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ΠΑΡΟΧΕΣ & ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

…ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ…  



ΕΝΟΤΗΤΑ 1η 

Τι συμβαίνει στον κόσμο (video HealthIT.gov) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η 

Παρουσίαση του `ιατρικού δικτύου` στον Δήμο `ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ`  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

Τα χαρακτηριστικά ενός `ιατρικού δικτύου` 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 



Το video που παρακολουθήσαμε έδειξε ότι το μέλλον στην υγεία 
θα στηρίζεται:  
 

•  στην άμεση επικοινωνία μεταξύ ασθενούς – ιατρού – ιατρικού 
φορέα, με αποτέλεσμα την οργάνωση και ανάπτυξη πολλαπλών 
`ιατρικών δικτύων` ειδικά στον ιδιωτικό τομέα 

 

Αυτό όμως που  δεν φάνηκε καθαρά είναι ότι: 
 

…η δυνατότητα ανάπτυξης ιατρικού δικτυου θα προσδίδει 
συγκριτικό πλεονέκτημα στον επαγγελματία στο χώρο της υγείας 



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:  
 

• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤA: Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

• ΔΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

• ΒΑΣΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ 



ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

• άμεση αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του ιατρικού φορέα, των 
ασθενών και του ιατρού 

• άμεση πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα των ασθενών 24ώρες, 
365ημέρες τόσο από τον ασθενή όσο και από τον ιατρό του 

• μεγίστη ασφάλεια πρόσβασης 



Στατιστικά Στοιχειά χρήσης δικτύου Patient Link 2012 

• αύξηση χρηστών Patient Link : 600% 

• στοιχεία χρήσης υπηρεσίας: 

– το 50% έκανε χρήση της υπηρεσίας κατά Μ.Ο. 3.6 φορές 

– το 25% των προσβάσεων πραγματοποιήθηκε εκτός ωραρίου 

λειτουργίας των ιατρείων 

• Πιστότητα πελατών: 99.999% (3 ανά 12.000) 

 



ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ `ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ`; 

• Όλοι οι ιδιώτες επαγγελματίες στο χώρο της υγείας (Διαγνωστικά 

κέντρα / ιατροί / κλινικές / φαρμακοποιοί κα) 

• Όλοι οι ιατρικοί φορείς (Ιατρικοί σύλλογοι / Δήμοι κα) 

 
 

  



ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ `ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ`; 

      Ο ιατρός πρέπει πλέον να αρχίσει να σκέπτεται όχι μόνο σαν 
επιστήμονας αλλά και πως θα γίνει πιο `ανταγωνιστικός`. Είναι 
σίγουρο ότι οι πελάτες του θα ανήκουν στο άμεσο μέλλον σε 
κάποιο δίκτυο (πχ ενός παρόχου κάρτας υγείας). Πρέπει δηλαδή, 
για να παραμείνει ανταγωνιστικός, να αναπτύξει και αυτός το 
δικό του ιατρικό δίκτυο ώστε να: 
1. ενισχύσει την σχέση του με τους πελάτες του 

2. να εδραιώσει τις σχέσεις του με τους συνεργάτες του 

3. έχει άμεση επικοινωνία τόσο με τους πελάτες του όσο και με τους 
συνεργάτες του 

4. μπορεί να κάνει προωθητικές ενέργειες με μετρήσιμα αποτελέσματα 

5. αναβαθμίσει το `επαγγελματικό` του προφίλ 

6. αξιοποιήσει στο μέγιστο το πελατολόγιό του 

 
 

  



ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. Γνωρίζω τι κάνει ο πελάτης μου όταν φεύγει από το ιατρείο μου? 

2. Γνωρίζω οι πελάτες μου με ποιους άλλους ιατρούς 
συνεργάζονται? 

3. Μπορώ άμεσα και εύκολα να ενημερώσω τους πελάτες μου και 
τους συνεργάτες μου  για τον νέο σύγχρονο εξοπλισμό που 
προμηθεύτηκα? 

4. Μπορώ άμεσα να συστήσω στους πελάτες μου να κάνουν 
προληπτικές εξετάσεις? 

5. Προσφέρω στους πελάτες μου σύγχρονες υπηρεσίες? 

6. Μπορώ να βασιστώ στους πελάτες μου για να αναπτύξω νέες 
εμπορικές συνεργασίες? 

 

  



ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ; 

     Σήμερα, η οικονομική κρίση που  αντιμετωπίζουμε έχει τα 
αποτελέσματα ενός πολέμου χωρίς τη χρήση όπλων. 
Υποτιμήσαμε τις συνθήκες, το ‘σκηνικό’ άλλαξε απότομα, και 
τώρα πληρώνουμε την αδράνεια μας αυτή.  

 

     Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον χώρο της υγείας. Οι 
επενδύσεις που γίνονται σήμερα σε υποδομή πληροφορικής από 
διεθνείς ιατρικούς ομίλους  είναι ‘εξωπραγματικές’. Αν δεν 
αντιδράσετε εγκαίρως θα υποστείτε ότι συμβαίνει σήμερα και 
στην  Ελλάδα. Πιθανότατα στο μέλλον να χάσετε μέρος της 
‘ανταγωνιστικότητας`  σας. 



Υλοποίηση ιατρικού δικτύου στον Δήμο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Βήμα 1ο Ενημερώθηκε ο υπεύθυνος υγείας του Δήμου από το ΕΔΔΥΠΠΥ για 
τις νέες δυνατότητες της υπηρεσίας Patient Link και τα οφέλη που 
προκύπτουν για το Δήμο 

Βήμα 2ο Όρισε υπεύθυνους διοικητικούς υπαλλήλους για την δράση 

Βήμα 3ο Τοποθέτησε το ειδικό link στο site του Δήμου 
Διαμόρφωσε στην σελίδα του: 

• Banner 
• Κείμενα για προφίλ & μήνυμα 
• Ανάρτησε ανακοίνωση 
• Διαμόρφωσε τα δημοτικά ιατρεία 

Βήμα 4ο Ανέπτυξε το δίκτυο επαγγελματιών υγείας στην περιοχή του 

Βήμα 5ο Ξεκινά άμεσα: 
• Ενημέρωση των δημοτών 
• Λειτουργία των δημοτικών ιατρείων με την υπηρεσία 



Το link στο site του Δήμου 



Η σελίδα του Δήμου στην υπηρεσία Patient Link 



Μια ανάρτηση ανακοίνωσης του Δήμου 



Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων του Δήμου 



Το Ιατρικό Δίκτυο του Δήμου 



Πλέον ο Δήμος `ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ` 
• Έχει οργανώσει με σύγχρονα `εργαλεία` τον τομέα της υγείας,  

• Έχει `αναβαθμίσει` το προφίλ του  

• Έχει βάλει την υποδομή για υλοποίηση νέων δράσεων 

• Έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ζωή των δημοτών  

• Έχει αποδείξει ότι δεν έχει μόνο όραμα, αλλά και την ικανότητα να υλοποιεί 



Το μυστικό της επιτυχίας 
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Να είμαστε προετοιμασμένοι 

Gartner Group Presentation 

Αποτυχημένοι 

Οραματιστές 

Καλοί Τεχνικοί 

Νικητές 



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ `ΠΥΡΑΜΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ` 

• Το 2007 ξεκίνησε τις δραστηριότητες της αναπτύσσοντας μοναδο-κεντρικό 
σύστημα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων για την υποστήριξη 
συστημάτων τηλεϊατρικής 

• Το 2010 ανέπτυξε την πρώτη εφαρμογή πελατο-κεντρικού συστήματος 
βασισμένη στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο `ανοικτής αρχιτεκτονικής` 

• Το 2013: 

– Παρουσίασε την πρώτη πλατφόρμα υποδομής ανάπτυξης ιατρικών 
δικτύων, `κλειστού τύπου` και `ανοικτής αρχιτεκτονικής`. Την 
πλατφόρμα έχουν υιοθετήσει: 
• Το ΕΔΔΥΠΠΥ (~180 Δήμοι Πανελλαδικά) 

• Το IATRICA (Πανελλαδικό δίκτυο εργαστηριακών ιατρών) 

• 10άδες ανεξάρτητα διαγνωστικά κέντρα & εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα 

– Ξεκίνησε την δραστηριότητα της και εκτός Ελλάδας σε: 
• Μεγάλη Βρετανία 

• Κύπρο 
 

  



Σας ευχαριστώ 


