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Πόσο

«πρώτης γραµµής»

είναι η υιοθέτηση λύσεων

τηλεµατικής;



Τηλεµατική

ιατρική και νοσηλευτική

Σηµαίνει τη χρήση:
� τεχνολογιών

�τηλεπικοινωνιών και

� πληροφοριών

για την παροχή υπηρεσιών υγείας, 
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται:

� οι επαγγελµατίες υγείας

� οι ασθενείς

� οι φάκελοι πληροφοριών υγείας και

� ο εξοπλισµός.



Τι οδήγησε στην ανάπτυξη της

τηλεµατικής;

• Κοινωνικές ανάγκες-
απαιτήσεις

• Οικονοµικές ανάγκες-
απαιτήσεις

• ∆υνατότητες



Εφαρµογές/υπηρεσίες

• Τηλεσυµβουλευτική

• Τηλεδιάγνωση

• Τηλεπαρακολούθηση

• Τηλεφροντίδα

• Τηλεκπαίδευση/κλινική συνεδρίαση από

απόσταση

• Συνεργατική διάγνωση



Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας

• Νοείται το σύστηµα παροχής υπηρεσιών
φροντίδα υγείας, που εξασφαλίζει την
ισότιµη πρόσβαση όλου του πληθυσµού, 
σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο και
αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, 
προαγωγή, αποκατάσταση και
ενδυνάµωση της υγείας, µε την παροχή
πιστοποιηµένων υπηρεσιών υγείας, 
εξετάσεων και φαρµάκων και την
υιοθέτηση κοινών κανόνων πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας.



• Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες

• Φροντίδα και παρακολούθηση ασθενών µετά την έξοδό

τους από το νοσοκοµείο

• Υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι

(κοινοτική νοσηλευτική)

• Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

• Την επείγουσα µεταφορά ασθενών µέσω του ΕΚΑΒ ή

άλλων µέσων

• ∆ηµόσια υγεία : πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη

• Την παροχή από απόσταση ιατρικών συµβουλών και

υπηρεσιών µε την χρήση προηγµένων τεχνολογιών και

υποδοµών

• Την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας

• Την παροχή υπηρεσιών οικογενειακού

προγραµµατισµού



Κρίσιµα θέµατα για µια

επιτυχηµένη υλοποίηση είναι:
� Η βαθιά ανάλυση των απαιτήσεων τα των χρηστών η

οποία θα βελτιώσει την αποδοχή των χρηστών

� ∆έσµευση του οργανισµού και των διοικητικών αρχών

υγείας για το ακολουθούµενο σχέδιο ανάπτυξης του

συστήµατος

� Σχεδίαση επικεντρωµένη στο χρήστη (π.χ. φιλικές

διεπαφές χρήστη)

� Υποκίνηση των χρηστών (επαγγελµατιών υγείας αλλά

και ασθενών)

� Παροχή εργαλείων για την κατάλληλη εκπαίδευση των

χρηστών

� Ελαχιστοποίηση φόρτου εργασίας (π.χ. αυτοµατοποίηση
διαδικασιών )



Ο Ρόλος της αυτοδιοίκησης

�Ανάληψη πρωτοβουλιών µε σκοπό την

ανάπτυξη της τηλεµατικής στο χώρο της ΠΦΥ και

της πρόληψης

�Ηγετικό και συντονιστικό ρόλο τόσο µεταξύ

των βαθµών της αυτοδιοίκησης όσο και µεταξύ

των φορέων µε σκοπό την διάχυση της ιατρικής-
νοσηλευτικής γνώσης αλλά και της

πληροφορικής σε όλους τους εµπλεκόµενους

�∆ηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος ΠΦΥ-
Κοινοτικής φροντίδας-κατ’ οίκον φροντίδας-
πρόληψης µε αξιοποίηση της τηλεµατικής



Πιθανά οφέλη υπηρεσιών

υγείας τηλεµατικής

• Βελτίωση ποιότητας παρεχοµένων

υπηρεσιών

• Ταχύτερη παροχή συµβουλών, 
διαγνώσεων

• Ευκολία πρόσβασης στη γνώση

• Μείωση κόστους παρεχοµένων

υπηρεσιών



αντιρρήσεις

�Ενοχοποίηση νέων

τεχνολογιών για µεγάλη αύξηση

δαπανών υγείας

�Απώλεια ανθρωποκεντρικού

και ολιστικού χαρακτήρα της

υγείας





1. Επιτακτική ανάγκη υιοθέτηση λύσεων τηλεµατικής

2. Οι προσπάθειες που έγιναν µέχρι σήµερα ήταν πιλοτικές
3. Χάραξη στρατηγικής σε επίπεδο αυτοδιοίκησης µε ανάληψη ηγετικού και
συνεργατικού ρόλου αυτής

4. Αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης

5. Τηλεµατική µπορεί να αποτελέσει το όχηµα για την υλοποίηση

ολοκληρωµένων προγραµµάτων ΠΦΥ –ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ στα νησιά του νότιου Αιγαίου

6. Με την εφαρµογή σωστά σχεδιασµένων συστηµάτων τηλεµατικής γίνεται καλύτερη

διαχείριση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού στην υγεία σε αυτή την

περίοδο οικονοµικής κρίσης

7. Προσέγγιση της αρχής της ισότιµης πρόσβασης των νησιωτών σε επιστήµονες µε
εξειδικευµένη γνώση

8. Μείωση του αισθήµατος ανασφάλειας και αποµόνωσης των νησιωτών και τουριστών

9. Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης
10.Ελαχιστοποίηση άσκοπων µετακινήσεων που συνεπάγεται µείωση κόστους

11.Ποιοτικότερη απάντηση συστήµατος υγείας σε επείγοντα συµβάντα και

διάσωση ανθρώπινων ζωών

12.∆ιευκόλυνση και αναβάθµιση συνεχιζόµενης εκπαίδευσης λειτουργών υγείας

13.Συµπαράσταση στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο κέντρο υγείας
14.Εκσυγχρονισµός του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και υπηρεσιών


