασίες 0.275 

Συνεργασία 0.477 

Ασφάλεια 0.228 

Ικανοποίηση 0.031 

Ποιότητα συστήματος < 0.001 

 

4.3.5.3 Κατηγορίες σε σχέση με την ηλικία 

Έγινε εξέταση αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με όλες τις κατηγορίες σε σχέση με 

την ηλικία. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση διακύμανσης (One-way Anova) για 

ανεξάρτητα δείγματα λόγω του παράγοντα της ηλικίας (πάνω από 2 ομάδες) με διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%. Ο πίνακας 4.3.5.3 παρουσιάζει τις p-τιμές για το αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τις διάφορες κατηγορίες με την ηλικία. Το δείγμα σε όλες τις 

κατηγορίες ακολούθησε κανονική κατανομή. Η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε για όλες τις 

υποθέσεις γιατί όλες είναι > του 0.05, άρα δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των κατηγοριών σε σχέση με την ηλικία. Έτσι η ηλικία φάνηκε να μην επηρεάζει την άποψη των 
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συμμετεχόντων για όλες τις κατηγορίες.  Για την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης δεν 

προστίθεται καμία κατηγορία γιατί οι p-τιμές που παρουσιάζουν είναι > από 0.2. 

Πίνακας 4.3.5.3: Εξέταση κατηγοριών σε σχέση με την ηλικία 

Ανάλυση διακύμανσης (One-way Anova) p-τιμές 

Κατηγορίες 

Διαδικασίες 0.564 

Συνεργασία 0.352 

Ασφάλεια 0.666 

Ικανοποίηση 0.416 

Ποιότητα συστήματος 0.839 

 

4.3.5.4 Κατηγορίες σε σχέση με την εμπειρία στο νοσοκομείο 

Έγινε εξέταση αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με όλες τις κατηγορίες σε σχέση με 

την εμπειρία στο νοσοκομείο. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση διακύμανσης (One-

way Anova) για ανεξάρτητα δείγματα λόγω του παράγοντα της ηλικίας (πάνω από 2 ομάδες 

εμπειρίας) με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Ο πίνακας 4.3.5.4 παρουσιάζει τις p-τιμές για το αν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διάφορων κατηγοριών και την εμπειρία στο 

νοσοκομείο. Το δείγμα σε όλες τις κατηγορίες ακολούθησε κανονική κατανομή. Η μηδενική 

υπόθεση απορρίφθηκε για όλες τις υποθέσεις γιατί όλες είναι > του 0.05, άρα δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών σε σχέση με την εμπειρία στο 

νοσοκομείο. Αυτό δείχνει πως η εμπειρία στο νοσοκομείο φαίνεται να μην επηρεάζει την άποψη 

των συμμετεχόντων για όλες τις κατηγορίες. Για την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης η 

κατηγορίες διαδικασίες και συνεργασία σε σχέση με την εμπειρία στο νοσοκομείο προστίθενται 

λόγω του ότι οι p-τιμές που παρουσιάζουν είναι ≤ από 0.2. 
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Πίνακας 4.3.5.4: Εξέταση κατηγοριών σε σχέση με την εμπειρία στο νοσοκομείο 

Ανάλυση διακύμανσης (One-way Anova) p-τιμές 

Κατηγορίες 

Διαδικασίες 0.192 

Συνεργασία 0.200 

Ασφάλεια 0.440 

Ικανοποίηση 0.830 

Ποιότητα συστήματος 0.901 

 

4.3.5.5 Κατηγορίες σε σχέση με το επάγγελμα 

Έγινε εξέταση για το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με όλες τις κατηγορίες σε 

σχέση με το επάγγελμα. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση διακύμανσης (One-way 

Anova) για ανεξάρτητα δείγματα λόγω του παράγοντα των επαγγελμάτων (πάνω από 2 ομάδες) 

με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Ο πίνακας 4.3.5.5.1 παρουσιάζει τις p-τιμές για το αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις διάφορες κατηγορίες και την εμπειρία στο νοσοκομείο. Το 

δείγμα σε όλες τις κατηγορίες ακολούθησε κανονική κατανομή. Όλες οι κατηγορίες έχουν p-

τιμές < από το 0.05, άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, έτσι φάνηκε πως 

όλες οι κατηγορίες επηρεάζουν την άποψη των συμμετεχόντων. Για την ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόμησης όλες οι κατηγορίες σε σχέση με το επάγγελμα προστίθενται λόγω του ότι οι p-

τιμές που παρουσιάζουν είναι ≤ από 0.2. Για να αποδειχθεί ποιο επάγγελμα συγκεκριμένα 

επηρεάζει τις κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε το Post-Hoc με Bonferroni το οποίο παρουσιάζεται 

στον πίνακα 4.3.5.5.2. Οι συσχετίσεις μεταξύ του επαγγέλματος “άλλοι” σε σχέση με τους 

γιατρούς για την Ποιότητα συστήματος, Ικανοποίηση, και Διαδικασίες ήταν στατιστικά 

σημαντικές, η ανάγκη για βελτίωση στις κατηγορίες Ποιότητα συστήματος, Ικανοποίηση, και 

Διαδικασίες έδειξε πως θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό οι ομάδες αυτές. Οι συσχετίσεις 

μεταξύ του επαγγέλματος “άλλοι” σε σχέση με τους νοσηλευτές για τις κατηγορίες Διαδικασίες 

Συνεργασία, Ικανοποίηση και Ποιότητα συστήματος ήταν στατιστικά σημαντικές, έτσι φαίνεται 

πως η βελτίωσή τους θα έχει θετική επιρροή στις ομάδες αυτές. Τέλος, η κατηγορία Συνεργασία 

σε σχέση της ομάδας νοσηλευτών με εκείνη των γιατρών ήταν στατιστικά σημαντική και 

φαίνεται πως η βελτίωσή της Συνεργασία θα έχει επίσης θετική επιρροή στις δύο αυτές ομάδες. 
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Πίνακας 4.3.5.5.1: Εξέταση κατηγοριών σε σχέση με το επάγγελμα στο νοσοκομείο 

Ανάλυση διακύμανσης (One-way Anova) p-τιμές 

Κατηγορίες 

Διαδικασίες 0.002 

Συνεργασία < 0.001 

Ασφάλεια 0.029 

Ικανοποίηση 0.003 

Ποιότητα συστήματος < 0.000 

  

Πίνακας 4.3.5.5.2: Bonferroni συγκεκριμένα στατιστικά σημαντικά τεστ 

Bonferroni Σχέση μεταξύ ομάδων p-τιμές 

Κατηγορίες   

Διαδικασίες Γιατροί/ άλλοι* 0.001 

Νοσηλευτές/ άλλοι 0.005 

Συνεργασία Γιατροί/ Νοσηλευτές 0.001 

Νοσηλευτές/ άλλοι 0.001 

Ικανοποίηση Νοσηλευτές/ άλλοι 0.002 

Γιατροί/ άλλοι 0.012 

Ποιότητα συστήματος Γιατροί/ άλλοι 0.002 

Νοσηλευτές/ άλλοι < 0.001 

* Οι “άλλοι” αναφέρεται στην κατηγορία άλλοι επαγγελματίες υγείας  

 

 

4.3.6 Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 

Οι συσχετίσεις των κατηγοριών μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών οι οποίες ήταν 

στατιστικά σημαντικές για την ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόμησης (με p-τιμές ≤ του 0.2) 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3.6. Έπειτα έγιναν πολλαπλές παλινδρομήσεις για όλες τις 

κατηγορίες (εξαρτημένες μεταβλητές) σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

(ανεξάρτητες μεταβλητές) που είχαν p-τιμές < 0.2. Οι παλινδρομήσεις που ήταν στατιστικά 

σημαντικές παρουσιάζονται στα κεφάλαια 4.3.6.1-8. 
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Πίνακας 4.3.6: Συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών για την ανάλυση 

της πολλαπλής παλινδρόμησης (p-τιμές) 

Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

Κατηγορίες 

 Διαδικασίες Συνεργασία Ασφάλεια Ικανοποίηση Ποιότητα 

συστήματος 

Φύλο 0.091 0.996 0.243 0.062 0.048 

Νοσοκομείο 0.275 0.477 0.228 0.031 < 0.001 

Ηλικία 0.564 0.352 0.666 0.416 0.839 

Εμπειρία 0.192 0.200 0.440 0.830 0.901 

Επάγγελμα 0.002 < 0.001 0.029 0.003 < 0.001 

Bonferroni  

Νοσηλευτές/ άλλοι* 0.005 0.001  0.002 < 0.001 

Νοσηλευτές/ Γιατροί  0.001    

Γιατροί/ άλλοι 0.001   0.012 0.002 

* Οι “άλλοι” αναφέρεται στην κατηγορία άλλοι επαγγελματίες υγείας 

4.3.6.1 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Διαδικασίες/εμπειρία) 

Οι κατηγορία των επαγγελματιών υγείας με εμπειρία λιγότερη από ένα χρόνο, είχαν μικρότερη 

μέση βαθμολογία στην κατηγορία διαδικασίες κατά 0.485 μονάδες σε σχέση με την κατηγορία 

των επαγγελματιών υγείας με εμπειρία μεγαλύτερη από 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως οι 

κατηγορία επαγγελματιών υγείας με εμπειρία λιγότερη από ένα χρόνο δεν είναι ικανοποιημένοι 

με τις διαδικασίες στο χώρο εργασίας τους. 

4.3.6.2 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Διαδικασίες/επάγγελμα) 

Οι κατηγορίες γιατροί και νοσηλευτές, είχαν μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία 

Διαδικασίες κατά 0.832 και 0.661 μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με την κατηγορία “άλλοι”. Αυτό 

σημαίνει πως οι κατηγορίες των γιατρών και των νοσηλευτών δεν ήταν ικανοποιημένοι με τις 

Διαδικασίες στο χώρο εργασίας τους. Άρα το επόμενο βήμα θα ήταν να βελτιωθούν οι 

διαδικασίες των γιατρών και νοσηλευτών στο χώρο εργασίας τους. 
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4.3.6.3 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Συνεργασία/εμπειρία) 

Οι κατηγορία των επαγγελματιών υγείας με εμπειρία μεγαλύτερη από 10 χρόνια, είχαν 

μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία συνεργασία κατά 0.333 μονάδες σε σχέση με την 

κατηγορία των επαγγελματιών υγείας με εμπειρία 1-5 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως η κατηγορία 

επαγγελματιών υγείας με εμπειρία μεγαλύτερη από 10 χρόνια φαίνεται να χρειάζεται βελτίωση 

συνεργασία στο χώρο εργασίας τους. 

4.3.6.4 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Συνεργασία/επάγγελμα) 

Οι νοσηλευτές είχαν μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία συνεργασίας κατά 0.686 

μονάδες σε σχέση με την κατηγορία “άλλοι”. Αυτό σημαίνει πως οι νοσηλευτές δεν ήταν 

ευχαριστημένοι με την συνεργασία που υπάρχει στο χώρο εργασίας τους. Άρα το επόμενο βήμα 

θα ήταν να βελτιωθεί η συνεργασία των νοσηλευτών με την κατηγορία “άλλοι” στο χώρο 

εργασίας τους. 

4.3.6.5 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Ικανοποίηση/επάγγελμα) 

Οι κατηγορίες γιατροί και νοσηλευτές, είχαν μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία 

ικανοποίηση κατά 0.619 και 0.670 μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με την κατηγορία “άλλοι”. 

Αυτό σημαίνει πως οι κατηγορίες των γιατρών και των νοσηλευτών δεν ήταν ικανοποιημένοι 

στο χώρο εργασίας τους. Άρα το επόμενο βήμα θα ήταν να βελτιωθεί η ικανοποίηση των 

γιατρών και νοσηλευτών στο χώρο εργασίας τους. 

4.3.6.6 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Ποιότητα συστήματος/φύλο) 

Η κατηγορία άνδρες είχαν μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία ποιότητα συστήματος 

κατά 0.221 μονάδες σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει πως οι άνδρες δηλώνουν πως η 

ποιότητα των συστημάτων είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις γυναίκες. 

4.3.6.7 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Ποιότητα συστήματος/νοσοκομείο) 

Το νοσοκομείο Αμμοχώστου είχε μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία ποιότητα 

συστήματος κατά 0.456 μονάδες σε σχέση με το νοσοκομείο της Λευκωσίας. Αυτό σημαίνει πως 

οι επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο της Αμμοχώστου δηλώνουν πως η ποιότητα των 

συστημάτων είναι χαμηλότερη σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο της 

Λευκωσίας. Συμπερασματικά υπάρχει περισσότερη ανάγκη για βελτίωση στην ποιότητα 

συστήματος στο νοσοκομείο Αμμοχώστου. 
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4.3.6.8 Στατιστικά σημαντικές παλινδρομήσεις (Ποιότητα συστήματος/ επάγγελμα) 

Οι κατηγορίες γιατροί και νοσηλευτές είχαν μικρότερη μέση βαθμολογία στην κατηγορία 

ποιότητα συστήματος κατά 0.744 και 0.803 μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με την κατηγορία 

“άλλοι”. Αυτό σημαίνει πως οι κατηγορίες των γιατρών και των νοσηλευτών δεν ήταν 

ευχαριστημένοι με την ποιότητα συστήματος που υπάρχει στο χώρο εργασίας τους. Άρα το 

επόμενο βήμα θα ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα συστημάτων που χρησιμοποιούν οι γιατροί και 

οι νοσηλευτές. 

4.3.7 Σειρά προτεραιότητας για ανάγκη βελτίωσης κατηγοριών ανά δημογραφικών 

χαρακτηριστικών 

Με βάση τις μέσες βαθμολογίες των συμμετεχόντων θα πρέπει να βελτιωθούν με σειρά 

προτεραιότητας οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι γιατροί (0.832 μονάδες), έπειτα οι 

νοσηλευτές (0.803 μονάδες) και οι γιατροί (0.744) στην ποιότητα συστήματος, έπειτα οι 

νοσηλευτές (0.686) στην κατηγορία της συνεργασίας, έπειτα οι νοσηλευτές (0.670) στην 

κατηγορία της ικανοποίησης, έπειτα οι νοσηλευτές (0.661) στην κατηγορία των διαδικασιών, 

έπειτα οι γιατροί (0.619) στην κατηγορία ικανοποίηση, έπειτα οι επαγγελματίες υγείας με 

εμπειρία μεγαλύτερη από 10 χρόνια (0.485) στην κατηγορία των διαδικασιών, έπειτα οι 

επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο Αμμοχώστου (0.456) στην κατηγορία της ποιότητας 

συστημάτων, έπειτα οι των επαγγελματίες υγείας με εμπειρία μεγαλύτερη από 10 χρόνια (0.333) 

στην συνεργασία και τέλος οι άνδρες (0.221) στην κατηγορία ποιότητα συστήματος. Στο 

κεφάλαιο 6 υπάρχουν εισηγήσεις για βελτίωση για το σύστημα. 
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4.4 Ανάπτυξη Πλαισίου Αξιολόγησης 

Το μοντέλο αποτελείτο από 7 κατηγορίες, μετά τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης δεν 

υπήρξαν προβλήματα με το ερωτηματολόγιο, επομένως δε χρειάστηκαν αλλαγές. Μετά την 

εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) οι κατηγορίες μειώθηκαν σε 5 

(βασισμένες σε 27 ερωτήσεις) όπου και αποτέλεσαν το τελικό μοντέλο αξιολόγησης DIPSA. Το 

μοντέλο DIPSA αποτελείται από τους εξής παράγοντες: Την τεχνολογία (Ποιότητα συστήματος 

και Ασφάλεια), τον ανθρώπινο παράγοντα, (Ικανοποίηση και Συνεργασία) και την οργάνωση 

(Διαδικασίες). Τα αρχικά γράμματα κάθε κατηγορίας (Διαδικασίες, Ικανοποίηση, Ποιότητα 

συστημάτων, Συνεργασία και Ασφάλεια) αποτελούν το όνομα ΔΙΠΣΑ, όπου με λατινικούς 

χαρακτήρες είναι DIPSA. Αυτές οι κατηγορίες συσχετίστηκαν για να εκτιμηθεί το κατά πόσο 

μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και τη γενική βελτίωση των ΟΠΣΥ. Με 

βάση το μοντέλο αξιολόγησης του DeLone et al., (2003) και του Yusof et al., (2008), οι κατηγορίες 

του μοντέλου χωρίζονται ως προς την Τεχνολογία, τον Ανθρώπινο Παράγοντα και την Οργάνωση. 

 

Σχήμα 1.5 Μοντέλο αξιολόγησης DIPSA

 



 

 

77 

 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Από τα ευρήματα της έρευνας φάνηκε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στις κατηγορίες 

τεχνολογία, ανθρώπινος παράγοντας και οργάνωσης. Οι επαγγελματίες υγείας εξέφρασαν την 

ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων όπως, την ανάγκη εκπαίδευσής τους στη χρήση της 

τεχνολογίας, την ανάγκη αναβάθμισης συστημάτων και την τήρηση καταγραφής δεδομένων και 

διαδικασιών στο σύστημα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται κατά θεματική ενότητα η προσέγγιση με 

κριτική σκέψη των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν, στα κεφάλαια 5.1-5.4. 

5.1 Πλαίσιο αξιολόγησης DIPSA 

Στις 5 κατηγορίες του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν με την κλίμακα Likert 

με βάση τις ερωτήσεις της κάθε κατηγορίας. Στα κεφάλαια 5.3.1- 5.3.5 γίνεται συζήτηση με 

βάση τη βιβλιογραφία για τις κατηγορίες αυτές και αναφέρεται σε ποια σημεία του συστήματος 

υπάρχουν οι πιο σημαντικές ελλείψεις και που χρειάζεται η περισσότερη βελτίωση. Οι 

κατηγορίες είναι η ποιότητα συστημάτων, η ικανοποίηση, συνεργασία, ασφάλεια και 

διαδικασίες. 

5.1.1 Ανθρώπινος παράγοντας 

Στην παρούσα μελέτη, στην κατηγορία ανθρώπινος παράγοντας, αξιολογήθηκε η ικανοποίηση 

των επαγγελματιών υγείας και η συνεργασία μεταξύ τους.   

Ικανοποίηση επαγγελματιών υγείας 

Η ικανοποίηση των χρηστών, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των 

συστημάτων (Eugene et al., 2008) καθώς η χρήση του συστήματος είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την αξιολόγησή του (Yusof et al., 2008). Σημαντική είναι η κατηγορία της 

ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας, όπου βαθμολογήθηκε μέτρια και αναδείχθηκε ότι 

χρειάζεται περισσότερη βελτίωση, πιο συγκεκριμένα στους γιατρούς και νοσηλευτές. Σε 

παρόμοια έρευνα για την ικανοποίηση, οι χρήστες έδειξαν να ήταν ικανοποιημένοι με τα 

συστήματά τους (Karimi, Poo, & Tan, 2015), αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα στην 

Κύπρο, όπου οι επαγγελματίες υγείας βαθμολόγησαν μέτρια την ικανοποίηση. Ένας παράγοντας 

που βρέθηκε να έχει θετική επιρροή στην ικανοποίηση, ήταν η βελτίωση της ποιότητας των 
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συστημάτων (Cohen, Coleman, & Kangethe, 2016; Hadji & Degoulet, 2016; Liang et al., 2017) 

αλλά και σύμφωνα με τους Karimi et al., (2015) η απόδοση των συστημάτων βρέθηκε να είναι 

παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση περισσότερο απ’ όλους. Σε άλλη έρευνα που έγινε 

στη Σαουδική Αραβία, βρέθηκε πως ο παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση των χρηστών 

ήταν το υψηλό επίπεδο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, με αποτέλεσμα να εισηγηθεί η 

εισαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Alasmary, Metwally, & Househ, 2014). Η 

βελτίωση της ποιότητας συστημάτων και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, φάνηκε ότι 

συμφωνούν με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας όπου είναι τα πιο συχνά σχόλια των 

συμμετεχόντων. 

Οι Otieno et al., (2007), εκτίμησαν τον παράγοντα ικανοποίηση των χρηστών επίσης με 

τη βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας. Ο αρχικός τους στόχος ήταν να αναπτύξουν ένα 

ερωτηματολόγιο που να μπορεί να εκτιμά τις απόψεις των νοσηλευτών στη χρήση, ποιότητα και 

ικανοποίηση των χρηστών των συστημάτων τους. Στα αποτελέσματά τους βρέθηκε πως, από τις 

κατηγορίες με υψηλή αξιοπιστία ήταν η ικανοποίηση των χρηστών και υπήρχε υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ ικανοποίησης και ποιότητας συστημάτων, πράγμα το οποίο συμφωνεί και με τα 

αντίστοιχα ευρήματα του DIPSA. Οι Ping et al., (2018), υποστηρίζουν πως η ικανοποίηση των 

χρηστών είναι ο καλύτερος τρόπος να υπολογισθεί η επιτυχία των συστημάτων.  Όμως η 

κατηγορία ικανοποίηση βρέθηκε να βαθμολογείται μέτρια από τους επαγγελματίες υγείας στην 

παρούσα μελέτη, αποτέλεσμα που συμφωνεί με τις έρευνες των Özel, (2018), των Chisolm et al., 

(2010) και των Lærum et al., (2004). Οι Were et al., (2010) κατέδειξαν σε αντίστοιχη έρευνα, 

πως τα επίπεδα ικανοποίησης ήταν υψηλά και αυτό φάνηκε να οφείλεται στις εφαρμογές που 

έκαναν. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε μια ομάδα προγραμματιστών, το Εθνικό Τεχνικό Κέντρο 

(όπου γνώριζαν καλά τις εγκαταστάσεις των συστημάτων στο χώρο της υγείας) και μια ομάδα 

εφαρμογής των συστημάτων. Η κάθε ομάδα είχε τις δικές της υποχρεώσεις και δουλεύοντας σε 

ένα περιβάλλον με σωστή οργάνωση και ομαδικότητα, κατάφεραν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 

που να ικανοποιεί τους επαγγελματίες υγείας στην καθημερινότητά τους. 

Συνεργασία επαγγελματιών υγείας 

Η συνεργασία των επαγγελματιών υγείας, βαθμολογήθηκε μέτρια από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, άρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας. Οι Wang et al., (2018), εφάρμοσαν 

ομαδική εκπαίδευση μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών και υποστηρίζουν πως βελτίωσε την 
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επικοινωνία μεταξύ τους, αφού φάνηκε πως έδειξαν σεβασμό και εμπιστοσύνη για την εργασία 

του κάθε ειδικότητας. Για την καλύτερη προαγωγή συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας 

μέσω των συστημάτων, χρειάζεται η σαφής διασφάλιση κοινών κανόνων για όλους τους 

επαγγελματίες υγείας, όπως και η τήρηση και η εφαρμογή τους. Οι κανόνες θα πρέπει να 

παρέχουν με σαφήνεια τις ευθύνες της εργασίας του κάθε επαγγελματία υγείας (Eikey, Reddy, & 

Kuziemsky, 2015). 

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε ομάδες, μπορεί να δημιουργήσει ένα 

καλύτερο περιβάλλον εργασίας και μέσω αυτού του τρόπου, το κάθε μέλος θα μπορεί να 

διαχωρίσει ποιος είναι ο ρόλος του κάθε επαγγελματία (Wang et al., 2018). Για την εκπαίδευση 

των επαγγελματιών υγείας συστήνονται μαθήματα σε τάξη για τη χρήση των συστημάτων παρά 

με μαθήματα μέσω διαδικτύου, γιατί με αυτό τον τρόπο υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, 

όπως και ο διαχωρισμός τους σε ομάδες ανά ηλικία (Vadillo & Rojo, 2016). Άρα για τη 

βελτίωση της συνεργασίας θα μπορούσε να γίνει εκπαίδευση για την τήρηση και εφαρμογή 

κοινών κανόνων στα ΟΠΣΥ με όλους τους επαγγελματίες υγείας. 

Άλλοι ερευνητές όπως  οι Viitanen et al., (2011), σε μελέτη τους εκτίμησαν τη 

συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας (μέσω επικοινωνίας και υποστήριξης) όπου 

βρέθηκε να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η συνεργασία και για την παροχή Υπηρεσιών 

Υγείας στον ασθενή και  για την αποδοτικότητα (Viitanen et al., 2011). Στο DIPSA όπου 

αξιολογήθηκε η κατηγορία συνεργασίας επίσης, αναδείχθηκε ότι αν και ήταν σημαντική 

κατηγορία, τα αποτελέσματα αυτής της παραμέτρου ήταν μέτρια. Αυτό ίσως να οφείλεται στην 

κουλτούρα των εργαζομένων και στην οργάνωση που υπάρχει στο νοσοκομείο, ωστόσο οι ίδιοι 

οι συμμετέχοντες, ζήτησαν να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. 

 Όσον αφορά στην έρευνα των Salahuddin & Ismail, 2015, βρέθηκε χαμηλή συνεργασία 

η οποία συνέβαλε στη δημιουργία λαθών, στην παρούσα μελέτη η κατηγορία συνεργασία 

βαθμολογήθηκε μέτρια από τους συμμετέχοντες αλλά φάνηκε η ανάγκη για καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.  

5.1.2 Τεχνολογία 

Στην κατηγορία τεχνολογία αξιολογήθηκε η ποιότητα των συστημάτων και η ασφάλεια.  
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Ποιότητα συστημάτων 

Η ποιότητα του συστήματος μπορεί να εκτιμηθεί με την εξέταση διαφόρων πτυχών του όπως: η 

ευκολία χρήσης και η εκμάθηση, ο χρόνος ανταπόκρισης, η αξιοπιστία, η ευελιξία και η 

ασφάλειά του συστήματος (DeLone & McLean, 2003; Mohamadali & Ab Aziz, 2017; Yusof et 

al., 2008). Η κατηγορία ποιότητα συστήματος βαθμολογήθηκε στην παρούσα μελέτη από τους 

συμμετέχοντες με μέτριο βαθμό και η συσχέτιση των κατηγοριών ποιότητα συστήματος και 

ικανοποίησης, βρέθηκαν να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή μεταξύ τους, αποτελέσματα τα οποία 

συμφωνούν με αντίστοιχα αποτελέσματα στην Ελλάδα (Aggelidis & Chatzoglou, 2012) και στην 

Ινδονησία (Sibuea, Napitupulu, & Condrobimo, 2017) όπου βρέθηκε η ποιότητα συστημάτων να 

έχει θετική επιρροή στην ικανοποίηση των χρηστών. 

Φαίνεται να υπήρξε έντονη σχέση μεταξύ των κατηγοριών ποιότητας συστήματος και 

ικανοποίησης αφού κι άλλα αποτελέσματα σε έρευνα υποστηρίζουν τα ευρήματα αυτά, πιο 

συγκεκριμένα, βρέθηκε πως η κατηγορία ποιότητα συστήματος φαινόταν να ήταν ο κύριος 

λόγος απογοήτευσης των χρηστών (Wibawa, Meyliana, Widjaja, & Hidayanto, 2016). Σε μελέτη 

στη Μαλαισία οι Salleh et al., (2016) βρήκαν πως οι παράγοντες που σχετίζονται με την 

ποιότητα συστήματος δεν επηρεάζουν μόνο την ικανοποίηση των χρηστών αλλά και την 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών των επαγγελματιών υγείας. Με βάση τους Ching-Sheng et al., 

(2012) η ποιότητα συστημάτων επηρεάζει επίσης και την ποιότητα υπηρεσιών από τους χρήστες 

των συστημάτων. Μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί και 

περισσότερη χρήση τους  για καλύτερη αξιοποίησή τους (Alfarraj & Abugabah, 2017). Χαμηλή 

ποιότητα Συστημάτων Υγείας μπορεί να είναι όταν τα συστήματα δεν είναι διαλειτουργικά 

μεταξύ τους, όταν δεν είναι φιλικά προς το χρήστη, όταν ο χρόνος ανταπόκρισης είναι μεγάλος 

για τις διαδικασίες τους, όταν δεν υπάρχει καλή απόδοση και όταν δε γίνεται χρήση τους 

(Mohamadali & Ab Aziz, 2017). Άρα η ποιότητα συστημάτων φαίνεται να είναι από τις πιο 

σημαντικές στη γενική βελτίωση των συστημάτων. 

Όσον αφορά το εύρημα της έρευνας ως προς τη μέτρια βαθμολόγηση της ποιότητας των 

συστημάτων, συμφωνεί με τα ευρήματα εκεί όπου οι συμμετέχοντες εκφράζουν την ανάγκη για 

αναβάθμιση συστημάτων.  Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους 

επαγγελματίες υγείας διαφάνηκε ότι υπήρξε ανάγκη για βελτίωση των συστημάτων, 

καθιστώντας την κατηγορία αυτή σημαντική με αρκετό περιθώριο βελτίωσης. Με τη βελτίωση 
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της ποιότητας των συστημάτων οι γιατροί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση 

των ασθενών τους και να παρέχουν καλύτερη ποιότητα εργασίας (Handayani et al., 2017). 

Σύμφωνα με τους Salleh et al., (2016) η ποιότητα συστημάτων βρέθηκε να έχει επίσης θετική 

επιρροή στους επαγγελματίες υγείας όπως και αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Έχοντας 

υπόψη τα ευρήματα της παρούσας μελέτης και τη σχετική βιβλιογραφία, η κατηγορία ποιότητα 

του συστήματος χρειάζεται βελτίωση. 

Τα χαρακτηριστικά που η ποιότητα του συστήματος μπορεί να επηρεάσει θετικά και να 

συμβάλει στη βελτίωσή του είναι η εύκολη χρήση, η κάλυψη των αναγκών των χρηστών και το 

να μπορεί να είναι σε θέση να ακολουθήσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών υγείας (Yusof et 

al., 2008), όπου τα οποία έχουν καλυφθεί από τους Otieno et al., (2007), και αντίστοιχα έχουν 

προστεθεί στο προτεινόμενο πλαίσιο αξιολόγησης (DIPSA). Οι πιο συχνές μεταβλητές της 

ποιότητας του συστήματος που αξιολογήθηκαν σε 19 μελέτες μεταξύ άλλων, ήταν ο χρόνος 

ανταπόκρισης και η ασφάλεια (Meijden, Tange, Troost, & Hasman, 2003), όπου αξιολογήθηκαν 

από τους Otieno et al., (2007) και αντίστοιχα από το DIPSA. Σύμφωνα με τους DeLone et al., 

(2003),  μια μεταβλητή της ποιότητας του συστήματος,  η πρόσβαση στο σύστημα, έδωσε 

σημαντικά αποτελέσματα ως προς την επιτυχία των ΠΣΥ. Όσο αφορά στην πρόσβαση στην 

οικεία έρευνα διαφάνηκε ότι εκτός των άλλων παραγόντων δεν υπάρχουν και κινητοί 

υπολογιστές, ούτως ώστε να μην χάνουν χρόνο οι επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους, όπου τα ευρήματα συμφωνούν με την αντίστοιχη έρευνα  των (Salahuddin & 

Ismail, 2015) 

Σε μελέτη από τους Claus et al., (2013) οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν την ποιότητα 

συστημάτων λίγο πιο υψηλά από ότι στην παρούσα μελέτη, ωστόσο σε συνεντεύξεις που έγιναν 

στους επαγγελματίες υγείας, δήλωσαν πως δεν ήταν ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις του 

συστήματος. Οι Mohamadali et al., (2017) σε ανασκόπηση, βρήκαν πως για να βελτιωθεί η 

κατηγορία ποιότητα συστημάτων έπρεπε, να βελτιωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης των συστημάτων 

και το πρόγραμμα να ήταν πιο φιλικό για το χρήστη. 

 Σύμφωνα με το Rinner et al., (2016), τα ΠΣΥ μπορούν να βελτιώσουν τη συνεχή φροντίδα, 

και παρέχει έμμεσα την ασφάλεια του ασθενή για να μη χρειαστεί να εισαχθεί ξανά στο 

νοσοκομείο ευρήματα τα οποία στο DIPSA δείχνουν ότι αξιολογήθηκαν ως μέτρια διότι πιθανά 

να μην γίνεται σωστή χρήση των ΟΠΣΥ και να χρειάζονται αναβαθμίσεις στα συστήματα. 
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Ασφάλεια συστημάτων 

Ένας από τους λόγους εγκατάστασης της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας είναι η βελτίωση της 

ασφάλειας των ασθενών, ωστόσο η λανθασμένη χρήση της, μπορεί να επιφέρει αρνητικά 

αποτελέσματα (Kushniruk, Bates, Bainbridge, Househ, & Borycki, 2013). Πολλά λάθη που 

γίνονται μπορούν να μελετηθούν, να αναλυθούν και να προληφθούν για να υπάρχει καλύτερη 

ασφάλεια στον ασθενή. Η εξαρτώμενη χρήση των συστημάτων, η ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας και η απευαισθητοποίηση των ειδοποιήσεων λόγω συνήθειας, βρέθηκαν 

να είναι αιτίες που δεν αφήνουν τις δυνατότητες των συστημάτων να βελτιωθούν στο έπακρο 

(Otero et al., 2016). Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας έχει ήδη εφαρμοστεί υποχρεωτική 

καταγραφή λαθών και περιστατικών που προήλθαν από τη χρήση των συστημάτων, όπου γίνεται 

η ανάλυση των λαθών για βελτίωσή τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα του DIPSA, έχουν 

βαθμολογήσει την κατηγορία της ασφάλειας μέσω των ΟΠΣΥ μέτρια, αυτό καταδεικνύει ότι 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Οι El Morr et al., (2016), για την καλύτερη ασφάλεια των 

συστημάτων στο χώρο της υγείας, συστήνουν την εφαρμογή τους και τον έλεγχο της ποιότητας 

και ασφάλειάς τους πριν από την κανονική τους χρήση. Επίσης σε συστηματική ανασκόπηση 

βρέθηκε πως, κάποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ασφαλή χρήση των συστημάτων 

όπως η ποιότητά τους, η εκπαίδευση των χρηστών και η συνεργασία. Η έρευνα αυτή για 

καλύτερη χρήση των συστημάτων προτείνει στα ενδιαφερόμενα μέλη να λάβουν υπόψη τις 

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογίας, όπως και τα καθήκοντα στο 

χώρο της υγείας (Salahuddin & Ismail, 2015). Επίσης σύμφωνα με το γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

διαχείριση των εμπιστευτικών δεδομένων έχει αλλάξει, άρα οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει 

να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν (Bernadette, 2018). 

Όπως και απαραίτητη είναι η εγκατάσταση Κυβερνοασφάλειας, όπου θα προστατεύει την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, αφού έχει βρεθεί ότι οι τεχνολογίες μπορεί 

να είναι ευάλωτες σε εύκολη πρόσβαση (Coventry & Branley, 2018). 

5.1.3 Οργάνωση 

 Στην κατηγορία οργάνωση αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν καθημερινά 

οι επαγγελματίες υγείας. Οι Otieno et al., (2007), εκτίμησαν τη χρήση του συστήματος όσον 

αφορά στη συχνότητα για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών καθημερινής χρήσης σχετικά 

με τους ασθενείς, γι’ αυτό και συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο DIPSA.  



 

 

83 

 

Σύμφωνα με τους Sidek et al., (2017) βρέθηκε πως οι επαγγελματίες υγείας δεν ήταν 

ευχαριστημένοι με το να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες διαδικασίες, λόγω του χρόνου που 

αφιέρωναν (ιδιαίτερα στην αρχή της εγκατάστασης του συστήματος). Οι συμμετέχοντες στην 

συγκεκριμένη έρευνα ανέφεραν έλλειψη εκπαίδευσης για τη χρήση των συστημάτων όπως έγινε 

αντίστοιχα και στο DIPSA. Σύμφωνα με τους Salahuddin et al., (2015) παρουσιάστηκε πως με 

επαρκή εκπαίδευση οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες τους πιο 

αποδοτικά, αντίστοιχα με βάση τα ευρήματα του DIPSA οι επαγγελματίες υγείας δήλωσαν πως 

έχουν την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση άρα είναι σημαντικό να εφαρμοστούν 

προγράμματα εκπαίδευσης για τη χρήση των συστημάτων. 

Διαδικασίες συστημάτων 

Τέλος, η κατηγορία των διαδικασιών βαθμολογήθηκε επίσης μέτρια από τους συμμετέχοντες, σε 

έρευνα που έγινε στον Καναδά με σκοπό την αύξηση της χρήσης των συστημάτων, όπου 

εισηγήθηκε η δημιουργία καθιερωμένου τρόπου χρήσης μέσω της εφαρμογής των 

κατευθυντήριων οδηγιών. Καθώς και αυτοματοποίηση των βασικών διαδικασιών με σκοπό τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων (Zinszer, Tamblyn, Bates, & Buckeridge, 2013), με αυτό τον 

τρόπο φάνηκε να βελτιώθηκαν όχι μόνο οι διαδικασίες της καθημερινότητας αλλά και η χρήση 

των συστημάτων.  

Αντίστοιχα οι Kilsdonk et al., (2017) με συστηματική ανασκόπηση, εισηγήθηκαν τα συστήματα 

να είναι βασισμένα σε κατευθυντήριες οδηγίες αλλά να παρέχουν επεξηγηματικά συγκεκριμένες 

οδηγίες για την καθημερινή χρήση στις κλινικές περιπτώσεις των ασθενών. 

5.2 Ανάγκες επαγγελματιών υγείας (από ερωτήσεις ανάπτυξης) 

Στην παρούσα μελέτη καταδείχθηκε ότι, οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι  μπορεί να βελτιωθεί το 

σύστημα με βάση τους τρεις παράγοντες (τεχνολογία, οργάνωση και ανθρώπινος παράγοντας). 

Στα κεφάλαια 5.2.1- 5.2.5 γίνεται συζήτηση με βάση τη βιβλιογραφία, για τους πιο σημαντικούς 

τρόπους βελτίωσης που οι ίδιοι εισηγήθηκαν. 

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 

Οι συμμετέχοντες πρωτίστως εξέφρασαν την ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών 

υγείας. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με άλλες μελέτες,  όπως διαπιστώθηκε και από τη 

βιβλιογραφία, η εφαρμογή της τεχνολογίας θεωρείται πιο επιτυχής αν υπάρχει η κατάλληλη 

εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας (Ericson, Hammar, Schönström, & Petersson, 2017; 
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Ngwakongnwi, Atanga, & Quan, 2014; Nieboer, van Hoof, van Hout, Aarts, & Wouters, 2014; 

Sligo et al., 2017), καθώς και η αύξηση της αποδοχής για τη χρήση του συστήματος (Orruño, 

Gagnon, Asua, & Ben Abdeljelil, 2011). Έλλειψη εκπαίδευσης μπορεί να προκαλέσει λάθη στο 

χώρο της υγείας και στη μη τήρηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών (Salahuddin & Ismail, 

2015). Έρευνα που έγινε στη Σαουδική Αραβία είχε ως αποτέλεσμα να εισηγηθεί περισσότερη 

εκπαίδευση σε νοσηλευτές για τη μείωση προβλημάτων που εμφανίζονταν στη δουλειά τους 

(Khalifa, 2016). Η εκπαίδευση όπως συνιστά ο Ahmadian et al., (2017) στο Ιράν, είναι 

σημαντικό να εφαρμόζεται στο χώρο εργασίας για την προώθηση της χρήσης των συστημάτων. 

Αντιθέτως στο Νιου Τζέρσεϋ των ΗΠΑ σε έρευνα επισημαίνεται η σημαντικότητα της 

εφαρμογής κάποιου εκπαιδευτή σε τάξη (Vadillo & Rojo, 2016). Πιθανά η κουλτούρα μεταξύ 

των δύο αυτών χωρών επηρεάζει τις δύο αυτές διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης. 

Οι Chang et al., (2012) υποστηρίζουν πως η επιτυχία των ΠΣΥ βασίζεται περισσότερο 

στην γνώση των υπαλλήλων για τους Η/Υ παρά στα συστήματα, ωστόσο τονίζουν πως είναι 

σημαντικό οι προγραμματιστές να υπολογίζουν τις ανάγκες των χρηστών για την ανάπτυξη των 

ΠΣΥ. Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο διδασκαλίας στην Τεχεράνη εφαρμόστηκαν οι εξής μέθοδοι: 

Πριν την εφαρμογή των προγραμμάτων επεξηγήθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, έπειτα έγινε 

η εκπαίδευσή τους και για ένα χρόνο επί καθημερινής βάσης οι χρήστες έστελναν παρατηρήσεις 

στους προγραμματιστές με σκοπό να αναβαθμίσουν τα συστήματα.  Ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό προωθούσε στους χρήστες τα συστήματα όπως και την παροχή εκπαιδευτικών 

μαθημάτων που γίνονταν με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων μέσω της γνώμης των 

επαγγελματιών υγείας. Μετά από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου υπήρχαν μόνο 

μικροπροβλήματα τα οποία επέλυαν μέσω τεχνικής υποστήριξης (Abbasi Moghadam & Fayaz-

Bakhsh, 2014). Αντίστοιχα συμμετέχοντες σε άλλη έρευνα ζήτησαν να υπάρχει ένα άτομο για 

υποστήριξη για τις πρώτες εβδομάδες χρήσης των συστημάτων (Vadillo & Rojo, 2016). Η 

συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών και χρηστών καθημερινά φαίνεται να είναι από τα πιο 

σημαντικά μέτρα εφαρμογής για την κάλυψη αναγκών των χρηστών όπως και η κατάλληλη 

εκπαίδευση του προσωπικού.  

Αναβάθμιση συστημάτων 

Η δεύτερη κατά σειρά ανάγκη που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες ήταν, η γενική αναβάθμιση 

συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της ταχύτητας συστημάτων, 



 

 

85 

 

προγραμμάτων, εγκατάσταση νέων συστημάτων και εύχρηστα συστήματα. Τα ευρήματα 

συμφωνούν με έρευνα που έγινε στο Johannesburg στην Αφρική, στην οποία οι νοσηλευτές του 

νοσοκομείου εξέφρασαν την ανάγκη για καλύτερη ανταπόκριση συστημάτων, ο αργός χρόνος 

ανταπόκρισης οδηγούσε στη δυσαρέσκεια των χρηστών, με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας 

των συστημάτων (Cohen, Coleman, & Kangethe, 2016). Η ποιότητα των συστημάτων είναι 

σημαντική για να υπάρχει η καλύτερη χρήση τους και πιο συγκεκριμένα όπως βρέθηκε, με την 

αναβάθμιση προγραμμάτων μπορεί να επιτευχθεί (Abbasi Moghadam & Fayaz-Bakhsh, 2014) 

όπως και για περισσότερη βελτίωση Υπηρεσιών Υγείας (Alfarraj & Abugabah, 2017; C. Chang 

et al., 2012; Mohd Salleh et al., 2016).  

Σύμφωνα με τους Sheikhtaheri et al., (2014) η βελτίωση των συστημάτων βρέθηκε πως 

μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες: Να υπάρχουν γραφήματα στην 

επιφάνεια εργασίας για να είναι πιο ξεκούραστη και απλή η χρήση τους, να υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση σε οδηγίες για τη χρήση τους, το περιθώριο διόρθωσης προβλημάτων σε γρήγορο 

χρονικό διάστημα,  η ανάλογη εγκατάσταση τεχνολογίας για γρήγορο χρόνο ανταπόκρισης, 

συνέχεια διαθέσιμο προσωπικό για υποστήριξη και να γίνεται προσθήκη αναβαθμίσεων για 

κάλυψη πιθανών αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω λόγους, είναι σημαντικό να γίνει εύστοχη 

αναβάθμιση υλικού, όπου χρειάζεται, για μείωση χρόνου ανταπόκρισης, αναβάθμιση 

προγραμμάτων και παροχή οδηγιών στους χρήστες για διεκπεραίωση των καθημερινών 

εργασιών τους. 

Τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών 

Το τρίτο “αίτημα” που ζήτησαν οι επαγγελματίες υγείας ήταν η τήρηση καταγραφής δεδομένων/ 

διαδικασιών στο σύστημα. Οι διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά αλλά και αρνητικά τα 

αποτελέσματα στον τομέα της υγείας (Ericson et al., 2017). Σε συστηματική ανασκόπηση 

βρέθηκε πως τα ΠΣΥ τείνουν να υιοθετούν την εφαρμογή και καταγραφή των σχεδίων 

φροντίδας των ασθενών σε ένα επίσημο, οργανωτικό και κλινικό περιεχόμενο, ωστόσο χαμηλή 

ποιότητα καταγραφής των σχεδίων φροντίδας, μπορεί να αποτρέψει την επιτυχία των 

συστημάτων (Gooch & Roudsari, 2011). 
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Όπως αναφέρεται σε άλλη έρευνα, αντίστοιχα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή θα πρέπει 

το σύστημα να παρέχει την ολιστική του εικόνα, όπως εξιδεικευμένες εισηγήσεις για την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η χρήση του συστήματος, ιδανικά θα πρέπει να είναι εύκολη, 

γρήγορη και τα συστήματα μεταξύ τους θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά  (Kilsdonk et al., 

2017). Πέραν της καταγραφής των διαδικασιών της καθημερινότητας των επαγγελματιών 

υγείας, η Αγγλία έχει εφαρμόσει σε Εθνικό επίπεδο προγράμματα καταγραφής λαθών μέσω της 

τεχνολογίας, τα οποία αξιολογούνται από συγκεκριμένη ομάδα για εφαρμογή ασφαλέστερων 

μεθόδων ή και εκπαίδευση προσωπικού, όπου χρειάζεται, για την αποτροπή αυτών των λαθών 

(Kushniruk et al., 2013). Η τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα 

παρουσιάστηκε από τους συμμετέχοντες ως ο τρίτος πιο σημαντικός παράγοντας που χρειάζεται 

να βελτιωθεί. Εφαρμόζοντας λοιπόν σωστή τήρηση διαδικασιών με μεθοδική και υποχρεωτική 

καταγραφή των πληροφοριών των ασθενών για την πορεία της φροντίδας τους, μπορεί να 

επιτευχθεί η καλύτερη αντιμετώπισή τους, όπως και η διασφάλιση ενός συστήματος συνεχώς 

εξελισσόμενου με βάση τις καθημερινές ανάγκες του νοσοκομείου. 

Συνεργασία επαγγελματιών υγείας 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία επαγγελματιών υγείας. Η 

τεχνολογία μπορεί να προάγει μετάδοση πληροφοριών και να αυξήσει την επικοινωνία μεταξύ 

των επαγγελματιών υγείας με σκοπό την καλύτερη ποιότητα φροντίδας όπως και την καλύτερη 

πρόσβαση (Aceto, Persico, & Pescapé, 2018; Qidwai, 2011). Για την επίτευξη κοινών στόχων 

και στρατηγικών μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας σε ένα νοσοκομείο, 

είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται μια κοινή γλώσσα σε όλα τα συστήματα μεταξύ τους, 

δηλαδή να γίνει η καθιέρωση συγκεκριμένης ορολογίας για καλύτερη επικοινωνία (Verschuuren, 

van Bolhuis, Rosenkötter, Tijhuis, & van Oers, 2017). 

Σύμφωνα με την Gagnon et al., (2012) η συμμετοχή των χρηστών στην αξιολόγηση των 

συστημάτων ή στη στρατηγική εγκατάστασής τους, επηρεάζει την επιτυχία των συστημάτων. 

Επίσης η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών υγείας, μπορεί να βελτίωση την 

καλύτερη χρήση των συστημάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση τεχνολογιών 

επικοινωνίας μεταξύ τους, μέσω των διαφόρων τμημάτων, για την καλύτερη παροχή των 

υπηρεσιών τους, για μια πιο αποδοτική και ποιοτική φροντίδα υγείας (Popovich et al., 2011; 

Sheikhtaheri et al., 2014). Επιπλέον μέσω της εσωτερικής επικοινωνίας θα μπορούν οι 
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επαγγελματίες υγείας να υποστηρίζουν τους συναδέλφους τους με παροχή πληροφοριών (Yusof, 

2015).  

Πρόσβαση συστημάτων 

Μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών, μπορεί επίσης να βελτιωθεί η πρόσβαση στα συστήματα 

όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι 

απαραίτητη για καλύτερη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την υγεία του ασθενή (Kim et al., 

2017). Οι πληροφορίες σε σχέση με την υγεία των ασθενών είναι εμπιστευτικές, επομένως είναι 

σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες μόνον από όλους τους 

επαγγελματίες υγείας που έχουν σχέση με τους ασθενείς (Mohamadali & Ab Aziz, 2017). 

Υπάρχουν και τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν με τις “έξυπνες συσκευές” όπου, βρέθηκαν να 

παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως και συντομότερη ανταπόκριση σε επείγοντα 

περιστατικά (W. J. Chang, Ban, Yoon, & Su, 2015; Kim et al., 2017). 

Για καλύτερη συνεργασία, επικοινωνία και υποστήριξη μεταξύ επαγγελματιών υγείας θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν οι “έξυπνες συσκευές” δίπλα από τον ασθενή όπου θα προωθούν 

τους γενικούς στόχους του νοσοκομείου, την αξία των συστημάτων όπως και την 

εποικοδομητική ανατροφοδότησή τους για την καλύτερη ασφάλεια των ασθενών (Sockolow, 

Rogers, Bowles, Hand, & George, 2014). 

Στη Σουηδία υπήρξε η προσπάθεια μετατροπής των συστημάτων για να  είναι όλα 

συμβατά μεταξύ τους (Anell et al., 2012), με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν όλα τα συστήματα 

να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, όχι μόνο να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας αλλά και καλύτερη πρόσβαση. 

 

5.3 Συσχέτιση κατηγοριών μεταξύ τους 

Έχει παρατηρηθεί πως οι κατηγορίες διαδικασίες, ικανοποίηση, ποιότητα συστημάτων, 

συνεργασία και ασφάλεια επηρεάζονται μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ανάγκη 

για εκπαίδευσή τους, όπου αυτό καλύπτει στα πλαίσιά της και την εκπαίδευση για την τήρηση 

καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα. Σε άλλη έρευνα,  η κατηγορία ικανοποίησης 

φάνηκε να επηρεάζεται θετικά από την εκπαίδευση (Alasmary et al., 2014). Η σημαντικότητα 

της εκπαίδευσης φάνηκε και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας 
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(Wang et al., 2018) αλλά και στην ασφάλεια των συστημάτων (Salahuddin & Ismail, 2015). 

Όσον αφορά την ανάγκη για αναβάθμιση συστημάτων με τη βελτίωσή τους, αυτόματα 

επηρεάζεται η ποιότητά τους. Επιπλέον αναβαθμίζοντας τα συστήματα μειώνεται η δυσαρέσκεια  

των επαγγελματιών υγείας άρα βελτιώνεται η ικανοποίησή τους (Cohen et al., 2016). Στα 

πλαίσια της αναβάθμισης των συστημάτων είναι και η εγκατάσταση “έξυπνων συσκευών” όπου 

μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την καλύτερη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας (Yusof, 

2015) αλλά και την πρόσβασή τους στα συστήματα (W. J. Chang et al., 2015; Kim et al., 2017). 

Όσον αφορά στην τήρηση καταγραφής δεδομένων/ διαδικασιών στο σύστημα για να υπάρξει 

ένα επιτυχές σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει και καταγραφή των σχεδίων φροντίδας (Gooch & 

Roudsari, 2011) καθώς και χρήση κοινής ορολογίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας 

(Verschuuren et al., 2017). Σύμφωνα με τα ευρήματα της DIPSA, οι διάφοροι παράγοντες και 

κατηγορίες είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους, ώστε βελτιώνοντας ένα παράγοντα/κατηγορία, 

μπορούν να διορθωθούν ταυτόχρονα ένας η περισσότεροι κατηγορίες. 

5.4 Σύγκριση πλαισίων αξιολόγησης 

Η εφαρμογή ενός πλαισίου αξιολόγησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία (Ammenwerth & 

Rigby, 2016; Andargoli et al., 2017; Georgiou et al., 2012). Βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

μελετήθηκαν μερικά πλαίσια αξιολόγησης ως προς τον σκοπό, την μέθοδο και τα αποτελέσματα 

τους. Οι Westbrook et al., (2007), ανέπτυξαν και εφάρμοσαν το Multimethod Evaluation Model 

(MEM) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης φαρμάκων. Οι ομοιότητες με το DIPSA ήταν 

πως και τα δύο πλαίσια εστίασαν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των συστημάτων, 

απευθύνθηκαν σε ιατρούς, νοσηλευτές και άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα, αλλά η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν διαφορετική. Με το MEM έγινε χρήση ερωτηματολογίου, ενός 

μηχανήματος και μέσω της παρατήρησης. Το ΜΕΜ εφαρμόστηκε και στις δύο φάσεις του 

συστήματος (διαμορφωτική και αθροιστική). Το DIPSA εφαρμόστηκε μόνο στην αθροιστική, θα 

μπορούσε να είχε εφαρμοστεί και στη διαμορφωτική αξιολόγηση, αλλά λόγω του ότι τα ΟΠΣΥ 

στην Κύπρο έχουν ήδη εγκατασταθεί στα νοσοκομεία, έγινε μόνο αθροιστική αξιολόγηση. Σαν 

περιορισμός του συγκεκριμένου πλαισίου είναι το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το πως θα ήταν 

το DIPSA αν εφαρμοζόταν κατά την διάρκεια της εγκατάστασης των ΟΠΣΥ (διαμορφωτική 

αξιολόγηση). 
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Σε ένα άλλο πλαίσιο αξιολόγησης το Performance of Routine Information System 

Management (PRISM) εκτίμησε παρόμοιες κατηγορίες με το DIPSA χρησιμοποιώντας 

ονομασίες τεχνικών, οργανωτικών και συμπεριφορικών παραγόντων με  σκοπό να 

ενδυναμώσουν την απόδοση των συστημάτων. Ωστόσο η μεθοδολογία ήταν διαφορετική, αντί 

ερωτηματολογίου έγιναν συνεντεύξεις και παρακολούθηση των συμμετεχόντων. Βασικοί 

περιορισμοί του PRISM ήταν πως μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο στη διαμορφωτική φάση των 

συστημάτων και η ειδικότητα των συμμετεχόντων δε διευκρινίζεται. Ωστόσο, το PRISM έχει 

ήδη χρησιμοποιηθεί σε υπό ανάπτυξη χώρες με στόχο την αύξηση διαφάνειας και απόδοση 

ευθυνών, όπου και παρουσίασε βελτίωση στην ποιότητα συστημάτων και χρήση της 

πληροφορίας. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μαθημάτων, για εκπαιδευτικά 

εγχειρίδια και έχει διδαχθεί σε Πανεπιστήμια (Aqil, Lippeveld, & Hozumi, 2009). 

Το two-phased mixed methods evaluation framework,  αναπτύχθηκε από τους Boland et 

al., (2014) και συμπεριλάμβανε κατηγορίες όπως η ευκολία χρήσης, η λειτουργικότητα των 

διαδικασιών, το  άγχος κατά τη χρήση και η επίδραση στη ροή εργασιών. Έπειτα από την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου αξιολόγησης στη διαμορφωτική φάση των συστημάτων, 

κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών στους τομείς αυτούς. Ωστόσο το πλαίσιο 

περιορίζεται γιατί περιλαμβάνει μόνο έμπειρους σε σχέση με την τεχνολογία χρήστες. 

Το πλαίσιο αξιολόγησης Health IT Usability Evaluation Model (Health-ITUEM), έχει 

παρόμοιες κατηγορίες με το DIPSA όπως, η κατηγορία της ποιότητας συστημάτων, ασφάλειας 

και διαδικασιών. Ακολούθησε ανάλυση των κατηγοριών του και εφαρμόστηκε παραγοντική 

ανάλυση, όπως και στο DIPSA. Δύο χαρακτηριστικά που περιορίζουν το συγκεκριμένο πλαίσιο 

είναι, το πως εφαρμόστηκε μόνο στη διαμορφωτική φάση των συστημάτων και το ότι 

απευθύνεται μόνο σε νοσηλευτές (Yen, 2010). 

Το πλαίσιο αξιολόγησης Human, Organization, and Technology–Fit (HOT-fit) 

συμπεριέλαβε τις ίδιες βασικές κατηγορίες με το DIPSA (Τεχνολογία, Ανθρώπινος παράγοντας 

και Οργάνωση), ωστόσο υπήρχαν διαφορετικές υποκατηγορίες μεταξύ τους, αυτή ήταν μια 

ένδειξη πως οι διαφορετικοί κλινικοί χώροι μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική διαμόρφωση 

των πλαισίων αξιολόγησης. Οι Yusof et al., (2008), υποστηρίζουν πως το πλαίσιο αξιολόγησης 

HOT-fit μπορεί ενδεχομένως να καλύψει περιεκτικά οποιοδήποτε σύστημα. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις και η ανάλυση εγγράφων στη 
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διαμορφωτική φάση των συστημάτων (Yusof et al., 2008). Για περισσότερη διαφάνεια στο 

DIPSA θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι μέθοδοι, ανάλυση εγγράφων και συνεντεύξεις, 

αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου της έρευνας αυτό, δεν ήταν εφικτό. Το πλαίσιο 

αξιολόγησης Realistic των Oroviogoicoechea et al., (2009), συμπεριλάμβανε τις κατηγορίες 

ικανοποίηση και επικοινωνία (όπου είναι παρόμοιο με την κατηγορία συνεργασία στο DIPSA), 

χρήση και τεχνική υποστήριξης όπου έγινε η αξιολόγηση με τη χρήση ερωτηματολογίου μόνο σε 

νοσηλευτές. 

Άλλο ένα πλαίσιο αξιολόγησης που απευθυνόταν και αυτό μόνο σε νοσηλευτές ήταν το 

Clinical Information Systems Success Model (CISSM), ωστόσο εφαρμόστηκε στη διαμορφωτική 

και στην αθροιστική φάση των συστημάτων. Τα παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ των CISSM 

και DIPSA,  ήταν οι κατηγορίες (ποιότητα συστημάτων και ικανοποίηση των χρηστών) καθώς 

και η μέθοδος. Και στα 2 πλαίσια αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο και σαν ανάλυση η παραγοντική (Garcia-Smith & Effken, 2013). 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης DIPSA διερευνήθηκαν οι κατηγορίες της ικανοποίησης, της 

συνεργασίας, της ασφάλειας, της ποιότητας συστημάτων και των διαδικασιών αρκετά πλαίσια 

αξιολόγησης διερεύνησαν ίδιες ή παρόμοιες κατηγορίες (Aqil et al., 2009; Garcia-Smith & 

Effken, 2013; Oroviogoicoechea & Watson, 2009; Yen, 2010; Yusof et al., 2008). Υπήρχαν 

αρκετά πλαίσια που εφάρμοσαν την αξιολόγηση τους κατά την διάρκεια εγκατάστασης των 

συστημάτων (Aqil et al., 2009; Garcia-Smith & Effken, 2013; Westbrook et al., 2007; Yen, 

2010), αλλά και μετά την εγκατάσταση τους (Garcia-Smith & Effken, 2013; Westbrook et al., 

2007). Αρκετά πλαίσια αξιολόγησης εφάρμοσαν σαν μέθοδο το ερωτηματολόγιο (Boland et al., 

2014; Garcia-Smith & Effken, 2013; Oroviogoicoechea & Watson, 2009; Westbrook et al., 2007; 

Yen, 2010), και λιγότερα με την μέθοδο της παρακολούθησης (Aqil et al., 2009; Westbrook et 

al., 2007; Yusof et al., 2008) και συνέντευξης (Aqil et al., 2009; Boland et al., 2014; Yusof et al., 

2008). 

Όπως φαίνεται τα πλαίσια αξιολόγησης μπορούν να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν με διαφορετική μεθοδολογία. Ένα πλαίσιο αξιολόγησης για να είναι 

αποτελεσματικό θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με βάση το σκοπό και τους 

στόχους της έρευνας. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, που πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια 

αξιολόγηση στα ΠΣΥ των νοσοκομείων. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καλύφθηκαν 
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οι πιο σημαντικές κατηγορίες, ωστόσο μπορεί να υπάρχουν άλλες κατηγορίες, οι οποίες δεν 

έχουν εντοπισθεί. Γι’ αυτό και υπάρχει η ανάγκη για τη συνεχή αξιολόγηση και αναβάθμιση του 

πλαισίου. 
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VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Έγινε βιβλιογραφική συστηματική μελέτη στα ΠΣΥ που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες 

στον κόσμο καθώς και τις διάφορες μεθόδους που υπάρχουν για την αξιολόγησή τους. 

Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα πλαίσιο αξιολόγησης (DIPSA), βασισμένο στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, με τρεις κύριους παράγοντες τον ανθρώπινο παράγοντα, την τεχνολογία και την 

οργάνωση.  

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν πως το σύστημα βαθμολογείται μέτρια στις διάφορες κατηγορίες. 

Επισημάνθηκαν από τους συμμετέχοντες τρόποι και περιθώριο βελτίωσης στα ΟΠΣΥ.  

Μέσω της συζήτησης και για καλύτερη αξιοποίησή τους εισηγούνται τα εξής μέτρα:  

- Να παρέχονται πρακτικές και απλές οδηγίες χρήσης των συστημάτων όπως και η 

δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να κάνουν αλλαγές στα δεδομένα τους εύκολα 

και γρήγορα.  

- Να εφαρμοστούν ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα στα προγράμματα που χρησιμοποιούν 

σε καθημερινή βάση οι επαγγελματίες υγείας στο χώρο εργασίας τους. Τα εκπαιδευτικά 

μαθήματα θα πρέπει να απευθύνονται σε παρόμοιες ηλικιακές ομάδες και να υπάρχουν 

επαγγελματίες υγείας από όλες τις ειδικότητες.  

- Σημαντική είναι και η εφαρμογή καθημερινής συνεργασίας προγραμματιστών και 

χρηστών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους, με αναβάθμιση των 

προγραμμάτων για καλύτερη αξιοποίηση και πιο εύκολη χρήση.  

- Τα νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν καθημερινή υποστήριξη ειδικών τεχνικών στους 

επαγγελματίες υγείας σε περίπτωση σφάλματος των συστημάτων.  

- Εισηγείται η αναβάθμιση υλικού των συστημάτων για γρηγορότερη ανταπόκριση, όπου 

χρειάζεται.  

- Θα πρέπει να γίνεται η τήρηση καταγραφής δεδομένων και διαδικασιών στο σύστημα, με 

υποχρεωτική καταγραφή ιατρονοσηλευτικού ιστορικού του ασθενή.  

- Πρέπει να εφαρμοστούν κίνητρα για την απαραίτητη χρήση των συστημάτων.   

- Επίσης θα πρέπει να υλοποιηθεί η εφαρμογή υποχρεωτικής καταγραφής λαθών που 

προκλήθηκαν μέσω τεχνολογίας, όπως και μέθοδοι αντιμετώπισής τους για την 

αποτροπή τους.  

- Καθιέρωση και καταγραφή συγκεκριμένης ορολογίας μεταξύ των συστημάτων για 

καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.  
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- Εγκατάσταση τεχνολογιών επικοινωνίας με “έξυπνες συσκευές” μεταξύ των τμημάτων 

του νοσοκομείου, για υποστήριξη του προσωπικού μεταξύ τους, όπως και εφαρμογή 

εποικοδομητικής ανατροφοδότησής τους. 

- Μετατροπή όλων των συστημάτων του νοσοκομείου, για να υπάρχει συμβατότητα 

μεταξύ τους. 

-  Ύπαρξη πρόσβασης στις πληροφορίες των ασθενών, μόνο σε όσους επαγγελματίες 

υγείας χρειάζεται να γνωρίζουν.  

- Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα 

με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (European Parliament, 2016).  

- Επιπλέον να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν κατευθυντήριες οδηγίες για τις 

καθημερινές διαδικασίες των επαγγελματιών υγείας. 

- Ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

ΟΠΣΥ και τη συμμετοχή τους σε ανάλογες πολιτικές. 

 

6. Επίλογος 

Από την εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης DIPSA, φάνηκε η ανάγκη για τη βελτίωση των 

ΟΠΣΥ. Καλύπτοντας σημαντικές κατηγορίες από διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 

ΟΠΣΥ (Τεχνολογία, Ανθρώπινος παράγοντας και Οργάνωση) το DIPSA παρέχει μια αρκετά 

ολιστική εικόνα για το τι υπάρχει. Μέσω των μεικτών μεθόδων (κατηγορίες, ερωτήσεις 

ανάπτυξης) φαίνεται από διαφορετικές πτυχές που ακριβώς υστερούν τα ΟΠΣΥ, για να 

μπορέσουν να διορθωθούν τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν (πιο εύστοχη 

βοήθεια).  Θα πρέπει να το πλαίσιο αξιολόγησης να εφαρμόζεται πιο συχνά και να αναπτύσσεται 

με βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων. Και είναι απαραίτητο να γίνουν αντίστοιχες μελέτες και 

από άλλους ερευνητές για να δοθεί μια ολιστική προσέγγιση σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο 

μπορεί να την μέγιστη βελτίωση στις Υπηρεσίες Υγείας με προφίλ του σήμερα. 
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 VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1: Γενικές πληροφορίες και οδηγίες ερωτηματολογίου 

 

Γενικές πληροφορίες και οδηγίες 

 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων στην Κύπρο για την καλύτερη 

κατανόηση και βελτίωσή τους. Οι απαντήσεις σας αντιπροσωπεύουν πολλούς επαγγελματίες 

υγείας, έτσι η βοήθειά σας χρειάζεται για τη συλλογή αξιόπιστων αποτελεσμάτων που θα 

αντικατοπτρίζουν πραγματικά την παρούσα κατάσταση των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ) στα νοσοκομεία. 

Εκτιμούμε πως η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει γύρω στα 10 λεπτά για 

να ολοκληρωθεί. Οι πληροφορίες από την έρευνα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και μόνο το 

προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την έρευνα θα έχει πρόσβαση σε αυτές, επίσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της έρευνας διατηρείται η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα του συμμετέχοντα. Μόλις 

συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο θα σας προσφέρεται ένας φάκελος στον οποίο θα εσωκλείεται 

το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και οποιαδήποτε στιγμή 

θελήσετε κατά τη διάρκεια της έρευνας, μπορείτε να σταματήσετε. Οι απαντήσεις σας θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για Ακαδημαϊκούς σκοπούς της μελέτης και τα αποτελέσματα θα 

αναφερθούν στο Υπουργείο Υγείας για να ενημερωθούν σχετικά και να λάβουν τα ανάλογα μέτρα 

για βελτίωση του ΟΠΣΥ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικές με τη μελέτη, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της έρευνας, κ. Αντώνη Στυλιανίδη στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 
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Παράρτημα 2: Ερωτηματολόγιο 
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Δημογραφικά χαρακτηριστικά (Παρακαλώ συμπληρώστε με Χ τα κουτάκια): 

1. Φύλο:                                                              Άνδρας:   ☐    Γυναίκα:  ☐ 

2. Ηλικία:                                                                                 <30 ☐ 30-39 ☐ 40-49 ☐           50 > ☐ 

3. Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο (σε χρόνια): <1 ☐   1- 5 ☐    5 -10  ☐       >10 ☐ 

4. Επάγγελμα:                                                             Ιατρός ☐ Νοσηλευτής  ☐      Άλλο         ☐    _______________ 

5. Νοσοκομείο:                                                                                    Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας    ☐            Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου   ☐ 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείς Η/Υ για την εκπλήρωση των ακόλουθων εργασιών: 
Πάντα /  

Σχεδόν 

πάντα 

Τις 

περισσότερες 

φορές 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια 

Ποτέ/ 

Σχεδόν 

ποτέ 

Δεν ισχύει 

1. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες από το ιστορικό των ασθενών;       

2. Μπορείτε να ανακτήσετε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της έρευνας ή της 

θεραπείας; 

      

3. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες μιας συγκεκριμένης  ομάδας  ασθενών, όπως διαγνώσεις 

ή συχνότητα επιπλοκών; 

      

4. Μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες ασθενών για την έξοδο τους από το νοσοκομείο;       

5. Μπορείτε να καταγράψετε την αξιολόγηση των ασθενών;        

Κατά πόσο το ΟΠΣΥ:       

6. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών του ίδιου οργανισμού;       

7. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας του 

οργανισμού; 

      

8. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών;       

9. Υποστηρίζει τη παρακολούθηση οδηγιών που δόθηκαν σε νοσηλευτές από γιατρούς;       

10. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ γιατρών και ασθενών;       

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ)  (Διάλεξε μια απάντηση για κάθε δήλωση / ερώτηση) 

Χρησιμοποιώντας το σύστημα: 
Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Δεν ισχύει 

11. Οι εργασίες ρουτίνας είναι πιο απλές.       

12. Η διαχείριση πληροφοριών των ασθενών είναι ευκολότερη.        

13. Σας παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν; (πχ. αποθήκευση δεδομένων) 

      

14. Πιστεύετε πως είναι εύκολο να μάθετε να το χρησιμοποιείτε;        

15. Η σύνδεση με άλλα συστήματα απαιτεί πολύ χρόνο.        

16. Το σύστημα συνεισφέρει στην βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας;       

17. Έχετε εύκολή πρόσβαση στα αποτελέσματα ραδιολογίας;       
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Χρησιμοποιώντας το σύστημα: 
Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Δεν ισχύει 

18. Σας υποχρεώνει να εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες;       

19. Σας παρέχει υποστήριξη για την λήψη αποφάσεων; (υπενθυμίσεις και 

προειδοποιήσεις)  

      

20. Υποστηρίζει συνεχή φροντίδα;       

21. Το ιατρικό ιστορικό του ασθενή παρέχει την κατάσταση του ασθενή περιληπτικά;       

22. Είναι εύκολη και ξεκάθαρη η πρόσβαση στις νοσηλευτικές πληροφορίες;       

23. Οι πληροφορίες των χημικών αποτελεσμάτων παρουσιάζονται με σαφήνεια;       

24. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας είναι αξιόπιστο και σταθερό 

και όποτε το χρησιμοποιείτε δεν υπάρχουν σφάλματα στο σύστημα. (πχ. 

κατάρρευση συστήματος). 

      

25. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε ασθενή;       

26. Πιστεύετε πως μερικές φορές κάποιες πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο 

σύστημα, έχουν εξαφανιστεί; 

      

27. Αν παρουσιαστούν προβλήματα στο σύστημα, έχετε εύκολη πρόσβαση σε 

βοήθεια και μπορείτε να επανέλθετε μετά από κατάρρευση του συστήματος; 

      

28. Χάνετε σημαντικό χρόνο προσπαθώντας να φτιάξετε τεχνικά προβλήματα;       

29. Οι όροι και έννοιες είναι σαφείς;       

Στο νοσοκομείο, σε ποιο βαθμό: Υπερβολικά Συχνά Μέτρια Λίγο Καθόλου Δεν ξέρω 

30. Θεωρείτε πως το σύστημα είναι χρήσιμο;        

31. Θεωρείτε πως η απόδοση σας έχει βελτιωθεί λόγο του συστήματος;        

32. Θεωρείτε πως η ποιότητα της εργασίας σας έχει βελτιωθεί;        

33. Θεωρείτε πως ο χρόνος και η προσπάθεια που καταβάλετε αξίζει;        

34. Θεωρείτε πως η ποιότητα πληροφοριών έχει βελτιωθεί λόγω του συστήματος;        

35. Θεωρείτε πως το σύστημα είναι επιτυχημένο στο νοσοκομείο σας;        

36. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με το σύστημα στο νοσοκομείο σας;        

37. Το σύστημα βοηθά στη μείωση λαθών;       

38. Θεωρείτε πως η ασφάλεια της υγείας του ασθενή έχει βελτιωθεί λόγω του 

συστήματος;  

      

39. Πόσο συχνά οι πληροφορίες που δίνονται από το σύστημα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες σας;  

      

40. Πόσο συχνά είναι προσβάσιμο το σύστημα στο χρήστη;        

41. Πόσο συχνά έχετε έγκαιρα τις πληροφορίες που χρειάζεστε;        

42. Πόσο συχνά βασίζεστε στην ετοιμότητα και διαθεσιμότητα του συστήματος;        

43. Πόσο συχνά παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα και σφάλματα;       
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44. Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως η οργάνωση μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, 

κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως ο ανθρώπινος παράγοντας μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγείας για την χρήση των συστημάτων, κ.α., παρακαλώ αναπτύξτε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως η τεχνολογία μέσω του ΟΠΣΥ μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας;  (π.χ. καλύτερη ποιότητα των συστημάτων, κ.α., παρακαλώ 

αναπτύξτε) 
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Παράρτημα 3: Άδεια διεξαγωγής έρευνας Υπουργείου Υγείας 

 


