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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του προγράμματος
τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του. Για το λόγο
αυτό, αρχικά δίνεται ο ορισμός του όρου «τηλεϊατρική», ο σκοπός της τηλεϊατρικής,
μελετώνται οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής, τα πλεονεκτήματα της καθώς και η
προσφορά της στους ιατρούς και στους πολίτες. Έπειτα παρουσιάζονται κάποια
συστήματα που χρησιμοποιούνται στη τηλεϊατρική με τη βοήθεια των οποίων
καταγράφονται δεδομένα όπως π.χ. καρδιογράφημα σε ένα υπολογιστή τα οποία
έπειτα αποστέλλονται στο δέκτη ο οποίος είναι ιατρός σε μεγάλο νοσοκομείο της
χώρας καθώς και η νεώτερη ιστορία της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια, αναλύεται το Ελληνικό πρόγραμμα της τηλεϊατρικής, οι στόχοι, το
εγχειρίδιο της τηλεϊατρικής καθώς και το καταστατικό της Ελληνικής εταιρίας
τηλεϊατρικής. Τέλος παρουσιάζεται το μέτρο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Και Επικοινωνίας Στην Υγεία Και Πρόνοια» όπως
επίσης και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία κάποιων περιοχών της Ελλάδος.
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ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
1.1.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεμα Τηλε- που
σημαίνει «εξ αποστάσεως» και τη λέξη ιατρική. Στα Αγγλικά ο ίδιος όρος είναι
«Telemedicine».
Ο ορισμός της Τηλεϊατρικής, όπως συνάγεται από τα παραπάνω και αποτελεί
πρόταση προς την Ε.Ο.Κ. για υιοθέτηση στα πλαίσια του Προγράμματος Πλαισίου
για την Ανάπτυξη της Έρευνας και της Τεχνολογίας είναι:
«Oι εξετάσεις, η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση των ασθενών και η εκπαίδευση
ασθενών και ιατρικού προσωπικού με τη χρήση συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν
άμεση πρόσβαση στις γνώσεις εξειδικευμένου προσωπικού και σε πληροφορίες που
αφορούν τους ασθενείς, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται ο ασθενής και οι
πληροφορίες».
Στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Executive board 101st Session, 21 Ιανουαρίου
1998) χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος ορισμός για την Τηλεϊατρική:
«Παροχή ιατρικής περίθαλψης - σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι κρίσιμος
παράγοντας - από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας
για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και
τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, όλα αυτά στα πλαίσια της
αναβάθμισης της Υγείας των ατόμων και των κοινοτήτων τους».
Το Υπουργείο Υγείας ορίζει την τηλεϊατρική ως:
«Το σύστημα που επιτρέπει στους φορείς υγείας τη χρήση ειδικευμένων
διασυνδεδεμένων ιατρικών συσκευών, ούτως ώστε να αναλύσουν, να διαγνώσουν και
να θεραπεύσουν που είναι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.»
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1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Παρόλο που υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές, ο κύριος σκοπός της τηλεϊατρικής
είναι να επιτρέψει στους γιατρούς (ή άλλους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών) να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους

στο

μέρος

όπου

βρίσκεται ο ασθενής,

χρησιμοποιώντας συνδυασμό από βίντεο, ήχο, δεδομένα και εικόνες.
Ο όρος καλύπτει και πλευρές της ιατρικής που αφορούν τα συστήματα που έχουν ως
σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ιατρικού προσωπικού που βρίσκεται
σε μεγάλη απόσταση είτε από εξειδικευμένους συναδέλφους τους είτε από κεντρικές
εξειδικευμένες μονάδες και νοσοκομεία.1
1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΐ.

Εξέταση εξ’ αποστάσεως: Με τη χρήση εικονο-τηλεφώνου, γενικοί ή
ειδικοί

γιατροί

που

εργάζονται από

μακριά

μπορούν,

να

πραγματοποιήσουν τις αρχικές εξετάσεις, να κάνουν διάγνωση και να
βοηθήσουν γιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές.
ΐΐ. Συστήματα χορήγησης ιατρικών συνταγών: Κάνουν δυνατή την
ανάλυση εξ’ αποστάσεως των προσωπικών αρχείων του ασθενή σε
συνδυασμό με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες των συνταγών.
ΐΐΐ. Εξετάσεις ρουτίνας και παρακολούθηση κατ’ οίκον: Αφορούν ασθενείς
με περιορισμούς μετακίνησης, όπως έγκυοι, νεογέννητα, ηλικιωμένοι και
ανάπηροι.
ΐν. Παρακολούθηση με αλληλεπίδραση χειρουργικών επεμβάσεων
ν. Η πρόσβαση σε δίκτυα τηλεματικής από επαγγελματίες στην
περίθαλψη είναι πολύ σημαντική για την παροχή πρώτων βοηθειών σε

1http://panacea.med.uoa.gr Συντάκτης: Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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χώρο ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών σε απομακρυσμένες
περιοχές.
vi. Η εγκαθίδρυση δικτύων οργάνων μεταμόσχευσης και τραπεζών
μυελού των οστών αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης συμβατών δωρητών
οργάνων (Ευρωπαϊκό έργο EDMIS).
1.4. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Μέσω των υπολογιστών και των δικτύων η τηλεϊατρική βοηθάει στην:
I. Εξέταση και παρακολούθηση του ασθενούς από απόσταση.
II. Ταχύτητα

επικοινωνίας

σε

περιπτώσεις

επειγόντων

περιστατικών.

Μία από τις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής είναι οι κινητές μονάδες. Η
εφαρμογή αυτή επιτρέπει την άμεση μετάδοση των ενδείξεων ζωτικών
λειτουργιών του ασθενή, καθώς και τη μετάδοση εικόνας video από τον τόπο
του επείγοντος περιστατικού, όπως επίσης και των εσωτερικών χώρων του
ασθενοφόρου. Το σύστημα τηλεϊατρικής εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε
κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος εφαρμογών τηλεματικής στον τομέα υπηρεσιών
υγείας project Ambulance HC - 1001 .Η μετάδοση αυτών των δεδομένων
πίεση, σφίξεις, θερμοκρασία και κορεσμός οξυγόνου) πραγματοποιείται μέσω
ειδικής συσκευής (φορητός υπολογιστής) και του δικτύου GSM κινητής
τηλεφωνίας, στην οθόνη του υπολογιστή του κέντρου ελέγχου στο ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ.
III. Μεταφορά

ιατρικών

δεδομένων

από

απομακρυσμένα

κέντρα

σε

εξειδικευμένους γιατρούς για διάγνωση.
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IV. Καταγραφή αρχείου ασθενούς και άμεση χρησιμοποίησή του σε περίπτωση
ανάγκης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.1:
Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς είναι, όπως φαίνεται και από το όνομα
του, ένα ηλεκτρονικό ανάλογο των υπαρχόντων αρχείων ασθενών που
υπάρχουν στα νοσοκομεία. Θα περιέχει όλα τα ιατρικά δεδομένα που
χρειάζονται στην καθημερινή ιατρική πρακτική όπως:
> Ιστορικό
> Ημερήσιο φύλλο νοσηλείας
> Ιατρικές εξετάσεις
> Ιατρικές εικόνες(ακτινογραφίες, τομογραφίες κλπ)
Η εγκατάσταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς θα γίνει σε όλα τα
νοσοκομεία της Ηπείρου και στην πρώτη φάση της θα εξυπηρετεί ασθενείς
των καρδιολογικών κλινικών. Αργότερα θα γίνει επέκταση και για τις άλλες
κλινικές των νοσοκομείων. Τα πλεονεκτήματα όμως από την εφαρμογή του
Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς στην καθημερινή πρακτική της Ιατρικής
είναι πολλά, μερικά απ' τα οποία είναι:
> Εύκολη εισαγωγή, αναζήτηση και αλλαγή των στοιχείων, με αποτέλεσμα
ορθότερη εξαγωγή συμπερασμάτων.
> Εύκολη επιθεώρηση και επεξεργασία των ιατρικών εικόνων, το οποίο
σημαίνει τελικά σωστότερη διάγνωση.
V. Πληροφοριακά Συστήματα για αυτοματοποίηση των ιατρικών εργασιών
(μεταφορά ιατρικών δεδομένων εντός ή μεταξύ νοσοκομείων).
VI. Υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσω δικτύου για:
> Ιατρούς(έρευνα, ιατρικές βιβλιοθήκες).
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> Ασθενείς(χρόνια προβλήματα).
> Πολίτες(πρόληψη, δημόσια υγεία, επιδημολογία, παιδιατρική, κ.α).
VII. Τηλεϋπηρεσίες για συμβουλευτικούς σκοπούς και πρώτες βοήθειες σε
επείγοντα περιστατικά. 2
VIII. Κάρτες Υγείας
Η τάση στην Ευρώπη κλίνει προς την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων
καρτών υγείας πού θα επιτρέπουν την χρήση τους και έξω από την εθνική
περιοχή.
> Κάρτα ασφάλισης υγείας, που περιέχει όλες τις σχετικές προσωπικές
πληροφορίες και αποδεικνύει το δικαίωμα αποζημίωσης.
> Κάρτα επείγουσας ανάγκης υγείας ή φορητά αρχεία υγείας για
καταστάσεις πρώτων βοηθειών, που έχουν καταχωρημένα ιατρικά
δεδομένα για τον ασθενή.
> Φορητά ιατρικά αρχεία για την θεραπεία ειδικών ασθενειών.
> Επαγγελματική κάρτα υγείας, δίνει στους εργαζόμενους στην
περίθαλψη την δυνατότητα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία των
ασθενών μέσο δικτύων τηλεματικής (διατηρώντας το απόρρητο).
> Το «EUROCARDS» είναι το αποτέλεσμα μίας κοινής Ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας στην οποία πήρε μέρος και ο Καναδάς. Το έργο
στοχεύει στην καθιέρωση κανόνων και κοινών λύσεων σε ζητήματα
που αφορούν κάρτες υγείας.3

2 http://www.nygma.gr/mag/artides/Artide.asp?ar_id=453&ac_id=11 Πηγη Ιστοχώρος ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΝΥΓΜΑ. Ημ. Έκδοσης: 21/6/2001. Συντάκτης: Καρακωνσταντής Γεώργιος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Μηχανικός H/Y Τηλεπικοινωνιών και Δικτύν)
3 http://medlab.cs.uoi.gr/RISE/RISEoffice/ISexamples.htm Συντάκτης: RISE (Στρατηγική για την
Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών στην Ήπειρο)
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1.5.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η Τηλεϊατρική έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής
ιδιομορφίας της χώρας (ορεινά χωριά, πολυάριθμα και απομονωμένα νησιά) και της
άνισης κατανομής του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια.
Δεδομένου ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα εφαρμογής της Τηλεϊατρικής για την καλύτερη παροχή ιατρικών
υπηρεσιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Σε ποιους απευθύνεται
•

Νοσοκομεία

•

Κέντρα Υγείας

•

Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα

•

Ιατρούς

•

Νοσηλευτικό προσωπικό

•

Ασφαλιστικούς φορείς

•

Ασθενείς

•

Εταιρείες πώλησης ιατρικού εξοπλισμού

•

Φοιτητές (Πανεπιστημίου - Ιδιωτικών Σχολών)

Βασικά πλεονεκτήματα της τηλεϊατρικής:
•

Ουσιαστική εξοικονόμηση σε έξοδα εξέτασης, μετακίνησης, και διαχείρισης
του συστήματος περίθαλψης.

•

Μείωση

της

γεωγραφικής

και

φυσικής

απομόνωσης

ασθενών

(απομακρυσμένες περιοχές, ηλικιωμένοι και ανάπηροι).
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•

Τρόπος αποφυγής ανάγκης επανάληψης επώδυνων εξετάσεων, αντιφατικών
συνταγών και λαθών στην θεραπεία.

•

Δυνατότητα παροχής

συμβουλών από

ειδικούς

στο εξωτερικό που

διαφορετικά δεν θα ήταν προσιτοί.

1.5.1.

ΠΡΟΣΦΕΡΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
> Μπορεί να κάνει διάγνωση του

ασθενή

που

βρίσκεται σε

απομακρυσμένο χωριό.
> Μπορεί να ζητήσει την γνώμη ενός εξειδικευμένου συναδέλφου για
τον εξεταζόμενο ασθενή.
> Άμεση πρόσβαση στο αρχείο ασθενών (patient record).
> Μείωση του χρόνου διάγνωσης.
> Άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση.
> Άμεση επικοινωνία με τους συναδέλφους του μέσω δικτύου. Από τις
βασικότερες υπηρεσίες της Τηλεϊατρικής, όπως προαναφέρθηκε, είναι
η τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη παρέχει τη δυνατότητα για
οπτικοακουστική

επαφή

μεταξύ

απομακρυσμένων

σημείων

χρησιμοποιώντας κάμερες και μικρόφωνα καθώς και δικτυακό
εξοπλισμό. Έτσι οι γιατροί μπορούν να πραγματοποιήσουν:
•

Ιατρικά συμβούλια μεταξύ των νοσοκομείων της περιοχής.

•

Διάγνωση σε ασθενείς σε άλλο νοσοκομείο.

•

Παροχή συμβουλών σε μη ειδικευμένους ιατρούς ή σε ιατρούς
άλλης ειδικότητας. Αυτό αποκτά καίρια σημασία στην περίπτωση
των κέντρων υγείας, ειδικά στην περίπτωση απομακρυσμένων
περιοχών καθώς και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
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•

Επίσης οι φοιτητές Ιατρικής μπορούν να παρακολουθήσουν
χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και διαλέξεις που γίνονται σε
άλλα σημεία

1.5.2. ΠΡΟΣΦΕΡΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
> Άμεση επαφή με τον γιατρό, ακόμη και αν εκείνος βρίσκεται
χιλιόμετρα μακριά.
> Άμεση

εξυπηρέτηση

και

αύξηση

της

ποιότητας περίθαλψης,

αποφεύγοντας τις επαναλήψεις, τις καθυστερήσεις και τα λάθη.
> Άμεση ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας, επιδημίες, πρόληψη.
> Μείωση

του

κόστους

περίθαλψης,

αποφεύγοντας

άσκοπες

μετακινήσεις και έξοδα.4

1.6. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΗΣ

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Με βάση τη χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και τη
μετατροπή ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, διακρίνονται οι παρακάτω
κύριες κατευθύνσεις υπηρεσιών και εφαρμογών:
•

Τηλεκπαίδευση, που καλύπτει τις ανάγκες του ενεργού ιατρικού και
παραϊατρικού προσωπικού για συνεχή ενημέρωση σε διάφορους τομείς της
ιατρικής. Επιπλέον εξασφαλίζεται εκπαίδευση του υγιούς πληθυσμού μέσω
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, με σκοπό να διαμορφωθούν νέοι τρόποι
συμπεριφοράς, όχι μόνο για την πρόληψη των νοσημάτων, αλλά και για την
προστασία και προαγωγή της υγείας.

4 http://www.nygma.gr/mag/articles/Article.asp?ar_id=453&ac_id=11 Πηγη Ιστοχώρος ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΝΥΓΜΑ. Ημ. Έκδοσης: 21/6/2001. Συντάκτης: Καρακωνσταντής Γεώργιος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Μηχανικός H/Y Τηλεπικοινωνιών και Δικτύν)
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•

Τηλεδιάγνωση, που καλύπτει την από απόσταση μελέτη από ειδικούς των
αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, εργαστηριακά
ευρήματα κλπ) και τη σύνταξη σχετικών αναφορών.

•

Τηλεθεραπεία, που καλύπτει την από απόσταση παρακολούθηση ασθενών,
όπου ο ασθενής επισκεπτόμενος την πλησιέστερη προς τον τόπο διαμονής του
ιατρική μονάδα μπορεί να τυγχάνει ιατρικής φροντίδας από απομακρυσμένο
ιατρικό κέντρο ως προς την πάθησή του.

•

Τηλεσυμβουλευτική, που καλύπτει την ανάγκη ανταλλαγής απόψεων καθώς
και την οργάνωση συμβουλίων ειδικών ιατρών για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων σύνθετων καταστάσεων όπου απαιτείται η ταυτόχρονη μελέτη
της κατάστασης του ασθενούς από ειδικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.5

1.7. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Η ανάπτυξη μιας τηλεϊατρικής υπηρεσίας απαιτεί πέρα από το επιστημονικό
δυναμικό και τη διοικητική της διάρθρωση, υποδομή που ποικίλει ανάλογα με τη
φύση της. Ο εξοπλισμός όλων των εφαρμογών τηλεϊατρικής συνδυάζει :
> Τηλεπικοινωνιακή υποδομή , ενσύρματη ή ασύρματη .
> Ιατρικό εξοπλισμό, που μπορεί να αφορά είτε συνήθεις ιατρικές συσκευές,
είτε συσκευές κατασκευασμένες ειδικά για τηλεϊατρικές εφαρμογές ή ακόμη
και μικροσκοπικούς αισθητήρες καταγραφής βιοσημάτων .
> Συστήματα επεξεργασίας δεδομένων που μπορεί να είναι προσωπικοί
υπολογιστές , μεγαλύτεροι διακομιστές ή ακόμη και μικροσκοπικοί
επεξεργαστές που ενσωματώνονται σε «έξυπνα ρούχα» .

5 http://panacea.med.uoa.gr Συντάκτης: Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Εικόνα 1:Σύγκλιση τεχνολογιών στην ανάπτυξη μιας τηλεϊατρικής υπηρεσίας

Ο εξοπλισμός που θα επιλεγεί στο σχεδιασμό ενός προγράμματος τηλεϊατρικής
εξαρτάται από τις ανάγκες που καλείται να καλύψει .
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.2.:
Στην πρωτοβάθμια φροντίδα (Κέντρα Υγείας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε
υπολογιστές

συνδεδεμένοι

με

ιατρικές

συσκευές

είτε

ειδικά

συστήματα

εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης συνδεδεμένα με document κάμερα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.3.:
Για την κατ' οίκον νοσηλεία, υπάρχουν συσκευές, όπως σπιρόμετρα, καρδιογράφοι,
πιεσόμετρα κ.λ.π. που συνδέονται απευθείας με το τηλέφωνο ώστε να απλουστεύεται ή
χρήση και να είναι δυνατός ο χειρισμός από άτομα μη εξοικειωμένα με την τεχνολογία,
όπως οι ηλικιωμένοι. Άλλη κατηγορία συσκευών είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα
για κατ' οίκον νοσηλεία.
1.7.1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
1.7.1.1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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I. Το Τηλεφωνικό Στηθοσκόπιο χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση. Έχει
χαμηλές απαιτήσεις όσον αφορά το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και μπορεί είτε
να λαμβάνει είτε να μεταδίδει δεδομένα.

Εικόνα 2: Τηλεφωνικό Στηθοσκόπιο

II. Το Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο παρέχει την υψηλότερη ηχητική πιστότητα της
παγκόσμιας βιομηχανίας κάνοντας χρήση ενός συνόλου ειδικών μηχανικών και
ηλεκτρονικών φίλτρων, όταν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα Τηλεφωνικό
Στηθοσκόπιο και Ηλεκτρονικό Σύστημα Ακρόασης. Το δημοφιλές αυτό
στηθοσκόπιο παρέχει άριστη σύλληψη ήχου με δυνατότητα ενίσχυσης και
εξασθένησης των ήχων στηθοσκόπησης. Το Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο έχει τη
δυνατότητα να λειτουργήσει είτε ως πομπός είτε ως δέκτης. Παρέχει τη
δυνατότητα συνακρόασης μέσω πέντε εξόδων για πέντε τοπικούς ακροατές.
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Εικόνα 3: Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο

III. Ηλεκτρονικό Σύστημα Ακρόασης παρέχει άριστη σύλληψη καρδιακών και
πνευμονικών ήχων με δυνατότητες επεξεργασίας τους. Είναι κατάλληλο για τις
πιο απαιτητικές καρδιολογικές και πνευμονολογικές εφαρμογές. Ο γραφικός
ισοσταθμιστής του παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη διαχωρισμό των καρδιακών
από τους πνευμονικούς ήχους. Το στηθοσκόπιο αυτό μεταφέρει το σήμα στους
ακροατές μέσω υπέρυθρων ακτινών παρέχοντας τη δυνατότητα για απεριόριστο
αριθμό ακροατών χωρίς καλώδια. Είναι ιδανικό επίσης και για εκπαιδευτικές
εφαρμογές.

Εικόνα 4: Ηλεκτρονικό Σύστημα Ακρόασης

IV. Ψηφιακό Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο επιτρέπει την εγγραφή, ανάλυση και
εκπομπή υψηλής ποιότητας Καρδιακών και Πνευμονικών ήχων για εφαρμογές
Τηλεϊατρικής

επικεντρωμένες

στη

ακρόαση

Το

ολοκληρωμένο

πακέτο

λογισμικού που το συνοδεύει περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: σταθεροποίηση
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σήματος, διαρκή αναπαραγωγή, απομόνωση, φιλτράρισμα και ενίσχυση σήματος,
διαχείριση επικοινωνίας και γραφική αναπαράσταση της ηχητικής κυματομορφής.
Το «φωνο-καρδιογράφημα» επιτρέπει να οπτική απεικόνιση του ήχο για πιο
ακριβείς διαγνώσεις.

Εικόνα 5: Ψηφιακό Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο

V. Ο Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 απαγωγών χρησιμοποιείται ως περιφερειακή
μονάδα σε Ηλεκτρονικούς

Υπολογιστές καθώς και

σε Ηλεκτρονικούς

Υπολογιστές Χειρός. Συνδυάζει ασύγκριτη ευκολία χρήσης, φορητότητα και
ευελιξία,

σε

παιδιατρικές

και

καρδιολογικές

εφαρμογές

πρωτοβάθμιας

περίθαλψης. Όταν συνδεθεί σε ένα Η/Υ μέσω μίας Σειριακής ή USB θύρας τον
μετατρέπει σε ένα Κλινικό Μόνιτορ Παρακολούθησης Βιοσημάτων με
δυνατότητα καταγραφής τους στο φάκελο του ασθενούς και αποθήκευσης τους σε
Βάση Δεδομένων.

Εικόνα 6: Ηλεκτροκαρδιογράφος
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VI. Απινιδωτής (ή αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής) είναι μια εύκολη στη χρήση
ιατρική συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για δημόσια πρόσβαση για τη διαχείριση
διάσωσης για ξαφνική καρδιακή ανακοπή.

Εικόνα 7: Απινιδωτής

1.7.1.2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΩΝ

I. Ή Φορητό Σύστημα Υπερήχων βασισμένο σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
υποστηρίζει όλες τις Καρδιολογικές, Μαιευτικές, Κοιλιακές, Γυναικολογικές και
λοιπές εφαρμογές

Εικόνα 8: Φορητό Σύστημα Υπερήχων
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Εικόνα 9: Παραδείγματα απεικονίσεων υπέρηχου

II. Η ηχοβόλος κεφαλή υπέρηχων σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο σύστημα είναι
η πλέον κατάλληλη για Γυναικολογικές, κοιλιακές και μαιευτικές εφαρμογές. Η
συχνότητα της ηχοβόλου κεφαλής είναι στα 3.5 MHz και με όμοιο σχεδισμό και
αίσθηση χειρισμού όπως των μεγάλων συστημάτων.
Κλινικές Εφαρμογές της ηχοβόλου κεφαλής:
> Έλεγχος Κοιλιακής Χώρας Ενηλίκων
> Μαιευτική/Γυναικολογία
> Έλεγχος ΚοιλιακήςΑορτής
> Έλεγχος Θερμοκρασίας Εμβρύου
> Βελτίωση εικόνας με χρήση μέσων αντίθεσης (Contrastagent general imaging)
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Εικόνα 10: Η ηχοβόλος κεφαλή υπέρηχων

Εικόνα 11: Απεικονίσεις υπέρηχου

1.7.1.3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
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Το Βίντεο Κολποσκόπιο παρέχει εξαιρετική εικόνα για όλες τις Γυναικολογικές
Εφαρμογές. Παρέχει λήψη και διαχείριση εικόνων υψηλής ανάλυσης, του τράχηλου
της μήτρας, κόλπου, της αιδοιικής σχισμής καθώς και απεικόνιση του διαγνωστικού
επιχρίσματος για καρκίνο του τράχηλου της μήτρας. Το Κολποσκόπιο προσαρμόζεται
πάνω σε μπράτσο. Ο αμφιδέξιος χειρισμός του και η κομψή του σχεδίαση καθιστούν
το Βίντεο Κολποσκόπιο πολύ εύχρηστο. Ο ψηφιακός χειρισμός του βίντεο
κολποσκόπιου παρέχει συνεχής εστίαση και μεγέθυνση χωρίς προεπιλεγμένη
κλιμάκωση. Το συστήματος φωτισμού παρέχει μία ενιαία δέσμη φωτός υψηλής
πυκνότητας, για την απόδοση πραγματικού χρώματος χωρίς σκιές, για την λήψη
φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης οποιαδήποτε στιγμή. Τα ηλεκτρονικά πράσινα
φίλτρα ενισχύουν την αγγειακή δομή χωρίς να φθίνει η ποιότητα της εικόνας, ενώ τα
πολωτικά φίλτρα φωτισμού μειώνουν την ανεπιθύμητη λάμψη.
Το Βίντεο Κολποσκόπιο υποστηρίζεται προαιρετικά από ένα ισχυρό λογισμικό
διαχείρισης εικόνας το οποίο ενισχύει τις διαγνωστικές δυνατότητες και διευκολύνει
την διαχείριση και αρχειοθέτηση των εικόνων. Το προαναφερόμενο μπράτσο
στήριξης με τις συναρθρώσεις του, παρέχει την δυνατότητα άνετης τοποθέτησης του
ασθενούς.
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1.7.1.4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο Σαρωτής παρέχει σάρωση ακτινογραφιών (X-Ray, CT, MRI κ.τ.λ.) 16 bit
κλίμακας του γκρι (grayscale) στα 1000 dpi με μέγιστη οπτική πυκνότητα 4.7 για να
υποστηρίξει τα ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές τηλε-ακτινολογίας.

Εικόνα 13: Σαρωτής ακτινογραφιών

1.7.1.5. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

I. Το Οφθαλμοσκόπιο έχει τη δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης και τη διάγνωσης
των οφθαλμικών ασθενειών όπως ο διαβήτης, πάθηση αμφιβληστροειδή λόγω
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διαβήτη και το γλαύκωμα. Ιδανικό για τα προγράμματα Τηλεϊατρικής τα οποία
εστιάζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ή την οφθαλμολογία. Οφθαλμολογική
κάμερα παράγει τις καθαρές και σαφείς εικόνες του αμφιβληστροειδή και όλης
της σχετικής ανατομίας όπως οι κηλίδες, οι ράβδοι και το αγγειακό σύστημα, με
την

ομοιόμορφη

έκθεση

από

το

κέντρο

προς

στην περιφέρεια

του

αμφιβληστροειδή, σε ένα οπτικό πεδίο 45ο Η ενσωματωμένη θήκη εναπόθεσης
των πηγουνιών εξασφαλίζει την σταθεροποίηση του ασθενούς, με σκοπό τη λήψη
εικόνων υψηλής ποιότητας. Οι οπτικοί δείκτες ευθυγράμμισης και εστίασης είναι
συνεχώς υπό τη θέαση του χειριστή, για την εύκολη ευθυγράμμιση και εστίαση
της υπαγόμενης εικόνας, ενώ η δυνατότητα ανίχνευσης της αναλαμπής αποτρέπει
την σύλληψη ελαττωματικής εικόνας.

Εικόνα 14: Οφθαλμοσκόπιο
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II. Το Βίντεο-Οφθαλμοσκοπίο χρησιμοποιείται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη από
τους

παιδίατρους

παγκοσμίως,

για

οφθαλμολογικές

εξετάσεις

του

αμφιβληστροειδούς. Είναι ικανό να κάνει Επισκόπηση και ανίχνευση του
αμφιβληστροειδή, της αρχής του οπτικού νεύρου, των αμφιβληστροειδικών
αρτηριών, μέσω της κόρης. Σύλληψη εικόνων με τη βοήθεια του παγώματος για
πιο εκτεταμένη μελέτη. Η εστίαση στο προσοφθάλμιο είναι ίση με την εικόνα στο
βίντεο μόνιτορ.

Εικόνα 15: Βίντεο-Οφθαλμοσκοπιο

1.7.1.6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα συστήματα Παθολογίας δίνει την δυνατότητα στα αγροτικά Ιατρεία ή
Περιφερειακά Διαγνωστικά Κέντρα και Νοσοκομεία να συνεργαστούν με κεντρικά
Ιατρικά Κέντρα και Νοσοκομεία ώστε να παρέχουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες
παθολογίας
I. Το μικροσκόπιο διαθέτει φωτισμό Αλογόνου για να διευκολύνει την αντίθεση
φάσης και την μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου. Ο διακόπτης προεπιλογής
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φωτισμού και εστίασης γλιτώνει χρόνο ενώ πολλά άλλα χαρακτηριστικά βοηθούν
στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Εικόνα 16: Μικροσκόπιο

II. Η Γενική Κάμερα Εξέτασης συνδυάζει ισχυρή μεγέθυνση, αυτόματη εστίαση,
λήψη κινούμενων καρέ, και ηλεκτρονική πόλωση εικόνας σε μια διαγνωστική
συσκευή. Αυτή η πολυχρηστική κάμερα έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη, στις πρώτες βοήθειες, στη δερματολογία, στην
οφθαλμολογία, στη περίθαλψη πληγών και είναι η πλέον κατάλληλη για την
τεκμηρίωση της σεξουαλικής κακοποίησης ή την κακοποίηση παιδιών.

Εικόνα 17: Γενική Κάμερα Εξέτασης

25

III. Το Δερματοσκόπιο που εφαρμόζεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, την
παιδιατρική ή τη δερματολογία. Παρέχει ενσωματωμένα και εύχρηστα
χειριστήρια εστίασης. Η χιλιοστόμετρική κλίμακα της κεφαλής επαφής επιτρέπει
τη μέτρηση δερματικών κακώσεων. Το Δερμα^σκόπιο χρησιμοποιείται ευρέως
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την παιδιατρική καθώς και από ειδικούς
δερματολόγους, για να διαγνώσουν τις συνθήκες, να τεκμηριώσουν και να
αρχειοθετήσουν τις κακώσεις του δέρματος.

Εικόνα 18: ΔερματΘσκόπιο

1.7.1.7. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
I. Το Ωτορινολαρυγγοσκόπιο συνδυάζει τις λειτουργίες ενός ωτοσκοπίου υψηλής
απόδοσης, ενός ρινοσκοπίου και ενός λαρυγγοσκοπίου σε μια ενιαία διαγνωστική
συσκευή για να ικανοποιήσουν τις ωτορινολαρυγγολογικές ανάγκες σας. Το
πνευματικό ωτοσκόπιο είναι εύκολο στη χρήση για τη διεξαγωγή εξετάσεων του
εξωτερικού αυλού των αυτιών, του τυμπάνου αυτιών, και του μέσου αυτιού.
Αποδίδει άριστες εικόνες στην εξέταση του κατώτερου λάρυγγα και του
ανώτερου τμήματος του φάρυγγα. Παρέχει ένα εξαιρετικά σαφές, και ευρύ οπτικό
πεδίο.
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Εικόνα 19: Ωτορινολαρυγγοσκόπιο

1.7.1.8. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
I. Το Ψηφιακό Σπιρόμετρο χρησιμοποιείται για εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της
αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμο τόσο στη διάγνωση όσο και στην
παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων, όπως:
> του βρογχικού άσθματος
> της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ.
Όταν διασυνδέεται σε ένα εκτυπωτή, το Ψηφιακό Σπιρόμετρο εκτυπώνει πλήρεις
εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπολογισμών ηλικίας πνευμόνων και του
κινδύνου. Τα ενσωματωμένα εργαλεία διεπαφών του, επιτρέπουν την διάφανη για
το χρήστη μεταφορά των διαγνωστικών πληροφοριών στα πακέτα λογισμικών
διαχείρισης δεδομένων. Το μίας χρήσης επιστόμιο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
επιμόλυνσης, εξασφαλίζοντας την ασφαλή χρήση σε εφαρμογές υψηλής χρήσης,
συμπεριλαμβανομένης της παύσης του καπνίσματος και τη διαχείριση άσθματος
στα σχολεία.

27

Εικόνα 20: Ψηφιακό Σπιρόμετρο6

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Η Τηλεϊατρική θεωρείται, από τους περισσότερους από μας, απότοκος της προόδου
των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών που σημειώθηκε τις τελευταίες δυο - τρεις
δεκαετίες. Κι όμως, η τηλεϊατρική είναι γηραιότερη, με βιβλιογραφικές αναφορές
πριν από έναν αιώνα, αν και κάποιοι τοποθετούν τις πρώτες εφαρμογές της ακόμη
παλαιότερα. Υπάρχει μάλιστα ένα καταγεγραμμένο γεγονός στο Μεσαίωνα (1666
μΧ), όταν ένας γιατρός εξέτασε ασθενή με πανούκλα βρισκόμενος στην αντίπερα
όχθη ενός ποταμού, για να αποφύγει την πιθανότητα μετάδοσης της νόσου. Η
εξ'αποστάσεως συνταγογράφηση ήταν μία άλλη πρακτική που ξεκίνησε πριν ακόμη
την ίδρυση οργανωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως μαρτυρούν ιστορικά
στοιχεία του 1726 .
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ανάπτυξη των ταχυδρομείων καθιέρωσε την πρό
δρομη αυτή μορφή τηλεϊατρικής, με αποστολή μιας περιγραφής των συμπτωμάτων
από τους ασθενείς και απάντηση του γιατρού με διάγνωση, οδηγίες και φαρμακευτική
συνταγή. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα το κυρίως μέσο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
τηλεγραφία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύχθηκε μάλιστα και ειδικός εξοπλισμός
που επέτρεπε τη μετάδοση ακτινογραφίας μέσω τηλεγράφου, που αποτέλεσε κατά μία
6http://www.telemed.gr

Συστήματα της εταιρίας: Telematic Medical Applications
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εκδοχή τον πρόδρομο των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax). Οι υπηρεσίες τηλεακτινολογίας ήταν εμπορικά διαθέσιμες από 1929, για διάγνωση ακτινογραφιών
οδόντων. Σε απομακρυσμένη περιοχή της βορειοδυτικής Αυστραλίας υπήρξε
περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε με υπερηβική κυστεοστομία από τον τοπικό
ταχυδρομικό υπάλληλο, βάσει οδηγιών που λάμβανε μέσω του τηλεγράφου.7

2.1. Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΤΑΤΡΤΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έγινε μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια ανάπτυξής και υποστήριξης της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθ' όλη τη δεκαετία του 1990. Πρωταγωνιστής
της όλης προσπάθειας ήταν το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής "αποσύρεται" κατά κάποιο τρόπο από την
προσπάθεια δημιουργίας και υποστήριξης υπηρεσιών Τηλεϊατρικής και συγκεντρώνει
τις δυνάμεις του στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο διατηρεί το
ενδιαφέρον του για την οργάνωση "καινοτόμων υπηρεσιών Τηλεϊατρικής" στα
πλαίσια των Σύγχρονων Ασκληπιείων (σε θεωρητικό επίπεδο) και των πιλοτικών
εφαρμογών τους (σε πραγματικές συνθήκες).
Ορόσημο για τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, ίσως πρέπει να θεωρηθεί η προσπάθεια
"μεταρρύθμισης" ή "εκσυγχρονισμού" του ΕΣΥ, που επιχειρείται με μια σειρά νόμων
από το έτος 2001.
2.1.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΤΑΤΡΤΚΗΣ
> Πρώτη Εφαρμογή Της Τηλεϊατρικής Στην Ελλάδα το 1989:
Ο Επιμελητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής προτείνει από το 1988 στο
Πανεπιστήμιο και το Εργαστήριο, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών
7 Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ενότητα 1.2.1 Η τεχνολογία στην περίοδο του Μεσαίωνα.
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τηλεματικής, για την υποστήριξη πρωτοβάθμιων μονάδων φροντίδας υγείας.
Στόχος η συμμετοχή στις διεργασίες που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, για την υποστήριξη και ανάπτυξη των τηλεματικών εφαρμογών
στην Υγεία.
Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Αθηνών εξασφαλίζει πόρους από το πρόγραμμα Science for Stability του
ΝΑΤΟ μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την
προμήθεια δύο τερματικών σταθμών. Οι σταθμοί της αμερικανικής εταιρείας
AVP, εγκαθίστανται στο Α' Παθολογικό Τμήμα του Σισμανογλείου Γενικού
Περιφερειακού Νοσοκομείου και έτσι στις 18 Ιουλίου1989 ξεκίνησε το πρώτο
πειραματικό σύστημα στην Ελλάδα.
Τα σχετικά πειράματα για την διερεύνηση της καταλληλότητας τέτοιων
συστημάτων στην υποστήριξη του ιατρικού προσωπικού με την αποστολή
εικόνων, ιατρικών δεδομένων και φωνής, μέσω του υπάρχοντος τηλεφωνικού
δικτύου, διεξήχθησαν αρχικά με τα Κέντρα Υγείας Σπάτων και Παροικίας
Πάρου και στη συνέχεια του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καρπενησίου και
του Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας.
Το Σεπτέμβριο του 1989 το σύστημα της Τηλεϊατρικής εγκαταστάθηκε και
λειτούργησε μεταξύ Σισμανογλείου και του Κέντρου Υγείας Σπάτων μέχρι τις
21/10/89.
Στη συνέχεια το ένα τερματικό Τηλεϊατρικής εγκαταστάθηκε στο Κέντρο
Υγείας Παροικίας Πάρου και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου χρησιμοποιήθηκε,
κάτω από πραγματικές συνθήκες, για την υποστήριξη του ιατρικού
προσωπικού του Κέντρο Υγείας.
Γεγονότα:
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•

Ολοκληρώνονται με επιτυχία οι διαβουλεύσεις για τη συνεργασία
Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Σισμανογλείου Νοσοκομείου

•

Αρχικές δοκιμές μεταξύ ΚΥ Σπάτων και Σισμανογλείου Νοσοκομείου

•

Εξαιρετικά επιτυχείς δοκιμές στο ΚΥ Πάρου, τον Οκτώβριο 1989.

•

Υποβάλλεται πρόταση ερευνητικού έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
φορέα εκτέλεσης το Σισμανόγλειον Νοσοκομείο, επιστημονικό φορέα το
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ.
Σωτηρίου. Η πρόταση δεν επιλέγεται για χρηματοδότηση. Πρόκειται για
την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ερευνητικού Ευρωπαϊκού έργου σε
νοσοκομείο της χώρας, για την προώθηση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής.

> 1990:
Το Φεβρουάριο του 1990, το τερματικό Τηλεϊατρικής μεταφέρθηκε από την
Πάρο στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου παρέμεινε μέχρι τον
Νοέμβριο του 1990.
Μετά την επιτυχία της πειραματικής φάσης εγκαταστάσεως και λειτουργίας
του συστήματος της Τηλεϊατρικής στα Σπάτα, Πάρο και Καρπενήσι και λίγο
πριν την τοποθετήσεως συστημάτων σε πανελλήνια κλίμακα, η Ομάδα
Τηλεϊατρικής υλοποίησε απόφασή της, για την μεταφορά και λειτουργία του
υπάρχοντος τερματικού Τηλεϊατρικής στο ΚΥ Δ. Φραγκίστας.
Μετά

το

Νοσοκομείο

Καρπενησίου

το

τερματικό

Τηλεϊατρικής

εγκαταστάθηκε στο Κ.Υ. Δ. Φραγκίστας στις 23 Νοεμβρίου 1990.
Αμέσως ακολούθησε μία πειραματική φάση που διήρκησε μέχρι τις 20
Δεκεμβρίου 1990. Μετά την αποχώρηση των επισκεπτών ιατρών του
Σισμανογλείου, το σύστημα Τηλεϊατρικής λειτούργησε αποκλειστικά από
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τους αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούσαν στο Κέντρο Υγείας μέχρι τον
Μάϊο του 1991.
Το Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής προτείνει και γίνεται δεκτό από το
Υπουργείο, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας για τις υπηρεσίες
Τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Γίνεται δεκτή επίσης η πρόταση του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής να
αναλάβει εκείνο να προτείνει τις διοικητικής φύσεως ενέργειες που πρέπει να
υιοθετήσει το Υπουργείο και να "εκπαιδεύσει" παράλληλα τους αρμοδίους
υπαλλήλους του Υπουργείου, ώστε να γίνει δυνατόν να αποκτηθεί από τα
στελέχη του Υπουργείου η απαραίτητη τεχνογνωσία χειρισμού των θεμάτων
τηλεματικών τεχνολογιών στην Υγεία. Ως αρμόδια Διεύθυνση ορίζεται η
Δ/νση Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας.
Γίνονται προετοιμασίες για την δοκιμαστική εφαρμογή υπηρεσιών σε ορεινή
περιοχή της χώρας.
Γεγονότα:
•

Εγκατάσταση

και δοκιμές

μεταξύ Νομαρχιακού Νοσοκομείου

Καρπενησίου και Σισμανογλείου Νοσοκομείου,
•

Εξαιρετικά επιτυχείς δοκιμές στο ΚΥ Δυτικής Φραγκίστας, 23
Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου 1990,

•

Με στόχο την ανάπτυξη των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής και τη
συμμετοχή ιατρικών μονάδων του ΕΣΥ σε ερευνητικά έργα, ο Δ.
Σωτηρίου, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς πάσα κατεύθυνση και δη
προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για τη σύσταση Ειδικών
Λογαριασμών Διαχειρίσεως Κονδυλίων Ερεύνης. Πρότυπό τους
προτείνεται να

είναι οι ΕΛ των Πανεπιστημίων,

οι οποίοι
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δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 432 του 1981 και στη
διαμόρφωση του οποίου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο από κοινού με
τους κκ. Γ. Αργυρόπουλο και Δ. Δενιόζο,
•

Ιδρύεται η Ελληνική Εταιρεία Τηλεϊατρικής (Οκτώβριος 1990)

> 1991:
Από τον Σεπτέμβριο 1991 άρχισε η σταδιακή εγκατάσταση τερματικών
Τηλεϊατρικής στα 13 Κέντρα Υγείας της πιλοτικής φάσης του Προγράμματος.
Αυτά τα Κ.Υ. είχαν δυνατότητα σύνδεσης μέσω συστήματος Τηλεϊατρικής με
το Σισμανόγλειο για οποιοδήποτε επείγον ή χρόνιο περιστατικό ζητηθεί η
γνώμη ειδικού ιατρού του Νοσοκομείου. Η περίοδος Ιανουαρίου-Απριλίου
χρησιμοποιήθηκε για πειραματικές επικοινωνίες, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου
1992 παρείχε υποστήριξη σε 8ωρη βάση. Από την 1η Ιουλίου 1992 παρέχεται
24ωρη υποστήριξη.
1

Λήμνου (Νομού Λέσβου)

2

Σκοπέλου (Νομού Μαγνησίας)

3

Θεσπρωτικού (Νομού Πρεβέζης)

4

Ιάσμου (Νομού Ροδόπης)

5

Σιδηροκάστρου (Νομού Σερρών)

6

Αμυνταίου (Νομού Φλωρίνης)

7

Σουφλίου (Νομού Έβρου)

8

Ορεστιάδος (Νομού Έβρου)

9

Φιλιατών (Νομού Θεσπρωτίας)

10

Τσοτυλίου (Νομού Κοζάνης)

11

Θήρας (Νομού Κυκλάδων)
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12

Γυθείου (Νομού Λακωνίας)

13

Δυτικής Φραγκίστας (Νομού Ευρυτανίας)

Πίνακας 1: Κέντρα Υγείας που μετείχαν στην πρώτη φάση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής του
Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα

Ο ενθουσιασμός των πρωτοπόρων των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής πείθει την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να διατεθούν χρήματα για τη δημιουργία ενός
δικτύου υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Πράγματι αποφασίζεται η διάθεση ποσού
90 εκατ.

δρχ.

Συντάσσονται οι σχετικές προδιαγραφές

εξοπλισμού

τηλεϊατρικής και προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισμός.
Διαβουλεύσεις με την ηγεσία του ΟΤΕ έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή
του στο Πρόγραμμα. Ωστόσο δεν συζητείται το θέμα της ενοικιάσεως των
ευθειών γραμμών, πράγμα που επιβάλει σχετικά μεγάλες δαπάνες στο
Πρόγραμμα. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι η ποιότητα των γραμμών την
εποχή εκείνη είναι από μέτρια ως μη αποδεκτή, ενώ οι δυνατότητες
αξιοποίησης του δημοσίου επιλεγόμενου δικτύου είναι μάλλον μηδενικές για
υπηρεσίες ιατρικής.
Γεγονότα:
•

Έναρξη από τον Σεπτέμβριο 1991 η σταδιακή εγκατάσταση τερματικών
Τηλεϊατρικής στα

13 Κέντρα Υγείας της πιλοτικής φάσης του

Προγράμματος Τηλεϊατρικής του Υπουργείου Υγείας
> 1992:
Το 1992 είναι έτος κατά το οποίο λαμβάνουν χώρα έντονες διεργασίες για την
ανάπτυξη των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
ανά την Ελλάδα.
Μια σειρά χαρακτηριστικών περιστατικών έρχονται να επιβεβαιώσουν τις
δυνατότητες των υπηρεσιών, να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες σε
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πολίτες ακόμα και σε περιπτώσεις που επικρατούν δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, η απουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού είναι δεδομένη
(χαρακτηριστικό άλλωστε της ΠΦΥ), αλλά και η περιορισμένη εμπειρία των
αγροτικών ιατρών δεν επιτρέπουν αντιμετώπιση των περιστατικών επί τόπου,
αλλά απαιτούν άμεση διακομιδή των ασθενών, σε δευτεροβάθμια ή
τριτοβάθμια νοσοκομεία.
Το 1994 αποτελεί επίσης ορόσημο για τις προσπάθειες του Εργαστηρίου για
την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, δεδομένου ότι αρχίζει να μετέχει σε
Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απόρροια των
περγαμηνών

που

απεκόμισε

η

προσπάθεια

ανάπτυξης

υπηρεσιών

Τηλεϊατρικής, σε εθνικό επίπεδο.
Γεγονότα:
Αρχίζει το ερευνητικό έργο GEHR (Good European Health Record), στο οποίο
μετέχει και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Το έργο θα διαρκέσει μέχρι το 1996,
•

1ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τηλεϊατρικής, 6-10 Απριλίου 1992, Ξενοδοχείο
Ήλιος, Ανάβυσσος, Αττική. Το Σεμινάριο υποστηρίχτηκε από την
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> 1994:
Το 1994 επιβραβεύονται οι προσπάθειες του Εργαστηρίου για την ανάπτυξη
υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι η έναρξη νέων
σημαντικών ερευνητικών έργων, πρωτοποριακών για τα Ελληνικά δεδομένα,
λόγω των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν.
Γεγονότα:
•

2ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τηλεϊατρικής , 1 8 - 2 2

Απριλίου 1994,

Ξενοδοχείο Ήλιος, Ανάβυσσος, Αττική,
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•

Αρχίζει το

ερευνητικό

έργο

VSAT.

Ο εξοπλισμός του

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΝΑΤΟ,

έργου

μέσω της Γενικής

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
•

Περατώνεται με επιτυχία το

Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FEST

(Framework for European Services in Telemedicine, στο οποίο μετέχει το
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.
> 1995:
Το Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες
ανάπτυξης

υπηρεσιών

Τηλεϊατρικής.

Ολοκληρώνονται

με

επιτυχία

διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα και τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Υπηρεσιών Τηλεκαρδιολογίας
ΤΑΛΩΣ. Το πρόγραμμα αποτελεί πρότυπο και μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί
σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας.
Γεγονότα:
•

Αρχίζει η λειτουργία του προγράμματος Τηλεκαρδιολογίας ΤΑΛΩΣ, με
νοσοκομείο υποστήριξης το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και
υποστηριζόμενες μονάδες τα Κέντρα Υγείας Μήλου, Μυκόνου, Νάξου,
Σαντορίνης και Σκιάθου8

> 1996:
Το «Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής»
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1996, και χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα HECTOR,
στα πλαίσια του Προγράμματος Εφαρμογών Τηλεϊατρικής στην Υγεία.

8

http://panacea.med.uoa.gr Συντάκτης: Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων προνοσοκομειακής
αντιμετώπισης επείγοντων περιστατικών (π.χ. Ε.Κ.Α.Β.) χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Το

πρόγραμμα

εντάσσεται

στην

προσπάθεια

να

αναπτυχθεί

ένα

ολοκληρωμένο περιφερειακό δίκτυο τηλεϊατρικής στην Κρήτη και δίνει
λύσεις για τη γεωγραφική παρακολούθηση ασθενοφόρων και κινητών
μονάδων, τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τη λήψη, μεταφορά,
ανάλυση και

αποθήκευση

ζωτικών παραμέτρων

με τη

δυνατότητα

τηλεπαρακολούθησης περιστατικών, καθώς και ένα ηλεκτρονικό αρχείο
επείγοντων περιστατικών.

Εικόνα 21:Τυπικές οθόνες του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης

•

Χαρακτηριστικά Συστήματος:
Το πιλοτικό σύστημα που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β.
Ηρακλείου έχει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:
ΐ.

Υποστήριξη του τηλεφωνητή στο κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β.

ΐΐ. Υποστήριξη ιατρικών πρωτοκόλλων για την εκτίμηση της βαρύτητας
του περιστατικού.
ΐΐΐ. Βοηθητικό σύστημα για την εντόπιση του σημείου ατυχήματος ή της
προέλευσης της κλήσης σε ηλεκτρονικό χάρτη.
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iv. Λήψη ζωτικών παραμέτρων, εικόνων βίντεο στις κινητές μονάδες και
άμεση μεταφορά τους στο κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β. μέσω
τηλεϊατρικής.
ν. Αυτόματη αξιολόγηση ζωτικών παραμέτρων ανά πάσα στιγμή,
σύμφωνα με τέσσερα διαφορετικά συστήματα βαθμολόγησης (π.χ.
RITS, RAPS).
vi. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιάγνωσης, που βασίζεται
στη μεταφορά ζωτικών παραμέτρων και ηλεκτροκαρδιογραφημάτων
σε πραγματικό χρόνο.
vii. Βάση δεδομένων για το αρχείο περιστατικών.
viii. Γεωγραφική παρακολούθηση και δρομολόγηση ασθενοφόρων και
κινητών μονάδων σε ηλεκτρονικό χάρτη.
ix.

Έξυπνο σύστημα ανάλυσης παλαιών περιστατικών με σκοπό την
υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων.

x.

Σύστημα εξομοίωσης της διαχείρισης πόρων, το οποίο να
χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

xi.

Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα πληροφοριακά
συστήματα με βάση XML.

xii.
•

Πολυγλωσσική υποστήριξη.

Περιγραφή Συστήματος:
Το πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας
Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β. Κρήτης αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών που
εξυπηρετούν το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. και των άλλων φορέων υγείας με
τους οποίους συνεργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής εφαρμογές:
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ΐ.

Η εφαρμογή για τους τηλεφωνητές και διαχειριστές στο κέντρο
καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β. επιτρέπει τη δημιουργία, συμπλήρωση και
εκτύπωση της ηλεκτρονικής «Κάρτας Περιστατικού». Μέσω ειδικών
αλγορίθμων βοηθάει στη σωστή εκτίμηση της βαρύτητας του
περιστατικού και στην επιλογή των καταλληλότερων πόρων (π.χ.
ασθενοφόρο ή κινητή μονάδα). Δείχνει ανά πάσα στιγμή όλα τα
περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή σε μορφή λίστας
ή και σ’ ένα ηλεκτρονικό χάρτη.

ΐΐ. Η εφαρμογή για τους γιατρούς στο κέντρο καθοδήγησης του
Ε.Κ.Α.Β., σε συνεργασία με τα ειδικά υποσυστήματα στις κινητές
μονάδες

ή

σ’

ένα

τηλεπαρακολούθησης

Κέντρο

Υγείας,

περιστατικών

με

δίνει
βάση

τη

δυνατότητα

των

ζωτικών

παραμέτρων, των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και των εικόνων βίντεο,
που μεταδίδονται μέσω τηλεϊατρικής από τον τόπο του συμβάντος.
Αυτή η λειτουργία είναι προϋπόθεση για τηλεδιάσκεψη και
τηλεδιάγνωση. Επίσης, μέσω της «Κάρτας Κλινικής Εκτίμησης», ο
γιατρός στο Ε.Κ.Α.Β. μπορεί να καταγράφει λεπτομερώς και
δομημένα την

κατάσταση

του

ασθενούς και τα

αντίστοιχα

θεραπευτικά μέτρα για όλη τη διάρκεια του περιστατικού.
ΐΐΐ. Η εφαρμογή για τη διοίκηση του κέντρου του Ε.Κ.Α.Β. χρησιμοποιεί
προχωρημένες μεθόδους για την ανάλυση δεδομένων από το αρχείο
περιστατικών, με σκοπό την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων που
αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη, εκπαίδευση και τον
καθημερινό προγραμματισμό του προσωπικού, καθώς και την αγορά
εξοπλισμού.
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iv. Η εφαρμογή για το πλήρωμα των κινητών μονάδων φροντίζει
σχεδόν αυτόματα για τη λήψη και αποστολή των ζωτικών παραμέτρων
του ασθενούς κ.λ.π., από το ασθενοφόρο προς το κέντρο καθοδήγησης
του Ε.Κ.Α.Β. Πρέπει ακόμη να τονισθεί, ότι οι απαραίτητες ενέργειες
του προσωπικού της κινητής μονάδας είναι ελάχιστες, έτσι ώστε το
πλήρωμα μπορεί να συγκεντρωθεί στον ασθενή.
v. Μια εφαρμογή για το προσωπικό στις ΜΕΘ και στα ΤΕΠ των
νοσοκομείων, και μια εφαρμογή για τους γιατρούς στα Κέντρα
Υγείας βρίσκονται υπό ανάπτυξη.9
> 1997:
Το ερευνητικό έργο HERMES βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διαμορφώνει
το πλαίσιο για την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεϊατρικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Χαρακτηριστικό του έργου είναι επίσης η εμμονή του στη διαμόρφωση
"Ιατρικών Οδηγιών" για την Τηλεϊατρική.
Γεγονότα:
•

Περί το τέλος του έτους, η Επιτροπή Τηλεϊατρικής, παραδίδει στο
Υπουργείο το σχέδιο για την προκήρυξη ενός "Καθολικού Σχεδίου
Δράσης για την Τηλεϊατρική",

•

Περατώνεται με σχετική μόνο επιτυχία το ερευνητικό έργο VSAT. Το
έργο έχει βρεθεί σε μεγάλες δυσκολίες λόγω της αποχώρησης της
εταιρείας διαχείρισης των επικοινωνιών ANT Bosh από την αγορά. Έχει
επίσης διαπιστωθεί ότι κανένας στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να λάβει

http://www.ics.forth.gr/bmi/technology_IASO_1-gr.html Δημοσίευση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του

ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)
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αποφάσεις για τις δορυφορικές επικοινωνίες, αν και τα πράγματα δείχνουν
ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει μέλλον.
> 1998:
Το ερευνητικό έργο HERMES, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Το
Εργαστήριο αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα για τη διαμόρφωση νέων
προτάσεων ερευνητικών έργων, αλλά κάνει το λάθος να αναθέσει σε τρίτους
τη

συγγραφή

των

σχετικών

προτάσεων.

Τα

αποτελέσματα

είναι

απογοητευτικά.
Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει τη σύνταξη ενός Καθολικού Σχεδίου
Δράσης για την Τηλεϊατρική, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
Τηλεϊατρικής. Επιλέγεται η πρόταση των εταιρειών Βιοτράστ και Expernet. Η
μελέτη ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Γεγονότα:
•

4ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τηλεϊατρικής , 9 - 13, Νοεμβρίου 1998, αίθουσα
Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Εργαστήρια Ιατρικής Σχολής, Γουδή,

•

Περατώνεται το ερευνητικό Ευρωπαϊκό έργο HERMES,

•

Προκηρύσσεται (Μάρτιος του 1998) το "Καθολικό Σχέδιο Δράσης για την
Τηλεϊατρική". Χρόνος παράδοσης είναι το τέλος του έτους. Η προθεσμία
τηρείται, αλλά το Υπουργείο καθυστερεί υπέρμετρα την παραλαβή των
αποτελεσμάτων.

> 1999:
Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου HERMES, με υπόδειξη της
Επιτροπής

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γίνεται

η

διαμόρφωση

ενός

επιχειρηματικού σχεδίου, προκειμένου οι μετέχοντες στα ερευνητικά έργο του
τύπου αυτού να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα σχέδια,
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παρά την έγκρισή τους από την ΕΕΕ, δεν κατορθώνουν να συνεγείρουν τους
μετέχοντες στο έργο HERMES, και δεν έχουν συνέχεια. Η ίδια κατάσταση
επικρατεί δυστυχώς, σε όλα τα Ευρωπαϊκά έργα.
Το Εργαστήριο αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διαδικασίες και
προγράμματα εκπαιδεύσεως στην Τηλεϊατρική. Πρόκειται για τομέα που θα
κρατήσει το ενδιαφέρον του Εργαστηρίου για αρκετά χρόνια.
Γεγονότα:
•

Ο Δημήτριος Σωτηρίου παρουσίασε το θέμα The New Asclepieions, στα
πλαίσια στρογγυλής τράπεζας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του
Workshop on Regional Health Information Networks, Thessaloniki,
December 9-10, 1999,

•

Ο Δημήτριος Σωτηρίου δίνει σειρά Διαλέξεων στο ΤΕΙ Ηρακλείου, στις
16, 18 και 19 Οκτωβρίου 1999, στα πλαίσια του Προγράμματος
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας,

•

Σεμινάριο Τηλεϊατρικής διάρκειας 200 ωρών, στο Καρλόβασι, Σάμου 1-28
Ιουνίου 1999 Συνεργασία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και του
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

•

Ο Δ. Σωτηρίου παρουσιάζει το θέμα "Υγεία και Ίντερνετ", στα πλαίσια
της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης Internet Fiesta, που πραγματοποιείται στις
20 Μαρτίου 1999, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι,

> 2000:
Η

ενασχόληση

προτεραιότητα

με τα
σε

θέματα τηλεϊατρικής

θέματα

Σύγχρονων

υποχωρεί και

Ασκληπιείων

ή

δίδεται

Σύγχρονων

Ασκληπιακών Πάρκων. Η τηλεματικές τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των
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αναγκών των υπηρεσιών Υγείας, εξακολουθούν να βρίσκονται στα επίκεντρο
του ενδιαφέροντος.
Γίνεται εργώδης προσπάθεια με τελικό σκοπό τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους
της κυβερνήσεως για τη δημιουργία του "Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών" και
του "Θριασίου Ασκληπιακού Πάρκου".
Γεγονότα:
•

Υποβάλλεται πρόταση για τη ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής Πύλης του
Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής.

•

Τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού και Υγείας και Πρόνοιας, θέτουν υπό
την αιγίδα τους το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Σύγχρονα Ασκληπιεία: Υγεία <> Πολιτισμός"

•

Πραγματοποιείται ο 1ος Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων σε θέματα
Τηλεϊατρικής, που οργανώνει το ΕΚΕΜ του ΤΕΕ. Μέλη του Εργαστηρίου
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο,

•

Συμμετοχή με το άρθρο "Maternity Telemedicine Services in the Aegean
Islands", στη 2nd International Conference on Telemedicine, Toulouse,
France, March 22-24, 2000. Το άρθρο παρουσίασε ο συνεργάτης του
Εργαστηρίου κ.Μιχαήλ Γκατζώνης,

•

Ο Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων κ. Κ. Καρτάλης, προτείνει σε
σύσκεψη με τον Δ. Σωτηρίου τον Ιανουάριο του 2000, την ανάπτυξη ενός
Ασκληπιακού Πάρκου, στον περιβάλλοντα χώρο του υπό κατασκευή
Ολυμπιακού Χωριού. Η πρόταση γίνεται ενθουσιωδώς δεκτή, αλλά το
Υπουργείο Πολιτισμού δεν δίδει καμιά συνέχεια

> 2001:
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Το έτος 2001 (Οκτώβριος) είναι εκείνο στο οποίο αρχίζει η συστηματική
προσπάθεια για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής Πύλης του Ασκληπιακού
Πάρκου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Πύλη κατασκευάζεται με τη βοήθεια λογισμικών εργαλείων, που
διατέθηκαν ευγενώς από την εταιρεία MICROSOFT.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό του περιεχομένου της Πύλης και δυστυχώς οι
σχετικές διαδικασίες δεν έχουν λάβει ακόμα την τυπική τους μορφή.
Γεγονότα:
•

Έναρξη δημιουργίας της Πύλης ΠΑΝΑΚΕΙΑ, του Ασκληπιακού Πάρκου
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

•

Πραγματοποιείται ο 2ος Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων σε θέματα
Τηλεϊατρικής, που οργανώνει το ΕΚΕΜ του ΤΕΕ. Μέλη του Εργαστηρίου
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο

•

Ο Δ. Σωτηρίου παρουσιάζει τα θέματα "Telemedicine Services in Greece"
και "How to deign and Implement Telemedicine Services", στα πλαίσια
του ΧΙ CATAI Summer Course, που έλαβε χώρα στη Κω, από 17-19
Σεπτεμβρίου 1999
1

Κ έντρ ο Υ γεία ς Σ α ντ ο ρ ίνη ς

2

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π ά ρ ου

3

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Ο ινουσ σ ώ ν

4

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Φ ού ρ νω ν

5

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Κ α σ τελό ρ ιζο υ

6

Κ έντρ ο Υ γεία ς Ά ντισ σ α ς

7

Κ έντρ ο Υ γεία ς Σ κ ο π έλο υ
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8

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Α σ τυ π ά λ α ια ς

9

Κ έντρ ο Υ γεία ς Ιθ ά κ η ς

10

Κ έντρ ο Υ γεία ς Λ ή μ νου

11

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Κ ο υ ρ ο υ νίω ν (Χ ίος)

12

Κ έντρ ο Υ γεία ς Σ ο υ φ λ ίο υ

13

Κ έντρ ο Υ γεία ς Ε χίνου

14

Κ έντρ ο Υ γεία ς Τ σ οτυλ ίου

15

Κ έντρ ο Υ γεία ς Α μ υ ντα ίο υ

16

Ν ο σ ο κ ο μ είο - Κ έντρ ο Υ γεία ς Φ ιλ ια τώ ν

17

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π α ρ α μ υ θ ιά ς

18

Κ έντρ ο Υ γεία ς Θ εσ π ρ ω τικ ού

19

Κ έντρ ο Υ γεία ς Γ υ θ είου

20

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Κ ιμ ώ λ ου

21

Κ έντρ ο Υ γεία ς Ά νδ ρ ο υ

22

Κ έντρ ο Υ γεία ς Ί ο υ

23

Κ έντρ ο Υ γεία ς Μ υ κ όνου

24

Κ έντρ ο Υ γεία ς Τ ή νου

25

Κ έντρ ο Υ γεία ς Ν ά ξου

26

Κ έντρ ο Υ γεία ς Μ ή λ ου

27

Κ έντρ ο Υ γεία ς Έ μ π ω ν α

28

Κ έντρ ο Υ γεία ς Α ρ χα γγέλ ο υ

29

Κ έντρ ο Υ γεία ς Κ α ρ π ά θ ο υ

30

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π ά τμ ο υ

31

Κ έντρ ο Υ γεία ς Κ α λ λ ο νή ς
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32

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π λ ω μ α ρ ίο υ

33

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π ο λυ χνίτο υ

34

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π υ ρ γίου

35

Κ έντρ ο Υ γεία ς Κ α ρ λ ο β α σ ίο υ

36

Κ έντρ ο Υ γεία ς Σ κ ιά θ ο υ

37

Κ έντρ ο Υ γεία ς Π ρ ίνου

38

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Σ ύ μ η ς

39

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Α λ ο ννή σ ο υ

40

Π ερ ιφ ερ εια κ ό Ια τρ είο Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς

Πίνακας 2: Συνδεδεμένα Κέντρα Υγείας μέσω δικτύου Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα

3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΉΣ
Η Τηλεϊατρική, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα αφορά στην αποστολή
ιατρικών δεδομένων, όπως ακτινογραφιών, ή ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και άλλων
πληροφοριών, μέσω των κοινών τηλεφωνικών γραμμών, από τα απομακρυσμένα
Κέντρα Υγείας του προγράμματος, στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκομείο Αθηνών.
Η Τηλεϊατρική προϋποθέτει τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Για τη λήψη
και τη μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που
είναι εγκατεστημένοι σε κάθε Κέντρο Υγείας και μπορούν να συνδέονται με
αντίστοιχους υπολογιστές των Νοσοκομείων.
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Εικόνα 22: (αριστ.) Κέντρο Υγείας σε διαδικασία σύνδεσης με το Κέντρο Τηλεϊατρικής του
Νοσοκομείου (δεξιά)

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής βρίσκεται σε εξέλιξη και θα εντάσσονται σ’ αυτό
συνεχώς περισσότερα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία υποστήριξης. Τελικός στόχος
είναι η κάλυψη ολόκληρης της χώρας.
Τα Κέντρα Υγείας μέσω Δικτύου Τηλεϊατρικής συνδέονται άμεσα με το Κέντρο
Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών,
όπου οι ειδικευμένοι ιατροί του, σε 24ωρη βάση συνεργάζονται με τον ιατρό του
Κέντρου Υγείας, που αντιμετωπίζει την περίπτωσή σας. Στόχος είναι:
ΐ. Να γίνει η καλύτερη δυνατή διάγνωση του προβλήματος υγείας.
ΐΐ. Να παρασχεθεί η όσον το δυνατόν καλύτερη θεραπευτική αγωγή για την
άμεση αντιμετώπιση του προβλήματός.
ΐΐΐ. Να προετοιμαστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η τυχόν επείγουσα
μεταφορά και υποδοχή των ασθενών στο Νοσοκομείο που θα
μεταφερθούν.
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Η Τηλεϊατρική δεν μπορεί από μόνη της να προσφέρει λύσεις σε όλα τα ιατρικά
προβλήματα. Έχει όμως αποδειχτεί η χρησιμότητά της σε απομακρυσμένες και
απομονωμένες περιοχές, με οφέλη τόσο για τους ασθενείς, όσο και το ιατρικό
προσωπικό.
Π Α + Ι Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ο Δ Ι Κ Τ Υ Ο -Κ Α Λ Υ Ψ Η Σ

«ΚΑΒΑΛΑ

Φ Λ Ω Ρ ΙΝ Α *

ΚΥΡΡΟ Σ·
Μ ΑΛΓΑΡΑ /
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΔ Ο Σ * % Π Λ Α Τ Υ

ΓΡΕΒΕΝΑι

ΕΥΡΥΜ ΕΝΩΝ
ΑΜ ΠΕΛΩΝΑΣ *

ΚΑΛΑ!

Α Λ Υ Ζ ΙΑ »

ιΥ Λ Ω Ν Α Σ
Α Λ ΙΒ Ε Ρ Ι

-Ο
ΑΛΥΚΕΪ

°ϊ>*

ΖΑΚΥΝΘΟ

• ΝΙΣΥΡΟ^

*ΕΚΑΛΑ·

Μ ΠΩΝΑΣ
ιΜ Ε ΙΡ Ο Σ

ΚΑΡΠΑΘ ΟΣ"

Ν Ο Ι .Χ Α Ν Ι Ω Ν
Κ ΙΣ Σ Α Μ Ο ]

Ιλ ΒΑΜ ΟΣ4

Εικόνα 23: Πανελλήνιο δίκτυο κάλυψης

3.1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής αποσκοπεί:
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ΐ.

Στην υποστήριξη των ιατρών των Κέντρων Υγείας για την αντιμετώπιση
έκτακτων ή δυσδιάγνωστων περιστατικών.

ΐΐ. Στην εξασφάλιση συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού.
ΐΐΐ. Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού προς τις παρεχόμενες
ιατρικές υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας.

Εικόνα 24: Ιατροί μπροστά σε σύστημα Τηλεϊατρικής

3.2.1. ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Οι ιατροί και το Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό των Νοσοκομείων Υποστήριξης,
βρίσκονται σε 24ωρη βάση στο πλευρό των ιατρών των Κέντρων Υγείας της
περιοχής σας, προκειμένου να τους υποστηρίξουν στο δύσκολο έργο της διάγνωσης
και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας των ασθενών.
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3.2.2. ΈΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Πολλές φορές η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε μεγάλο Κεντρικό Νοσοκομείο δεν
αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση. Πολλές φορές ακόμα η μεταφορά αυτή είναι
αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών ή ελλείψεως των κατάλληλων μέσων και άλλες
φορές είναι ίσως άσκοπη. Ωστόσο ο ασθενής πρέπει να τύχει της αμέσου
υποστήριξης από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Η Τηλεϊατρική από μόνη της δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή. Υποστηρίζει όμως
το γιατρό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων περιστατικών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15/4/92 - 31/1/94
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: 996
□ 1% Ί
□ 2% Ί
□ 2%

□ ΠΝΕΥΜ-ΠΑΘ/ΙΚΑ

□ 23%

□ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ
□ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
□ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
□ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
□ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

Εικόνα 25: Ιατρικά περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν μέσω Τηλεϊατρικής

3.2.3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό των Κέντρων Υγείας στερείται ουσιαστικά των δυνατοτήτων , που
έχουν οι ιατροί των μεγάλων νοσοκομείων να συμμετέχουν σε προγράμματα
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συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είτε εντός του νοσοκομείου είτε στα πλαίσια
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει σχεδιάσει και υλοποιεί παράλληλα ένα
σημαντικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαιδεύσεως. Σ’ αυτό μετέχουν ως
εκπαιδευτές, καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες του ιατρικού κόσμου.

Εικόνα 26: Ομάδα ιατρών Κέντρου Υγείας που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας να
παρακολουθούν τις εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα στον τομέα τους, να συζητούν
ιατρικά θέματα του ενδιαφέροντός τους και να μετέχουν εξ αποστάσεως σε
σεμινάρια, που οργανώνει το Κέντρο Αναφορά Τηλεϊατρικής του Εργαστηρίου
Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παράλληλα προγράμματα απευθύνονται στο παραϊατρικό, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό.
Ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό από Δήμους - μέλη του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ - από όλη τη χώρα, καθώς και 4
ειδικευμένοι ιατροί του Ιατρικού Αθηνών, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρωτοποριακό
πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, παρακολούθησαν χθες, Δευτέρα 3 Μαρτίου, το σχετικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση συστημάτων τηλεμετρίας.
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Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό των
Δήμων,

εξοπλίστηκαν

συγκεκριμένα

με συσκευές καταγραφής βιολογικών σημάτων και

ηλεκτροκαρδιογράφο,

σπιρόμετρο,

οξύμετρο,

πιεσόμετρο,

γλυκοζόμετρο, καθώς και με μία PDA συσκευή. Την εκπαίδευση, η οποία έγινε με
την οργάνωση και την υποστήριξη της Vodafone, πραγματοποίησε, όπως και στο
πιλοτικό πρόγραμμα το 2006, το εκπαιδευτικό προσωπικό της Vidavo.
Οι συσκευές που δόθηκαν στους ιατρούς, επιτρέπουν την εξέταση ασθενών με
χρόνιες παθήσεις, για παράδειγμα την πραγματοποίηση ενός καρδιογραφήματος ή τον
έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας για την πιθανότητα άσθματος, σε οποιοδήποτε
από τα συμμετέχοντα περιφερειακά ιατρεία, και τη μεταφορά των εξετάσεων αυτών μέσω του δικτύου GPRS της Vodafone - στο Ιατρικό Αθηνών και συγκεκριμένα σε
έναν ειδικευμένο καρδιολόγο ή/και πνευμονολόγο, ο οποίος θα λάβει τις εξετάσεις
και θα αποστείλει τη γνωμάτευσή του με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, τα περιφερειακά
ιατρεία, στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μπορούν πλέον να
παρέχουν και συγκεκριμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Η

«Τηλεϊατρική»

(Telemedicine)

βασίζεται

στην τεχνολογία

της

κινητής

επικοινωνίας και δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Για
τους ασθενείς δίνεται η δυνατότητα προληπτικής ιατρικής, καταργούνται οι
γεωγραφικοί περιορισμοί και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μέσω
της άμεσης πρόσβασης στους ειδικευμένους ιατρούς. Για τους ιατρούς της
περιφέρειας δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση των ασθενών, αφού
μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές
χωρίς άμεση πρόσβαση σε κεντρικό νοσοκομείο, ενώ δίνεται και στους ίδιους η
δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με το ειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό του Ιατρικού Αθηνών.
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Μετά από τον πρώτο επιτυχημένο χρόνο εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος
«Τηλεϊατρικής» σε 5 περιφερειακά ιατρεία της Β’ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, το
πρόγραμμα εφαρμόζεται -σε πρώτη φάση- στους ακόλουθους Δήμους - μέλη του
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ:
- Αλιβερίου Ευβοίας - Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας
- Αλυκών Ζακύνθου - Άνω Πωγωνίου Ιωάννινα
- Θεραπνών Λακωνίας - Καλλονής Λέσβου
- Κορμίστας Σερρών - Λαμπείας Ηλείας
- Μακεδονίδος Ημαθίας - Ν. Σιδηροχωρίου Ροδόπης
- Νίσυρου Δωδεκανήσων - Παλική Κεφαλλονιάς
- Παλλήνης Αττικής - Πόρου Αττικής
- Τήλου Δωδεκανήσων - Υδρούσας Άνδρου

3.2. ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Το «Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής» (ΕΤ) αποτελεί την παρακαταθήκη, στην οποία
περιλαμβάνεται η περιγραφή όλων των διεργασιών και των διαδικασιών που
απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί,

ότι οι υπηρεσίες που τελικώς

προσφέρονται στους πολίτες είτε μέσω των επαγγελματιών υγείας είτε κατ’ ευθείαν,
είναι ελεγχόμενης και αποδεκτής ποιότητας.
Το ΕΤ δεν είναι ένα στατικό κείμενο. Αντίθετα πρέπει να αναθεωρείται τόσο συχνά,
όσο συχνά λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των
σχετικών μηχανισμών και την παροχή των υπηρεσιών.
Η αρχιτεκτονική του ΕΤ μπορεί να στηριχθεί στο «Σύνολο Ερωτήσεων HERMES».
Μπορεί να δημιουργηθεί και αυτοτελώς, λαμβάνοντας πρόνοια όμως ώστε να
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περιλαμβάνει όλα τα θέματα που είναι απαραίτητα. Στη δεύτερη περίπτωση το ΣΕ
HERMES, μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για τα περιεχόμενα του ΕΤ.
Αν σε μερικούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το ΕΤ, σας παρακαλούμε να
σκεφτείτε τα άτομα εκείνα τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό τη
μονάδας που μετέχει σε ένα δίκτυο Τηλεϊατρικής στο μέλλον. Το ΕΤ θα είναι ένα
εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευσης.
Το πρώτο σχέδιο ενός «τυπικού» Εγχειριδίου Τηλεϊατρικής, δημιουργήθηκε από το
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής την περίοδο 1995-97, όταν κατεβλήθη προσπάθεια να
γίνει ένα το Κέντρο Υγείας Νάξου πρότυπη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
υποστηριζόμενη από υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Το ΚΥ Νάξου είχε προταθεί στο
Υπουργείο Υγείας να θεωρηθεί ως πρότυπο (πιλοτικό), δεδομένου ότι ήδη διέθετε
τηλεματική υποδομή και σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Όλη η υποδομή
δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, στα πλαίσια σειράς
ερευνητικών έργων.
Προτείνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο να δει το Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής, που έχει
εκδώσει το Κέντρο Τηλεϊατρικής του Πανεπιστημίου του Tromso της Νορβηγίας (το
κείμενο είναι στην Αγγλική γλώσσα) και να μορφώσει ίδια γνώμη.
Συμπλήρωμα του ΕΤ μπορεί να είναι το «Εγχειρίδιο Ποιότητας», το οποίο
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση του φορέα ακόμα
και κατά τη νέα έκδοση των προτύπων ποιότητας ISO 9000:2000.10

3.3.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 1ο10
10 http://panacea.med.uoa.gr Συντάκτης: Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Συνιστάται Πανελλαδικό Σωματείο

με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» με έδρα την Αθήνα, το οποίο θα ονομάζεται στη συνέχεια του
παρόντος για λόγους συντομίας ΕΛΕΤ.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του σωματείου είναι:
1. Η προώθηση της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και η προαγωγή της
τηλεϊατρικής

έρευνας

στα

Μέσα

Μαζικής

Ενημέρωσης

και

τους

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές προς εξυπηρέτηση των σκοπών Υγείας.
2. Η ανάπτυξη δεσμών και συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα
της τηλεϊατρικής.
3. Η ενίσχυση και ενθάρρυνση της ειδικής εκπαίδευσης επιστημόνων στον τομέα
της Τηλεϊατρικής.
4. Η επιστημονική ανάπτυξη και εξέλιξη των μελών του Σωματείου.
Άρθρο 3ο
Η πραγματοποίηση των στόχων του Σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα
που αναφέρονται ενδεικτικά:
1. Με την οργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων και Σεμιναρίων σχετικών με την
Τηλεϊατρική.
2. Με την συμμετοχή σε φορείς της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με
ανάλογους σκοπούς, την επιδίωξη επιστημονικών ανταλλαγών και την
ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών κ.λ.π.
3. Με την ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας, όπως έκδοση περιοδικού,
βιβλίων, μεταφράσεις αλλοδαπών επιστημονικών έργων και άρθρων και τη
δημιουργία Βιβλιοθήκης και Βιντεοθήκης κ.λ.π.
4. Με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών συναντήσεων .
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5. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσον που δεν αναφέρεται ειδικά στο Καταστατικό
μέσα στα πλαίσια του Νόμου και της μέχρι σήμερα πρακτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ γίνονται όσοι επιστήμονες Α.Ε.Ι. σχετίζονται με την
αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. και των Η/Υ στο χώρο της Υγείας.
2. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άτομα που
προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν με ζήλο υπέρ
των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι και στερούνται ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Εχουν δικαίωμα
λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις.
3. ΦΙΛΟΙ του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τους
σκοπούς του και να παρακολουθούν τις δραστηριότητές του, χωρίς να είναι
μέλη.
4. ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ μπορούν να είναι και τεχνικοί οι οποίοι μετά
πενταετή θητεία μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας να ονομάζονται
τακτικά.
Άρθρο 5ο
Η εγγραφή τακτικών μελών γίνεται με την υποβολή γραπτής αίτησης του
ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. του Σωματείου και την καταβολή ποσού 5.000 δρχ. για
δικαιώματα εγγραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη
της αίτησης στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασή του.
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Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει τυχόν απορριπτική απόφαση του
Δ.Σ. στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την απόρριψη της αίτησης.
Άρθρο 6ο
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν
τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται αν έχουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά στο Σωματείο
και στα συμφέροντα των μελών.
Για να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα, τα μέλη, πρέπει να είναι ταμειακά
τακτοποιημένα.

Οι

ασθενείς και

οι στρατευμένοι

θεωρούνται

οικονομικά

τακτοποιημένα μέλη σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας ή της θητείας.
Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν με την εγγραφή τους ως δικαίωμα εγγραφής
δρχ. 5000 και δρχ. 4000 ως ετήσια συνδρομή.
Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου, να
πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, να μην γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή
υλικής ζημίας του Σωματείου ή των μελών του και να αποφεύγουν κάθε
δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου.
Άρθρο 7ο
Το μέλος διαγράφεται:
1. Αν παραιτηθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. μετά παρέλευση 2 μηνών από την
υποβολή της παραίτησης. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να εκπληρώσει
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για ολόκληρο το έτος.
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2. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για 2 χρόνια. Αν οι
οφειλόμενες συνδρομές καταβληθούν επανακτά την ιδιότητα του μέλους, η
οποία θεωρείται ότι ουδέποτε χάθηκε.
Άρθρο 8ο
Τα μέλη των οποίων η συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του
σωματείου, τα οποία δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών
Συνελεύσεων, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του
σωματείου, ή γενικά οι πράξεις τους μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σωματείο,
υποβάλλονται στις ακόλουθες κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης:
1. Γραπτή επίπληξη που επιβάλλεται από το Δ.Σ.
2. Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα έτος
3. Οριστική διαγραφή
Οι δύο τελευταίες κυρώσεις επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από
πρόταση του Δ.Σ. Προηγουμένως το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει εγγράφως το μέλος
σε απολογία.
Άρθρο 9ο
Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ είναι: 1) οι ετήσιες συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής ,
2) οι συνδρομές των Φίλων του Σωματείου και 3) τα εισοδήματα που προέρχονται
από την περιουσία του Σωματείου.
ΕΚΤΑΚΤΟΙ είναι: 1) έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για
συγκεκριμένη αιτία, 2) οι εισφορές, δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες, 3) οι
εισπράξεις από την οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, 4) οικονομική
ενίσχυση από το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 5)κάθε
άλλο νόμιμο έσοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 10ο
Ανώτατο όργανο διοικήσεως και εποπτείας του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται έγκυρα είναι υποχρεωτικές
για όλους.
Στις Γενικές Συνελεύσεις παρίστανται όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη εφόσον έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
Άρθρο 11ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται
μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σχετική πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία
περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν αρχίσει η συζήτηση, η Γ.Σ. εκλέγει με πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο
που διευθύνει την συζήτηση και ένα πρακτικογράφο που είναι υπεύθυνος για την
διατύπωση των πρακτικών.
Άρθρο 12ο
Η Τακτική Συνέλευση είναι ετήσια Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μια φορά το
χρόνο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Νοεμβρίου.
Η Συνέλευση κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίζει για την
έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την
διάλυση του σωματείου . Επίσης, εκλέγει εφορευτική επιτροπή από τρία μέλη για την
διενέργεια εκλογών του νέου Δ.Σ. σε 15 ημέρες, εφόσον λήγει η θητεία του
προηγουμένου.
Άρθρο 13ο
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται:
1. Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.
2. Μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς
τακτοποιημένων τακτικών μελών. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τους
λόγους ή τα θέματα για τα οποία είναι επιβεβλημένη η σύγκλιση της
Συνέλευσης, τα οποία αποτελούν και τα θέματα της Συνέλευσης αυτής.Ο
Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε ένα
μήνα από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η
έκτακτη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται.
Άρθρο 14ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
τα μισά πλέον ενός από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, εκτός εάν απαιτείται
αυξημένη απαρτία κατά τις διατάξεις του καταστατικού.
Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι χωρίς διατυπώσεις
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα,
οπότε θεωρείται σε απαρτία με όσους είναι παρόντες.
Πριν από κάθε Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ο Πρόεδρος υποχρεούται να
αναγνώσει τα πρακτικά της προηγούμενης Συνέλευσης.
Άρθρο 15ο
Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και αποτελείται από Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη.
Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
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1. Να διοικεί το σωματείο και να το εκπροσωπεί δια του Προέδρου ή σε
περίπτωση κωλύματος δια του Αντιπροέδρου, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή
Δημόσια Αρχή, καθώς και έναντι φυσικών ή νομικών προσώπων.
2. Να υλοποιεί τους σκοπούς του σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού και της νομοθεσίας και να εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων.
3. Να συγκαλεί τα μέλη σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
4. Να συντάσσει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό καιτ ην έκθεση πεπραγμένων
του Σωματείου και να τα υποβάλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.
5. Μπορεί κατά την κρίση του να συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπές για
την προαγωγή των σκοπών του σωματείου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται τακτικά μέλη που διατηρούν τα
πολιτικά τους δικαιώματα.
Άρθρο 16ο
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται κατά την διαδικασία των
άρθρων 24-28 είναι διετής και αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας των
εκλογών.
Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή μετά από
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή συνδυασμού και εκλέγει τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.
Η ευθύνη του Δ.Σ. αρχίζει από την ημέρα της συγκρότησής του σε σώμα και
υποχρεούται να παραλάβει την Διοίκηση μέσα σε τρεις ημέρες από την συγκρότησή
του. Το προηγούμενο Δ.Σ. είναι υπεύθυνο μέχρι αυτή την παράδοση και είναι
υποχρεωμένο να κατατοπίσει το νέο Δ.Σ. για τις υποθέσεις του Σωματείου.
Άρθρο 17ο
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Για την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. απαιτείται κατά την πρώτη σύγκλιση η
παρουσία όλων των συμβούλων που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση που οι παρόντες είναι
λιγότεροι η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες οπότε το συμβούλιο
συγκροτείται σε σώμα με απαρτία πέντε παρόντων.
Η εκλογή των αξιωμάτων γίνεται από την πλειοψηφία των παρόντων με μυστική
ψηφοφορία.
Σε περίπτωση παραιτήσεως μελών του Δ.Σ. οι θέσεις καλύπτονται από τα
αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των
επτά χωρίς δυνατότητα κάλυψης από αναπληρωματικά μέλη, τότε το Δ.Σ. είναι
υποχρεωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή
εφορευτικής επιτροπής και προκήρυξη εκλογών.
Άρθρο 18ο
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μία φορά
το μήνα και οι έκτακτες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όταν
ζητηθεί από τρία μέλη του Δ.Σ.
Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο.
Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται και υπογράφονται από τους παρόντες τα
πρακτικά της προηγούμενης.
Άρθρο 19ο
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τεσσάρων μελών, μεταξύ των
οποίων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
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Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή
δικαιολογημένα σε δέκα συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο με
απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την πρώτη μετά την έκπτωση Γ.Σ.
Η θέση που κενώθηκε καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
Άρθρο 20ο
Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι:
1. Εκπροσωπεί το σωματείο στα Δικαστήρια και στις άλλες αρχές.
2. Επιμελείται για την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων
των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
3. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει και καθορίζει μαζί
με τον Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου.
5. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα και τον Ταμία όλες τις αποδείξεις και τα
παραστατικά δαπανών του σωματείου.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε
αδυναμία του τελευταίου ο Γραμματέας.
Άρθρο 21ο
Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι:
1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και διεκπεραιώνει την
αλληλογραφία του σωματείου.
2. Τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
Α- Μητρώο μελών κατά κατηγορία
Β- Πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων
Γ- Βιβλίο αποφάσεων και πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δ- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα αφορούν στη διεκπεραίωση ειδικής
γραμματειακής εργασίας που καθορίζεται από το Δ.Σ. Επίσης, αναπληρώνει τον
Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 22ο
Τα καθήκοντα του ταμία είναι:
1. Εισπράττει κάθε χρηματικό έσοδο υπέρ του σωματείου υπογράφοντας σχετική
απόδειξη που φέρει την σφραγίδα του σωματείου
2. Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες οι οποίες υπογράφονται από τον ίδιο, τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
3. Τηρεί βιβλίο ταμείου και κρατεί σε ιδιαίτερο φάκελλο όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμών και διπλότυπα εισπράξεων.
4. Καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό τα χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου και
κρατεί μόνον ένα ποσόν για τις τρέχουσες ανάγκες.
Οταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει άλλο μέλος που ορίζεται από
το Δ.Σ.
Άρθρο 23ο
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης του σωματείου ανατίθεται σε τριμελή
Εξελεγκτική Επιτροπή που υποβάλλει τη σχετική έκθεση στην ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση.
Μέλη της μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη του σωματείου που διατηρούν τα
πολιτικά τους δικαιώματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 24ο
Η ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και
των αναπληρωματικών μελών γίνεται με εκλογές που διεξάγονται κάθε διετία.
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Η οργάνωση και διενέργεια εκλογών γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που
εκλέγεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που αντιστοιχεί στο έτος
διενέργειας εκλογών.
Δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής όσοι είναι υποψήφιοι για το
Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 25ο
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για οποιοδήποτε αξίωμα υποβάλλονται στην
Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως δέκα ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών.
Οι εκλογές διεξάγονται στα γραφεία του σωματείου από την ανατολή μέχρι την δύση
του ήλιου.
Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να παρευρίσκονται στον χώρο των
εκλογών.
Το εκλογικό υλικό μοιράζεται εξίσου στους υποψηφίους σε ποσότητα που κρίνει η
εφορευτική επιτροπή.
Η εφορευτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία κατά μία ώρα
εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο.
Άρθρο 26ο
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου εφόσον έχουν εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.
Η άσκηση ψηφοφορίας είναι μυστική.
Άρθρο 27ο
Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική. Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων
ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το πηλίκο
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αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. όσες φορές χωρεί
το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός
υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο
καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο που είναι υποψήφιος.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή τους
υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί υποψηφίων η Εφορευτική Επιτροπή
καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψηφίους και για όλα τα αξιώματα
θέτοντας τα ονόματα σε αλφαβητική σειρά.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από ένα έως επτά υποψηφίους του ψηφοδελτίου
για το Δ.Σ. και ένα έως τρεις για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Το σημείο της ψήφου είναι σταυρός με μαύρο ή μπλε μελάνι μπροστά ή πίσω από το
όνομα του υποψηφίου.
Άρθρο 28ο
Μετά την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι ψήφοι που πήρε κάθε συνδυασμός
και ο κάθε υποψήφιος.
Ενστάσεις υποβάλλονται σ’όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους
παρευρισκομένους υποψηφίους, που εκδικάζονται αμέσως από την εφορευτική
επιτροπή ή οποία εκδίδει προσωρινή απόφαση.
Η Εφορευτική Επιτροπή δεματοποιεί τα ψηφοδέλτια και τα παραδίδει μαζί με το
πρακτικό στον Πρόεδρο που θα προέλθει από την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε
σώμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 29ο
Το σωματείο διαλύεται:
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι αυτό τον
σκοπό. Σ' αυτή πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά από τα τακτικά μέλη και η
σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων των
παρόντων. Οταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από δύο
μήνες.
2. Αυτοδικαίως όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι (20).
Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου ορίζεται τριμελής εκκαθαριστική επιτροπή
είτε από την Γ.Σ. (1η περίπτωση) είτε από το Δ.Σ. (2η περίπτωση) με σκοπό την
καταγραφή της περιουσίας του σωματείου. Η περιουσία αυτή δεν διανέμεται στα
μέλη του αλλά διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. για την προαγωγή της επιστήμης της
ψυχολογίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30ο
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που
συγκαλείται ειδικά γι αυτό τον σκοπό. Η Συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός από τα τακτικά μέλη του σωματείου και η
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων.
Για την μεταβολή των σκοπών του σωματείου απαιτείται η παρουσία και συναίνεση
όλων των τακτικών μελών.
Άρθρο 31ο
Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ».
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Άρθρο 32ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό καθορίζεται από την Γ.Σ.
σύμφωνα με την νομοθεσία περί σωματείων.
Άρθρο 33ο
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα συζητήθηκε και
εγκρίθηκε στις 10-10-1990 κατ’ άρθρο και στο σύνολό του σε καταστατική Γενική
Συνέλευση από τα μέλη του σωματείου που υπογράφουν παρακάτω σύμφωνα με το
νόμο.
Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο του
Πρωτοδικείου Αθηνών.11

http://panacea.med.uoa.gr Συντάκτης: Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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4. ΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΕΤΡΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑ
4.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ

ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟ

ΣΕ

Σ Τ Η Δ .Δ .

ΑΞΟΝΑ

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο

ΕΥΡΩ

ΤΟΥ

Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ

Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α

Μ ΕΤΡΟΥ
%
Σ υ νο λ ικ ό

%Σ.Κ

% Δ.Δ

%Σ.Κ

% Δ.Δ

5 9 .470.265

6,9

55.068.211

6,4

6,6

2,0

2,5

2,2

Κ όστος
(Σ .Κ .)
Δ η μ ό σ ια
Δ α π ά νη
(Δ .Δ .)
Κ ο ινο τικ ή

4 3 .0 2 5 .0 6 9

78,1

5,0

5,2

1,6

2,0

12.043.142

21,9

1,4

1,4

0,4

0,5

Σ υ μ μ ετ ο χή
(Ε Τ Π Α )
Ε θ νικ ή
Δ η μ ό σ ια
Δ α π ά νη
Ιδ ιω τικ ή

4 .4 0 2 .0 5 4

0,5

0,2

Σ υ μ μ ετ ο χή

Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του μέτρου «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ»
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4.2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ

4.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σχεδιαζόμενη πολιτική για την εφαρμογή των ΤΠΕ στον χώρο της υγείας έχει ως
κύριο στόχο την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την υποστήριξη της
επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στο χώρο της υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, μέσα
από την δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής.
Ειδικότερα,

στόχος του Εθνικού

Συστήματος Υγείας στην Κοινωνία της

Πληροφορίας είναι η οργάνωση, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης
στην πληροφορία και στη γνώση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η προσπάθεια ανάπτυξης της χρήσης εφαρμογών ΤΠΕ στη χώρα μας στο χώρο των
Νοσοκομείων άρχισε με τα ΜΟΠ και συνεχίστηκε με τα έργα του Β' ΚΠΣ. Κεντρικό
σημείο αναφοράς των μέχρι σήμερα δράσεων αποτέλεσε η προσπάθεια για εισαγωγή
πληροφοριακών συστημάτων στα Νοσοκομεία της χώρας. Ειδικότερα σήμερα
ισχύουν τα ακόλουθα:
ο

Το 80% των Νοσοκομείων διαθέτει Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης. Τα
τμήματα όμως αυτά σε πολύ μικρό ποσοστό είναι επαρκώς στελεχωμένα και εν
δυνάμει αποτελούν το βασικό κέντρο ανάπτυξης της πληροφορικής στα
Νοσοκομεία.

ο

Η αναλογία σταθμών εργασίας ανά Νοσοκομείο είναι κατά μέσο όρο 25:1. Η
αναλογία αυτή αυξάνεται κατά πολύ στη περίπτωση των Νοσοκομείων άνω των
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300 κλινών (80:1), ενώ μειώνεται δραματικά για μικρά Νοσοκομεία κάτω των
100 κλινών (6:1).
o

Από το σύνολο των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στα Νοσοκομεία
περίπου το 80 % αφορούν κάλυψη καθαρά διοικητικών λειτουργιών.

o

Το 45% των Νοσοκομείων διαθέτει πλήρη διοικητικό-οικονομικά συστήματα
που αξιοποιούνται παραγωγικά.

o

Ελάχιστα Νοσοκομεία (κάτω του 5%) έχουν εγκατεστημένο πλήρες κύκλωμα
διοικητικών και ιατρικών εφαρμογών.

o

Κανένα Νοσοκομείο δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες e-mail και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο
σύνολο του προσωπικού του. Το 15 % των Νοσοκομείων διαθέτει επίσημη
παρουσία (ιστοσελίδα) στο Διαδίκτυο, είτε συνολικά είτε σε επίπεδο κλινικής. Το
περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις
πληροφοριακό.

Συμπερασματικά, η μέχρι τώρα υπάρχουσα κατάσταση των ΤΠΕ στον χώρο:

o

των νοσοκομείων εστιάζεται κύρια στις διοικητικό-οικονομικές τους λειτουργίες,
ενώ παρατηρείται χαμηλή διείσδυση στο χώρο των ιατρικών υπηρεσιών.
Διαπιστώνεται, επίσης, άνιση κατανομή όσον αφορά στην πληροφοριακή
οργάνωση μεγάλων μονάδων (που συγκεντρώνονται στις αστικές περιοχές) σε
αντίθεση με μικρότερες μονάδες υγείας οι οποίες κύρια υποστηρίζουν ημι
αστικές και αγροτικές περιοχές.

o

των Κέντρων Υγείας της χώρας είναι πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη με μερικές
εξαιρέσεις όπως π.χ. στην περιφέρεια Κρήτης στον νομό Ηρακλείου. Αυτό
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οφείλεται κύρια στο ότι η μέχρι τώρα ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη διοικητική οργάνωση των Νοσοκομείων
της χώρας, στα οποία ανήκε και η διοικητική εποπτεία των Κέντρων Υγείας. Το
ίδιο ισχύει και για τα περιφερειακά ιατρεία της χώρας που ομοίως, παρουσιάζουν
πολύ χαμηλό ποσοστό διείσδυσης τεχνολογιών πληροφορικής.
ο

της πρόνοιας είναι επίσης ανύπαρκτη.

4.2.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ /ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου μέτρου είναι η πληροφοριακή οργάνωση των
μονάδων υγείας - πρόνοιας και των μηχανισμών διοίκησης, η υλοποίηση θεσμικών
και οργανωτικών παρεμβάσεων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του
πολίτη με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και η λειτουργική διασύνδεση
του ΕΣΥ με τους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας.
Το παραπάνω πλαίσιο συμβαδίζει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
αυτή επιβεβαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας για την προώθηση
της πρωτοβουλίας e-Europe. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας στόχο την ενθάρρυνση
της χρήσης του Διαδικτύου τέθηκε ως επιμέρους δράση η αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και του Διαδικτύου στο χώρο της υγείας
από κάθε κράτος μέλος.

Οι στρατηγικοί άξονες που διαμορφώνονται είναι:
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ο

Υποστήριξη της συνέχειας στη φροντίδα υγείας και πρόνοιας σε όλες τις
υπηρεσίες και όλες τις βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας με επίκεντρο
τον εξυπηρετούμενο πολίτη .

ο

Παροχή υπηρεσιών με βάση την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και
αξιολόγηση του αποτελέσματος.

ο

Ορθολογική και ενοποιημένη διαχείριση πόρων υγείας και πρόνοιας.

ο

Προσδιορισμός της σχέσης κόστους-αποτελέσματος σε όλα τα επίπεδα παροχής
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

ο

Ισότητα στη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και βαθμίδες του Εθνικού
Συστήματος Υγείας όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό σημείο
κατοικίας και την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της οικογενείας τους.

ο

Ενίσχυση της θέσης του πολίτη με δυνατότητες καλύτερης πληροφόρησης,
δικαίωμα επιλογής κλπ.

ο

Αξιοποίηση των τεχνολογιών του Διαδικτύου για πληροφόρηση και ασφαλή
ανταλλαγή δεδομένων.

4.2.3. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Η ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του μέτρου προκύπτει τόσο από
τους στόχους της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στο χώρο της Υγείας όσο και από
τους γενικότερους στόχους της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της
Υγείας.
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Το μέτρο στοχεύει στην χρήση των ΤΠΕ για την στήριξη της ευρύτερης στρατηγικής
για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας και την
αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, και συνδέεται άμεσα με την
αναδιοργάνωση της διοίκησης και των δημοσιονομικών στον τομέα της υγείας.
Σκοπός είναι να δημιουργηθεί

ένα πλήρως αναθεωρημένο σύστημα υγείας και

κοινωνικής αλληλεγγύης που να αξιοποιεί τις σύγχρονες ΤΠΕ

Στο πλαίσιο του Μέτρου εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης για πράξεις που αφορούν
στην

εισαγωγή και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση του πολίτη και επαγγελματία υγείας. Τα πληροφοριακά συστήματα που
θα αναπτυχθούν για την παραγωγική λειτουργία τους και με σκοπό την
ολοκληρωμένη

και

αποτελεσματική

εξυπηρέτηση

των

πολιτών

και

των

επαγγελματιών υγείας, απαιτούν ψηφιοποιημένο υλικό (έντυπα, φόρμες, μητρώα,
νομοθεσία, κλπ), με ενδεικτικό περιεχόμενο αξιοποιήσιμα και αναγκαία για τη
διάθεση των εξωστρεφών υπηρεσιών, ιστορικών επιχειρησιακών δεδομένων, τη
κωδικοποίηση, συντήρηση και διάθεση ανάλογων πληροφοριών. Επίσης, θα
δημιουργηθούν δομές στήριξης - υποβοήθησης της μετάβασης των χρηστών στο
ψηφιακό παραγωγικό περιβάλλον καθώς και δομές συλλογής και επεξεργασίας
στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες με σκοπό την
αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση, αξιόπιστου και ασφαλούς ψηφιακού περιεχομένου.

Οι ειδικοί στόχοι για την υγεία και πρόνοια κοινωνική αλληλεγγύη στο πλαίσιο του
Μέτρου ενδεικτικά είναι:
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1.

Η σύνδεση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού σε υποδομές
ιατρικής τηλεματικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.

2.

Η διασύνδεση περιφερειακών και τοπικών κέντρων -

μονάδων υγείας

(συμπεριλαμβάνονται κέντρα σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές
περιοχές) με ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικά σημεία.
3.

Η ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής

4.

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ

5.

Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις μονάδες υγείας στη βάση
συνολικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών

6.

Η ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα
πληροφοριών για τους ασθενείς

7.

Η λειτουργία δομών στήριξης - υποβοήθησης της μετάβασης των επαγγελματιών
υγείας στο ψηφιακό παραγωγικό περιβάλλον καθώς και δομών συλλογής και
επεξεργασίας κρίσιμων ιστορικών επιχειρησιακών δεδομένων για την παροχή
αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

4.2.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι στόχοι εξειδικεύονται στις ακόλουθες ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων:
I.
ο

Υποδομές και συστήματα διάθεσης πληροφοριών
Υποστήριξη της αποκέντρωσης του ΕΣΥ με πληροφοριακά συστήματα για την
παρακολούθηση των δεικτών υγείας και την υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής
με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.
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o

Ολοκλήρωση

της

εισαγωγής

τεχνολογιών

πληροφορικής

(εργαστηριακά

συστήματα, φάκελος ασθενούς κλπ.) στον τομέα της Υγείας ώστε τα συστήματα
παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας να βασίζονται σε επιχειρησιακά
δεδομένα.
o

Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής

o

Εξοπλισμός μονάδων υγείας στη βάση συνολικής προσέγγισης παροχής
υπηρεσιών υγείας.

o

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στοιχείων που αφορούν τη δημόσια υγεία, με
στόχο τη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού και προγραμματισμού
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

o

Δημιουργία δικτυακών πυλών για την υγεία

o

Στήριξη και υποβοήθηση της μετάβασης των χρηστών (επαγγελματιών υγείας &
πολιτών) στο ψηφιακό παραγωγικό περιβάλλον

o

Λειτουργία δομών

συλλογής

και

επεξεργασίας

κρίσιμων

ιστορικών

επιχειρησιακών δεδομένων για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι τη
διασφάλιση εύρυθμης παραγωγικής λειτουργίας για την παροχή αξιόπιστων και
ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη
o

Δημιουργία και λειτουργία σε εθνική ή δια- περιφερειακή κλίμακα κατάλληλων
μηχανισμών πχ. εργαστηρίου (lab) για τη διαπίστωση της λειτουργικότητας
οριζόντιων λύσεων καθώς και των όρων / προϋποθέσεων για τη διατήρηση
δόκιμων και βιώσιμων σχημάτων εφαρμογής προτύπων. Η διαπίστωση
συνίσταται σε ανάπτυξη, δοκιμές και πιλοτική λειτουργία σε αναγνωρισμένους
κρίσιμους παραμέτρους υλοποίησης και λειτουργίας εφαρμογών ΤΠΕ όπως
διαλειτουργικότητα (interoperability) συστημάτων, διαχείρισης ταυτότητας
ασθενών ή επαγγελματιών υγείας (eID), μεθοδολογιών εφαρμογής προτύπων ,
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ζητήματα

διοίκησης

της

αλλαγής,

κα.

σε

τεκμηριωμένα,

θεματικές

προτεραιότητες πχ. ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών (electronic health record) , κα.
II.
o

Δικτύωση και τηλεματικές υπηρεσίες Υγείας
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου για την παροχή πρόσβασης σε
πληροφορίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενίσχυση της διάχυσης της
επιστημονικής γνώσης καθώς και την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πολίτες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές
της χώρας.

o

Λειτουργική διασύνδεση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας με τις
υπηρεσίες υγείας, με στόχο τόσο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων υγείας όσο
και την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για τις συναλλαγές του
δημόσιου συστήματος υγείας με τους πολίτες.

o

Τηλεματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα Υγείας.

o

Πιλοτικές εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής (π.χ. τηλεϊατρική, κατ'οίκον
νοσηλεία), για συγκεκριμένο πληθυσμό, με στόχο τη γενίκευση άριστων
πρακτικών.

III. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ
o

Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τους φορείς πρόνοιας και ψυχικής υγείας για ηλικιωμένους και
ΑΜΕΑ

4.2.5. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ - ΔΕΙΚΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Τ ΙΜ Η

2006

ΒΑΣΗΣ
0

14

968

7.500

Α ρ ιθ μ ό ς Δ .Υ .Π .Ε . μ ε Π λ η ρ ο φ ο ρ ια κ ά σ υ σ τή μ α τα
δ ιο ίκ η σ η ς
Α ρ ιθ μ ό ς σ τα θ μ ώ ν ερ γα σ ία ς σε Δ η μ ό σ ια
Ν ο σ ο κ ο μ εία κ α ι Κ έν τ ρ α Υ γεία ς
Α ρ ιθ μ ό ς Μ ο νά δ ω ν Υ γεία ς π ο υ δ ια σ υ νδ έο ντα ι

0

320

Α ρ ιθ μ ό ς Φ ο ρ έω ν Π ρ ό νο ια ς π ο υ α να π τύ σ σ ο υ ν

0

18

Τ ΙΜ Η

2006

π λ η ρ ο φ ο ρ ια κ ά σ υ σ τ ή μ α τα

Πίνακας 4: Δείκτες Εκροών

ΒΑΣΗΣ
Π ο σ ο σ τ ό Δ η μ ό σ ιω ν Ν ο σ ο κ ο μ είω ν π ου

22%

50%

0

50%

εξο π λ ίζο ντα ι
Π ο σ ο σ τ ό Κ έντρ ω ν Υ γεία ς π ο υ δ ια σ υ νδ έο ντα ι
Α ρ ιθ μ ό ς Η /Υ φ ο ρ έω ν υ γεία ς σε σ χέσ η μ ε τους

5%

40%

0

50%

ερ γα ζό μ ενο υ ς *
Π ο σ ο σ τ ό Κ έντρ ω ν Υ γεία ς κ α ι Μ ο νά δ ω ν Υ γεία ς
π ο υ εξο π λ ίζο ντα ι

Πίνακας 5: Δείκτες Αποτελέσματος

4.2.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
* Με τον όρο εργαζόμενοι νοείται ο αριθμός των εν δυνάμει χρηστών των πληροφοριακών
συστημάτων
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Η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στην ενημέρωση των προβλεπόμενων κατηγοριών
τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και τους πληροφορεί για τις δυνατότητες
χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την φύση των δράσεων που
δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες
αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κ.Π.Σ. και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης πράξεων

του

Μέτρου.
Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και
αυτών του Ε.Π. ΚτΠ. αποτελεί βασική επιδίωξη της Διαχειριστικής Αρχής σε όλα τα
στάδια εφαρμογής.
Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή, πρέπει
να συνοδεύονται από πλήρως συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου του Γ’ Κ.Π.Σ.,
σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του Πυρήνα του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΟΙΚΟ. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών
διαδικασιών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» καθιστά απαραίτητη
την ηλεκτρονική

Υποβολή

Τεχνικών Δελτίων,

Συμβάσεων, Μηνιαίων και

Τριμηνιαίων Δελτίων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.
Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία εκπονούν Επιχειρησιακά Σχέδια για το διάστημα
εφαρμογής του Ε.Π. ΚτΠ,., και αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα
στάδια εφαρμογής του
Οι προτάσεις και εντάξεις των πράξεων στο Μέτρο θα γίνονται με βάση το
επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του φορέα πρότασης. Τα Επιχειρησιακά
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Σχέδια και οι πιθανές τροποποιήσεις τους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΚτΠ».
Οι 13 Περιφέρειες εκπονούν τα δικά τους Επιχειρησιακά Σχέδια για τη διάρκεια
εφαρμογής του Ε.Π. ΚτΠ. Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην Περιφερειακή
διάσταση της ανάπτυξης του Τομέα, και για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να
λαμβάνεται υπόψη σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής ο περιφερειακός σχεδιασμός και
τα επικαιροποιημένα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών στο πεδίο των δράσεων
του Ε.Π. ΚτΠ.
Η αξιολόγηση των πράξεων θα γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την ένταξη των πράξεων θα λαμβάνονται υπόψη
και οι γνώμες των εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, του Υπουργείου
που έχει την ευθύνη συντονισμού για το διαρθρωτικό ταμείο που συνεισφέρει στο
παρόν Μέτρο, και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων ανάλογα με τη φύση και το
είδος της πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1γ του νόμου 2860 / 2000,
για τις πράξεις που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
του ΥΠΕΣ.
Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων είναι σε κάθε περίπτωση αυτές τις
οποίες ο τελικός δικαιούχος δύναται να ακολουθήσει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο που τον διέπει (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.),
με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον
ανταγωνισμό.
Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εκ των υστέρων αξιολόγηση των
έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
σύμφωνα με τον κανονισμό και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δυνατότητα από το Μέτρο, μπορεί να ανατίθεται
από τη Διαχειριστική Αρχή η διαχείριση ομάδων δράσεων σε Ενδιάμεσους Φορείς,
που επιλέγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικούς όρους ή / και
προϋποθέσεις που θα θέσει η Διαχειριστική Αρχή, καθώς και στην ΚτΠ Α.Ε.
Ειδικότερα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η προετοιμασία και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για τη χρήση των ΤΠΕ
στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας, η συγκρότηση μηχανισμών διοίκησηςπαρακολούθησης, η εκτέλεση των έργων μέσω της ΚτΠ ΑΕ, η δημιουργία πλαισίων
και προτύπων λειτουργίας, ο καθορισμός ενιαίων προδιαγραφών για τα συστήματα
πληροφορικής, κ.λπ.
Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.’ όπως
αυτές προβλέπονται στο Ν. 2860/2000 για τη Διαχείριση του Γ' Κ.Π.Σ., μπορεί να
γίνεται χρήση των υπηρεσιών της για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων του
Μέτρου. Επίσης θα αξιοποιηθούν και οι υπηρεσίες του «Παρατηρητηρίου για την
ΚτΠ».12

12 www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/956C3F23-C2FA.../3f_METRO_2_6.doc Σ υντάκτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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4.3.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.3.1. ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Τίτλος

Προμήθεια συστημάτων τηλεϊατρικής

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Διάρκεια εκτέλεσης

11/2007 - 03/2008

Προϋπολογισμός

69.879,45€

Πίνακας 6: Οικονομικά στοιχεία για την ανάπτυξη τηλεϊατρικής στη Ρόδο

Το έργο «Προμήθεια συστημάτων τηλεϊατρικής» αποτελεί μία πρωτοβουλία της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υλοποιείται στα πλαίσια του Π.Κ.Π. Interreg IIIA
Ελλάδα - Κύπρος 2000-2006 και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το
Διαρθρωτικό Ταμείο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ» και
25% από Εθνικούς πόρους.Με την υλοποίηση του έργου στο Νομό Δωδεκανήσων
γίνεται εφικτή η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία του ασθενούς του κάθε
απομακρυσμένου νησιού με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Δίνεται λοιπόν η
δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης στην υγεία του ασθενούς, καταργώντας
πρότερους γεωγραφικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Το σύστημα της VIDAVO
δίνει τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος και σπιρομέτρησης και
αποστολής των εξετάσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Παράλληλα, οι καταγεγραμμένες εξετάσεις
αποστέλλονται στο T.E.H του Γενικού Νοσοκομείου μέσω Internet, όπου
αξιολογούνται από εξειδικευμένο ιατρό. Εναλλακτικά, τα δεδομένα μπορούν να
αποστέλλονται απευθείας στο Νοσοκομείο μέσω τηλεφώνου. Δύο επιλεγμένα ιατρεία
έχουν επιπροσθέτως τη δυνατότητα αποστολής ακτινογραφίας και επικοινωνίας με το
νοσοκομείο μέσω video κλήσης.Το σύστημα δίνει επίσης τη δυνατότητα e-learning
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με προβολή εικόνας από το χειρουργείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκπαίδευσης.

Εικόνα 27: Τα ιατρεία που επιλέχθηκαν για το έργο είναι στην Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκη, Σύμη, Τήλο,
Καστελόριζο και Έμπωνα (Ρόδου)13

4.3.2. ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος

Τίτλος

Τηλεματικής
Πρόγραμμα

Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA /
CARDS Ελλάδα - Αλβανία

Φορέας Χρηματοδότησης

INTERREG IIIA

Διάρκεια εκτέλεσης

3/10/2008 - 31/12/2008

Προϋπολογισμός

140.000,00€

Πίνακας 7: Οικονομικά στοιχεία για την ανάπτυξη τηλεϊατρικής στη Φλώρινα

Το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος
τηλεματικής για την παράλληλη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του Γενικού

13 http://www.vidavo.gr/rodos.html Άρθρα που δημοσίευσε η εταιρία Υίάονο
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Νοσοκομείου Φλώρινας και επτά περιφερειακών σημείων του Νομού. Προκειμένου
να επιτευχθεί η διασύνδεση των προαναφερόμενων σημείων έχει εγκατασταθεί στο
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ένας κεντρικός σταθμός επικοινωνίας. Ο κεντρικός
σταθμός επικοινωνίας περιλαμβάνει την κεντρική βάση δεδομένων, όπου θα
συλλέγονται μέσω TCP/IP, θα ελέγχονται για την ποιότητά τους και θα
αποθηκεύονται οι μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων των ασθενών, οι οποίες θα
αποστέλλονται ασύρματα από τα απομακρυσμένα σημεία, ήτοι τα περιφερειακά
ιατρεία.
Στα απομακρυσμένα σημεία το νοσηλευτικό / ιατρικό προσωπικό θα καταγράφει το
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ή/και μέτρηση της βίαιης εκπνοής (FVC) ασθενών με
καρδιακές και πνευμονολογικές παθήσεις αντιστοίχως στην κατάλληλη συσκευή. Εν
συνεχεία οι μετρήσεις αποστέλλονται ασύρματα στον κεντρικό σταθμό server. To
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου θα μελετά τις καταγραφές
μέσω Internet με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 24 ώρες.

Εικόνα 28: Η αμφίδρομη επικοινωνία γενικού ιατρού (περιφερειακό σημείο) και ειδικού (Γ.Ν.
Φλώρινας)14

4.3.3. ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

14 http://www.vidavo.gr/florina.html Άρθρα που δημοσίευσε η εταιρία Vidavo
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Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών κέντρου

Τίτλος

Διαχείρισης Πρόνοιας του Δήμου Τρικκαίων και
υποδομών περιφερειακών μονάδων
παρακολούθησης και υποστήριξης ευπαθών
ομάδων με λειτουργία κέντρου τηλε-πρόνοιας
Πρόγραμμα
Διάρκεια εκτέλεσης
Προϋπολογισμός

Ε.Π. ΚτΠ (Μέτρο 2.4)
09/2006 - 09/2007
87.524,68 €

Πίνακας 8: Οικονομικά στοιχεία για την ανάπτυξη τηλε-πρόνοιας στα Τρίκαλα

Το έργο στόχευε στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών σε ένα μη
κερδοσκοπικό οργανισμό όπως είναι ο Δήμος Τρικκαίων, με τις οποίες ανέπτυξε κατ'
αρχήν πιλοτικά και στη συνέχεια πιο ώριμα και σε μεγαλύτερη κλίμακα, δράσεις για
την υποστήριξη ομάδων πολιτών που έχουν ανάγκη και συγκεκριμένα:
ΐ.

Τους ηλικιωμένους, πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα πολιτών, που αυξάνει
διαρκώς με το πέρασμα των χρόνων και παρατηρούνται οργανωμένες δράσεις σε
όλη την Ευρώπη, για την αποτελεσματική και οικονομική υποστήριξή τους.

ΐΐ. Άτομα με ειδικές ανάγκες, που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και κινδυνεύουν
με αποκλεισμό
ΐΐΐ. Άτομα με χρόνιες παθήσεις, τα οποία δυσκολεύονται στις μετακινήσεις τους,
έχουν την ανάγκη της παρακολούθησης από αξιόπιστο προσωπικό και
κινδυνεύουν από αποκλεισμό
Ειδικότερα οι επιμέρους δράσεις του έργου περιελάμβαναν:
ΐ.

Δημιουργία

κέντρου

Τηλε-πρόνοιας

με

στόχο

την

παρακολούθηση,

επικοινωνία και υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου Τρικκαίων. Το
κέντρο που δημιουργήθηκε, στεγάζεται σε χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο
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Τρικκαίων για το σκοπό αυτό και είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες υποδομές
ΤΠΕ. Το κέντρο στελεχώνεται από επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη
(ψυχολόγο και νοσηλευτή) και εποπτεύεται εκτός από το Δήμο Τρικκαίων, από τη
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας (Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Τ) του Δήμου
Τρικκαίων, που είναι υπεύθυνη για τις αντίστοιχες δράσεις του Δήμου. Στο
κέντρο έχει εγκατασταθεί σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των πολιτών και
ηλεκτρονικού φακέλου «ευπαθούς» προσώπου.
ii. Λειτουργία Κέντρου Τηλε-πρόνοιας για τις ευπαθείς ομάδες, με προσωπικό
υποστήριξης από απόσταση των πολιτών που εποπτεύονται από το κέντρο.
Για τη λειτουργία του δικτύου έχουν διατεθεί από το Δήμο Τρικκαίων συσκευές
τηλε-πρόνοιας της εταιρία μας (καρδιογράφος, σπιρόμετρο και πιεσόμετρο), στα
άτομα-μέλη των ευπαθών ομάδων, που υπέβαλλαν αίτηση και επελέγησαν από το
Δήμο Τρικκαίων για να υποστηρίζονται από το κέντρο τηλε-πρόνοιας. Μετά την
πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών οι συσκευές θα διατίθενται σε
άλλους πολίτες, που θα έχουν υποβάλει αίτηση στο κέντρο τηλε-πρόνοιας.
iii. Δίκτυο τηλεματικής, που περιλαμβάνει τηλεφωνικό κέντρο στο κέντρο τηλεπρόνοιας και περιφερειακές συσκευές επικοινωνίας για τους πολίτες (telecare
devices), αλλά και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, για την παρακολούθηση
των εμπλεκόμενων στο έργο πολιτών και τη μεταβίβαση κλήσεων άμεσης
ανάγκης
iv. Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με σύστημα πληροφορικής στο Νομαρχιακό
Νοσοκομείο Τρικάλων για τη μεταβίβαση κλήσεων περιστατικών εκτάκτου
ανάγκης.15

15 http://www.vidavo.gr/e_trikala.html Άρθρα που δημοσίευσε η εταιρία Vidavo
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και τη ραγδαία
εξελίξει της τεχνολογίας, δεν μπορούσε να μην επιφέρει αλλαγές και στο τομέα της
Υγείας.
Με τη παρούσα εργασία διαφαίνεται η επίδραση της τεχνολογίας στην Υγεία, με την
Τηλεϊατρική η οποία αποτελεί τη Ιατρική από απόσταση με τη βοήθεια των
Τηλεπικοινωνιών

και

συστημάτων

Πληροφορικής,

όπως

επίσης

και

τα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και το προγράμματα υλοποίησης.

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε η επεξήγηση της Τηλεϊατρικής και παρουσιάστηκε
ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος είναι κατάλληλος για τηλεματικές εφαρμογές στην
υγεία.

Στο δεύτερο

κεφάλαιο έγινε μια χρονική αναδρομή της νεότερης ιστορίας της

τηλεϊατρικής στην Ελλάδα από το 1989 έως το 2001.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε το Ελληνικό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, το
Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών παίζει το σημαντικότερο
ρόλο, λόγο του ότι αποτελεί το κέντρο του δικτύου της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα με
το οποίο διασυνδέονται τα Κέντρα Υγείας που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Στη συνέχεια αναλύθηκε το καταστατικό της Ελληνική Εταιρείας
Τηλεϊατρικής η οποία ιδρύθηκε από το Πανελλαδικό Σωματείο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο διαφαίνεται το Μέτρο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
που περιγράφει τη Δημόσια και Ιδιωτική δαπάνη, το στόχο που είναι, η αξιοποίηση
της σύγχρονης τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης
στο χώρο της υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρονται τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία τριών περιοχών της Ελλάδας στα οποία εφαρμόζετε η
Τηλεϊατρική με ουσιαστική συμμετοχή τον Τρικάλων με τη τηλε - πρόνοια που
προσφέρει βοήθεια σε ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα με χρόνιες
παθήσεις κλπ.
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