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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αξρέο 2020, ζε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπνδηεύζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ννζνθνκεηαθήο
Μνλάδαο (ΝΜ) «ηζκαλόγιεην» κε ην πξνζσπηθό θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γηαηνκεαθνύ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ
Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ), ζηαδηαθά κεζνδεχηεθαλ πξνβιεκαηηζκνί θαη δξνκνινγήζεθαλ ζέκαηα -Πιεξνθνξηθήο- πνπ
ζηφρεπαλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θαθέινπ αλαλέσζεο Πηζηνπνίεζεο (ISO) ηνπ ΣΔΠ, πξνζδίδνληαο λέεο,
ζύγρξνλεο (ςεθηαθέο) Τπεξεζίεο, κε αμηνπνίεζε ηνπ Δπλακηθνχ ηεο ΝΜ θαη κε κεδεληθφ θφζηνο.
Αξγφηεξα, ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο (θνξσλντφο covid-19), ε «πξνζπάζεηα» απέθηεζε θαη άιιν έξεηζκα, αθνχ
έπξεπε λα παξέρνληαη αθφκα πην επηηαθηηθά, ζχγρξνλεο, ςεθηαθέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη αλάδξαζεο γηα ηε
κέηξεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζε πξνζσπηθνύ/αζζελώλ/επηζθεπηώλ ζηα
ΣΔΠ, κεηώλνληαο ηηο «ζπαηάιεο πόξσλ», βειηηώλνληαο ηελ ηαρεία θαη ελαιιαθηηθή ελεκέξσζε/αλάδξαζε
θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ πξόιεςεο θαηά ηνπ θνξσλντνύ.
Έηζη, κεζνδεπκέλα κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 2021, νινθιεξψζεθε έλα ηξίπηπρν ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ:
1. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο ΣΔΠ (Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιώζζαο)
2. πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Γηαδηθηπαθή e-πιαηθόξκα Δλεκέξσζεο Αζζελώλ/Δπηζθεπηώλ ζηνπο ρώξνπο
αλακνλήο ηεο ΝΜ
3. Γηαδηθηπαθό/«έμππλν» «Eξσηεκαηνιόγην Ηθαλνπνίεζεο Αζζελώλ TEΠ»

Αλαπηχρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ κε ηελ αμηνπνίεζε ΤΓΥΡΟΝΧΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ (html, html5, php, JavaScript), ελψ έρνπλ αλαπηπρζεί
θαη πνηθίινη ακπληηθνί κεραληζκνί Αζθαιείαο (γηα Δηαδηθηπαθνχο
Κηλδχλνπο).

Τρίπτυχο Εφαρμογών Πληροφορικήσ μζτρηςησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ΤΕΠ και παροχήσ Σφγχρονων μζςων Ενημζρωςησ – Ειςαγωγή
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1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΣΕΠ – (1/5)
Δελ πξνυπήξρε θάπνηα ηζηνζειίδα πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ηα ησλ ΤΕΠ. Σηαδηαθά πινπνηήζεθε,
ελζσκαηψζεθε θαη ελεκεξψλεηαη Σπζηεκαηηθά (βάζεη ησλ δεηνπκέλσλ θαη ηνπ παξερφκελνπ ζρεηηθνχ
Υιηθνχ) ζρεηηθή Ιζηνζειίδα –εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο ΝΜ- κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά.

Μέζσ ζρεηηθνχ Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ, ν/ε θάζε ελδηαθεξόκελνο/ε «Δπηζθέπηεο/Αζζελήο/Πξνζσπηθό», κπνξνύλ
λα/θαη ελεκεξώλνληαη κε (ηόζν ζηελ Διιεληθή όζν θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα):
• ηνπο Σνκείο Γξαζηεξηόηεηαο ησλ ΣΔΠ
• ηα Γηθαηώκαηα/Τπνρξεώζεηο ησλ Λεπηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο
• ην Ηαηξηθό Πξνζσπηθό ζηειέρσζεο
• ην Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό ζηειέρσζεο
• ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (παξάζεζε Αλαιπηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ)
• ην Δπηζηεκνληθό/Δξεπλεηηθό/πγγξαθηθό έξγν
• ην (ειεύζεξεο πξόζβαζεο, αλώλπκα ιόγσ ΓΚΠΓ/GDPR) πξνο ζπκπιήξσζε «(έμππλν) Eξσηεκαηνιόγην
Ηθαλνπνίεζεο Αζζελώλ TEΠ» (ζηελ Ειιεληθή γιψζζα/αλαπηύζζεηαη ζηελ 3ε πηπρή)
• ηα αλαιπηηθά ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο/QRcodes
• Υξήζηκνπο Γηαδηθηπαθνύο ζπλδέζκνπο (θαηεγνξηνπνηεκέλνπο ζε Γεληθόηεξνπ, Δηδηθόηεξνπ Δλδηαθέξνληνο θαη
Ηαηξηθήο Γεκνζηνγξαθίαο) θαη κε ζύληνκα βίληεν ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα
• ελώ ππάξρεη εηδηθή πεξηνρή ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΓΔΛΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ (ζε κνξθή θπιηόκελσλ κελπκάησλ), γηα
ηελ έγθαηξε/έγθπξε ελεκέξσζε ησλ «Δπηζθεπηώλ» ησλ ηζηνζειίδσλ ΣΔΠ

https://www.sismanoglio.gr/DIATOM-TEP
1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΤΕΠ – (1/5)
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1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΣΕΠ – (2/5)
Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ (ζύλνιν παξερόκελσλ επηινγώλ) Ηζηνηόπνπ ΣΔΠ:

Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθώλ κεξώλ Ηζηνηόπνπ ΣΔΠ
Πεξηνρή θπιηόκελσλ ΥΡΖΣΗΚΧΝ-ΤΝΣΟΜΧΝ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΓΔΛΗΧΝ θαη ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ:

Δπηινγή γηα πκπιήξσζε θαη Τπνβνιή Ζιεθηξνληθά (όρη «ρεηξόγξαθα») «έμππλνπ»
«Δξσηεκαηνινγίνπ Ηθαλνπνίεζεο Αζζελώλ ΣΔΠ»:

1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΤΕΠ – (2/5)
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1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΣΕΠ – (3/5)
Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθώλ κεξώλ Ηζηνηόπνπ ΣΔΠ (ζπλέρεηα)
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα κε ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:

Δπηζηεκνληθό/Δξεπλεηηθό/πγγξαθηθό έξγν:

1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΤΕΠ – (3/5)
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1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΣΕΠ – (4/5)
Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθώλ κεξώλ Ηζηνηόπνπ ΣΔΠ (ζπλέρεηα)
Αλαιπηηθά ηνηρεία/Σξόπνη Δπηθνηλσλίαο:

Υξήζηκνη Γηαδηθηπαθνί ύλδεζκνη:

Δλεκεξσηηθό Τιηθό ζε κνξθή βίληεν:

1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΤΕΠ – (4/5)
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1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΣΕΠ – (5/5)
Άιια ραξαθηεξηζηηθά Ηζηνηόπνπ ΣΔΠ
Παξερόκελε Πιεξνθόξεζε θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα:

ηαηηζηηθά
Δπηζθεςηκόηεηαο:

Υαξαθηεξηζηηθά Αζθάιεηαο/Αμηνπηζηίαο/Πξνζβαζηκόηεηαο θαη Υξεζηκνπνηνύκελεο Σερλνινγίεο:

1η πτυχή: Διαδικτυακόσ τόποσ ΤΕΠ – (5/5)
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2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικού χρόνου)
Ενημέρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (1/4)
Αλαιχζεθε-Σρεδηάζηεθε-Υινπνηήζεθε θαη Σπληεξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Πιεξνθνξηθήο ηεο ΝΜ, ζρεηηθή eπιαηθφξκα (Digital-Signage). Μέζσ απηήο (ζε ρώξνπο αλακνλήο Δπηζθεπηώλ/Αζζελώλ, π.ρ. ΤΕΠ,
ΤΕΙ, Κεληξηθή είζνδν) εληόο ηεο ΝΜ, ζε επηιεγκέλα ζεκεία εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ
«γηγαληννζόλεο» (κε ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεηψδε -θαηάιιεια δηακνξθσκέλε κε πξφζβαζε ζην Δηαδίθηπνκνλάδα Η/Υ), ελεκεξώλνληαη νη Δπηζθέπηεο/Αζζελείο ζε ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ, κε νηηδήπνηε
θξίλεηαη ζθόπηκν (από θάζε Τπεξεζία ηεο ΝΜ) πνπ θεληξηθά δηακνξθώλεηαη θαη πξνβάιιεηαη
παξάιιεια ζηηο νζόλεο απηέο:

Αλαπηχρζεθε, πινπνηψληαο 3 νξηδόληηεο «πεξηνρέο» ζηελ νζόλε πξνβνιήο Πεξηερνκέλνπ: δχν κηθξέο
(άλσ θαη θάησ κέξνο ηεο νζόλεο) γηα ηελ πξνβνιή έθηαθησλ θαη ελεκεξσηηθώλ κελπκάησλ (ζπλήζσο
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ) θαη κία (κεγαιχηεξε) ζην κέζν ηκήκα ηεο νζόλεο όπνπ πξνβάιιεηαη ΠΟΗΚΗΛΟ (ΠΛΖΡΟΤ
ΔΚΣΑΖ) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ.
Σν πεξηερόκελν κπνξεί λα είλαη ζπλδπαζκόο: θεηκέλνπ, εηθόλσλ, βίληεν, ξνινγηνύ, ενξηνινγίνπ,
θαηάζηαζεο θαηξνύ, ελεκέξσζεο επί ηξέρνπζαο -ή όρη- Δθεκεξίαο ΝΜ.
2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικοφ χρόνου) Ενημζρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (1/4)
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2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικού χρόνου)
Ενημέρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (2/4)
Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθνύ πξνβαιιόκελνπ Πεξηερνκέλνπ (ρώξνο αλακνλήο ΣΔΠ)

2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικοφ χρόνου) Ενημζρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (2/4)
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2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικού χρόνου)
Ενημέρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (3/4)
Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθνύ πξνβαιιόκελνπ Πεξηερνκέλνπ (ρώξνο αλακνλήο ΣΔΠ / ζπλέρεηα)

2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικοφ χρόνου) Ενημζρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (3/4)
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2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικού χρόνου)
Ενημέρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (4/4)
Παξαδείγκαηα Υαξαθηεξηζηηθνύ πξνβαιιόκελνπ Πεξηερνκέλνπ (ρώξνο αλακνλήο ΣΔΠ / ζπλέρεηα)

ηνλ θπζηθό ρώξν
αλακνλήο ΣΔΠ,
ζρεηηθό εκείν
πξνβνιήο
Πεξηερνκέλνπ
εληόο ΝΜ
(θσηνγξαθία) >>>

εκείσζε: Αξρηηεθηνληθά, ε Τπεξεζία πινπνηήζεθε λα είλαη
γεληθεπκέλα ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ, ππνζηεξίδνληαο δεθάδεο ζέζεηο
πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ, όπσο θάζε ζύγρξνλε Τπεξεζία.
Επεηδή ην πθηζηάκελν πεξηερφκελφ ηεο αθνξνχζε αξρηθά ηε ΝΜ
«Σηζκαλφγιεην», ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη δελ ζα έπξεπε λα
«ζπαηαιεζνχλ άζθνπα» νη πθηζηάκελνη δηαδηθηπαθνί πφξνη ηνπ
Ννζνθνκείνπ,
πινπνηήζεθε
δεπηεξεπφλησο
θαη
κία
«ελδνλνζνθνκεηαθή» έθδνζε πινπνηψληαο έλαλ Δηαθνκηζηή Web
ζε επίπεδν ελδνδηθηχνπ (intranet). Έηζη, επηηεχρζεθε λα
«εμππεξεηείηαη» απφ απηφλ -θεληξηθά θαη κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ
ηξφπν- ε «εζσηεξηθή» παξνρή ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα
ζεκεία πξνβνιήο, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ «εμσηεξηθνχ» δηθηχνπ.
Oη Μεραληζκνί/Iζηνζειίδεο ηνπ Σπζηήκαηνο, έρνπλ πινπνηεζεί κε
ρξήζε Σύγρξνλωλ ηερλνινγηώλ (HTML, HTML5, JavaScript,
PHP), ε δε δηαδηθηπαθή έθδνζε θέξεη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(https).

2η πτυχή: Διαδικτυακή e-πλατφόρμα (πραγματικοφ χρόνου) Ενημζρωςησ Αςθενών/Επιςκεπτών (Digital Signage) – (4/4)

11

3η πτυχή: Διαδικτυακό («έξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»
πραγματικού χρόνου ελέγχου και υποβολήσ
Υινπνηήζεθε ζηαδηαθά (θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσλ επί ηεο πνηθηιίαο θαη αιιεινεμάξηεζεο εξσηεκάησλ, γηα ηε βέιηηζηε θαη
εύζηνρε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) θαη ελζσκαηψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2021, ζρεηηθή ηζηνζειίδα (ζηελ Διιεληθή γιώζζα) ζηνλ
ήδε –πξόζθαηα- δεκηνπξγεκέλν ηζηόηνπν ησλ ΣΔΠ (ζηελ 1ε πηπρή πινπνηήζεσλ).
Τα Εεηνύκελα/ηόρνη ήηαλ:
• Να απνθηήζεη ην ΤΕΠ έλαλ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ, ΤΓΥΡΟΝΟ, ΠΗΟ ΑΞΗΟΠΗΣΟ, ΦΖΦΗΑΚΟ, ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΑΗ «ΔΞΤΠΝΟ» ΜΖΥΑΝΗΜΟ
ΤΛΛΟΓΖ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ησλ ΑΘΔΝΧΝ ΣΔΠ («μεπεξλψληαο» -ελαιιαθηηθά- ηα κέρξη ηφηε θαη κφλν ρεηξφγξαθα έληππα)
• Ο πεξηνξηζκόο ζπκβάλησλ βαλδαιηζκνύ θπηίσλ ζπιινγήο
• Ο πεξηνξηζκόο ζπαηάιεο πιηθνύ (ραξηηνχ, εθηππψζεσλ, αλαισζίκσλ)
• Έλαο ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ/ΤΓΥΡΟΝΟ ηξόπνο ππνβνιήο από ΟΠΟΤΓΖΠΟΣΔ, ΟΠΟΣΔΓΖΠΟΣΔ (365x24x7)
• Η πιεξόηεηα (κε έμππλνπο Πξνγξακκαηηζηηθνύο Μεραληζκνύο/ΠΑΡΟΥΖ ΑΜΔΑ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΟΡΘΧΖ) ζηελ ππνβνιή
εληύπσλ, κε απνδνρήο όηαλ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα ή/θαη όηαλ δηαπηζηώλνληαη -ζε «αιιεινζπλδεόκελεο
εξσηήζεηο»- ΛΟΓΗΚΑ (αθνύζηα ή εθνύζηα) ΦΑΛΜΑΣΑ θαη ΑΝΣΗΦΑΔΗ (δηαζθάιηζε θαηάζεζεο έγθπξνπ πεξηερόκελνπ)
• Η απόδνζε ΜΟΝΑΓΗΚΟΤ απνδεηθηηθνύ νξζήο/επηηπρνύο e-ππνβνιήο απαληήζεσλ, ζε κνξθή γξακκσηνχ θψδηθα (barcode) θαη
QRcode (δχν δηαζηάζεσλ)
• Ο πεξηνξηζκόο «ζπαηάιεο αλζξσπίλσλ πόξσλ»/ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ κόλν ησλ όπνησλ «ρεηξόγξαθσλ» - Με ηνλ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ηξόπν ΓΔΝ απαηηείηαη θαζόινπ απνδειηίσζε, επηηπγράλεηαη ειαρηζηνπνίεζε ιαζώλ, θαζίζηαηαη δπλαηή ε «ΑΜΔΖ»
ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία ησλ ηνηρείσλ γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ επξεκάησλ γηα ηηο ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΠ, θαζώο θαη
γηα ηε ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ επί ηεο Βειηίσζεο απηώλ
• Καηά ηελ παλδεκία, ηόζν ε θπζηθή παξνπζία κε ινηπνύο αζζελείο ζηνλ ίδην ρώξν, όζν ε ρξήζε «ρεηξόγξαθνπ πιηθνύ»,
απνηεινύλ ζπληειεζηή «επηθηλδπλόηεηαο κεηάδνζεο» πνπ ζα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί «ειεθηξνληθά»
• Τα Γεδνκέλα ζπιινγήο ηεο e-Τπεξεζίαο, λα απνζεθεύνληαη ζε ππνδνκέο απζηεξά ηνπ Φνξέα/ΝΜ (θαη φρη κέζσ
«ηξίησλ/δσξεάλ θαη θιεηζηψλ» ππεξεζηψλ λα κελ ηεξνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ) - Θέκα ΓΚΠΓ/GDPR
• Δπειημία αλαπξνζαξκνγώλ/νκνηνγέλεηα ηζηνζειίδσλ (ε φιε αλάπηπμε/πινπνίεζε γίλεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηελ Πιεξνθνξηθή
ηεο ΝΜ)

Από ηνλ Ηζηόηνπν ΣΔΠ ή απεπζείαο από
https://www.sismanoglio.gr/DIATOM-TEP/edque.php
3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ», πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ
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Αρχιτεκτονική Τπηρεςίασ e-ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΣΕΠ/χηματική Ανάλυςη (1/3)

3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»,πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ – Αρχιτεκτονική (1/3)
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Αρχιτεκτονική Τπηρεςίασ e-ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΣΕΠ/χηματική Ανάλυςη (2/3)

3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»,πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ – Αρχιτεκτονική (2/3)
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Αρχιτεκτονική Τπηρεςίασ e-ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΣΕΠ/χηματική Ανάλυςη (3/3)

3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»,πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ – Αρχιτεκτονική (3/3)
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3η πτυχή: Διαδικτυακό («έξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»
πραγματικού χρόνου ελέγχου και υποβολήσ - (1/3)
Υαξαθηεξηζηηθά Παξαδείγκαηα «νζνλώλ» ηεο e-Τπεξεζίαο
Π.ρ. Οδεγίεο ζηνρεπκέλεο ιόγσ ειιηπνύο
ζπκπιήξσζεο ηνηρείσλ θαη αληηθαηηθώλ
απαληήζεσλ ζε «αιιεινεμαξηώκελεο» Δξσηήζεηο
(πξνο δηόξζσζε / δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε
Τπνβνιή ηνπο σο έρνπλ):

Π.ρ. Δλεκέξσζεο από ην ύζηεκα ηνπ «Αζζελνύο/Δπηζθέπηε» γηα ηελ
νξζή ζπκπιήξσζε ηνηρείσλ (ρσξίο ύπαξμε
παξαιείςεσλ/θελώλ/αληηθάζεσλ) θαη ηελ επηηπρή θαηαρώξηζή ηνπο ζην
ύζηεκα (πξνο κειινληηθή επεμεξγαζία ηνπο από ην ΣΔΠ) / Απόδνζε
κνλαδηθώλ αλαγλσξηζηηθώλ:

ΜΖΝΤΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ζπζηήκαηνο ζε Αλίρλεπζε απόπεηξαο πξνζπέιαζήο ηνπ/ππνβνιήο ηνηρείσλ από «ΡΟΜΠΟΣ»:

3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ», πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ – (1/3)
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3η πτυχή: Διαδικτυακό («έξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»
πραγματικού χρόνου ελέγχου και υποβολήσ – (2/3)
«Πξηλ θαη κεηά» / Απνηίκεζε e-Τπεξεζίαο
Ο ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ «ΤΜΒΑΣΗΚΟ» (…ρεηξόγξαθνο) ΣΡΟΠΟ
ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΣΔΠ
(ε θπζηθή παξνπζία ηνπ/ηεο ελδηαθεξνκέλνπ/εο απαηηείηαη, θαζώο
θαη ε απνδειηίσζε ησλ ρεηξνγξάθσλ από ην Πξνζσπηθό ΣΔΠ):

Ο ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ, ΝΔΟ, ΤΓΥΡΟΝΟ, ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ, «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ» ΣΡΟΠΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΣΔΠ (από αξρέο 2021)
(από νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε / ςεθηνπνίεζε ζηνηρείσλ απηόκαηα):

Η λέα e-Τπεξεζία παξαδφζεθε 5 εβδνκάδεο πξνηνχ αλαζηαιεί εθηάθησο ε ιεηηνπξγία ησλ ΤΕΠ ηεο ΝΜ (ιφγσ εθηάθησλ ζπλζεθψλ
παλδεκίαο πνπ νδήγεζαλ ζηε κεηαηξνπή ηεο ζε covid-19 Κιηληθή). Τα ΤΕΠ επαλαιεηηνχξγεζαλ «θαλνληθά» ηνλ Μάην ηνπ 2021. Έηζη,
ζπγθπξηαθά θαη αλαπφθεπθηα, ην δείγκα ησλ ζπιιεγκέλσλ e-Δεδνκέλσλ είλαη κηθξφ αιιά, αθελόο έρεη απμεηηθή ηάζε (πιένλ αμηνπνηείηαη
ν ειεθηξνληθόο ηξόπνο ππνβνιήο από ηνπο Αζζελείο/Δπηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ΣΔΠ), αθεηέξνπ «μεπεξληέηαη» πξαθηηθά κέξακέξα ν «ρεηξόγξαθνο» (θαη ηεο ζπαηάιεο αλζξσπίλσλ θαη κε πόξσλ) ηξόπνο ππνβνιήο ηνπο. Όια απηά κε ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ
(πγεηνλνκηθή) ΑΦΑΛΔΗΑ/ΔΤΔΛΗΞΗΑ γηα ηνλ Αζζελή, κε «κείσζε πόξσλ» ζηε ζπιινγή θαη απνδειηίσζε, ΜΔ ΒΔΛΣΗΣΖ
ΟΡΘΖ/ΠΛΖΡΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ (ΥΧΡΗ ΛΑΘΖ/ΚΔΝΑ) αιιά θαη κε έλα λέν -πιένλ- Δξγαιείν ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ/ΜΔΣΡΖΖ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ γηα δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ ΣΔΠ.
3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ», πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ – (2/3)
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3η πτυχή: Διαδικτυακό («έξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ»
πραγματικού χρόνου ελέγχου και υποβολήσ – (3/3)
Μνξθή ηεξνύκελσλ Πεξηερνκέλσλ αξρείνπ πζηήκαηνο / Υαξαθηεξηζηηθά Αζθάιεηαο-Σερλνινγίεο
Δπειημία ρεδηαζκνύ/Τινπνίεζεο (γηα θάζε ΝΜ, θάζε ΤΠΔ)
ΔΞΑΓΟΜΔΝΟ e-ΑΡΥΔΗΟ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ζε «θηιηθά θαη άκεζα επεμεξγάζηκε» κνξθή, κε ελδεηθηηθά ηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ην ύζηεκα
θαηά ηηο ΔΠΗΣΤΥΔΗ θαη ΔΓΚΤΡΔ ππνβνιέο ηνηρείσλ ζε απηό (ππνινγηζηηθό θύιιν/αξρείν κε ρξήζε Φίιηξσλ, νξηδόληηαο δηάηαμεο, πιήζνπο 45
ηειώλ ζηνηρείσλ αλά νκάδα/set εγγξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ BARCODE θαη QRcode πνπ απνδόζεθαλ θαηά ηελ θαηαρώξηζή ηνπο):

Υαξαθηεξηζηηθά Αζθάιεηαο/Αμηνπηζηίαο/Πξνζβαζηκόηεηαο θαη Υξεζηκνπνηνύκελεο Σερλνινγίεο:

Δπειημία ρεδηαζκνύ/Τινπνίεζεο: Ζ πινπνηεκέλε Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία Δξσηεκαηνινγίνπ ΣΔΠ, ζα κπνξνύζε -σο
έρεη ήδε πξνβιεθζεί/δνκεζεί- λα απνηειέζεη κία ΔΝΗΑΗΑ, ΚΟΗΝΖ e-ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ππνβνιήο Δξσηεκαηνινγίσλ από
θάζε ΝΜ, θάζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΤΠΔ). Γηα θάζε ΝΜ, έρεη πξνβιεθζεί θαη παξάγεηαη έλα ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ
αληίζηνηρν θαη "θηιηθά επεμεξγάζηκν» ΠΛΖΡΟΤ ΔΚΣΑΖ ππνινγηζηηθό θύιιν (κε έηνηκα θίιηξα αλάιπζεο επί ησλ
πεξηερνκέλσλ ηνπ γηα ηελ ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία ηνπο)
3η πτυχή: Διαδικτυακό («ζξυπνο») «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίηςησ Αςθενών TEΠ ΝΜ», πραγματικοφ χρόνου ελζγχου και υποβολήσ – (3/3)
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Σηελ παξνπζίαζε πνπ πξνεγήζεθε, παξαηέζεθαλ νη δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηξίπηπρνπ ησλ λέσλ/ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο, πνπ Αλαπηχρζεθαλ (θαη
ζπληεξνχληαη/επεθηείλνληαη) απφ ην Πξνζσπηθφ/Δπλακηθφ ηεο ΝΜ, κε κεδεληθφ θφζηνο γηα ην Φνξέα.
Απηά [Γηαδηθηπαθόο ηόπνο ΣΔΠ, πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Γηαδηθηπαθή e-πιαηθόξκα Δλεκέξσζεο
Αζζελώλ/Δπηζθεπηώλ ζηνπο ρώξνπο αλακνλήο, Γηαδηθηπαθό/«έμππλν» «Eξσηεκαηνιόγην
Ηθαλνπνίεζεο Αζζελώλ TEΠ»], πινπνηήζεθαλ γηα λα ζπλδξάκνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο/πξνθιήζεηο
βειηηψζεσλ ηνπ ΤΕΠ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θαθέινπ αλαλέσζεο ηεο Πηζηνπνίεζήο ηνπ (ISO) γηα ηε
ΝΜ «Σηζκαλφγιεην».
Παξαηέζεθαλ, νη «πξνθιήζεηο» θαη νη πινπνηεκέλνη «κεραληζκνί» από ηηο πλεξγαηηθέο
δηαβνπιεύζεηο όισλ καο (Πιεξνθνξηθήο θαη Πξνζσπηθνύ/Γηεπζπληή ΣΔΠ), αλαδείρζεθαλ ηα
νθέιε όπσο θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ, επί πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ (πνιύκελεο αμηνπνίεζεο
εζηηαζκέλα από ηε ΝΜ «ηζκαλόγιεην»). Διπίδνπκε πσο «ζπληειέζακε» ζηελ «εηθόλα
αμηνπηζηίαο» ησλ ΣΔΠ ηεο ΝΜ θαη ζηε ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ, κέζα από ηελ Αλάπηπμε (θαη λέσλ κε ηελ παξνύζα) ύγρξνλσλ Τπεξεζηώλ.

Ειπίδνπκε θαη Επρόκαζηε, ε παξνύζα «πξνζπάζεηά» καο, λα απνηέιεζε έλα Δεκηνπξγηθό εξέζηζκα
πξνο Αμηνιόγεζε/Πξνβιεκαηηζκό, ζπκβάιινληαο –έζηω θαη ηόζν δα ιίγν- ζε έλα «Δεκόζην», (ζηελ
πξνθείκελε πεξίνδν θαη) πην «αζθαιέο», πην «ζύγρξνλν», πην «θηιηθό θαη απνηειεζκαηηθό πεξηβάιινλ
εξγαζίαο γηα ην Πξνζωπηθό», αιιά θαη γηα ηνπο Επηζθέπηεο/Αζζελείο, ρωξίο «ζπαηάιε πόξωλ»,
πξνζθέξνληαο θαη ζηελ εθάζηνηε Δηνίθεζε έλα (αθόκα) Εξγαιείν Αμηνιόγεζεο ηωλ Αλαγθώλ αιιά θαη
ηωλ παξερόκελωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Φνξέα πξνο εθείλνπο πνπ ηειηθά Υπεξεηεί θαη Σηνρεύεη ωο ηειηθνύο
ηνπ απνδέθηεο, ηνπο Πνιίηεο!
Τρίπτυχο Εφαρμογών Πληροφορικήσ μζτρηςησ Ποιότητασ Υπηρεςιών ΤΕΠ και παροχήσ Σφγχρονων μζςων Ενημζρωςησ – Επίλογοσ
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>>> ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΠΟΡΙΩΝ / ΑΝΑΔΡΑΗ >>> … τοιχεία Επικοινωνίασ…

Ανάπτυξη - Τλοποίηςη εφαρμογών Πληροφορικήσ, για την
αναβάθμιςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιών του Διατομεακού
Σμήματοσ Επειγόντων Περιςτατικών (ΣΕΠ) και την παροχή
ςύγχρονων μέςων ςτην ενημέρωςη προςωπικού και αςθενών
Εκ μέρουσ τησ Υποδιεύθυνςησ Πληροφορικήσ και του ΤΕΠ τησ Νοςοκομειακήσ Μονάδασ (ΝΜ) «Σιςμανόγλειο»
Παραςκευάσ Γ. Παπαδόπουλοσ – Μηχανικόσ Η/Υ Συςτημάτων, Health Informatics (MSc)

Email: pdesper@gmail.com & ppapad@sismanoglio.gr / Κεντρικό Email Πληροφορικήσ ΝΜ: it@sismanoglio.gr / Κεντρικό Email ΤΕΠ ΝΜ: tepsis@sismanoglio.gr

[ Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιςτατικών (ΤΕΠ) Νοςοκομειακήσ Μονάδασ (ΝΜ) «Σιςμανόγλειο» / Βαςίλειοσ Κ. Καλδήσ - Γενικόσ Χειρούργοσ Εντατικολόγοσ, Διευθυντήσ ΕΣΥ ]

ασ Ευχαριςτούμε για την προςοχή ςασ!
Π.Π.
Ιανουάριος 2020 – Φεβρουάριος 2021

