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1.1 Ορισμός 
 
Ο όρος «Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα» (ΝΠΣ) αντιστοιχεί στον 
αγγλικό όρο «Hospital Information System» (HIS). Ένα νοσοκομειακό 
πληροφορικό σύστημα είναι ένα πολυδιάστατο πληροφορικό σύστημα που 
σκοπό έχει την ομαλή ολοκλήρωση της διοικητικής (διαχειριστικής), οικο-
νομικής (χρηματοοικονομικής) και κλινικής διάστασης ενός νοσοκομείου. 
Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται είναι «Κλινικό Πληροφορικό Σύστη-
μα» (ΚΠΣ) σε αντιστοιχία με τον αγγλικό όρο «Clinical Information 
System» (CIS). Οι δύο αυτοί όροι έχουν παρεμφερή σημασία αλλά ο δεύτε-
ρος από αυτούς (ΚΠΣ) χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση 
στην κλινική διάσταση του συστήματος, δηλαδή στον προσανατολισμό του 
συστήματος σε δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς και την κλινική 
τους κατάστασή. 

Η διοικητική (διαχειριστική) διάσταση ενός ΝΠΣ έχει σκοπό: 

 τη διατήρηση δεδομένων σχετικά με τη στελέχωση (επάνδρωση) των 
τμημάτων του νοσοκομείου (ή του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υ-
γείας), 

 την παροχή πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων για επενδύσεις και α-
νάπτυξη του οργανισμού (π.χ. αγορά νέου ιατρικού εξοπλισμού ή δη-
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μιουργία μιας νέας μονάδας που διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας), 

 την υποστήριξη του χρονοπρογραμματισμού για την υλοποίηση των α-
ποφάσεων που λαμβάνονται, 

 την παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων στους εποπτεύοντες (συνήθως 
κρατικούς) οργανισμούς 

Η οικονομική (χρηματοοικονομική) διάσταση ενός ΝΠΣ έχει σκοπό: 

 τη διατήρηση απογραφικών δεδομένων ασθενών, 
 την τιμολόγηση ασθενών και ασφαλιστικών φορέων, 
 τη διαχείριση στοιχείων συνταγογράφησης, 
 τη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού (παραγγελίες φαρμάκων, ανά-

λωση φαρμάκων, κλπ), 
 τη Λογιστική παρακολούθηση του οργανισμού (Έσοδα/Έξοδα, Ενημέ-

ρωση λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, …), 
 την Οικονομική Παρακολούθηση του Οργανισμού (Έκδοση Ισολογι-

σμού, σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού, …), 
 τη Διαχείριση αποθηκών και προμηθειών (τροφίμων, υγειονομικού υλι-

κού, …), 
 την παρακολούθηση και συντήρηση εξοπλισμού. 

Η κλινική διάσταση ενός ΝΠΣ έχει σκοπό: 

 την ενημέρωση και διατήρηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέ-
λου ασθενούς (ΗΦΑ, electronic patient record – EPR, electronic 
healthcare record – EHR, computer patient record – CPR), 

 την παρακολούθηση και (αυτόματη όπου αυτό είναι εφικτό) ένταξη 
στον ΗΦΑ κλινικών δεδομένων (που προέρχονται από μηχανήματα πα-
ρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών), εργαστηριακών δεδομένων (που 
προέρχονται από εργαστηριακά πληροφορικά συστήματα) και ραδιολο-
γικών δεδομένων (που προέρχονται από αντίστοιχα διαγνωστικά/ θερα-
πευτικά συστήματα).  

 
1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ 
 
Η απόφαση για την εισαγωγή νέων συστημάτων και κατ’ επέκταση η οικο-
νομική επιβάρυνση που απαιτείται θα πρέπει να δικαιολογείται και να συ-
νεπάγεται άλλα οικονομικά ή/και ποιοτικά οφέλη για τον οργανισμό που 
λαμβάνει την απόφαση. Το ίδιο, προφανώς, ισχύει και για ένα οργανισμό 
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παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομείο). Τα επόμενα είναι ορισμένα (τα 
κυριότερα) οφέλη από την εισαγωγή νοσοκομειακών πληροφορικών συ-
στημάτων σε έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας: 

 αύξηση του χρόνου που το νοσηλευτικό προσωπικό αφιερώνει στους 
ασθενείς, 

 αυξημένη αλλά και ασφαλέστερη (μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έ-
χουν) πρόσβαση στην πληροφορία, 

 βελτιωμένη ποιότητα τεκμηρίωσης (καταγραφής πληροφορίας) σε προ-
τυποποιημένες μορφές και όχι σε ασύνδετα και χειρόγραφα έντυπα, 

 βελτιωμένη ποιότητα στη φροντίδα του ασθενή (για παράδειγμα μια 
διασταυρούμενη αναφορά με τις εξετάσεις στις οριζόντιες γραμμές και 
τις εξετάσεις σε διαδοχικές ημερομηνίες στις κατακόρυφες στήλες δίνει 
μια συνοπτική και ξεκάθαρη εικόνα της πορείας του ασθενή και επιτρέ-
πει στο θεράποντα ιατρό να προβεί σε αμεσότερα και ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα), 

 αυξημένη παραγωγικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού, 
 αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας και ηλεκτρονικής μεταφοράς δε-

δομένων, 
 μείωση του μέσου χρόνου παραμονής των ασθενών, 
 μείωση σε λάθη και παραλήψεις, 
 μείωση σε λάθη εφαρμογής της φαρμακευτικής αγωγής, 
 μειωμένα κόστη για το νοσοκομείο, 
 αύξηση της ικανοποίησης από την εκτέλεση του νοσηλευτικού λειτουρ-

γήματος, 
 συμβατότητα με κανονιστικές διατάξεις (καθώς αυτές ενσωματώνονται 

– κατά τη σχεδίαση του ΝΠΣ – και ακολουθούνται απαρέγκλιτα χωρίς 
δυνατότητα παραβίασής τους), 

 ανάπτυξη κοινόχρηστης κλινικής βάσης δεδομένων, 
 βελτίωση της αντίληψης (αποδοχής) που έχουν οι ασθενείς για τη φρο-

ντίδα υγείας που τους παρέχεται, 
 αυξημένη δυνατότητα καταγραφής και ανάκλησης στοιχείων στον/από 

το φάκελο του ασθενή, 
 βελτιωμένη δυνατότητα αξιοποίησης προσωπικού, 
 βελτιωμένη εικόνα του νοσοκομείου στους τρίτους. 
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1.3 Υποσυστήματα του ΝΠΣ 
 
1.3.1 Υποσύστημα παρακολούθησης ασθενών 
 
Αυτοματοποιεί τη λειτουργία του γραφείου κίνησης ασθενών και του λογι-
στηρίου ασθενών. Συγκεκριμένα: 

 Επιτρέπει τη διαχείριση της λίστας αναμονής και την κλήση ασθενών 
για εισαγωγή, 

 Επιτρέπει την παρακολούθηση των εσωτερικών ασθενών από την εισα-
γωγή τους ως την εξαγωγή τους (Admission, Discharge, Transfer – 
ADT), 

 Επιτρέπει την παρακολούθηση της πληρότητας του νοσοκομείου και τη 
διαθεσιμότητα των κλινών, 

 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των υπηρεσιών υγείας που έχουν παρασχεθεί 
και προσδιορίζει τις ανάλογες χρεώσεις (ανά επεισόδιο ασθενούς), 

 Επιμερίζει τις παραπάνω χρεώσεις στους υπόχρεους (ασθενείς και α-
σφαλιστικούς φορείς), 

 Τιμολογεί τους ασθενείς, 
 Διαβιβάζει τα στοιχεία χρεώσεων των ασφαλιστικών φορέων στο τμήμα 

εκκαθάρισης (Υποσύστημα τιμολόγησης ασφαλιστικών φορέων), 
 Εκδίδει πιστοποιητικά για τους νοσηλευθέντες ασθενείς, 
 Εκδίδει καταστάσεις για την αναλυτική δραστηριότητα του νοσοκομεί-

ου, 
 Εκδίδει τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υποχρεούται η Διοίκηση (Διοι-

κητική Υπηρεσία) του νοσοκομείου να υποβάλει στους εποπτικούς ορ-
γανισμούς (π.χ. ποσοστό περιστατικών ανά ασθένεια για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, ποσοστό ανδρών/γυναικών που νοσηλεύθηκαν για συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο, αριθμό γεννήσεων, ποσοστό γεννήσεων 
ανά φύλλο, ημέρες νοσηλείας ασθενών ανά μονάδα και θέση, κλπ). 

 
1.3.2 Υποσύστημα εξωτερικών ιατρείων 
 
Αυτοματοποιεί τη λειτουργία της γραμματείας εξωτερικών ιατρείων και του 
ταμείου εξωτερικών ιατρείων με κυριότερο έργο τη διαχείριση των ραντε-
βού εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων και τη διαχείριση των εκτά-
κτων εξωτερικών ιατρείων. Συγκεκριμένα: 
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 Εκδίδει καταστάσεις για τα προγραμματισμένα ραντεβού εξωτερικών 
ασθενών, 

 Επιτρέπει τον προγραμματισμό νέων ραντεβού, 
 Διατηρεί στοιχεία εξωτερικών ασθενών, 
 Τιμολογεί τις επισκέψεις εξωτερικών ασθενών, 
 Τιμολογεί τις εξετάσεις και τις ιατρικές πράξεις εξωτερικών ασθενών, 
 Επιμερίζει τις παραπάνω χρεώσεις στους υπόχρεους (εξωτερικούς ασθε-

νείς και ασφαλιστικούς φορείς), 
 Διαβιβάζει τα στοιχεία χρεώσεων (εκ των επισκέψεων, εξετάσεων και 

ιατρικών πράξεων των εξωτερικών ασθενών) που επιμερίζονται στους 
ασφαλιστικούς φορείς στο τμήμα εκκαθάρισης (Υποσύστημα τιμολόγη-
σης ασφαλιστικών φορέων), 

 Εκδίδει καταστάσεις και στατιστικά στοιχεία για τις επισκέψεις (ραντε-
βού) εξωτερικών ασθενών, 

 Διαχειρίζεται τις έκτακτες εισαγωγές και ενημερώνει το υποσύστημα 
παρακολούθησης ασθενών, 

 Διαχειρίζεται τα επείγοντα περιστατικά (τις ημέρες εφημερίας του νο-
σοκομείου) όπου ταυτοποιεί τους ασθενείς ή καταχωρεί τα βασικά στοι-
χεία τους και επιτρέπει την παραγγελία εξετάσεων. 

 
1.3.3 Υποσύστημα Ιατρικής φροντίδας 
 
Το υποσύστημα Ιατρικής φροντίδας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο υποσύ-
στημα. Μαζί με τις Ιατρικές εντολές και τη Νοσηλευτική φροντίδα συνθέ-
τουν το υποσύστημα του Ιατρικού φακέλου. Οι δυνατότητες της Ιατρικής 
φροντίδας είναι: 

 Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των θεραπόντων ιατρών, 
 Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των κρίσιμων παραγόντων της υ-

γείας του ασθενή, 
 Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής και ανάκλησης του ατομικού ιστο-

ρικού (δηλαδή των συνηθειών διαβίωσης, των νόσων που έχει προ-
σβληθεί στο παρελθόν και των επεμβάσεων που έχει υποβληθεί στο πα-
ρελθόν) και του οικογενειακού ιστορικού του ασθενή (δηλαδή των νό-
σων που έχουν προσβληθεί και των επεμβάσεων στις οποίες έχουν υπο-
βληθεί οι πλησιέστεροι συγγενείς του), 
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 Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής και ανάκλησης των συμπτωμάτων, 
των κλινικών σημείων και των διαγνώσεων του ασθενή για το τρέχον 
(υπό εξέλιξη) επεισόδιο, 

 Παρέχει επιπλέον εξειδικευμένες δυνατότητες αναλόγως της κλινικής 
(π.χ. προεγχειρητικής ετοιμασίας ασθενή, μετεγχειρητικής εξέλιξης α-
σθενή και πρακτικού επέμβασης σε περίπτωση χειρουργικής κλινικής, 
μαιευτικό ιστορικό, φύλλο παρακολούθησης τοκετού, πορεία λοχείας 
και βαθμολόγηση apgar σε περίπτωση μαιευτικής κλινικής, κλπ). 

 
1.3.4 Υποσύστημα Ιατρικών εντολών 
 
Το υποσύστημα Ιατρικών εντολών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο υποσύστη-
μα. Μαζί με την Ιατρική φροντίδα και τη Νοσηλευτική φροντίδα συνθέτουν 
το υποσύστημα του Ιατρικού φακέλου. Οι δυνατότητες των Ιατρικών εντο-
λών είναι: 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής εντολών για εργαστηριακές εξε-
τάσεις και ανάγνωσης (παρακολούθησης) των αποτελεσμάτων από την 
πραγματοποίηση των εξετάσεων, 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής εντολών για ακτινολογικές διαδι-
κασίες (εξετάσεις) και ανάγνωσης (παρακολούθησης) των αποτελεσμά-
των από την πραγματοποίηση των ακτινολογικών διαδικασιών, 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής εντολών φαρμακευτικής αγωγής 
(φαρμακευτικού σχήματος, ατομικό συνταγολόγιο), 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής εντολών προς νοσηλευτικό προ-
σωπικό, όπως είναι εντολές για παρακολούθηση και καταγραφή ζωτι-
κών λειτουργιών και εντολές για εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων, 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής εντολών διατροφής (αιτούμενη 
δίαιτα), 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής εντολών προς τράπεζα αίματος 
(αίτηση μεταγγίσεως αίματος) και παρακολούθησης των μεταγγίσεων. 

 
1.3.5 Υποσύστημα Νοσηλευτικής φροντίδας 
 
Το υποσύστημα Νοσηλευτικής φροντίδας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο υπο-
σύστημα. Μαζί με την Ιατρική φροντίδα και τις Ιατρικές εντολές συνθέτουν 
το υποσύστημα του Ιατρικού φακέλου. Οι δυνατότητες της Νοσηλευτικής 
φροντίδας είναι: 
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 καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών, 
 ανάκληση των εντολών για νοσηλευτικές πράξεις προκειμένου να τις 

πραγματοποιήσουν, 
 έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων για λήψη δείγματος από τους 

ασθενείς, 
 ανάκληση των εντολών για ακτινολογικές διαδικασίες προκειμένου να 

καθοδηγήσουν τους ασθενείς και να πραγματοποιήσουν την προετοιμα-
σία αυτών (όταν απαιτείται), 

 ανάκληση εντολών φαρμακευτικής αγωγής προκειμένου να την εφαρ-
μόσουν στους ασθενείς, 

 ανάκληση εντολών διατροφής προκειμένου να επαληθεύσουν την κα-
ταλληλότητα των γευμάτων των ασθενών. 

 
1.3.6 Υποσύστημα Φαρμακείου 
 
Το υποσύστημα του Φαρμακείου αυτοματοποιεί τη διαχείριση του φαρμα-
κείου ενός οργανισμού παροχής υγείας. Συγκεκριμένα: 

 Παρέχει τη δυνατότητα συντήρησης αρχείου φαρμάκων και δραστικών 
ουσιών (μητρώο φαρμάκων), 

 Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων φαρμάκων 
(αποθήκη φαρμάκων), 

 Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αναπαραγγελίας, σε περίπτωση μεί-
ωσης των αποθεμάτων φαρμάκου κάτω από το επιτρεπόμενο όριο (πο-
σότητα) ασφαλείας, 

 Παρέχει τη δυνατότητα παραγγελίας φαρμάκων προς προμηθευτές, 
 Επιτρέπει την πίστωση της αποθήκης του φαρμακείου και της χρέωσης 

των ασθενών, σε εφαρμογή των ατομικών συνταγολογίων, 
 Επιτρέπει την πίστωση της αποθήκης του φαρμακείου και της χρέωσης 

των κλινικών τμημάτων, σε εφαρμογή των γενικών συνταγολογίων 
(φάρμακα και υλικό γενικής χρήσης), 

 Δημιουργεί συγκεντρωτικές καταστάσεις για τη διανομή των φαρμάκων 
στα κλινικά τμήματα, 

 Επιτρέπει την παραγγελία φαρμάκων προς τους προμηθευτές και την 
παραλαβή αυτών (με ανάλογη χρέωση – αύξηση των αποθεμάτων – της 
αποθήκης φαρμάκων και πίστωση – ανάληψη υποχρέωσης του νοσοκο-
μείου για καταβολή του τιμήματος – του προμηθευτή). 
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Σε αρκετές περιπτώσεις τα Νοσοκομειακά πληροφορικά συστήματα ενσω-
ματώνουν στο υποσύστημα του φαρμακείου τη διαχείριση των αντιδραστη-
ρίων και του υγειονομικού υλικού. Στην περίπτωση αυτή η κωδικοποίηση 
των ειδών (φάρμακα, αντιδραστήρια και υγειονομικό υλικό) είναι κατάλλη-
λη ώστε οι κινήσεις των ειδών να ενημερώνουν τα κατάλληλα υποσυστήμα-
τα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση χορήγησης αντιδραστηρίων, η πίστω-
ση του φαρμακείου συνοδεύεται από χρεώση των εργαστηρίων (και όχι των 
ασθενών και των κλινικών τμημάτων, όπως γίνεται με τα φάρμακα). 
 
1.3.7 Υποσύστημα Αποθηκών (τροφίμων, ιματισμού, υγειονομικού υλι-
κού) 
 
Το φαρμακείο είναι ουσιαστικά μία μορφή αποθήκης η οποία όμως παρα-
κολουθείται από ξεχωριστό υποσύστημα λόγω της επιστημονικής του διά-
στασης και της σπουδαιότητας του στην επιτέλεση του κύριου έργου στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας. Άλλες αποθήκες όπως η αποθήκη τροφίμων, η 
αποθήκη ιματισμού και η αποθήκη υγειονομικού υλικού μπορούν να παρα-
κολουθούνται από άλλα γενικότερα πληροφοριακά υποσυστήματα – τα υ-
ποσυστήματα αποθηκών. Τα χαρακτηριστικά που παρέχει το σύστημα απο-
θηκών είναι: 

 ταξινόμηση των υλικών κατά αποθήκες και κατηγορίες, 
 απογραφή κατά ποσότητα και κατά αξία, 
 δυνατότητα παραγγελίας ειδών στις περιπτώσεις που προβλέπεται η πα-

ραγγελία ειδών χωρίς τη μεσολάβηση του υποσυστήματος (τμήματος) 
προμηθειών, 

 έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής (με χρέωση αποθήκης και πίστωση 
του προμηθευτή), 

 παρακολούθηση των χορηγήσεων (με πίστωση της αποθήκης και χρέω-
σης των τμημάτων του νοσοκομείου), 

 απευθείας χρέωσης των ασθενών (ή ενημέρωσης του υποσυστήματος 
παρακολούθησης ασθενών – λογιστηρίου ασθενών) σε περίπτωση που 
τα υλικά (π.χ. υγειονομικά υλικά) αφορούν συγκεκριμένους ασθενείς 
και δεν περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλιο, 

 δυνατότητα έκδοσης προσαρμοσμένων (custom) παραστατικών με βάση 
τις ιδιαίτερες ανάγκες. 
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1.3.8 Υποσύστημα Λογιστηρίου 
 
Σκοπός: 

Η λογιστική αποτελεί την αναγκαία συνιστώσα κάθε οργανισμού καθώς 
είναι αυτή που αποτυπώνει την οικονομική του κατάσταση και κατά συνέ-
πεια του επιτρέπει να συναλλαχθεί με άλλους οργανισμούς, να προγραμμα-
τίσει τις άμεσες ενέργειες του, να λάβει κατάλληλες αποφάσεις για το μέλ-
λον, να αξιολογηθεί από άλλους οργανισμούς που τον εποπτεύουν ή που 
ενδεχομένως ζητούν να συνεργασθούν, κλπ. Για την πραγματοποίηση των 
προαναφερθέντων σκοπών, παρακολουθεί τα οικονομικά μεγέθη του οργα-
νισμού (τηρεί λογαριασμούς και βιβλία), συντάσσει κατάλληλες αναφορές 
(ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων, κλπ), εκδίδει αποδεικτι-
κά οικονομικών συναλλαγών (παραστατικά – στοιχεία), κλπ. Ο βαθμός α-
νάλυσης στην παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών εξαρτάται από το 
μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι, προβλέπονται τρεις κατηγορίες τήρησης βι-
βλίων και στοιχείων. Στην πρώτη (Α’) κατηγορία χρησιμοποιούνται βιβλία 
Αγορών. Στην δεύτερη (Β’) κατηγορία χρησιμοποιούνται βιβλία Εσόδων – 
Εξόδων. Στην ανώτερη (Γ’) κατηγορία χρησιμοποιείται μια πληθώρα βι-
βλίων, όπως Ημερολόγια, Γενικό και Αναλυτικά Καθολικά, κλπ. Ένα Ιδιω-
τικό Νοσοκομείο συνήθως (καθώς αποτελεί ένα μεγάλο οργανισμό) χρησι-
μοποιεί βιβλία Γ’ κατηγορίας. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ό-
πως είναι και τα Δημόσια Νοσοκομεία) είναι (ή τουλάχιστον ήταν) υποχρε-
ωμένα να τηρούν μιαν άλλη μορφή λογιστικής παρακολούθησης, αυτή του 
Δημόσιου Λογιστικού. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στην λο-
γιστική παρακολούθηση Δημοσίων Νοσοκομείων πριν το 2000, στη λογι-
στική παρακολούθηση των Ιδιωτικών Νοσοκομείων, θα αναφερθούμε σε 
ορισμένες ιδέες (που έγιναν νόμοι) για καλύτερη λογιστική παρακολούθηση 
των ΝΠΔΔ (άρα και των Δημόσιων Νοσοκομείων) και θα καταλήξουμε να 
εξετάσουμε τη Λογιστική παρακολούθηση Δημόσιων Νοσοκομείων όπως 
γίνεται σήμερα.  

Λογιστική παρακολούθηση Δημόσιων Νοσοκομείων (όπως και των υπολοί-
πων ΝΠΔΔ) πριν το 2000: 

Τα Δημόσια νοσοκομεία παρακολουθούσαν λογιστικά τη χρηματοοικονο-
μική τους κατάσταση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό Σχέδιο, σύμφωνα με 
το Ν.Δ. 496/74. Το Δημόσιο λογιστικό είναι ένα απλογραφικό (ή μονογρα-
φικό) σύστημα καθώς κάθε οικονομικό γεγονός κινεί (μεταβάλει) μόνο ένα 
λογαριασμό. Οι λογαριασμοί (κωδικοί αριθμοί εσόδων – εξόδων – ΚΑΕ) 
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είναι προκαθορισμένοι (προσδιορισμένοι) και δεν επιτρέπεται η μεταβολή ή 
η περαιτέρω ανάλυσή τους. Το σύστημα αυτό βασίζεται στον Προϋπολογι-
σμό ο οποίος είναι μία κατάσταση που απεικονίζει για κάθε ΚΑΕ εσόδων 
τις προβλεπόμενες εισπράξεις και για κάθε ΚΑΕ εξόδων τα προβλεπόμενα 
όρια πιστώσεων (καταβολών) στη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής 
χρήσης. Ο Απολογισμός είναι μία άλλη κατάσταση που με παρόμοιο τρόπο 
καταγράφει τις πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και χρηματικές καταβολές. 
Τα παραστατικά που εκδίδονται σε εφαρμογή (εκτέλεση) του προϋπολογι-
σμού είναι τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ, για τα έξοδα) και τα 
Γραμμάτια Είσπραξης (ΓΕ, για τα έσοδα). Με το σύστημα αυτό τα Δημόσια 
νοσοκομεία δεν μπορούσαν να καταγράψουν λογιστικά τις απαιτήσεις και 
τις υποχρεώσεις τους. Επίσης δεν μπορούσαν να αποτιμήσουν λογιστικά 
την περιουσία τους και δεν μπορούσαν να υπολογίσουν το τελικό αποτέλε-
σμα (κέρδος ή ζημία) της ετήσιας δραστηριότητας τους. 

Λογιστική παρακολούθηση Ιδιωτικών Νοσοκομείων: 

Τα ιδιωτικά νοσοκομεία χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν το Ενιαίο Γε-
νικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και το Διπλογραφικό Σύστημα καταχώρη-
σης των οικονομικών γεγονότων. Στο Διπλογραφικό σύστημα τα οικονομι-
κά γεγονότα καταγράφονται με ενημέρωση δύο ( 2 ) τουλάχιστον λογαρια-
σμών (έναν ή περισσοτέρων που κινούνται χρεωστικά και έναν ή περισσο-
τέρων που κινούνται πιστωτικά). Επιπροσθέτως το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο επιτρέπει την ανάλυση των λογαριασμών σε τέσσερις βαθμούς με 
αποτέλεσμα την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τη συγκρισιμότητα των στοιχείων αφού οι ανώτε-
ροι (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι) λογαριασμοί είναι τυποποιημένοι. 
Με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και το Διπλογραφικό Σύστημα κα-
ταχώρησης, τα ιδιωτικά νοσοκομεία μπορούν και καταγράφουν τα λογιστι-
κά τους γεγονότα σε δεδουλευμένη βάση, μπορούν και καταγράφουν τις 
απαιτήσεις (όχι μόνο τις εισπράξεις) και τις υποχρεώσεις (όχι μόνο τις χρη-
ματικές καταβολές) τους καθώς επίσης μπορούν και καταγράφουν την πε-
ριουσία τους. Τα Παραστατικά που εκδίδονται και καταγράφουν την οικο-
νομική διάσταση του έργου των ιδιωτικών νοσοκομείων είναι ανάλογα με 
αυτά που εκδίδουν όλες οι επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν Τιμολόγια Πα-
ροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, κλπ. 

Ιδέες για καλύτερη λογιστική παρακολούθηση των ΝΠΔΔ: 

Καθώς το Δημόσιο Λογιστικό παρουσιάζει αδυναμίες, προτάθηκαν ιδέες 
για τη βελτίωση της λογιστικής παρακολούθησης των ΝΠΔΔ και συνεπώς 
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και των Δημοσίων νοσοκομείων. Ορισμένες από τις προτάσεις μετασχημα-
τίστηκαν σε νόμους και προεδρικά διατάγματα. Η πιο σημαντική από αυτές 
τις ιδέες και υιοθετημένη νομοθετικά είναι η ιδέα των Κλαδικών Λογιστι-
κών Σχεδίων Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998, ΦΕΚ 163/Α΄). Τα Κλαδικά Λογι-
στικά Σχέδια βασίζονται στο ΕΓΛΣ (είναι παραλλαγές του) και προορίζο-
νται για συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών. Έτσι έχουμε Κλαδικά Λο-
γιστικά Σχέδια για ΝΠΔΔ, για Δήμους και Κοινότητες (ΟΤΑ), Δημόσιες 
Μονάδες Υγείας. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδια των Δημοσίων Μονάδων 
Υγείας είναι το νεότερο (Π.Δ. 146/2003, ΦΕΚ 122 Α'). Τα Κλαδικά Λογι-
στικά Σχέδια εφαρμόζονται με την τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συ-
στήματος και μπορούν να εκδίδουν διάφορα παραστατικά. 

Λογιστική παρακολούθηση Δημόσιων Νοσοκομείων σήμερα: 

Τελικά σήμερα η λογιστική παρακολούθηση των Δημοσίων Νοσοκομείων 
γίνεται με τρία παράλληλα λογιστικά συστήματα: 

 το σύστημα της Γενικής Λογιστικής, 
 το σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής, 
 το σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού. 

Το σύστημα της Γενικής Λογιστικής βασίζεται στο Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, χρησιμοποιεί διπλογραφική μέθο-
δο καταγραφής των οικονομικών γεγονότων και χρησιμοποιεί τις ομάδες 
1,2,3,4,5,6,7 και 8 του λογιστικού σχεδίου, το σύστημα της Αναλυτικής Λο-
γιστικής χρησιμοποιεί την Ομάδα 9 του λογιστικού σχεδίου και το σύστημα 
του Δημοσίου Λογιστικού χρησιμοποιεί την Ομάδα 0 και συγκεκριμένα 
τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 02 και 06 του λογιστικού σχεδίου. Η 
συνλειτουργία των τριών αυτών, αυτόνομων συστημάτων γίνεται με μια 
καταχώρηση των παραστατικών και με ταυτόχρονη ενημέρωση και των 
τριών συστημάτων. 

Με τη συνλειτουργία των τριών συστημάτων επιτυγχάνεται τόσο η ενημέ-
ρωση του γενικού λογιστηρίου του κράτους (με τον απαιτούμενο από αυτό 
προϋπολογισμό) και ταυτόχρονα ο οργανισμός (το Δημόσιο Νοσοκομείο) 
παρακολουθεί με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική του κατάσταση. Αν 
και αδιαμφισβήτητα αποτελεί σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία η παράλ-
ληλη τήρηση των τριών λογιστικών συστημάτων, εισαγάγει την καινοτομία 
της διπλογραφικής παρακολούθησης του προϋπολογισμού όπου τα οικονο-
μικά γεγονότα και η λογιστική τους αποτύπωση ταυτοχρόνως ενημερώνουν 
το Δημόσιο Λογιστικό. Συγκεκριμένα: ο αρχικός προϋπολογισμός κατα-
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γράφεται στις ομάδες 02.00 και 06.00 και αν απαιτείται χρησιμοποιείται και 
ο λογαριασμός 06.05 "έλλειμμα προϋπολογισμού" (σε περίπτωση ελλειμμα-
τικού προϋπολογισμού) ή ο λογαριασμός 02.05 "πλεόνασμα προϋπολογι-
σμού" (σε περίπτωση πλεονασματικού προϋπολογισμού). Τα οικονομικά 
γεγονότα και η λογιστική τους αποτύπωση κινούν (χρεώνουν – πιστώνουν) 
τους λογαριασμούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού (02.10, 06.10, 02.21 και 
06.21). Οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού δεν μεταβάλουν τον αρχικό 
προϋπολογισμό (02.00, 06.00, 02.05 και 06.05) καθώς κινούν μόνο τους 
02.10 και 06.10 λογαριασμούς. Στο τέλος της χρήσης οι λογαριασμοί 02.31 
«πραγματοποιηθέντα έξοδα» (ή «απολογισμός εξόδων») και 06.31 «πραγ-
ματοποιηθέντα έσοδα» (ή «απολογισμός εσόδων») συνθέτουν τον απολογι-
σμό του οργανισμού, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. 

Λειτουργίες: 

Οι λειτουργίες (δυνατότητες) που επιτελούνται από ένα υποσύστημα λογι-
στηρίου που ακολουθεί την παράλληλη τήρηση Γενικής, Αναλυτικής Λογι-
στικής και Λογιστικής Δημοσίου είναι οι ακόλουθες: 

 Επιτρέπει τη σύνταξη προϋπολογισμού και τροποποιήσεων του προϋπο-
λογισμού, 

 Επιτρέπει την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και γραμμα-
τίων είσπραξης, 

 Επιτρέπει την έκδοση καταστάσεων ΧΕΠ για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
 Ελέγχει την τήρηση του Προϋπολογισμού, 
 Επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση του βιβλίου Επιταγών και του 

βιβλίου Ταμείου, 
 Επιτρέπει την ενημέρωση των Καθολικών και του Ημερολογίου λογι-

στικών εγγραφών, 
 Διατηρεί καρτέλες προμηθευτών από τις οποίες παρακολουθείται το υ-

πόλοιπό τους, 
 Επικοινωνεί με υποσυστήματα που καταγράφουν τις παρασχεθείσες υ-

πηρεσίες υγείας προκειμένου να τις μετατρέψει σε λογιστικές εγγραφές, 
 Επικοινωνεί με άλλα υποσυστήματα από τα οποία αντλεί άλλες πληρο-

φορίες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του. 

Επικοινωνία με άλλα υποσυστήματα που καταγράφουν τις παρασχεθείσες υ-
πηρεσίες: 

Ενδεικτικό παράδειγμα διαδοχικής επικοινωνίας υποσυστημάτων έχουμε 
στην περίπτωση του ατομικού συνταγολογίου όπου η επικοινωνία ξεκινάει 
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από το υποσύστημα Ιατρικών Εντολών, στη συνέχεια με την μεσολάβηση 
του υποσυστήματος του Φαρμακείου γίνεται πίστωση της αποθήκης του 
φαρμακείου και χρέωσης της αποθήκης του Νοσηλευτικού τμήματος, στη 
συνέχεια με τη μεσολάβηση του υποσυστήματος της Νοσηλευτικής φροντί-
δας (γίνεται η χορήγηση των φαρμάκων στον Ασθενή και) πιστοποιείται η 
ανάλωση του φαρμάκου. Το τελευταίο βήμα σε αυτή την επικοινωνία υπο-
συστημάτων πραγματοποιείται από το υποσύστημα του Λογιστηρίου το ο-
ποίο αντλεί την πληροφορία ανάλωσης φαρμάκων (εκτός κλειστού νοσηλί-
ου), πιστώνει τους λογαριασμούς φαρμακευτικού υλικού (έστω 25.09.01) 
και εσόδων υγείας (έστω 71.00.06.0201) και χρεώνει συγκεκριμένο πελάτη 
για συγκεκριμένη μορφή υπηρεσίας που έλαβε χώρα σε συγκεκριμένη μο-
νάδα (έστω 30.00.06.0051). Για τους περισσότερο ανήσυχους αναγνώστες 
διευκρινίζουμε ότι ο λογαριασμός 71.00.06.0201 αφορά έσοδα από υγειο-
νομικές υπηρεσίες (71) προσφερθέντες σε εσωτερικούς ασθενείς (00) με 
τύπο φαρμακευτικής χορήγησης (06) που πραγματοποιήθηκε σε συγκεκρι-
μένη νοσηλευτική μονάδα (π.χ. Χειρουργική Κλινική – θάλαμος 201) και ο 
λογαριασμός 30.00.06.0051 αφορά πελάτες (30), εσωτερικοί ασθενείς (00), 
φαρμακευτική χορήγηση (06), ασφαλιστικός φορέας ασθενούς ΙΚΑ (0051). 
 
1.3.9 Υποσύστημα Προμηθειών και Συμβάσεων 
 
Προμήθεια είναι η απόκτηση συνήθως υλικών αγαθών με οικονομικό α-
ντάλλαγμα. Οι προμήθειες γίνονται συνήθως από προμηθευτές (εταιρείες). 
Ιδιαιτέρως οι δημόσιοι φορείς προμηθεύονται αγαθά από τους προμηθευτές, 
κατόπιν διαγωνισμών που διεξάγουν. Η επιλογή του προμηθευτή μπορεί να 
γίνει με κριτήριο τη φθηνότερη προσφορά (μειοδοτικός διαγωνισμός) ή με 
κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. Η όλη διαδικασία που τελικά οδηγεί 
σε μία σύμβαση μεταξύ του οργανισμού (προμηθευόμενου) και του προμη-
θευτή απαιτεί τη διενέργεια συγκεκριμένων βημάτων. Τα βήματα αυτά πε-
ριλαμβάνουν: την προκήρυξη, την υποβολή των προσφορών, την αξιολόγη-
ση των προσφορών και τέλος την επιλογή του αναδόχου (προμηθευτή) με 
βάση ένα από τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια (επιλογή του μειοδότη ή 
επιλογή της συμφερότερης προσφοράς). 

Η προκήρυξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια καταγραφή των προϊόντων 
που επιθυμεί να προμηθευτεί ο φορέας, καταγραφή των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών που απαιτεί ο φορέας από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες (δυ-
νητικοί προμηθευτές), τους χρονικούς περιορισμούς για την κατάθεση των 
προσφορών, το είδος του διαγωνισμού (μειοδοτικός ή με βάση τη συμφερό-
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τερη προσφορά), τον προϋπολογισμό του έργου, τυχόν κρατήσεις που θα 
γίνουν από την αμοιβή του προμηθευτή που θα επιλεγεί και ενδεχομένως τα 
επιμέρους στοιχεία και τα σχετικά τους βάρη που θα χρησιμοποιηθούν για 
την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών 
μπορεί να γίνεται σε δύο βήματα, πρώτα τεχνική αξιολόγηση και στη συνέ-
χεια τεχνικοοικονομική αξιολόγηση ή να γίνεται σε ένα βήμα με απευθείας 
τεχνικοοικονομική αξιολόγηση. 

Η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση βασίζεται τόσο στην τεχνική βαθμολογία, 
όσο και στο κόστος προμήθειας, για την κάθε εξεταζόμενη προσφορά. Από 
αυτές τις δύο τιμές βγαίνει συνήθως ένας λόγος (έστω λ) ο οποίος είναι το 
κόστος που απαιτείται για κάθε μονάδα τεχνικής βαθμολογίας. Έτσι συμφε-
ρότερη προσφορά είναι αυτή που έχει το μικρότερο λ. Αν ο διαγωνισμός δε 
βασίζεται στη συμφερότερη προσφορά, αλλά είναι μειοδοτικός, τότε από τις 
εταιρείες που έχουν κριθεί κατάλληλες τεχνικά, επιλέγεται αυτή που έχει το 
μικρότερο κόστος. Στη συνέχεια καταρτίζεται σύμβαση που περιλαμβάνει 
όρους για το χρόνο εντός του οποίου ο επιλεχθείς προμηθευτής οφείλει να 
παραδώσει τα προϊόντα (ή να ολοκληρώσει το έργο), τη διαδικασία ποσοτι-
κής και ποιοτικής παραλαβής, τον τρόπο και το χρόνο αποπληρωμής του 
προμηθευτή και άλλους συναφείς όρους. 

Περισσότερο ιδιαίτερη είναι η περίπτωση διαγωνισμών, κυρίως για υλικά 
και αναλώσιμα, όπου το έργο (υποσύνολο προϊόντων ή τμήματα του έργου) 
κατακυρώνονται σε περισσότερους από ένα προμηθευτές και η εν συνεχεία 
προμήθεια των ειδών γίνεται τμηματικά – σταδιακά με βάση τις ανάγκες 
που προκύπτουν (για υλικά και αναλώσιμα) από τη λειτουργία της προμη-
θευόμενης εταιρείας (οργανισμού). Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση 
(τεχνική και τεχνικοοικονομική) και η κατακύρωση γίνεται κατά είδος. Σε 
αυτούς τους διαγωνισμούς οι δυνητικοί προμηθευτές δεν είναι υποχρεωμέ-
νοι να προσφέρουν όλα τα είδη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συμβάσεις που 
τελικά καταρτίζονται είναι όσες και οι προμηθευτές στους οποίους κατακυ-
ρώνονται ένα ή περισσότερα είδη. 

Η τελευταία περίπτωση διαγωνισμών για την προμήθεια (κυρίως) υλικών 
και αναλωσίμων απαντάται συχνά στα δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία. 
Έτσι η παρακολούθηση των διαγωνισμών προμήθειας αποκτά ιδιαίτερο εν-
διαφέρον στους οργανισμούς υγείας και όλο και περισσότερα ΝΠΣ ενσω-
ματώνουν υποσυστήματα παρακολούθησης Προμηθειών και Συμβάσεων. 
Τα υποσυστήματα αυτά επιτρέπουν: 
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 Διαχείριση διαγωνισμών (Δημιουργία, ορισμός παραμέτρων, εξουσιο-
δοτήσεις πρόσβασης), 

 Καταχώρηση προσφορών είτε με τη μεταφόρτωση από μαγνητικό (ή 
άλλο) μέσο, είτε διαδικτυακά από τον ενδιαφερόμενο (υποψήφιο ανάδο-
χο), είτε τοπικά από φόρμες που συμπληρώνονται σε γραφικές διεπαφές. 

 Καταχώρηση τεχνικής βαθμολογίας ανά στοιχείο του πίνακα συμμόρ-
φωσης και ανά κριτήριο αξιολόγησης, 

 Αυτόματη απόρριψη (και μη περαιτέρω συμμετοχή) των προσφορών 
που έλαβαν τεχνική αξιολόγηση μικρότερη από την ορισμένη ως βάση, 

 Αυτόματη αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών με βάση τον τύπο 
του διαγωνισμού (μειοδοτικός ή συμφερότερη προσφορά), 

 Αυτόματη δημιουργία συμβάσεων, 
 Παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων (ιδιαίτερα των συμβάσεων 

στις οποίες η προμήθεια των ειδών γίνεται τμηματικά με βάση τις ανά-
γκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του Νοσοκομείου), 

 Παρακολούθηση εξωσυμβατικών προμηθειών, 
 κλπ. 
 
1.3.10 Υποσύστημα Εκκαθάρισης (Υποσύστημα τιμολόγησης ασφαλιστι-
κών φορέων) 
 
Όταν δεν παρέχονται από το υποσύστημα του Λογιστηρίου γέφυρες επικοι-
νωνίας με τα υποσυστήματα που καταγράφουν τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
υγείας ή όταν η μηχανογράφηση των Νοσοκομείων περιορίζεται μόνο σε 
Διοικητικά και Οικονομικά Υποσυστήματα προκύπτει η ανάγκη επιβολής 
διαδικασιών Εκκαθάρισης. Οι διαδικασίες Εκκαθάρισης βασίζονται συνή-
θως στη συλλογή έντυπων παραστατικών (όπως τα διπλότυπα …), στην τα-
ξινόμησή τους και τέλος στην σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων που 
προωθούνται στους ασφαλιστικούς φορείς για την είσπραξη της αντίστοιχης 
αμοιβής του Νοσοκομείου και χρησιμοποιούνται ως στοιχεία για την δη-
μιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών στη Γενική Λογιστική (υποσύστημα 
Λογιστηρίου) του Νοσοκομείου. Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
Εκκαθάρισης αναλαμβάνουν τα υποσυστήματα Εκκαθάρισης που απαιτούν 
την καταχώριση των έντυπων παραστατικών και αναλαμβάνουν την ταξι-
νόμηση, την έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων και την αυτόματη δη-
μιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών στη Γενική Λογιστική. 
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1.3.11 Υποσυστήματα παρακολούθησης Παγίων 
 
Προέρχονται ως κληροδοτήματα (legacy) από την περίοδο που το Δημόσιο 
Λογιστικό αποτελούσε το μοναδικό σύστημα καταγραφής και παρακολού-
θησης της οικονομικής λειτουργίας των ΝΠΔΔ (και ως εκ τούτου και των 
Δημοσίων Νοσοκομείων). Τότε επειδή τα Πάγια (Κτίρια, Εδαφικές εκτά-
σεις, Μηχανολογικός Εξοπλισμός και ιδιαίτερα για τα Νοσοκομεία: ακτινο-
λογικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά μηχανήματα) και οι αποσβέσεις των 
παγίων δεν παρακολουθούνταν από το Δημόσιο Λογιστικό, είχε εφευρεθεί 
το Μητρώο Παγίων και αργότερα τα πληροφορικά υποσυστήματα παρακο-
λούθησης του Παγίου Εξοπλισμού που κατέγραφαν την πάγια περιουσία 
των δημόσιων οργανισμών. Σήμερα αυτά τα υποσυστήματα συνεχίζουν να 
διατηρούνται καθώς μπορούν να συντηρούν και να διαθέτουν λεπτομερείς 
πληροφορίες της πάγιας περιουσίας των οργανισμών αλλά και για να τρο-
φοδοτούν άλλα υποσυστήματα. Για παράδειγμα, το υποσύστημα Λογιστη-
ρίου επικοινωνεί με το Υποσύστημα παρακολούθησης Παγίων για να α-
ντλήσει πληροφορίες που του επιτρέπουν να παράγει αυτόματα τις εγγρα-
φές αποσβέσεων που συνιστούν έξοδο στην εκκαθάριση της οικονομικής 
χρήσης. 
 
1.3.12 Υποσύστημα παρακολούθησης και συντήρηση εξοπλισμού 
 
Η κατοχή μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από τους οργανισμούς, 
ιδιαιτέρως στην περίπτωση των Νοσοκομείων που διαθέτουν μηχανήματα 
με μεγάλο κόστος κτήσης και ακριβά συμβόλαια συντήρησης (όπως αξονι-
κοί, μαγνητικοί τομογράφοι, υπέρηχοι, εργαστηριακοί αναλυτές, γραμμικοί 
επιταχυντές, κλπ), έχει επιβάλει την παρακολούθηση της συντήρησης του 
εξοπλισμού (εφαρμογή των προληπτικών συντηρήσεων), την έκδοση εντο-
λών προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων και γενικότερα έχει επι-
βάλει τη διεξοδική παρακολούθηση της κάθε συσκευής ξεχωριστά. Οι δυ-
νατότητες αυτές παρέχονται από υποσυστήματα Παρακολούθησης και συ-
ντήρησης εξοπλισμού που μπορεί να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο 
ΝΠΣ. Τα συστήματα αυτά μπορούν: 

 να προειδοποιούν για την έλευση της προκαθορισμένης ημερομηνίας 
συντήρησης, 

 να προειδοποιούν για την ανάγκη αναπλήρωσης του αποθέματος ανταλ-
λακτικών, 
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 να καταγράφουν τις ώρες χρήσης των συσκευών και των ευαίσθητων 
συνθετικών τους (π.χ. λυχνίες), 

 γενικότερα να αποτελούν χρήσιμο βοηθό για την Τεχνική Υπηρεσία ή 
το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

 
1.3.13 Υποσύστημα Μητρώου προσωπικού (HRM) 
 
Το υποσύστημα Μητρώου Προσωπικού αυτοματοποιεί το έργο του γραφεί-
ου (τμήματος) προσωπικού της Διοικητικής Υπηρεσίας (διεύθυνσης) του 
Νοσοκομείου. Οι δυνατότητες που παρέχει είναι: 

 Επιτρέπει τη διατήρηση και ενημέρωση πληροφοριών για κάθε μέλος 
του προσωπικού του Νοσοκομείου (Διοικητικό, Ιατρικό και Νοσηλευτι-
κό Προσωπικό), 

 Επιτρέπει την τήρηση κανόνων μετάταξης, 
 Επιτρέπει την αυτόματη καταχώρηση υπηρεσιακών μεταβολών βάσει 

κανόνων (π.χ. χορήγηση χρονοεπιδόματος), 
 Επιτρέπει την καταγραφή αδειών και μπορεί να ελέγχει τα υπόλοιπα α-

διάθετων ημερών αδείας, 
 Επιτρέπει την καταγραφή ποινών, 
 Μπορεί να εκδίδει στατιστικούς πίνακες κατανομής προσωπικού που 

απαιτούνται από τους εποπτεύοντες φορείς, 
 Επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και δελτίων υπηρε-

σιακών μεταβολών, 
 Μπορεί να καταγράφει τις παρουσίες, απουσίες, υπερωρίες και βάρδιες 

του προσωπικού, 
 κλπ. 
 
1.3.14 Υποσύστημα Μισθοδοσίας προσωπικού 
 
Η Μισθοδοσία είναι η εργασία υπολογισμού του μισθού των υπαλλήλων σε 
(συνήθως) μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη το βασικό μισθό, το χρονοε-
πίδομα, το οικογενειακό επίδομα, τα διάφορα (ειδικά ανά επάγγελμα –
ειδικότητα) επιδόματα, τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κλπ. Η εργα-
σία αυτή εκτελείται από το γραφείο (τμήμα) Προσωπικού ή ανατίθεται σε 
τρίτους επαγγελματίες (outsourcing). Αρκετά από τα Ελληνικά Δημόσια 
Νοσοκομεία ανάθεταν ή και αναθέτουν την εργασία έκδοσης της Μισθοδο-
σίας στην Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ (πρώην ΚΗΥΚΥ – Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολο-
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γιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών). Όμως τα περισσότερα ολοκληρωμένα 
ΠΣΝ διαθέτουν υποσύστημα Μισθοδοσίας προσωπικού με τις ακόλουθες 
δυνατότητες: 

 Υπολογισμό αναδρομικών με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, 
 Υπολογισμό της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο λαμβάνοντας υπόψη το 

βασικό μισθό του, το χρονοεπίδομα, το οικογενειακό επίδομα, τα διά-
φορα ειδικά επιδόματα, τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κλπ, 

 Έκδοση εκκαθαριστικών βεβαιώσεων (με μικτό ετήσιο, καθαρό ετήσιο, 
προείσπραξη φόρου και καταβληθέν ετήσιο εισόδημα) μισθωτού, 

 Παροχή στοιχείων στο υποσύστημα του Λογιστηρίου για τις ανάλογες 
εγγραφές μισθοδοσίας στη Γενική Λογιστική και στο Δημόσιο Λογιστι-
κό, 

 κλπ. 
 
1.3.15 Υποσύστημα Πρωτοκόλλου 
 
Το πρωτόκολλο στην χειρογραφική του μορφή συνίσταται στη χρήση ενός 
βιβλίου με αριθμημένες διαδοχικά θέσεις (της τάξης των 10 θέσεων ανά σε-
λίδα) στις οποίες καταχωρούνται τα στοιχεία εισερχομένων και εξερχομέ-
νων εγγράφων. Τα στοιχεία αυτά είναι: εκδότης ημερομηνία κατάθεσης, 
θέμα, κλπ. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο αποτελεί μια εφαρμογή λογισμικού 
που μειώνει τον όγκο των εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται (αφού 
μπορεί να διατηρεί ψηφιακές εκδόσεις των εγγράφων) και απλοποιεί τη 
διαδικασία αναζήτησης και ανάκλησης του εγγράφου. Επίσης, το ηλεκτρο-
νικό πρωτόκολλο μπορεί να διατηρεί λίστα με άτομα (υπάλληλους / προ-
σωπικό του οργανισμού) στα οποία χρεώθηκε και ενέργεια που αναμένεται 
από καθένα από τους χρεωμένους να πραγματοποιήσει. Συχνά παρουσιάζο-
νται λογισμικά προγράμματα που επιτρέπουν μόνο την ηλεκτρονική συντή-
ρηση του βιβλίου (εγγραφές με αρ. πρωτοκόλλου, εκδότη, ημερομηνία κα-
τάθεσης και θέμα) και δεν επιτρέπουν την ψηφιακή διατήρηση αντιγράφου 
του εγγράφου, ούτε διαθέτουν στοιχεία χρέωσης και δρομολόγησης. Τα τε-
λευταία δεν αποτελούν πρωτόκολλα που συμβαδίζουν με την εποχή της 
κοινωνίας της πληροφορίας και θα πρέπει να απορρίπτονται. Τα ολοκληρω-
μένα ΝΠΣ πρέπει να αυτοματοποιούν όλες τις λειτουργίες του Νοσοκομεί-
ου και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο υποσύστημα Ηλε-
κτρονικού πρωτοκόλλου (που διατηρεί ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων 
και διαθέτει στοιχεία χρέωσης και δρομολόγησης). 
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1.3.16 Υποσύστημα Γραμματείας 
 
Η Γραμματεία ενός Νοσοκομείου εξυπηρετεί συνήθως ανάγκες δακτυλο-
γράφησης κειμένων, τήρησης πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και γε-
νικότερα παρέχει έργο που διευκολύνει τη λειτουργία της Διοικητικής και 
της Οικονομικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης). Η αυτοματοποίηση των λει-
τουργιών της γραμματείας δεν αποτελεί συνήθως πρώτη προτεραιότητα σε 
ένα Νοσοκομείο. Όμως αρκετά ολοκληρωμένα ΝΠΣ παρέχουν ανάλογο υ-
ποσύστημα που επιτρέπει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πρακτικών 
των ΔΣ (σε μορφή ψηφιοποιημένου ήχου), τη διευκόλυνση της απομαγνη-
τοφώνησης των πρακτικών ΔΣ και τη διατήρηση των απόμαγνητοφωνημέ-
νων πρακτικών σε μορφή ηλεκτρονικών και αναζητήσιμων κειμένων. 
 
1.4 Συμπληρωματικά στο ΝΠΣ πληροφοριακά συστήματα 
 
Ιδιαίτερα σημαντικά στην επιτέλεση του έργου ενός σύγχρονου νοσοκομεί-
ου είναι τα κλινικά εργαστήρια (clinical laboratories ή medical laboratories) 
και τα ακτινολογικά / ραδιολογικά εργαστήρια (radiological laboratories). 
Τα εργαστήρια αυτά αναβαθμίζουν (συνήθως) την ποιότητα του έργου τους 
αλλά και αυξάνουν τον όγκο εξετάσεων (και θεραπειών σε ορισμένες περι-
πτώσεις) που πραγματοποιούν με τη βοήθεια πληροφορικών συστημάτων. 
Στην περίπτωση των κλινικών εργαστηρίων, τα αντίστοιχα πληροφορικά 
συστήματα ονομάζονται «εργαστηριακά πληροφορικά συστήματα» (labora-
tory information systems – LIS). Στην περίπτωση των ακτινολογικών / ρα-
διολογικών εργαστηρίων, τα αντίστοιχα πληροφορικά συστήματα ονομάζο-
νται «ραδιολογικά πληροφορικά συστήματα» (radiological information sys-
tems – RIS). Συμπληρωματικό με το έργο των τελευταίων επιτελούν τα 
«συστήματα αποθήκευσης και επικοινωνίας εικόνων» (picture archiving 
and communication systems – PACS). Τα συστήματα αυτά εξετάζονται σε 
επόμενα κεφάλαια. 
 
1.5 Αρχιτεκτονικές οργάνωσης πληροφοριακών συστημάτων 
υγείας 
 
Προκειμένου να μελετήσουμε τις αρχιτεκτονικές οργάνωσης των πληροφο-
ριακών συστημάτων υγείας, θα θεωρήσουμε ότι όλα τα υποσυστήματα του 
ΝΠΣ και τα συμπληρωματικά στο ΝΠΣ πληροφοριακά συστήματα (που α-
ναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες) μπορούν να υπάρξουν τόσο ως 
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αυτοτελή ανεξάρτητα συστήματα όσο και ως συνιστώσες λογισμικού (άλ-
λων ευρύτερων συστημάτων). Διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες αρχιτεκτο-
νικής: 

Μονολιθικά συστήματα (Single Application): 
Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από μία εφαρμογή (Single Application) η 
οποία συγκεντρώνει τα πάντα ως συνιστώσες λογισμικού και η αποθήκευση 
των δεδομένων γίνεται κεντρικά σε μία Βάση Δεδομένων (Single 
Database). Στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχει ούτε Βάση Δεδο-
μένων και τα δεδομένα να αποθηκεύονται με κλασσικά αρχεία εγγραφών. 
Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συνήθως με τερματικούς σταθμούς εργα-
σίας που δεν διαθέτουν καμία δυνατότητα εκτός από το να αποτελούν τα 
«αυτιά» του συστήματος (που λαμβάνει τις εντολές του χρήστη – συνήθως 
από το πληκτρολόγιο) και το «στόμα» του συστήματος (που απαντά στους 
χρήστες – συνήθως εμφανίζοντας στοιχεία στην οθόνη του τερματικού). 

Ανεξάρτητα συστήματα με κοινή Βάση Δεδομένων: 
Βασίζεται σε πολλά ανεξάρτητα συστήματα (Multiple Applications) τα ο-
ποία όμως μοιράζονται μία κοινή Βάση Δεδομένων (Single Database). Όλα 
τα συστήματα (ενώ έχουν διαφορετικό σκοπό και διαχειρίζονται διαφορετι-
κά υποσύνολα πληροφορίας) αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε μία ενιαία 
κεντρική Βάση Δεδομένων. 

Ανεξάρτητα συστήματα με πεπλεγμένη αρχιτεκτονική (spaghetti): 
Βασίζεται σε πολλά ανεξάρτητα συστήματα (Multiple Applications) τα ο-
ποία διαθέτουν ξεχωριστές Βάσεις Δεδομένων (κάθε σύστημα/εφαρμογή 
διαθέτει τη δική του Βάση Δεδομένων). Η διασύνδεση και επικοινωνία γί-
νεται από σύστημα προς σύστημα (peer to peer connections). Φυσικά δεν 
πραγματοποιούνται όλες οι διασυνδέσεις παρά μόνο μεταξύ των συστημά-
των/εφαρμογών που έχουν λόγους να πρέπει να ανταλλάξουν πληροφορίες 
(π.χ. μεταξύ Συστήματος Εντολών Ιατρών και Εργαστηριακού Πληροφορι-
κού Συστήματος). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται προγράμματα που 
συντελούν της διεπαφές επικοινωνίας (Daemons, communication interfaces) 
τα οποία, αν απαιτείται, μεταφράζουν τα δεδομένα που αποστέλλονται. Η 
ανάγκη μετάφρασης παρουσιάζεται όταν τα επικοινωνούντα συστήματα 
χρησιμοποιούν διαφορετικές κωδικοποιήσεις ιατρικής πληροφορίας. Η αρ-
χιτεκτονική αυτή ονομάζεται “spaghetti architectural style” καθώς, αν απαι-
τηθούν πολλές διασυνδέσεις από σύστημα προς σύστημα, δημιουργούνται 
πολλά κανάλια επικοινωνία που μπορεί να μπλέξουν (ανακατευτούν) όπως 
τα μακαρόνια στην μακαρονάδα. 



Κεφ. 1. Νοσοκομειακό Πληροφορικό Σύστημα 37 

Ανεξάρτητα συστήματα με αρχιτεκτονική συγκέντρωσης (star): 
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε πολλά ανεξάρτητα συστή-
ματα (Multiple Applications) τα οποία διαθέτουν ξεχωριστές Βάσεις Δεδο-
μένων (κάθε σύστημα/εφαρμογή διαθέτει τη δική του Βάση Δεδομένων). 
Όμως όλα τα συστήματα επικοινωνούν με ένα μοναδικό ενδιάμεσο σύστη-
μα (Middleware). Το ενδιάμεσο σύστημα γνωρίζει όλες τις διαφορετικές 
κωδικοποιήσεις ιατρικής πληροφορίας και μπορεί να μεταφράζει την πλη-
ροφορία που μετακινείται μεταξύ δύο ανεξαρτήτων συστημάτων. Η αρχιτε-
κτονική αυτή, δεδομένης της διασύνδεσης όλων των συστημάτων με το μο-
ναδικό ενδιάμεσο σύστημα, ονομάζεται “star architectural style”. 
 
1.6 Σημεία πρόσβασης στο ΝΠΣ 
 
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα σημεία από τα οποία θα πρέπει το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μπορεί να έχει πρόσβαση στο Νοσο-
κομειακό Πληροφορικό Σύστημα. Για τους εσωτερικούς ασθενείς 
(inpatient) υπάρχουν τρεις διαθέσιμες δυνατότητες για πρόσβαση στο ΝΠΣ:  

 Πλησίον της κλίνης του ασθενή, 
 Στον προθάλαμο ή στην είσοδο του δωματίου όπου βρίσκεται η κλίνη 

του ασθενή,  
 Σε απομονωμένη περιοχή στην οποία έχει πρόσβαση μόνο το προσωπι-

κό (Staff-only area), όπως είναι η Στάση Νοσηλείας και το Γραφείο Ια-
τρών. 

Πλησίον της κλίνης του ασθενή: 
Η θέση αυτή είναι κατάλληλη για μηχανήματα καταγραφής ζωτικών λει-
τουργιών και συσκευών υποστήριξης λειτουργιών. Για την καταγραφή της 
καταστάσεως του ασθενή, η θέση αυτή δεν παρέχει κανένα πλεονέκτημα. 
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η καταγραφή ιατρικών δεδομένων όταν το 
νοσηλευτικό προσωπικό έχει πρόσβαση στο ΝΠΣ από την κλίνη δεν επιφέ-
ρει καμία βελτίωση καθώς τα δεδομένα καταχωρούνται έξω από τους θά-
λαμο του ασθενή ή στα δωμάτια άλλων ασθενών. 

Στον προθάλαμο: 
Η πρόσβαση στο ΝΠΣ από την είσοδο του δωματίου μοιάζει να είναι η δη-
μοφιλέστερη. Επιτρέπει στο νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει την τεκμηρί-
ωση του αμέσως μετά την απομάκρυνση από την κλίνη του ασθενή, χωρίς 
περισπασμούς που μπορεί να προκαλούνται από τον ασθενή που επιζητά 
την προσοχή του νοσηλευτικού προσωπικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο μο-
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ναδικός κίνδυνος που υπάρχει είναι, να διαρρεύσουν ιατρικά δεδομένα του 
ασθενούς από μη εξουσιοδοτημένα άτομα που κατάφεραν να δουν την κα-
ταγραφόμενη πληροφορία, παρακολουθώντας πίσω από την πλάτη του νο-
σηλευτικού προσωπικού. 

Σε απομονωμένη περιοχή: 
Δίνοντας πρόσβαση στο ΝΠΣ από περιοχές που μόνο το προσωπικό έχει 
εξουσιοδότηση να παρίσταται έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ασφά-
λειας. Όμως, το αντίτιμο είναι η απώλεια της ευκολίας και της αμεσότητας 
καθώς το προσωπικό πρέπει να μετακινηθεί (απομακρυνθεί) από το θάλαμο 
του ασθενή, κάθε φορά που πρέπει να καταχωρήσει πληροφορίες στο ΝΠΣ.  

Άλλες δυνατότητες: 
Οι φορητοί υπολογιστές αφής δίνουν τη δυνατότητα ελαφριών μεταφέρσι-
μων συσκευών εισόδου πληροφορίας που διευκολύνουν περαιτέρω με γρα-
φικές διεπαφές που χειρίζονται διαισθητικά. Μία πιθανή αδυναμία (disad-
vantage) είναι να ξεχνιούνται (παραπέφτουν) αυτές οι συσκευές σε οποιο-
δήποτε σημείο του θαλάμου και να τις αναζητούμε διαρκώς. 
 


