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Περίληψη
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η παρουσίαση των πληροφοριακών
συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning), κάνοντας μια ανασκόπηση από την πρώτη
εμφάνιση τους στον επιχειρησιακό κόσμο έως σήμερα. Μέσα από αυτό θέλαμε να
αναδείξουμε την σπουδαιότητα των πληροφοριακών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα του
SAP. Επιπλέον παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα τα οποία
έχουν δημιουργηθεί λόγω της εφαρμογής λύσεων του SAP τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό. Στο κυρίως μέρος της διπλωματικής παρακολουθούμε την υλοποίηση ενός
καινούργιου έργου στον τομέα της υγείας που αφορά το SAP και πιο συγκεκριμένα το IS-H
module (Industry Solution for Healthcare). Η ενημέρωσή μας έγινε από συμβούλους της
εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο υλοποίησης, βγάζοντας συμπεράσματα σχετικά με τα
προβλήματα τα οποία θα λυθούν στον οργανισμό αλλά και προβλήματα τα οποία ίσως
παρουσιαστούν στην πορεία της υλοποίησης και μετά το πέρας αυτής. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να σημειώσω ότι η εργασία είναι διερευνητική, ενώ η υλοποίηση του έργου εκτιμάται
ότι θα τελειώσει τον Απρίλιο του 2020.

Λέξεις Κλειδιά: ERP Systems (Enterprise Resource Planning Systems), IS-H (Industry Solution for

Healthcare), SAP, Πληροφοριακά Συστήματα, Τομέας Υγείας

Abstract
The scope of the thesis was to introduce ERP (Enterprise Resource Planning) information
systems, giving a review of their first appearance in the business world until our days.
Through this we wanted to highlight the importance of information systems and more
specifically SAP. In addition, we will present the advantages and disadvantages created by
the implementation of SAP solutions in Greece and abroad. In the main part of the thesis we
will follow the implementation of a new project in the field of health related to SAP and more
specifically IS-H module (Industry Solution for Healthcare). We will be informed by the
consultants of the company that has undertaken the project about the implementation work,
drawing conclusions about the problems that will be solved in the organization but also
problems that may arise in the course of implementation and after its completion. At this point
I would like to point out that the work has a research background and that the implementation
of the project is expected to be completed in April 2020.

Keywords: ERP Systems (Enterprise Resource Planning Systems), IS-H (Industry Solution for

Healthcare), SAP, Information Systems, Healthcare
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1. Εισαγωγή
1.1 Εισαγωγή στην έννοια των ERP συστημάτων και πιο συγκεκριμένα στο SAP
Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό έχουν αναπτύξει τεράστιο ενδιαφέρον για συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων (ERP) καθώς και για άλλες εφαρμογές όπως : CRM (Customer Relationship
Management), WMS (Warehouse Management Systems) παρουσιάζοντας μεγαλύτερο ή
μικρότερο ενδιαφέρον ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει να καλύψει η εκάστοτε επιχείρηση.
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μια επιχείρηση για να ανταπεξέλθει από τον
αυξανόμενο ανταγωνισμό, τη διεθνή οικονομική κρίση, τις συνεχιζόμενες αλλαγές στους
κανόνες της αγοράς, θα πρέπει η διοίκηση και τα στελέχη της να χαράξουν μια πορεία και να
κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που θα εξυπηρετήσουν τους στόχους της εταιρίας είτε αυτοί
αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον είτε την εσωτερική οργάνωση και απόδοση, πάντοτε με την
καλύτερη δυνατή σχέση επένδυσης και οφέλους. Για τους παραπάνω λόγους, παρατηρείται ότι
τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο επενδύουν τεράστια χρηματικά
ποσά για την εγκατάσταση ενός ERP συστήματος. Αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων αποτελούν ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού
που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, ένα
επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών μιας
επιχείρησης. Επιχειρούν δηλαδή να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες που
αφορούν στα οικονομικά, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην παραγωγή και στη
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων του έργου και των πελατειακών σχέσεων και επιτυγχάνουν
τη συγκέντρωση δεδομένων, την ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μιας επιχείρησης και τον
επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών με στόχο να βελτιστοποιήσουν τις
διαδικασίες λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση επιχειρησιακών
πόρων και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από την χρησιμοποίηση νέων
τεχνολογιών πληροφορικής.
Παρόλα αυτά δεν πρέπει να θεωρούμαι ότι με την εγκατάσταση ενός ERP συστήματος
συνεπάγεται αυτόματα και επιτυχία για την επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει διότι η επιχείρηση
πρέπει να αλλάξει τη φιλοσοφία της από το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τα
διαφορετικά τμήματά της μέχρι και την διοίκηση καθώς και να μετασχηματίσει όλες τις
διαδικασίες της, για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Επιπλέον λάθη κατά
την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος λόγω του γεγονότος ότι δεν τηρούνται οι
διαδικασίες και οι κανόνες λειτουργίας θα αποδειχθούν επιζήμιες για τις επιχειρήσεις.
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Συνεχίζοντας θα παραθέσουμε κάποιους από τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς
σχετικά με την σημασία ενός Πληροφοριακού Συστήματος.
•

Οι Kroenke & Nolan (1987) αναφέρουν ότι, το πληροφοριακό σύστημα είναι ένα
επιχειρησιακό σύστημα που παρέχει ιστορική, παρούσα και προβλεπόμενη
πληροφόρηση για την επιχείρηση και το περιβάλλον της.

•

Ο Murdick (1986) ορίζει το πληροφοριακό σύστημα ως το σύστημα που παρακολουθεί
και επανακτεί δεδομένα από το περιβάλλον, συλλέγει δεδομένα από τις επιχειρησιακές
συναλλαγές και λειτουργίες, φιλτράρει, οργανώνει και επιλέγει δεδομένα τα οποία
παρουσιάζει ως πληροφορίες στα διοικητικά στελέχη και επιπρόσθετα παρέχει τα μέσα
στα στελέχη αυτά για να δημιουργήσουν την απαιτούμενη πληροφόρηση.

•

Ο Hicks δέχεται ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα τυπικό σύστημα βασισμένο
σε Η/Υ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ενοποιεί δεδομένα διαφόρων πηγών για την
παροχή της απαραίτητης πληροφορίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

•

Οι Davis & Olson (1985) θεωρούν ότι το πληροφοριακό σύστημα είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου μηχανής για την παροχή πληροφοριών, που
υποστηρίζει τις δραστηριότητες της διαχείρισης, ανάλυσης και λήψης των αποφάσεων
σε έναν οργανισμό. Το σύστημα χρησιμοποιεί μηχανολογικό εξοπλισμό, χειρόγραφες
διαδικασίες, υποδείγματα για την ανάλυση, προγραμματισμό, έλεγχο και λήψη
αποφάσεων καθώς επίσης και μια τράπεζα δεδομένων.

Από τους παραπάνω ορισμούς βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι ένα πληροφοριακό σύστημα
είναι μια ειδική κατηγορία του οποίου τα «συστατικά» αποτελούν οι άνθρωποι, οι διαδικασίες
και τα μηχανήματα τα οποία συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν με στόχο να παρέχουν την
πληροφορία στο χρήστη. Ένα πληροφοριακό σύστημα επομένως είναι ένα επιχειρησιακό
μοντέλο το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον μιας
επιχείρησης, παρέχοντας πληροφορίες στην διοίκηση της, για να μπορεί να λαμβάνει έγκαιρες
και έγκυρες αποφάσεις. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό
μιας επιχείρησης να έχει από κοινού έναν ορισμό για τα πληροφοριακά συστήματα για να έχει
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Οι κύριες γενικές λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος είναι οι εξής :
1. Η αναγνώριση και η κάλυψη των αναγκών των χρηστών
2. Η επιλογή από ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων της πληροφορίας η οποία θα είναι
χρήσιμη τόσο για το εσωτερικό περιβάλλον όσο και για το εξωτερικό περιβάλλον μιας
επιχείρησης
3. Η επεξεργασία της πληροφορίας με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων
4. Η μεταφορά της χρήσιμης-δημιουργημένης πληροφορίας στους χρήστες
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Συνεχίζοντας θα παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά καθώς και την δομή των ERP
συστημάτων. Τα ERP συστήματα αποτελούν εμπορικά πακέτα λογισμικού, τα οποία έχουν σαν
σκοπό να διευκολύνουν τη ροή των πληροφοριών μέσα σε μια επιχείρηση καθώς και να
διευκολύνουν τις συνδέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη από το εξωτερικό περιβάλλον. Θα
πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πόσο σημαντική είναι η έννοια της «ενσωμάτωσης»
για ένα ERP σύστημα.

Τα ERP συστήματα συλλέγουν, διαχειρίζονται και διανέμουν

πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης, βοηθώντας την συνεργασία
της χρηματοδότησης, των πωλήσεων, του υλικού, της παραγωγής και του marketing.
Αποτέλεσμα των παραπάνω λοιπόν για τις επιχειρήσεις είναι η καλύτερη ποιότητα, υψηλότερη
παραγωγικότητα και μειωμένο κόστος, που βοηθούν στην βελτίωση των σχέσεων με τους
πελάτες, την αύξηση των πωλήσεων και ως επακόλουθο η αύξηση του μεριδίου της αγοράς για
την εκάστοτε επιχείρηση. Τα ERP συστήματα ενσωματώνουν τις πληροφορίες σε διάφορες
βάσεις δεδομένων δίνοντας την δυνατότητα αναλύσεων και προσομοιώσεων των δυνατοτήτων
του συστήματος έτσι ώστε να μπορεί η διοίκηση να σχεδιάζει με περισσότερο ανταγωνιστικό
τρόπο τις στρατηγικές της. Επιπλέον ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες διαχείρισης όπως της
λογιστικής, των πληρωμών, της διαχείρισης υλικών/αποθηκών, των παραγγελιών, του
ανθρωπίνου δυναμικού και άλλα. Πιο συγκεκριμένα τα ERP συστήματα έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά όπως ότι είναι ολοκληρωμένα συστήματα που λειτουργούν σε πραγματικό
χρόνο, διαθέτουν μια κοινή βάση δεδομένων, έχουν μια συνεπή εμφάνιση σε κάθε τμήμα της
επιχείρησης και η εγκατάσταση τους πραγματοποιείται από το τμήμα Πληροφορικής σε
συνεργασία με την τεχνική υποστήριξη του κάθε οργανισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
ένα ERP σύστημα λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα. Τον σχεδιασμό που περιλαμβάνει για
παράδειγμα τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον σχεδιασμό της παραγωγής ή ακόμα
και του προϋπολογισμού και των πωλήσεων. Την εκτέλεση που περιλαμβάνει διαδικασίες όπως
η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, η διαχείριση των logistics, προμήθειες και άλλα. Το
τρίτο επίπεδο είναι η ανάλυση που περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία, την
κοστολόγηση την ανάλυση των πωλήσεων και άλλα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
επισημάνουμε ότι οι διάφοροι οργανισμοί υιοθετούν τέτοια συστήματα τα οποία με τη σειρά
τους περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για να πραγματοποιηθούν με τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο όλες οι λειτουργίες και διαδικασίες μια επιχείρησης. Κατά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος μια εταιρία θα πρέπει να πετύχει
ισορροπία σε τέσσερις τομείς : risk and controls, process optimization, organization and people
και technology.
Ως στόχο λοιπόν ενός ERP συστήματος θα μπορούσαμε να θέσουμε την ολοκλήρωση των
επιμέρους διαδικασιών μιας επιχείρησης μεταξύ των διαφόρων τμημάτων όπως του
λογιστηρίου, των πωλήσεων, των αποθηκών και άλλων έτσι ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας
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τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η λέξη «ολοκλήρωση» είναι πολύ σημαντική και
πρέπει να την τονίσουμε διότι μέσω της ανάπτυξης καλύτερων δομών σε μια επιχείρηση δίνεται
η δυνατότητα στο εργατικό δυναμικό της να εργαστεί πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά.
Με άλλα λόγια με την εγκατάσταση ενός ERP συστήματος ένας οργανισμός δεν αποσκοπεί
μόνο στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός μόνο τμήματος όπως οι πωλήσεις ή το
λογιστήριο, αλλά στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των διαφόρων τμημάτων του ώστε στο
σύνολο του ο οργανισμός να πετύχει την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των εργασιών
του και την αποδοτικότερη λειτουργία του.
Εν κατακλείδι το πληροφοριακό σύστημα μια επιχείρησης δεν αποσκοπεί στην ικανοποίηση
μόνο των πληροφοριακών αναγκών ή των λειτουργικών αποφάσεων αλλά σκοπός του είναι η
παροχή πληροφοριών και για στρατηγικές αποφάσεις μιας και το μέλλον των επιχειρήσεων
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τέτοιες αποφάσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να
θεωρήσουμε τους εξής σκοπούς ως τους κυριότερους για ένα πληροφοριακό σύστημα όπως
είναι : η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία
μετασχηματίζονται σε χρήσιμη πληροφορία. Την παροχή λειτουργικής πληροφόρησης για να
επιλύονται τα διάφορα καθημερινά προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και καλύτερος έλεγχος. Την παροχή στρατηγικής πληροφόρησης με
την οποία τα διοικητικά στελέχη θα μπορούν να σχεδιάσουν και να πάρουν τις καλύτερες
αποφάσεις για την πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησης και τέλος την επέκταση της
επιχείρησης, κάτι το οποίο για παράδειγμα για να επιτευχθεί θα πρέπει το πληροφοριακό
σύστημα της επιχείρησης να συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα των προμηθευτών για να
επωφεληθούν από αυτή την επιπρόσθετη πληροφόρηση τα εμπλεκόμενα μέλη.

1.2 Η εξέλιξη των ERP συστημάτων
Τα τελευταία 50 χρόνια τα πληροφοριακά συστήματα είναι ευρέως διαδεδομένα στον
επιχειρησιακό κλάδο, αποτελώντας απαραίτητα «συστατικά» για τη λειτουργικότητα των
επιχειρήσεων, τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους πελάτες. Σταδιακά το εμπορικό
ενδιαφέρον έχει στραφεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες με την σειρά τους
καταλαβαίνουν την χρησιμότητα των συστημάτων αυτών τόσο για την επιβίωση όσο και για
την εξέλιξη τους. Τα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων έχουν επηρεαστεί από την ραγδαία
ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επικοινωνιών και για να μπορέσουν να συμβαδίσουν με τις
αλλαγές των καιρών και να μπορούν να επιλύουν αποτελεσματικά και με όσο το δυνατόν
ελάχιστο κόστος τα καθημερινά προβλήματα στράφηκαν στην υιοθέτηση τέτοιον συστημάτων.
Αλλά ας δούμε την εξέλιξη αυτή με μια χρονολογική σειρά.
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Πριν το 1960 οι επιχειρήσεις στήριζαν την οργάνωση τους σε παραδοσιακές μεθόδους όπως
για παράδειγμα μεθόδους σχετικές με την διαχείριση των αποθεμάτων. Η δημοφιλέστερη
αυτών ήταν η EOQ (Economic Order Quantity) μέθοδος σύμφωνα με την οποία το κόστος
παραγγελίας και αποθήκευσης για κάθε είδος, στηριζόταν στην αναμενόμενη ζήτηση σε
χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Τη δεκαετία του 1960 οι επιχειρήσεις στρέφουν την προσοχή
τους στην μηχανογραφημένη υποστήριξη των λειτουργιών τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στον έλεγχο των αποθεμάτων τους. Έτσι κάνει την εμφάνισή της μια νέα μέθοδος η οποία
ονομάζεται Inventory Control (IC). Τα συστήματα αυτά με τη χρήση αλγορίθμων
πραγματοποιούσαν ουσιαστικά προγνώσεις της ζήτησης για τα διάφορα είδη αποθέματος που
απαιτούσαν τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα. Είχαν την δυνατότητα να υπολογίζουν
διάφορες παραμέτρους που σχετίζονταν με τις παραγγελίες όπως το απόθεμα ασφαλείας, το
μέγεθος των παραγγελιών που πρέπει να γίνουν, ενημερώνοντας την τρέχουσα ποσότητα κάθε
είδους μέσω της επεξεργασίας των εξαγωγών (πωλήσεις σε πελάτες) και των εισαγωγών
(παραλαβές προϊόντων).
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 αναπτύχθηκαν τα πρώτα MRP (Material Requirements
Planning) συστήματα τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προόδου στην επεξεργασία του
υλικού προγραμματισμού. Τα συστήματα αυτά κατέστησαν δυνατό τον προσδιορισμό των
απαιτούμενων ποσοτήτων υλικών για κάθε υλικό όπως και των χρόνων παράδοσης τους καθώς
επίσης και του κατάλληλου χρόνου παραγγελίας και παράδοσης από τον προμηθευτή. Τα
παραπάνω βέβαια απαιτούσαν την απαραίτητη παραμετροποίηση καθώς και την
χρησιμοποίηση αρχείων κατάστασης υλικών (BOM-Bills of Materials), όπου περιέχουν την
πλήρη περιγραφή του προϊόντος, όχι μόνο των υλικών αλλά και τη διαθέσιμη ποσότητα τη
δεδομένη χρονική στιγμή, την ποσότητα που είχε προγραμματιστεί να γίνει η παραγγελία
ακόμα και να οριστεί η ποσότητα των υλικών που απαιτούνται. Τα συστήματα αυτά βρήκαν
πρόσφορο έδαφος στην αγορά κατά την εισαγωγή τους αφού επέτρεπαν: α) τον καλύτερο
σχεδιασμό και την διαχείριση των αποθεμάτων, β) την καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού,
γ) την ταχύτερη απόκριση στις αλλαγές της αγοράς, δ) την ελαχιστοποίηση των πλεοναζόντων
αποθεμάτων, ε) την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών και στ) την ικανοποίηση των πελατών λόγω της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
παράδοσης των προϊόντων. Ωστόσο τα παραπάνω συστήματα παρουσίασαν μια αδυναμία
σχετικά με την διοχέτευση της πληροφορίας στα άλλα τμήματα του οργανισμού.
Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1970 δημιουργείται η ανάγκη για πληροφοριακά
συστήματα τα οποία να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας την
υποστήριξη των αποφάσεων, την επεξεργασία των συναλλαγών και την πληροφόρηση της
διοίκησης μιας επιχείρησης. Αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη σε δύο καινοτομίες που
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αφορούσαν την εισαγωγή της άμεσης επεξεργασίας με τη χρήση οθονών (on-line processing)
και με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management
systems). Έτσι δημιουργήθηκαν τα επιχειρηματικά συστήματα πληροφόρησης ή όπως είναι
γνωστά στις παραγωγικές επιχειρήσεις συστήματα προγραμματισμού παραγωγικών πόρων
(MRP II). Με τη χρήση του MRP II οι επιχειρήσεις μπορούσαν όχι μόνο να διαχειρίζονται τα
υλικά τους αλλά και τις ανθρωποώρες, τα κόστη και να διαχειρίζονται την καλύτερη οργάνωση
του δυναμικού τους. Σε ιδανικές λειτουργικές συνθήκες τα συστήματα αυτά έχουν τη
δυνατότητα να αναλύσουν τον προγραμματισμό της παραγωγής σε μονάδες, τον
χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σε αξίες και δίνεται η δυνατότητα προσομοίωσης
πιθανών εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας.
Τη δεκαετία λοιπόν του 1980 λοιπόν έχουμε την δυναμική παρουσία MRP II συστημάτων στην
αγορά με τις επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που τους πρόσφερε αυτή η
λύση. Έχουν πλέον στη διάθεση τους ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σύστημα που
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σε υλικά και ποσότητες άμεσα συσχετισμένες με το σχέδιο
δραστηριοτήτων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να μετατραπούν όλα αυτά σε μια οικονομική
αναφορά και σε ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης για να έχουν οι επιχειρήσεις επιθυμητά
αποτελέσματα.
Τη δεκαετία του 1990, με τις συνεχείς βελτιώσεις της τεχνολογίας ήταν εφικτή η ενοποίηση
όλων των πόρων σχεδιασμού για ολόκληρη την επιχείρηση, όπως των αποθηκών της, τη
διοίκηση του προσωπικού, τη χρηματοοικονομική λειτουργία της καθώς και της εμπορικής
διαχείρισης. Οδηγούμαστε βαθμιαία στα σημερινά ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα
επιχειρησιακής οργάνωσης ERP και κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες επιχειρήσεις
δημιουργίας ολοκληρωμένων ERP λύσεων όπως η γερμανική SAP με το R/3. Στο σημείο αυτό
θα παραθέσουμε μια αναδρομή της SAP με την οποία θα ασχοληθούμε και στο case study που
θα διερευνήσουμε παρακάτω.

(Εικόνα:1 ERP Systems Evolution Image)
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1.3 Η εξέλιξη του SAP
Τη δεκαετία του 1970 πέντε πρώην υπάλληλοι της IBM ξεκίνησαν μια επιχείρηση που
αποκαλούν SAP. Στόχος της ήταν η δημιουργία πρότυπου λογισμικού εφαρμογών που
επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρία καθορίζει ως έδρα της το Weinheim
στη Γερμανία και πετυχαίνει στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της να απασχολεί εννέα άτομα και
να έχει κέρδος 620.000 γερμανικών μαρκών. Η SAP ολοκληρώνει το πρώτο οικονομικό
σύστημα λογιστικής – RF. Το σύστημα αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη των άλλων ενοτήτων λογισμικού του συστήματος που θα έχει το όνομα SAP R/1.
Όλο και περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν το λογισμικό SAP. Η εταιρία χρησιμοποιεί
servers της IBM και το λειτουργικό σύστημα DOS. Μετά από λίγο πετυχαίνει να κάνει
συμβατό το λογισμικό σύστημα –RF όχι μόνο με το λειτουργικό σύστημα DOS αλλά και στο
OS αυξάνοντας έτσι το πελατολόγιο της σε 40 πελάτες. Οι εταιρίες μπορούν πλέον να
χειριστούν την αγορά και την διαχείριση των αποθεμάτων αλλά και την επαλήθευση των
τιμολογίων μέσω του συστήματος RM της SAP. Περί το 1977 η εταιρία αλλάζει την έδρα της
και ξεκινά την εγκατάσταση του συστήματος και εκτός Γερμανίας. Δύο εταιρίες από την
Αυστρία είναι οι πρώτες που θα εφαρμόσουν το λογισμικό της SAP. Η SAP πλέον χρησιμοποιεί
δικούς της servers και μία εξέταση του συστήματος βάσης δεδομένων της IBM ανοίγει το
δρόμο για το SAP R/2 στα τέλη της δεκαετίας του ’70.
Με το SAP R/2 ενσωματώνονται οι λειτουργίες μιας επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Το
1981 η SAP έχει φτάσει την πελατειακή της βάση σε 200 περίπου πελάτες, χάρη στην
αυξανόμενη ισχύ των servers. Την πρώτη δεκαετία ζωής της η SAP φτάνει σε έσοδα ύψους 24
εκατομμυρίων γερμανικών μαρκών απασχολώντας 100 εργαζομένους και περίπου το 96% των
πελατών της χρησιμοποιούν το λογισμικό της για τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών.
Το 1986 ιδρύει την πρώτη θυγατρική στην Αυστρία και συνεχίζει την δυναμική παρουσία της
στην Γερμανία. Καταφέρνει να πετύχει έσοδα 100 εκατομμυρίων γερμανικών μαρκών
νωρίτερα από το προσδοκώμενο χρονικό διάστημα. Μετά από 3 χρόνια η SAP διαθέτει
λογισμικό για την Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων για τους πελάτες της και ανοίγει
γραφεία σε Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία την ίδια χρονιά. Στο τέλος του έτους θα εξελιχθεί σε
κολοσσό ξεπερνώντας τα 152 εκ. και απασχολώντας 500 περίπου άτομα. Ακολουθεί η ίδρυση
της SAP Consulting για την υποστήριξη νέων πελατών και γίνονται προσπάθειες για τη
θέσπιση κανόνων στο λογισμικό παραγωγής της και θα είναι ο λόγος για την μετάβαση στην
SAP R/3 εποχή. Το 1989 η SAP παρουσιάζει τη νέα έκδοση της πιο φιλική στον χρήστη,
ξεκινάει αναπτυξιακά έργα με διάφορα εργαλεία της και πλέον το περιβάλλον
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προγραμματισμού ABAP/4 και το SAP R/3 αρχίζει να παίρνει μορφή. Σε αυτό το σημείο είναι
σημαντικό να αναφέρουμε πως η εταιρία έχει επενδύσει το 33% των εσόδων της σε έρευνα και
ανάπτυξη μόνο. Η δεκαετία του 1990 είναι η πιο σημαντική για την SAP διότι παρουσιάζει για
πρώτη φορά στην αγορά το SAP R/3 και εκτοξεύει τα κέρδη της. Οι αριθμοί των εσόδων και
των υπαλλήλων συνεχίζουν να αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Το 1992 ξεκινά η
εγκατάσταση του SAP R/3 σε επιλεγμένους πελάτες αρχικά και η εταιρία πλέον εκτοξεύει τα
κέρδη της τα οποία φτάνουν τα 831 εκ. από τα οποία το 50% είναι εκτός Γερμανίας. Το SAP
R/3 λειτουργεί για πρώτη φορά στα Windows NT.Η SAP ξεκινά την είσοδο της και στην
Κινέζικη αγορά. Η IBM που συνεργάζεται με την SAP χρησιμοποιεί πλέον το SAP R/3 για
την διαχείριση των παγκόσμιων επιχειρηματικών διαδικασιών της. Το 1996 η Coca-Cola
αποφασίζει να εφαρμόσει το SAP R/3. Στα τέλη της δεκαετίας η εταιρία αποτελεί τον κορυφαίο
προμηθευτή λύσεων λογισμικού e-business ενσωματώνοντας διαδικασίες εντός και μεταξύ των
εταιριών. Πλέον αριθμεί περισσότερους από 24.000 εργαζομένους με έσοδα ύψους 6,3 δις.
Η πορεία της SAP συνεχίζεται ανοδικά μέχρι και το 2004 όταν παρουσιάζει την πρώτη έκδοση
του SAP NetWeaver στην αγορά. Σχεδιάζει το μέλλον της γύρω από την έννοια serviceoriented αρχιτεκτονικής (SOA). Μετά από δύο χρόνια παρουσιάζει με την Microsoft το Duet,
το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ενσωματώσουν γρήγορα και εύκολα στο Microsoft office
τις επιχειρηματικές διαδικασίες της SAP. Η SAP προχωρά στην εξαγορά διαφόρων εταιριών
εκ των οποίων και της Business Object και το 2007 αποκαλύπτει το νέο προϊόν SAP Business
By Design, ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η SAP μπορεί
και παρέχει τεχνολογία πληροφοριών που βοηθά τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα με το μέγεθος
τους να επιτύχουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Κατά την περίοδο της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης η εταιρία βρίσκει τρόπους εξοικονόμησης κόστους και παράλληλα
αποκαλύπτει το SAP Business Suite 7, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοση τους και να μειώσουν τα κόστη. Φτάνοντας στο 2010
η εταιρία ακολουθεί στρατηγικές εξαγορές και σε συνδυασμό με τη συνεχή έρευνα για
καινοτόμα προϊόντα οδηγείται στο χώρο του cloud computing και το ηλεκτρονικό εμπόριο
δικτύων επιχειρήσεων. Έχουμε την εμφάνιση για πρώτη φορά της πλατφόρμας SAP HANA, η
οποία δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση των δεδομένων σε δευτερόλεπτα. Παράλληλα
συνεχίζει τις επενδύσεις της στην Κίνα, ανακοινώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση
στην Κίνα με 30% αύξηση των εσόδων από άδειες χρήσεως του λογισμικού της. Η SAP είναι
πλέον η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία στη βιομηχανία λογισμικού των επιχειρήσεων.
Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα όπου η SAP ανακοινώνει τη SAP Leonardo εποχή και
αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά πόσο επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξή της.
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(Εικόνα:2 SAP Evolution image)

1.4 Εφαρμογή στον εγχώριο και εξωτερικό επιχειρησιακό τομέα
Στην ελληνική αγορά μέχρι το 1996 που πρωτοεμφανίστηκαν τα ERP συστήματα, οι
περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν λειτουργικά συστήματα MS DOS.Μετά τα μέσα
της δεκαετίας 2000 αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις τη σπουδαιότητα των νέων
εφαρμογών της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές ERP συστημάτων να έχουν
αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και προσφέρουν ποικιλία και καλύτερες τιμές. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχοντας να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχουν
δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης αλλά και του αυξανόμενου
ανταγωνισμού στράφηκαν έτσι στην λύση των ERP συστημάτων για να καλύψουν τις ανάγκες
που δημιούργησαν οι παραπάνω προκλήσεις. Αυτό καθίσταται εφικτό μιας και υπάρχουν
κάποια σύγχρονα ERP συστήματα που έχουν χαμηλό κόστος εγκατάστασης και απόκτησης με
πλήρη όμως λειτουργικότητα χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τον τύπο και το μέγεθος της
επιχείρησης. Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν και υποστηρίζουν με ενιαίο και ολοκληρωμένο
τρόπο όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες καλύπτοντας τις ανάγκες οποιασδήποτε εμπορικής
επιχείρησης ή βιομηχανίας.
Βέβαια σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές νομικές απαιτήσεις και επιχειρηματικές
πρακτικές. Για το λόγο αυτό θα έπρεπε τα ERP συστήματα να προσαρμοστούν στην ελληνική
πραγματικότητα και στα «μέτρα» των ελληνικών επιχειρήσεων και αυτό επιτεύχθηκε μέσω της
«Ελληνικοποίησης». Για παράδειγμα όσον αφορά σε θέματα λογιστικής αναφερόμαστε στο
Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο, στους φόρους όπως ο Φ.Π.Α. , στην καταχώρηση και τον έλεγχο των
λογιστικών εγγραφών καθώς και σε προγράμματα και εκτυπώσεις «Ελληνικοποίησης» όπως
το Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής, Μητρώο Παγίων κ.α. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα έπρεπε
λοιπόν να βρουν τις κατάλληλες πρακτικές για να ανταποκριθούν στις προαναφερθείσες
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προκλήσεις, κάτι το οποίο πέτυχαν με την υιοθέτηση των ERP συστημάτων, που τους έδωσε
τη δυνατότητα να επιτύχουν καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων τους, του
ανθρωπίνου δυναμικού τους και άλλων συστατικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Σήμερα όλο
και περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν τέτοια συστήματα και σε αυτό βοήθησε
και η παρουσία έμπειρων συμβούλων, καθώς και το γεγονός ότι τα συστήματα λειτουργούν σε
πιο ευέλικτες πλατφόρμες και είναι πιο φιλικά και εύχρηστα. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να
επισημάνουμε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους που
θέλουν να επιτύχουν εγκαθιστώντας ένα τέτοιο σύστημα. Τα πληροφοριακά συστήματα που
υπάρχουν λοιπόν στην ελληνική αγορά προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες και έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
•

Γνώση της κουλτούρας των επιχειρήσεων και της συμπεριφοράς των χρηστών

•

Γνώση του περιβάλλοντος και της εκάστοτε νομοθεσίας

•

Αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως την κύρια αγορά τους

•

Τα προϊόντα τους είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική γλώσσα και επιχειρησιακή
ορολογία

•

Υπάρχει ευχέρεια προσαρμογής. Οποιαδήποτε τροποποίηση γίνεται σε συνεργασία της
επιχείρησης με την αντίστοιχη εταιρία πληροφορικής

•

Έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης

Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να συναντήσει και μεγάλα πολυεθνικά πακέτα και ελληνικά ERP.
Στα μεγάλα πολυεθνικά πακέτα συναντά κανείς λύσεις όπως SAP R/3, Oracle Financials,
Platinum κ.α. παρέχοντας τη δυνατότητα παραμετροποίησης και η λειτουργικότητα τους
επιτρέπει τη μηχανογραφική υποστήριξη. Κάποια ελληνικά πακέτα από την άλλη μεριά είναι
αυτά της Atlantis, Singular Enterprise κ.α. με το πλεονέκτημα ότι με αυτά τα πακέτα δεν τίθεται
θέμα «Ελληνικοποίησης». Αναφορικά με την επιλογή ERP είναι σημαντικό να επισημάνουμε
ότι οι τάσεις που επικρατούσαν στην αγορά ευνοούσαν εφαρμογές που βασίζονται στην
πλατφόρμα Windows NT περισσότερο και συνεργάζονται με όλες τις βάσεις δεδομένων.
Επιπλέον αναφέρεται ως σημαντικό τεχνικό στοιχείο αξιολόγησης η προσέγγιση του
λογισμικού στο μοντέλο της 3-tier Client-Server αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζοντας ταχύτατες
επικοινωνίες με remote sites, στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που
λειτουργούν με υποκαταστήματα.
Παρόλα αυτά και σε σύγκριση με τη διεθνή αγορά μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα
ότι η εξάπλωση των συστημάτων ERP στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και κάποιοι
από τους λόγους είναι : α) το υψηλό ποσοστό οργάνωσης που απαιτείται για την υλοποίηση
ενός τέτοιου έργου, β) η λανθασμένη και η μη επαρκής πληροφόρηση που έχουν οι
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επιχειρήσεις για την λειτουργικότητα και τα οφέλη που προσφέρουν αυτά τα συστήματα, γ) το
υψηλό ρίσκο που ίσως υπάρχει σε μια τέτοια υλοποίηση η οποία απαιτεί υψηλό κόστος, μεγάλο
χρόνο υλοποίησης και αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα, δ) η έλλειψη αυτοματισμών που να
συνάδουν με την ελληνική πραγματικότητα και ε) το γεγονός ότι πολλά συστήματα δεν έχουν
μέσα αλληλεπίδρασης με τον εξωτερικό κόσμο προσαρμοσμένα στην ελληνική
πραγματικότητα.
Στον αντίποδα έχουμε την παγκόσμια αγορά στην οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1960 ενσωματώθηκε η τεχνολογία της πληροφορικής, όπου μεγάλες επιχειρήσεις
δημιούργησαν για προσωπική τους χρήση τμήματα ανάπτυξης εφαρμογών με συνέπεια να
δημιουργηθούν τα παραδοσιακά συστήματα. Πρώτη ήταν η IBM η οποία παρουσίασε το πρώτο
εμπορικό πακέτο MRP, το MAPICS. Το πακέτο αυτό κυριάρχησε για σχεδόν δύο δεκαετίες.
Την δεκαετία του 1980 παρουσιάζεται μια αύξηση των εταιριών παραγωγής επιχειρηματικού
λογισμικού. Κατά την περίοδο αυτή έχουμε και την εμφάνιση των κυρίαρχων εταιριών στην
συγκεκριμένη

αγορά.

Την

δεκαετία

1990

πολλές

επιχειρήσεις

αποφασίζουν

να

αντικαταστήσουν τα λογισμικά τους συστήματα με τα ERP συστήματα. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα οι κατασκευαστές και προμηθευτές τέτοιων λογισμικών να πληθαίνουν και να
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όπου στην πρώτη κατηγορία είναι οι πέντε εταιρίες κολοσσοί
εκείνης της εποχής (SAP, Oracle, PEOPLESOFT, BAAN, JD EDWARDS) που ασχολούνταν
με επιχειρήσεις που είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου, στην
δεύτερη υπήρχαν εταιρίες που είχαν ως πελάτες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως ένα
δισεκατομμύριο και η τρίτη κατηγορία αφορούσε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 50
εκατομμύρια. Λίγο πριν το 2000 έχουμε μια σημαντική επιβράδυνση της αγοράς με
αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα και πολλές εταιρίες οδηγήθηκαν σε
στρατηγικές συγχωνεύσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της SSA GLOBAL η οποία
μέσα σε πέντε χρόνια εξαγόρασε εταιρίες όπως η BAAN, BONIVA, ELEVON, PROVIA
SOFTWARE και στο τέλος εξαγοράστηκε από την INFOR το Μάρτιο του 2006. Παρόλα αυτά
παρουσιάζεται μια νέα ευκαιρία μετά και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών του
ανατολικού μπλοκ.
Σύμφωνα τέλος με τις διεθνείς πηγές η παγκόσμια αγορά λογισμικού το 2008 υπολογιζόταν
στα 185 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η παγκόσμια αγορά λογισμικού
ανέρχεται στα 19,2% της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς
λογισμικού για τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης ανήλθε περίπου στα 75
δισεκατομμύρια ευρώ με ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,6%. Οι τρείς μεγαλύτερες αγορές της
Ευρώπης σε λογισμικό για το έτος 2008 είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (20,1 δις.), η Γαλλία (15
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δις.) και η Γερμανία (10,5 δις.). Τέλος να σημειώσουμε ότι οι διεθνείς εκτιμήσεις της αγοράς
λογισμικού διαφέρουν αρκετά, ανάλογα με την πηγή.

2. Παραδείγματα Υλοποιήσεων και Συμπεράσματα
2.1 Παραδείγματα εφαρμογών της λύσης SAP
2.1.1 Κλείσιμο Έτους
Ένα παράδειγμα υλοποίησης SAP το οποίο θα παραθέσουμε ακολούθως αφορά την εταιρία
Generali και σχετίζεται με τις λειτουργικές προδιαγραφές όσον αφορά τις διαδικασίες
Κλεισίματος Οικονομικής Χρήσης. Η συγκεκριμένη υλοποίηση αφορούσε τις διαδικασίες
όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.
 Μεταφορά Υπολοίπου
Αρχικά,

κατά το κλείσιμο ενός λογιστικού έτους σε μια εταιρία περιλαμβάνεται σαν

διαδικασία η μεταφορά υπολοίπου, η οποία δεν γίνεται με την διενέργεια λογιστικών εγγραφών
αλλά είναι ένα τεχνικό βήμα κατά το οποίο όλοι οι λογαριασμοί ισολογισμού μεταφέρουν
αυτόματα το υπόλοιπο τους στην νέα οικονομική χρήση. Το ποσό αυτό φαίνεται σε ειδικό
πεδίο , στις καρτέλες του SAP και λέγεται Υπόλοιπο Εκ Μεταφοράς. Από την στιγμή που θα
εκτελεστεί το πρόγραμμα και μεταφερθούν τα υπόλοιπα στην νέα χρήση κάθε κίνηση που
γίνεται στην προηγούμενη χρήση, τότε αυτόματα το υπόλοιπο της κίνησης περνάει στην
επόμενη χρήση, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.
Όσον αφορά τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης, αυτοί δεν μεταφέρουν υπόλοιπο και
ξεκινάνε από μηδενικό υπόλοιπο κάθε χρονιά. Το υπόλοιπο τους μεταφέρεται αυτόματα στον
λογαριασμό Υπόλοιπο Εις Νέο (retained earnings), όπως έχει οριστεί στα βασικά αρχεία του
κάθε P&L Λογαριασμού (Profit & Loss Accounts). Κατά την εκτέλεση του προγράμματος
(δοκιμαστική ή παραγωγική) φαίνεται ποιος είναι ο λογαριασμός Ισολογισμού που ο κάθε
λογαριασμός P&L μεταφέρει το υπόλοιπο του.
 Μεταφορά Υπολοίπου Special Purpose Ledger
Σε αυτό το βήμα γίνεται η μεταφορά των υπολοίπων του Special Purpose Ledger (Πίνακας
Ειδικού Καθολικού) που έχει φτιαχτεί για τις ανάγκες της Ελληνικοποίησης. Φυσιολογικά το
πρόγραμμα δεν χρειάζεται να τρέξει παραπάνω από μια φορά, αφού καταχωρήσεις στην
προηγούμενη οικονομική χρήση, περνάνε αυτόματα στην επόμενη, αν το πρόγραμμα έχει
τρέξει έστω και μια φορά.
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 Αλλαγή Οικονομικής Χρήσης Παγίων
Με αυτό το πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα να ανοιχθεί η οικονομική χρήση για το
υποσύστημα των Παγίων. Είναι ένα τεχνικό βήμα, που επιτρέπει την λογιστικοποίηση των
παγίων στην επόμενη χρήση. Πριν την διενέργεια αυτού του βήματος καμία
καταχώρηση(Αγορά, Πώληση, Αποσβέσεις) δεν επιτρέπεται στο υποσύστημα των παγίων.
Στην περιοχή των Παγίων ο μέγιστος αριθμός οικονομικών χρήσεων που επιτρέπεται είναι δύο,
η τρέχουσα και η προηγούμενη.
 Κλείσιμο Οικονομικής Χρήσης Παγίων
Αυτό το πρόγραμμα κλείνει την οικονομική χρήση των παγίων, καθώς μετά από αυτό το
τεχνικό βήμα καμία κίνηση δεν επιτρέπεται να γίνει. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα κατά την
εκτέλεση του προγράμματος ότι έχουν γίνει όλες οι κινήσεις στο υποσύστημα και αν υπάρχουν
λάθη. Αν για παράδειγμα έχει ξεχαστεί το βήμα των Αποσβέσεων , το σύστημα δεν προχωράει
στο κλείσιμο της Οικονομικής Χρήσης.
Είναι σημαντικό το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης των παγίων, να εκτελείται άμεσα μετά
την διενέργεια των αποσβέσεων του Δεκεμβρίου. Ο λόγος είναι διότι αλλαγές στην τρέχουσα
οικονομική χρήση, επηρεάζουν και την προηγούμενη, αν αυτή μένει ανοιχτή.
 Βεβαιώσεις Παρακρατούμενου Φόρου Προμηθευτών
Η εταιρία έχει την υποχρέωση να εκτυπώνει ετησίως τις βεβαιώσεις Παρακρατούμενου Φόρου
Προμηθευτών. Με το SAP δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των πιστοποιητικών
παρακρατούμενου φόρου με την χρήση του σχετικού προγράμματος της Eλληνικοποίησης.
Ο κωδικός παρακρατούμενου φόρου συντηρείται στο βασικό αρχείο του προμηθευτή,
προκειμένου να είναι εφικτός ο αυτόματος υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου την
στιγμή της καταχώρισης του τιμολογίου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα από το SAP να
γίνεται αυτόματος υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου 20% για παράδειγμα, μόνο όταν η
αξία του τιμολογίου υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 300 €).
Τέλος επειδή ένα μεγάλο μέρος των εγγραφών που πρέπει να συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις,
δεν θα καταχωρείται αρχικώς στο SAP αλλά στον AS/400. Προκειμένου στο τέλος του έτους
να βγει ένα κοινό αρχείο προς τις Φορολογικές Αρχές, θα ακολουθηθεί η παρακάτω ροή:
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Η παραπάνω υλοποίηση αφορά όπως προαναφέραμε τις διαδικασίες κλεισίματος έτους ενός
οργανισμού και πιο συγκεκριμένα της εταιρίας Generali, όπως αυτές συμφωνήθηκαν μεταξύ
των συμβαλλόμενων μελών. Το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε με στόχο να
διευκολύνει τις εργασίες και τον όγκο δουλειάς των εργαζομένων του λογιστηρίου της
συγκεκριμένης εταιρίας, ο οποίος συσσωρευόταν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους. Οι
διεργασίες που απαιτούνταν να γίνουν πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί και χρειάζεται μόνο να
εκτελούνται οι ανωτέρω διεργασίες για να διευθετούνται ζητήματα όπως η μεταφορά των
ταμειακών τους υπολοίπων, κινήσεις σχετικές με τα πάγια (τα οποία είναι μια «ευαίσθητη»
κατηγορία για τις επιχειρήσεις), εκκρεμότητες που ίσως να υπάρχουν προς τους προμηθευτές
αλλά και να είναι έτοιμοι σε πιθανό έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποια δημόσια
οικονομική υπηρεσία, αφού όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στη βάση δεδομένων της
επιχείρησης και μπορούν να ανακτηθούν σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα
μέσω αυτής της υλοποίησης να μπορούν και άλλα τμήματα της εταιρίας και κυρίως η διοίκηση,
να βγάζουν ορθά συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης
και να σχεδιάζουν έγκαιρα την στρατηγική με την οποία θα κινηθεί η εταιρία στα επόμενα
οικονομικά έτη χωρίς καθυστερήσεις και λανθασμένα συμπεράσματα.

2.1.2 Φυσική Απογραφή
Ένα ακόμα παράδειγμα επιτυχούς υλοποίησης αφορά την διαδικασία της φυσικής απογραφής
όπως αυτή υλοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Κλινική. Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργείται στο
SAP το έγγραφο Φυσικής Απογραφής στο οποίο περιέχονται τα υλικά που είναι προς
απογραφή, τυπώνονται τα έγγραφα φυσικής απογραφής στα οποία καταγράφονται οι
ποσότητες της καταμέτρησης. Στη συνέχεια ελέγχονται οι διαφορές των ποσοτήτων της
απογραφής και καταχωρούνται αυτόματα οι κινήσεις ελλειμμάτων / πλεονασμάτων.
Στην Αθηναϊκή Κλινική η φυσική απογραφή αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα
παρακάτω στάδια για την εκτέλεσή της :
•

Καταχώρηση Καταμετρημένων Ποσοτήτων

•

Λίστα Διαφορών Αποθεμάτων

•

Καταχώρηση Διαφορών Απογραφής

•

Δημιουργία Εγγράφου Φυσικής Απογραφής
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•

Εκτύπωση Εγγράφων

 Καταχώρηση Καταμετρημένων Ποσοτήτων
Η καταχώρηση των καταμετρημένων ποσοτήτων γίνεται με τα παρακάτω δεδομένα σε επίπεδο
κεφαλίδας :
o

Ημερομηνία μέτρησης και ημερομηνία παραστατικού

o

Εγκατάσταση

o

Αποθηκευτικός χώρος

Εν συνεχεία καταχωρούνται αναλυτικά οι κωδικοί υλικών και οι ποσότητες που
καταμετρήθηκαν από τους υπεύθυνους. Είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν τουλάχιστον τα
υλικά στα οποία έχει διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ λογιστικής και καταμετρημένης
ποσότητας. Προαιρετικά μπορούν να καταχωρηθούν όλα τα υλικά τα οποία καταμετρήθηκαν
κατά την απογραφή.
 Λίστα Διαφορών Αποθεμάτων
Μετά την καταχώρηση των καταμετρημένων ποσοτήτων στο σύστημα, ακολουθεί η εμφάνιση
της λίστας διαφορών, με διάφορα κριτήρια επιλογής όπως:
o

Κωδικός Υλικού

o

Εγκατάσταση

o

Αποθηκευτικός χώρος

o

Οικονομική χρήση
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Στη λίστα που εμφανίζεται με τα επιλεγμένα κριτήρια εμφανίζονται οι παρακάτω ποσότητες:
o

Λογιστική ποσότητα. Είναι η ποσότητα αποθέματος στο σύστημα την ημερομηνία
απογραφής.

o

Ποσότητα απογραφής. Είναι η ποσότητα που έχει καταμετρηθεί κατά την απογραφή
και έχει καταχωρηθεί στο έγγραφο φυσικής απογραφής.

o

Ποσότητα Διαφοράς. Είναι η διαφορά ποσότητας της λογιστικής ποσότητας από την
ποσότητα απογραφής.

o

Αξία Διαφοράς. Είναι η αξία της ποσότητας διαφοράς με βάση την μέση τιμή του
υλικού.

Τη λίστα διαφορών μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για τον έλεγχο των διαφορών
που προέκυψαν από την απογραφή σε σχέση με το απόθεμα. Η διαδικασία αυτή
ενεργοποιείται μέσα από τη λίστα διαφορών, με αυτόματη δημιουργία νέου εγγράφου
φυσικής απογραφής που εκτυπώνεται για την εκ νέου καταχώρηση ποσότητας. Ακολουθεί
η καταχώρηση της επανακαταμετρημένης ποσότητας στο σύστημα (η αρχική ποσότητα
έχει διαγραφεί αυτόματα).
 Καταχώρηση Διαφορών Απογραφής
Μετά την εμφάνιση της λίστας διαφορών αποθεμάτων, όπου προκύπτει η διαφορά ποσότητας
μεταξύ της λογιστικής ποσότητας (ποσότητα αποθέματος) και της καταμετρημένης ποσότητας
απογραφής, ακολουθεί η καταχώρηση των διαφορών. Πρόκειται για την αυτόματη
καταχώρηση των κινήσεων αποθήκης ελλειμμάτων/πλεονασμάτων με βάση τις διαφορές. Η
διαδικασία γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:


Μεμονωμένα

Τα δεδομένα που καταχωρούνται σε επίπεδο της κεφαλίδας είναι τα παρακάτω:
o Έγγραφο φυσικής απογραφής
o Οικονομική χρήση (καταχωρείται το έτος απογραφής)
o Ημερομηνία καταχώρησης (καταχωρείται η ημερομηνία απογραφής)


Μαζικά

Γίνεται με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια (συγκεκριμένες τιμές ή εύρος τιμών), όπως έγγραφο
φυσικής απογραφής, αριθμός φυσικής απογραφής, εγκατάσταση κλπ.
o

Μέσα από τη λίστα διαφορών

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης των διαφορών απογραφής κατευθείαν μέσα από την
εμφάνιση της λίστας διαφορών.
Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις κατά την καταχώρηση των διαφορών:
•

Μηδενική διαφορά. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαφορά ποσότητας, εκτελείται
η καταχώρηση διαφορών, που αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της
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διαδικασίας φυσικής απογραφής. Ταυτόχρονα τα υλικά αποδεσμεύονται (με μαζικό
τρόπο όπως ορίζεται από τη standard διαδικασία), προκειμένου να γίνονται ελεύθερα
πλέον οι κινήσεις αποθήκης.
•

Μη μηδενική διαφορά. Στην περίπτωση διαφοράς ποσότητας, θα διερευνάται από τους
υπεύθυνους η εκάστοτε διαφορά, με σκοπό είτε την καταχώρησή της είτε την
επανακαταμέτρηση της ποσότητας. Μέχρι να αποφασισθεί η καταχώρηση της
διαφοράς, τα υλικά παραμένουν δεσμευμένα. Ακολουθεί η καταχώρηση των διαφορών
με ταυτόχρονη αυτόματη καταχώρηση των κινήσεων αποθήκης ελλειμμάτων/
πλεονασμάτων με βάση τις διαφορές. Η διαδικασία κλείνει με την αποδέσμευση των
υλικών.

 Δημιουργία Εγγράφου Φυσικής Απογραφής
Η συστημική διαδικασία της δημιουργίας εγγράφων φυσικής απογραφής λαμβάνει χώρα
προγενέστερα της διαδικασίας απογραφής. Δημιουργούνται κάποιες μέρες νωρίτερα τα
έγγραφα φυσικής απογραφής, με ημερομηνία όμως μεταγενέστερη. Προβλέπεται να
λαμβάνονται υπόψη οι κινήσεις αποθήκης για την διαμόρφωση του αποθέματος μέχρι την
προγραμματισμένη ημερομηνία απογραφής.
H δημιουργία των εγγράφων φυσικής απογραφής γίνεται ανά:
o

Εγκατάσταση

o

Αποθηκευτικό χώρο

o

Ειδικό απόθεμα (προμηθευτή)

H δημιουργία των εγγράφων φυσικής απογραφής περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες σε
επίπεδο κεφαλίδας:
o

Ημερομηνία παραστατικού (ημερομηνία απογραφής)

o

Προγραμματισμένη ημερομηνία καταμέτρησης (ημερομηνία απογραφής)

o

Αριθμός φυσικής απογραφής

o

Αναφορά φυσικής απογραφής

Εν συνεχεία καταχωρούνται σε επίπεδο αναλυτικής γραμμής του εγγράφου οι παρακάτω
πληροφορίες:
o

Κωδικός υλικού

o

Παρτίδα υλικού (εφόσον υπάρχει)

o

Τύπος αποθέματος (ελεύθερο/ δεσμευμένο μη κατάλληλο για χρήση (blocked))

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα είτε μαζικά.
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 Εκτύπωση Εγγράφων
Μετά την δημιουργία των εγγράφων φυσικής απογραφής στο σύστημα ακολουθεί η εκτύπωση
τους, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους απογραφής για την καταγραφή των
καταμετρημένων ποσοτήτων. Η εκτύπωση μπορεί να γίνει μεμονωμένα ανά έγγραφο φυσικής
απογραφής ή μαζικά με διάφορα κριτήρια επιλογής.
Η υλοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο να διευκολυνθούν οι διαδικασίες φυσικής
απογραφής ενός οργανισμού και πιο συγκεκριμένα της εταιρίας Αθηναϊκή Κλινική. Όπως
γνωρίζουμε οι συγκεκριμένες εργασίες παλαιότερα γίνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο κατά
τον οποίο οι υπάλληλοι ενός φαρμακείου για παράδειγμα έπρεπε να καταγράφουν τα
αποθέματα και τις ποσότητες τους χειρόγραφα κάτι που ήταν χρονοβόρο και με μεγάλο κίνδυνο
λάθους. Έτσι με την παραπάνω διαδικασία φυσικής απογραφής μέσω του SAP η διαδικασία
πλέον γίνεται μέσω του συστήματος εξοικονομώντας χρόνο στους εργαζομένους, μειώνοντας
το ποσοστό λάθους καθώς επίσης η συγκεκριμένη πληροφορία παρέχεται σε όλα τα τμήματα
με σημαντικότερο το τμήμα που εκτελεί τις παραγγελίες, το οποίο μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα
στιγμή τα σωστά αποθέματα και τις πραγματικές ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι οι υλοποιήσεις αυτές είχαν σαν στόχο να
διευκολύνουν τις εργασίες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα τμήματα μιας επιχείρησης,
να διοχετεύεται η πληροφορία σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης ώστε να μπορούν τα μέλη
του οργανισμού να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των διεργασιών που πραγματοποιούνται αλλά
κυρίως να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις στρατηγικές τους κινήσεις για την ανάπτυξη
του οργανισμού.

2.2 Οφέλη από την εφαρμογή του SAP
Στις μέρες μας η αγορά στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις μεταβάλλεται συνεχώς
δημιουργώντας την ανάγκη στις επιχειρήσεις αυτές να βρουν τρόπους για να μπορέσουν να
συμβαδίσουν, να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Για το λόγο
αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην υιοθέτηση ενός ERP συστήματος το
οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη των επιχειρησιακών λειτουργιών συνδέοντας τους
εργαζομένους, τα τμήματα και τις λειτουργίες με στόχο η πληροφόρηση να πραγματοποιείται
μέσα σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η
αυτοματοποίηση, η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων λειτουργώντας σε πραγματικό χρόνο
και με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι τα οφέλη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή του
SAP ERP είναι τα εξής :
 Αύξηση της παραγωγικότητας. Επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση και την παροχή
κατάλληλης ποσότητας υλικού στην παραγωγική διαδικασία.
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 Μείωση του κόστους στην γραμμή παραγωγής. Προσφέρεται έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες της επιχείρησης με αποτέλεσμα η γραμμή
παραγωγής να λειτουργεί αποδοτικότερα και με μειωμένο κόστος.
 Επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης. Μέσω τον
δυνατοτήτων του SAP ERP οι επιχειρήσεις μειώνουν τα λάθη στις παραγγελίες,
αναβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους, ενημερώνονται οι προμηθευτές
άμεσα και οι χρόνοι παράδοσης είναι καλύτεροι και πιο ακριβής με αποτέλεσμα να
χτίζονται σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.
 Ο συντονισμός των λειτουργιών είναι ευκολότερος. Η παραγωγή του σωστού
προϊόντος, στο μικρότερο δυνατό χρόνο τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις που
έχουν τεθεί για την ποιότητα είναι πλέον εφικτό αφού το ERP φροντίζει για τον
συντονισμό των λειτουργιών.
 Εξοικονόμηση των ανθρώπινων πόρων, ήταν άμεση αφού μέσω του SAP
πραγματοποιείται η καλύτερη αξιοποίηση τους.
 Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων. Δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να
γνωρίζει εξ αρχής την απαιτούμενη ποσότητα πρώτων υλών, χωρίς να υπάρχει
απόθεμα το οποίο να περισσεύει ή να έχουμε έλλειψη του.
 Βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας. Τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα
μόνο μια φορά. Αυτό εξασφαλίζει τη μείωση της πιθανότητας λάθους κατά την
εισαγωγή δεδομένων και την βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας.
 Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, αφού μέσω του SAP επιτρέπεται η χρήση του
νομίσματος, της γλώσσας και των προτύπων της λογιστικής.
 Ευκολία πρόσβασης στο ιστορικό των πελατών. Δίνεται η δυνατότητα στην
επιχείρηση να μπορεί να μελετά τις συναλλαγές της με τους πελάτες της και μπορεί
να σχεδιάζει τις μελλοντικές συναλλαγές μαζί τους.
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η πληροφορία πλέον μπορεί και φτάνει μέσω του
συστήματος στα ανώτερα στελέχη τα οποία αποκτούν στρατηγικό πλεονέκτημα το
οποίο δεν είχαν παλαιότερα.
 Παρέχει ισχυρή προστασία δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διάφορων μενού
χρηστών, καταγραφικών μηχανισμών και κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων παρέχοντας
καλύτερη ασφάλεια.
 Διαθέτει επιλογές παραμετροποίησης. Κάθε χρήστης καθορίζει τις επιλογές του και
διαθέτει πρόσβαση στα δεδομένα που χρησιμοποιεί περισσότερο ελαχιστοποιώντας
τα σφάλματα που μπορεί να κάνει.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση από τη χρήση
ενός ERP συστήματος είναι πολύπλευρα και θα μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ως
εξής :
 Στρατηγικά : έχει δυνατότητες καινοτομίας και διαφοροποίησης μια επιχείρηση και
επιπλέον δημιουργούνται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω των σχέσεων που
δημιουργούνται με τους πελάτες.
 Λειτουργικά : λόγω της αυτοματοποίησης των εργασιών έχουμε μείωση του χρόνου
εργασιών, μείωση του κόστους, βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας.
 Οργανωσιακά : διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς
και βελτίωση της οργανωσιακής μάθησης.
 Τεχνολογικά : δημιουργούνται υποδομές για ευκολία προσαρμογής του συστήματος
σε μελλοντικές αλλαγές και μείωση του κόστους του τμήματος τεχνολογίας
πληροφοριών.
 Διοικητικά : λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις, βελτιώνεται η απόδοση των
λειτουργικών μονάδων και γίνεται καλύτερος προγραμματισμός.

2.3 Μειονεκτήματα από την εφαρμογή του SAP
Στον αντίποδα όπως κάθε εφαρμογή προσφέρει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις έτσι
δημιουργούνται και κάποια μειονεκτήματα. Μερικά από αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσει μια
επιχείρηση κατά την εφαρμογή του SAP μπορεί να είναι :
 Ο χρόνος υλοποίησης είναι συνήθως μεγάλος. Μια τέτοια υλοποίηση επειδή
συνδυάζει δεδομένα από διάφορα τμήματα συνήθως, είναι περίπλοκη και ιδιόμορφη
με αποτέλεσμα να αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία.
 Μικρή ευελιξία. Στην σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υποστήριξη
από κάποιο πληροφοριακό σύστημα αν θέλουν να βελτιώνονται και να εξελίσσονται.
Οι προσαρμογές που απαιτούνται όμως είναι χρονοβόρες και κοστίζουν όταν ένα
σύστημα ERP τεθεί σε λειτουργία.
 Υψηλό κόστος υλοποίησης και συντήρησης. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές
μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να εγκαταστήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Αν
αναλογιστεί κανείς ότι μια επιχείρηση χρειάζεται καινούργιο hardware και software,
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του καινούργιου συστήματος, διασύνδεση του
καινούργιου με το παλιό σύστημα, κατάλληλη συντήρηση του συστήματος,
καταγραφή των αποθεμάτων, παρακολούθηση και συντήρηση των δεδομένων ώστε
να μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά, ακρίβεια και πληρότητα των προϊόντων,
εκπαίδευση από εξειδικευμένους συμβούλους, όλα αυτά δηλαδή αφορούν το κόστος
που προσκομίζεται μια επιχείρηση που θέλει να υιοθετήσει κάποιο ERP σύστημα.
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 Επιπτώσεις στους εργαζομένους, αφού πρέπει να εκπαιδευτούν και να μάθουν ένα νέο
σύστημα αλλάζοντας την υπάρχουσα φιλοσοφία.
 Κόστος επιπρόσθετων υποσυστημάτων. Υπάρχουν κάποια υποσυστήματα όπως το
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων, WM διαχείριση αποθηκών τα οποία ίσως δεν
περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο αλλά είναι σημαντικά για την εξέλιξη μιας
επιχείρησης.
 Λανθασμένη εκτίμηση του συνολικού τελικού κόστους της επένδυσης. Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτυπώνεται το τελικό κόστος κατώτερο του
πραγματικού με αποτέλεσμα να μην ξεφεύγει εκτός προϋπολογισμού η επιχείρηση και
αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μη ολοκλήρωση του έργου.
 Δέσμευση σε ένα προμηθευτή ERP συστημάτων. Η επιλογή ενός μοναδικού
προμηθευτή τέτοιων συστημάτων μπορεί να περιέχει κινδύνους, μιας και το κόστος
μετάβασης σε ένα άλλο σύστημα είναι υψηλό και ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ
του εκάστοτε προμηθευτή.
 Αρνητική Απόδοση Επένδυσης (ROI). Οι λόγοι που μπορεί να γίνει αυτό είναι επειδή
τα ERP έχουν σαν στόχο την μείωση του κόστους και όχι τόσο την αύξηση των εσόδων
καθώς επίσης και ότι το ολικό κόστος κτήσης είναι συνήθως μεγαλύτερο του κόστους
για την αγορά του πακέτου.
Πέρα όμως από τα παραπάνω μειονεκτήματα υπάρχουν και κάποιες ανάγκες οι οποίες δεν
καλύπτονται από το SAP όπως για παράδειγμα παρατηρείται δυσκολία του συστήματος να
εκδώσει παραμετροποιημένες αναφορές, κάτι που οι χρήστες είχαν την δυνατότητα να κάνουν
με τα παλαιότερα συστήματα, αλλά στο SAP απαιτείται η κατάλληλη παραμετροποίηση για
κάτι τέτοιο. Μια άλλη ανάγκη αφορά τον χρόνο επεξεργασίας των αιτημάτων μιας και το
τμήμα προμηθειών για παράδειγμα μιας επιχείρησης δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το
χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία των αιτημάτων μέχρι να δοθούν οι νέες εντολές
αγοράς μέσω του SAP. Αυτό επηρεάζει σε ένα βαθμό την απόδοση του τμήματος προμηθειών
και για το λόγο αυτό δημιουργούνται τροποποιημένες αναφορές, οι οποίες όμως θα πρέπει να
έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια ώστε να γίνει η κατάλληλη παραμετροποίηση κατά την
εγκατάσταση του συστήματος.
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3. Παρουσίαση του case study με το οποίο θα ασχοληθούμε
« Η πρότυπη λύση του IS-H module και η εφαρμογή της
σε μεγάλο νοσοκομείο»
Αρχικά, θα ξεκινήσουμε κάνοντας μια εισαγωγή σχετικά με το module IS-H, του SAP. Το
IS-H είναι μια λύση της SAP η οποία αφορά τον τομέα της υγείας. Είναι μια λύση η οποία
βοηθά να γίνεται καλύτερα η διαδικασία παρακολούθησης ενός περιστατικού, είτε αυτό είναι
εσωτερικό, εξωτερικό περιστατικό ή επείγον. Μέσω αυτής παρέχονται όλες οι πληροφορίες
στα διάφορα τμήματα του οργανισμού με στόχο να επιτυγχάνεται η καλύτερη ενημέρωση των
νοσηλευτών, για παράδειγμα τι φάρμακα πρέπει να χορηγηθούν σε έναν ασθενή, τι εξετάσεις
πρέπει να κάνει ή έχει κάνει, καθώς επίσης βοηθά και στην ευκολότερη τιμολόγηση του ασθενή
μιας και οι αλλαγές στο κομμάτι αυτό στον τομέα της υγείας είναι συνεχής.
Η λύση λοιπόν SAP IS-H θα λέγαμε ότι έχει τις ακόλουθες δυνατότητες διασύνδεσης :
1. Διεπαφή HCM ( και μια διεπαφή HL7 η οποία βασίζεται όμως σε HCM )
2. Τηλεφωνικές κλήσεις BAPI Remote Procedure
3. Υπηρεσίες επιχειρηματικής διαχείρισης ασθενών
Ο όρος HCM χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε δύο διαφορετικά πράγματα :
•

Η μονάδα επικοινωνίας του IS-H που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων από το IS-H
σε άλλες εφαρμογές.

•

Η μορφή του μηνύματος που χρησιμοποιείται. Επικεντρώνεται στην ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και ως εκ τούτου χρησιμοποιεί το HCM για να
αναφερθεί στη μορφή του μηνύματος.

Η σχέση μεταξύ HCM και IS-H υπάρχει από την αρχή της ύπαρξης του IS-H και είναι μια
αμφίδρομη σχέση αφού επιτρέπει την εξαγωγή αλλά και την εισαγωγή μηνυμάτων HCM κάθε
φορά που συμβαίνει ένα συσχετιζόμενο γεγονός στο IS-H. Κάθε φορά δηλαδή που συμβαίνει
ένα γεγονός – περιστατικό η εφαρμογή IS-H θα το προσθέσει σε ένα πίνακα συμβάντων. Ο
πίνακας αυτός «προκαλεί» τη μονάδα εξαγωγής του HCM να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο
μήνυμα. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι η λειτουργία του HCM σχετίζεται κυρίως με
τη διαδικασία χρέωσης, κωδικούς διάγνωσης και κώδικες διαδικασιών που σχετίζονται με το
εκάστοτε περιστατικό.
Σχετικά με την διεπαφή BAPI, είναι μια διεπαφή RPC η οποία επιτρέπει σε άλλες εφαρμογές
να καλούν τις λειτουργίες ως διαθέσιμες στο IS-H. Το IS-H περιέχει μια μακρά λίστα με τα
πρότυπα BAPI. Ένας προγραμματιστής μπορεί να τροποποίησή το υφιστάμενο BAPI εάν δεν
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πληροί τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το πρότυπο
BAPI είμαστε σε θέση να :
•

Καταχωρήσουμε έναν νέο ασθενή, να ενημερώσουμε την καρτέλα ενός ήδη
υπάρχοντος ή ακόμα και να παρέχουμε πληροφορίες σε μια άλλη εφαρμογή τις οποίες
θα έχουμε εξαγάγει από το IS-H.

•

Μεταφορτώσουμε κωδικοποιημένες διαδικασίες, διαγνώσεις αλλά και πληροφορίες
σχετικά με τη χρέωση του ασθενή.

Το case study με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια αφορά έναν οργανισμό ο οποίος θα
εφαρμόσει την πρότυπη λύση του SAP, IS-H. Αρχικά θα γίνει αναφορά στους λόγους για τους
οποίους ο οργανισμός αποφάσισε να προχωρήσει στην συγκεκριμένη λύση, θα
παρακολουθήσουμε μέρος της υλοποίησης του έργου όπου σε συνεργασία με τα άτομα από
την εταιρία υλοποίησης θα έχουμε χρήσιμες πληροφορίες (σχετικά με τις δυσκολίες
υλοποίησης, «τα θέλω» του οργανισμού και προβληματισμούς των χρηστών) και τέλος θα
βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που θα
προσφέρει η λύση αυτή στον οργανισμό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι το
συγκεκριμένο έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2020 και για τον λόγο αυτό
η μελέτη του case study θα έχει ερευνητικό χαρακτήρα, με συμπεράσματα τα οποία θα
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του τελικού αποτελέσματος.
Αρχικά, έγινε μια συνάντηση με το άτομο το οποίο θα πραγματοποιήσει την συγκεκριμένη
υλοποίηση και λάβαμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Αναφορικά με τον οργανισμό
ενημερώθηκα πως χρησιμοποιεί αυτή την στιγμή κάποιο ERP σύστημα στο οποίο όμως δεν
έχει γίνει αναβάθμιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα
είναι να πραγματοποιούνται εργασίες στο ήδη υπάρχον σύστημα για να καλυφθούν οι ανάγκες
των χρηστών, δημιουργώντας κάποια Z* προγράμματα. Η έκδοση της λύσης IS-H που έχει ο
οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι η 4Β.
Επιπλέον οι συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται στον τομέα της υγείας όπως για
παράδειγμα τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΟΠΠΥ, το ΗΔΙΚΑ σχετικά με το πώς θα διαχειρίζονται
τα φάρμακα ώστε να απεικονίζεται και να χρεώνεται η μικρότερη δυνατή ποσότητα και τιμή
αλλά και τα ΚΕΝ (κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια) τα οποία απεικονίζουν τις αποζημιώσεις
του κάθε περιστατικού, είναι αλλαγές τις οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ήδη υπάρχον
σύστημα.
Λόγω των ανωτέρω λοιπόν, δηλαδή για λόγους αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του
συστήματος αλλά ακόμα περισσότερο οι συνεχής αλλαγές στο σύστημα υγείας, ώθησαν τον
οργανισμό να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή στο ήδη υπάρχον σύστημά του.
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Η φάση της υλοποίησης ξεκινά με τις συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τις
συζητήσεις σχετικά με τις επιθυμίες του οργανισμού και ποιες από αυτές μπορεί να υλοποίησή
η εταιρία που έχει αναλάβει το έργο. Αφού λοιπόν συμφωνηθούν αυτά περνάμε στη φάση της
υλοποίησής. Το πρώτο σκέλος υλοποίησης του IS-H αφορά τα Βασικά Δεδομένα. Τα Βασικά
Δεδομένα του SAP είναι ανεξάρτητες οντότητες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες του
SAP και μπορούν να αναφερθούν στα Λογιστικά αντικείμενα (Λογαριασμοί Γενικής
Λογιστικής, Κέντρα Κόστους κλπ.), Αντικείμενα Εφοδιαστικής (υλικά, κέντρα εργασίας κλπ.)
και άλλα. Η σωστή συντήρηση των βασικών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή
λειτουργικότητα του συστήματος.

4. Στάδια Υλοποίησης του Case Study
Για τα στάδια υλοποίησης του έργου με το οποίο θα ασχοληθούμε, θα γίνει εκτενής αναφορά
στο καθένα από αυτά στα επόμενα κεφάλαια ακολουθώντας την ακόλουθη δομή :
Κεφάλαιο Τέταρτο: Βασικά Δεδομένα
Κεφάλαιο Πέμπτο: Εσωτερικά Περιστατικά
Κεφάλαιο Έκτο: Εξωτερικά Περιστατικά
Κεφάλαιο Έβδομο: Επείγοντα Περιστατικά
Αυτή θα είναι η δομή την οποία θα ακολουθήσουμε για την παρουσίαση σταδίων υλοποίησης
του Case Study.

4.1 Βασικά Δεδομένα
Τα Βασικά Δεδομένα στο SAP IS-H περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Βασικά Δεδομένα Ασθενή
2. Βασικά Δεδομένα Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών
3. Βασικά Δεδομένα Διαγνώσεων
4. Βασικά Δεδομένα Επιχειρησιακού Εταίρου
Το κεντρικό στοιχείο του SAP IS-H είναι ο ασθενής και όλες οι διαδικασίες που είναι
δομημένες γύρω από αυτή την έννοια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός και η
χρησιμοποίηση των βασικών δεδομένων του ασθενή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
οργανισμού για τον οποίο πραγματοποιείται η υλοποίηση και να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες
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όλων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες καθώς και οι διαδικασίες είναι η βάση για
την τιμολόγηση και τη συνεργασία με ιδιωτικούς αλλά και κρατικούς φορείς, επομένως είναι
το κλειδί στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Τα βασικά δεδομένα των διαγνώσεων
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της κλινικής κατάστασης, των ΚΕΝ καθώς και για σκοπούς
αναφοράς και ανάλυσης. Τα βασικά δεδομένα επιχειρησιακού εταίρου αντικατοπτρίζουν την
σχέση με εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους.

4.1.1

Βασικά Δεδομένα Ασθενή

Περιγραφή Διαδικασίας
Ο ασθενής δημιουργείται ή επιλέγεται κατά τη δημιουργία νέου περιστατικού. Υπάρχουν νέα
πεδία που θα πρέπει να αποθηκευτούν και επομένως πρέπει να οριστούν σαν υποχρεωτικά για
την δημιουργία ασθενή. Κάποια πεδία θα απαιτούν επαλήθευση και έλεγχο εγκυρότητας. Για
τους ασθενείς που επιθυμούν την απόκρυψη αληθινών δημογραφικών στοιχείων, θα
προσφέρεται η ψευδονυμοποίηση μέσω της λειτουργικότητας των επιχειρησιακών εταίρων,
διασφαλίζοντας την ανώνυμη διαμονή και πρόσβαση μόνο από εγκεκριμένους χρήστες. Οι
ασθενείς θα είναι το κύριο αντικείμενο για το Σύστημα Διαχείρισης Ασθενή. Ο κάθε ασθενής
θα χαρακτηρίζεται από έναν 10-ψήφιο κωδικό στο σύστημα. Για να διαβεβαιωθεί ο ελάχιστος
αριθμός διπλοεγγραφών ασθενών, το σύστημα θα ελέγξει στη βάση δεδομένων πριν την
δημιουργία ασθενή προειδοποιώντας το χρήστη για ασθενείς που ήδη έχουν καταχωρηθεί.

Σχεδιασμός Λύσης
Η βασική οθόνη για τον ασθενή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

Εικόνα:3
Τα κριτήρια αναζήτησης για έναν ασθενή μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:
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•

Επίθετο

•

Όνομα

•

Ημερομηνία Γέννησης

•

Φύλο

•

Αριθμός ΑΜΚΑ

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αναζήτησης ασθενή θα είναι μια λίστα ασθενών που θα ταιριάζουν
στα κριτήρια αναζήτησης. Τα κριτήρια αναζήτησης θα εμφανίζονται ως εξής:

Εικόνα:4
Αυτή η λίστα, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες αναφορές στο SAP, θα είναι
παραμετροποιήσιμη από το χρήστη και θα εμφανίζει τους περισσότερους ασθενείς (η
προεπιλογή είναι 500). Εάν ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται στην αναζήτηση ξεπεράσει
αυτό τη την τιμή, το σύστημα θα εμφανίζει ένα μήνυμα που δείχνει ότι επιπλέον κριτήρια
πρέπει να συμπληρωθούν για να περιοριστεί η αναζήτηση.
Ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα νέο ασθενή (εάν ο ασθενής δεν έχει
καταχώρηση στο SAP) ή να επιλέξει τον σωστό ασθενή από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Εάν καμία καταχώρηση δεν βρεθεί, το SAP θα εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα που θα
υποδεικνύει ότι κανένας ασθενής δεν ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης και θα παραπέμψει
τον χρήστη να δημιουργήσει τον ασθενή. Η αναζήτηση ασθενή θα πραγματοποιηθεί από το
πεδίο αριθμός ΑΜΚΑ. Ο αριθμός AMKA είναι μοναδικός και επομένως θα δίνει την
δυνατότητα για ακριβή αναζήτηση. Επειδή υπάρχουν πολλές διπλές καταχωρήσεις ασθενών
στο σύστημα πριν πραγματοποιηθεί η μετάπτωση δεδομένων, η βάση δεδομένων των ασθενών
θα πρέπει να καθαριστεί. Θα υπάρχει ιστορικότητα ασθενών στον οργανισμό και επομένως
αρχική φόρτωση δεδομένων για τους ασθενείς. Οι ασθενείς κανονικά δημιουργούνται
ερχόμενοι σε επαφή με το νοσοκομείο ή για θεραπεία.
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Για να δημιουργηθεί ασθενής, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να διεξαχθεί μια προκαταρτική
αναζήτηση ασθενή. Το σύστημα δεν θα επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει τον ασθενή
δίχως να έχει διεξάγει αυτή την αναζήτηση.
Κατά τη δημιουργία νέου ασθενή θα είναι δυνατό να συντηρηθούν κάποια πεδία όπως για
παράδειγμα:
Προσωπικά Στοιχεία
•

Διεύθυνση

•

Επώνυμο

•

Όνομα

•

Φύλο

•

Ημερομηνία Γέννησης

•

Ταχυδρομικός Κώδικας

•

Αριθμός ΑΜΚΑ

•

Τύπος και Αριθμός Εγγράφου

•

Σήμανση VIP

Ο ταχυδρομικός κωδικός θα ελεγχθεί για την Ελλάδα σαν format χώρας. Εάν ο Ταχυδρομικός
Κωδικός δεν είναι σωστός, θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους και θα πρέπει να αλλάξει η
καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν τα δεδομένα του ασθενή. Ο ταχυδρομικός κωδικός είναι
υποχρεωτικό πεδίο και θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα από τους χρήστες.

Εικόνα:5
Μπορούμε να δούμε ότι το σύστημα παρέχει τον σωστό κωδικό για την διεύθυνση που
καταχωρείται. Εάν καταχωρείται μόνο ο ταχυδρομικός κωδικός, το σύστημα θα φέρει την πόλη
σαν προεπιλογή :
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Εικόνα:6
Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό αντιστοίχισης για τα πεδία του δρόμου
και της συνοικίας έτσι ώστε να αναζητήσει την σωστή διεύθυνση. Επειδή όμως μέχρι στιγμής
δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία με διευθύνσεις στην Ελλάδα δεν θα υλοποιηθεί αυτή η
λειτουργικότητα προς το παρόν. Μόνο ο έλεγχος της μορφής του ταχυδρομικού κωδικού θα
ενεργοποιηθεί.
Υπάρχουν 5 τύποι εγγράφων που χρησιμοποιούνται:
•

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

•

Αριθμός Διαβατηρίου

•

Δίπλωμα Οδήγησης

•

Στρατιωτικό Δελτίο Ταυτότητας

•

Άδεια παραμονής

Μόνο ένας τύπος εγγράφου θα μπορεί να αποθηκευτεί για ένα ασθενή. Ο έλεγχος του format
θα πρέπει να εκτελεστεί για την τιμή του ΑΜΚΑ που θα αποθηκευτεί στο πεδίο. Θα απαιτείται
να γίνει έλεγχος για διπλοεγγραφές ΑΜΚΑ στο σύστημα. Το προειδοποιητικό μήνυμα θα
πρέπει να οριστεί έτσι ώστε να δοθεί η πληροφορία στο χρήστη ότι ένας ασθενής με
συγκεκριμένο αριθμό (πρέπει να αποτελεί μέρος της πληροφορίας του μηνύματος) υπάρχει στο
σύστημα. Ο χρήστης θα μπορεί να αποφασίσει να παραβλέψει το μήνυμα ή να ελέγξει τα
βασικά δεδομένα ενός υπάρχοντος ασθενή και να χρησιμοποιήσει αυτό τον ασθενή αντί να
δημιουργήσει καινούριο. Αυτό το μήνυμα θα εμφανίζεται όχι μόνο κατά τη διάρκεια
δημιουργίας ενός ασθενή αλλά και όταν τα στοιχεία του αλλάζουν. Για τα παιδιά είναι
απαραίτητο να αποθηκευτεί ο αριθμός ΑΜΚΑ του γονέα για να σταλούν πληροφορίες στον
ΕΟΠΥΥ όταν δηλώνεται νέο περιστατικό για το παιδί.
Όταν ο ασθενής θα εισάγεται, ο έλεγχος στα ανοικτά αντικείμενα του ασθενή θα γίνεται με την
στάνταρντ λειτουργικότητα και θα παρουσιάζονται στο χρήστη με τον κωδικό κίνησης FBL5
(SAP t-code : αναλυτικές γραμμές πελάτη). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να
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εισάγουν έγγραφα που έχουν παραλάβει μέσω email ή σαρωμένα έγγραφα και να τα αναθέτουν
στο βασικό αρχείο του ασθενή. Η λύση του SAP δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης στον
Εξυπηρετητή Περιεχομένου SAP. Χρειάζεται να γίνει εγκατάσταση, παραμετροποίηση καθώς
και η παροχή εξυπηρετητή για αποθήκευση. Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός νέου ασθενή
δεν θα χρειάζεται τα στοιχεία ασφάλισης και πληρωμής σαν υποχρεωτικά επειδή σε αυτό το
στάδιο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία της ασφάλειας θα συντηρούνται σε επίπεδο
ασθενή και περιστατικού.
•

Κάθε περιστατικό θα αποκτά τα στοιχεία ασφάλισης από το επίπεδο ασθενή.

•

Τα στοιχεία νέας ασφάλειας που εισάγονται σε ένα περιστατικό θα αντιγράφονται στα
βασικά δεδομένα ασθενή

Τα προηγούμενα περιστατικά δεν θα ενημερώνονται με τις πληροφορίες της ασφάλειας. Ο
ασφαλιστικός φορέας που αντιγράφεται από τον ασθενή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
χειροκίνητα. Η οθόνη των βασικών δεδομένων του ασθενή θα είναι παρόμοια με την
παρακάτω:

Εικόνα:7
Μόλις τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωθούν, ο ασθενής θα δημιουργηθεί και το σύστημα θα
του αναθέσει έναν αριθμό ασθενή αυτόματα. Για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι σημαντικό να
καταγραφεί η πληροφορία για τον Ευρωπαϊκό αριθμό Ασφάλισης. Στα βασικά δεδομένα του
ασθενή θα πραγματοποιηθούν ορισμένες βελτιώσεις όπως:
•

Έλεγχος για ανοικτά αντικείμενα κατά την άφιξη του ασθενή

•

Επαλήθευση αριθμού AMKA

•

Επαλήθευση
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Για τους ασθενείς που είναι VIP χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία
ψευδονυμοποίησης. Επιπλέον, σε επίπεδο εφαρμογής η ψευδονυμοποίηση πρέπει να
ενεργοποιηθεί. Η παρακάτω διαδικασία θα λάβει χώρα.
Οι ασθενείς θα είναι σε θέση να εισαχθούν χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο κατά τη διάρκεια
νοσηλείας τους στο νοσοκομείο και θα περιθάλπονται με το ψευδώνυμο τους. Τα παρακάτω
δεδομένα θα είναι τα σχετικά δεδομένα για ψευδονυμοποίηση:
•

Στοιχεία Ονόματος Ασθενή

•

Στοιχεία Διεύθυνσης Ασθενή

•

Στοιχεία Κοντινότερου συγγενή

Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα είναι σε θέση να δημιουργούν, να αναζητούν, να
προβάλλουν και να αλλάζουν τα αρχικά δεδομένα. Οι μη εξουσιοδοτημένοι ασθενείς θα
βλέπουν και θα εργάζονται με τα ψευδονυμοποιημένα στοιχεία του ασθενή. Μόλις η
λειτουργικότητα είναι ενεργή, το κουμπί θα είναι ενεργό για την συντήρηση
ψευδονυμοποιημένων δεδομένων ασθενή. Μόνο χρήστες με συγκεκριμένη εξουσιοδότηση θα
μπορούν να δουν αυτό το κουμπί :

Εικόνα:8
Επιπλέον μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα είναι σε θέση να:
•

Να αναζητήσουν ψευδωνυμοποιημένους ασθενείς περιλαμβάνοντας τα αληθινά
στοιχεία στην αναζήτηση

•

Να δημιουργήσουν και συντηρήσουν ψευδώνυμα και αληθινά στοιχεία ασθενή

•

Να δουν τα αληθινά στοιχεία του ασθενή σε όλη την εφαρμογή

Στην αναζήτηση ασθενή για χρήστες με την κατάλληλη εξουσιοδότηση θα είναι πιθανό να
προβάλλονται τα αληθινά και ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία.
Θα υλοποιηθούν νέες στήλες που θα είναι διαθέσιμες στα αποτελέσματα αναζήτησης ασθενή:
•

Ψευδωνυμοποιημένο Όνομα

•

Ψευδωνυμοποιημένο Όνομα Γέννησης

•

Ψευδωνυμοποιημένη Διεύθυνση
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Το παρακάτω σετ δεδομένων δεν θα προβάλλεται εάν ο χρήστης δεν έχει εξουσιοδότηση για
προβολή των αληθινών στοιχείων:
•

Στοιχεία του κύριου ασφαλιζόμενου προσώπου

•

Στοιχεία τρίτου πληρωτή

•

Στοιχεία ιδίου πληρωτή

•

Στοιχεία εναλλακτικού παραλήπτη τιμολογίου

Για Posting στο FI, τα αληθινά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με τα σενάρια οι
εξουσιοδοτήσεις θα μπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς χρήστες.

4.2.1

Βασικά Δεδομένα Υπηρεσιών

Περιγραφή Λύσης
Στο IS-H μια υπηρεσία είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα ή οποιοδήποτε υλικό που έχει
συγκεκριμένη αξία ή απαιτεί συγκεκριμένους πόρους και πρέπει να καταγραφεί στο σύστημα.
Ο αριθμός υπηρεσίας είναι ένας δεκαψήφιος κωδικός που ξεχωρίζει μια υπηρεσία στον
κατάλογο υπηρεσιών και ένα ίδρυμα. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στην καταχώρηση
υπηρεσίας (καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων για ένα περιστατικό) καθώς και στην
διασύνδεση μεταξύ του IS-H και του υπάρχοντος συστήματος, όπου οι κωδικοί υπηρεσιών
μεταφέρονται από το υπάρχον σύστημα στο IS-H για διαχειριστικούς σκοπούς και τιμολόγηση.

Σχεδιασμός Λύσης
Οι υπηρεσίες θα ταξινομούνται στο SAP IS-H σε καταλόγους, όπου ένας κατάλογος θα είναι
ένα σετ υπηρεσιών. Πολλαπλοί κατάλογοι που ισχύουν σε ένα ίδρυμα θα μπορούν να
προσδιοριστούν αλλά ένας μόνο από αυτούς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρεωθούν
υπηρεσίες σε περιστατικά ασθενών. Στο IS-H θα υπάρχει ένας εσωτερικός κατάλογος με
κωδικό 1. Αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των
διαδικασιών). Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν στο περιστατικό - ασθενή για λόγους
κόστους ή εσόδου. Κάθε μια από τις υπηρεσίες στον κατάλογο αυτό θα έχει πληροφορίες για
τη βασική τιμή, την τιμολόγηση καθώς και σχετιζόμενες με το κόστος πληροφορίες (μη
τιμολογούμενο). Αυτός θα είναι ο κατάλογος από τον οποίο οι υπηρεσίες θα ανατίθενται στα
περιστατικά σύμφωνα με τους κωδικούς υπηρεσιών. Ο στόχος είναι να οριστεί ένας
εσωτερικός κατάλογος για τον οργανισμό. Αυτός ο κατάλογος θα εξασφαλίζει:
•

Ομογενοποίηση των πληροφοριών

•

Πραγματοποίηση των κεντρικών οδηγιών για σωστή συντήρηση των στοιχείων του
περιστατικού
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•

Δυνατότητα γνώσης της συνδεδεμένης πληροφορίας σε επίπεδο υπηρεσίας για ένα
όμιλο εταιρειών

Τα βασικά δεδομένα υπηρεσιών (κατάλογος) περιλαμβάνουν τα παρακάτω σετ πληροφοριών:
•

Κείμενο Υπηρεσίας – Σύντομο ή μεγάλο κείμενο που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό των υπηρεσιών.

•

Στήλες – Στην καρτέλα Στηλών του βασικού αρχείου υπηρεσίας, η πληροφορία που
προσδιορίζει την υπηρεσία είναι αποθηκευμένη.

•

Ταξινόμηση – Διάφοροι δείκτες θα μπορούν να οριστούν για μια υπηρεσία στην
καρτέλα Ταξινόμησης των βασικών δεδομένων υπηρεσίας.

•

Άλλα – χαρακτηριστικά όπως Φύλο, Ελάχιστη Ηλικία και Μέγιστη Ηλικία και
δεδομένα που συνδέουν αυτό το αντικείμενο υπηρεσίας με την ενότητα Διαχείρισης
Υλικών εάν είναι απαραίτητο.

Τυπικά, οι υπηρεσίες ταξινομούνται σύμφωνα με την περιοχή στην οποία χρησιμοποιούνται.
Έχουν αναφερθεί από τον οργανισμό οι παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών που θα είναι σχετικές
για την ταξινόμηση των υπηρεσιών καθώς και για την τιμολόγηση:
•

Εργαστηριακές εξετάσεις

•

Ακτινολογικές Εξετάσεις

•

Εξετάσεις check-up (προς επιβεβαίωση εάν είναι απαραίτητο)

•

Υπηρεσίες Χημειοθεραπείας (προς επιβεβαίωση εάν είναι απαραίτητο)

•

Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας

•

Διαμονή

•

Υλικά/Φάρμακα

•

Χρεώσεις

•

Επιπρόσθετες υπηρεσίες (Τηλεόραση, πρόσβαση Internet, κλπ.)

Η κωδικοποίηση θα πρέπει να δοθεί από τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της φάσης
υλοποίησης. Ο οργανισμός θα χρειαστεί επίσης να ορίσει τους κωδικούς ΚΕΝ στον ξεχωριστό
κατάλογο έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει αναφορά για αυτές στον ΕΟΠΥΥ.
Οι παρακάτω κατάλογοι υπάρχουν στο οργανισμό :
•

Εσωτερικός Κατάλογος (με κωδικό 1). Θα περιέχει εσωτερικούς κωδικούς του
οργανισμού για υπηρεσίες, φάρμακα, υλικά, διαδικασίες, διαγνωστικές εξετάσεις, κλπ.

•

Κατάλογος Διαδικασιών. Θα περιέχει τους κωδικούς διαδικασιών ΕΟΠΥΥ.

•

Κατάλογος KEN. Θα περιέχει κωδικούς ΚΕΝ μαζί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά .
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•

Κατάλογος ΕΟΠΥΥ (με κωδικό EP). Αυτός ο κατάλογος θα χρησιμοποιείται για να
αντιστοιχίσει τους κωδικούς του οργανισμού για εσωτερικά και εξωτερικά
περιστατικά, όπου ο ΕΟΠΥΥ χρησιμοποιεί τους δικούς του εσωτερικούς κωδικούς.
Δεν υπάρχει η απαίτηση για χρησιμοποίηση εξωτερικών κωδικών για τιμολόγηση
εκτός εάν η ασφάλεια είναι ο ΕΟΠΥΥ. Από πλευράς διαδικασίας συντήρησης, μόλις
τα βασικά δεδομένα δημιουργούνται, η υπηρεσία στη συνέχεια μπορεί να ανατεθεί
στους ασφαλιστικούς φορείς έτσι ώστε να ενημερωθεί η ασφαλιστική κάλυψη στο
σύστημα. Για σκοπούς τιμολόγησης, είναι υποχρεωτικό να ανατεθούν οι τιμές στις
νέες υπηρεσίες.

Οι εξωτερικοί κωδικοί θα αντιστοιχιστούν με τους κωδικούς του οργανισμού μέσω του πίνακα
NTPZ. Η παρακάτω οθόνη παρέχει πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των βασικών δεδομένων:

Εικόνα:9
Χρειάζεται να οριστούν επιπρόσθετα στο SAP IS-H οι ειδικότητες (πχ ορθοπεδικός,
καρδιολόγος, κλπ.) και τα είδη (πχ εξοπλισμός, διαγνωστικές εξετάσεις, κλπ.) των υπηρεσιών
έτσι ώστε να διατίθεται σωστά η χρήση των υπηρεσιών στο υπάρχον σύστημα. Θα υπάρχει
επιπλέον καρτέλα που θα περιλαμβάνει την ανάθεση των ειδικοτήτων και τους τύπους κάθε
υπηρεσίας. Εκτενής υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν για χρεώσεις διαμονής. Μόνο μια
υπηρεσία για χρέωση διαμονής θα υπάρχει και η τιμή της υπηρεσίας αυτής θα εξαρτάται από
την κατηγορία θεραπείας που έχει ανατεθεί στο περιστατικό του ασθενή.
Για τον κατάλογο KEN, τα παρακάτω δεδομένα χρειάζεται να αποθηκευτούν επιπρόσθετα στα
στάνταρντ σετ δεδομένων:
•

Μέση διάρκεια διαμονής

•

Βαρύτητα (πεδίο Πολυπλοκότητα στο κατάλογο υπηρεσιών)
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•

Ποσοστό επί τοις % της τιμής ΚΕΝ για εσωτερικό περιστατικό του ΕΟΠΠΥ με συνπληρωμή

•

Η τιμή για το ΚΕΝ.

Η κωδικοποίηση για τις υπηρεσίες θα πρέπει να δοθεί από τον οργανισμό.
Α. Φάρμακα - Υλικά
Τα φάρμακα και τα υλικά θα δημιουργηθούν στο βασικό αρχείο υλικών στο MM. Τα φάρμακα
και τα υλικά θα δημιουργηθούν 1 προς 1 στον κατάλογο υπηρεσιών του IS-H, στη συνέχεια θα
σταλούν μέσω του μηχανισμού ενοποίησης στο υπάρχον σύστημα όπου θα ταξινομηθούν
αντίστοιχα βάσει των τύπων υλικών/κατηγορίες υπηρεσιών. Αυτά θα πρέπει να αντιστοιχηθούν
σωστά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ενοποίηση για τα υλικά και τα φάρμακα.
Για τα υλικά όπου το απόθεμα δεν παρακολουθείται, π.χ. υλικά που υπόκεινται σε διαδικασία
αποστείρωσης όπως ψαλίδια για παράδειγμα, δεν θα υφίσταται καμία διασύνδεση μεταξύ της
υπηρεσίας IS-H και του ΜΜ. Εάν ένα υλικό μπορεί να τιμολογηθεί ή όχι είναι θέμα ρυθμίσεων
στο PA (Patient Accounting). Εάν το υλικό χρειάζεται να αποθηκευτεί στην κλινική λύση, αυτό
θα πρέπει να δημιουργηθεί σαν υπηρεσία SAP IS-H. Οι κατηγορίες υπηρεσιών θα
χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιήσουν τους τύπους υλικών. Υπάρχουν 2 κατηγορίες
υπηρεσιών διαθέσιμες στο σύστημα και εκείνη που θα διαφοροποιήσει τους τύπους υλικών θα
είναι η δεύτερη. Η πρώτη κατηγορία υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθεί για να διαφοροποιήσει
υλικά από άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα:
TAGRU: 700 Υλικά
TAGR2: 710 Αναλώσιμα
Κλπ.

Εικόνα:10
Η μονάδα μέτρησης για τα φάρμακα που είναι αποθηκευμένα στο SAP IS-H δεν θα είναι
βασική μονάδα μέτρησης ή χορήγησης, αλλά εκείνη που θα χρησιμοποιείται για τη χρέωση.
Ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει ομάδες υπηρεσιών έτσι ώστε να κατηγοριοποιήσει
και να οργανώσει τις υπηρεσίες του. Οι υπηρεσίες στους καταλόγους υπηρεσιών στο Patient
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Accounting (PA) στο SAP μπορούν να συμπεριληφθούν σε ομάδες (Πακέτα) υπηρεσιών χωρίς
περιορισμούς. Αυτό απαιτεί μια υπηρεσία να δημιουργηθεί πρώτα στον κατάλογο σαν ομάδα
υπηρεσιών και μπορούν να ανατεθούν σε αυτή την ομάδα υπηρεσιών όσες θελήσουμε. Δυο
τύποι ομάδων υπηρεσιών διακρίνονται στο SAP-PA: στατικές ομάδες υπηρεσιών και
δυναμικές ομάδες υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό δεν θα υπάρξει παραπάνω επεξήγηση σχετικά
με τον διαχωρισμό αυτών των δύο ομάδων.

Β. Διαδικασίες
Ο κατάλογος διαδικασιών είναι ένας κατάλογος υπηρεσιών επιπρόσθετος στον εσωτερικό
κατάλογο. Είναι εφικτό να οριστούν όσοι κατάλογοι διαδικασιών χρειάζονται. Ένας κατάλογος
διαδικασιών θα δημιουργηθεί για τον οργανισμό και θα περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς
διαδικασιών που χρειάζονται από τον ΕΟΠΥΥ για να κωδικοποιήσει όλα τα περιστατικά
περίθαλψης. Στο SAP η δημιουργία διαδικασιών απαιτεί:
•

Κωδικό Καταλόγου

•

Κωδικό Διαδικασίας

•

Περιγραφή

•

Κωδικός Βαρύτητας (θα χρησιμοποιηθεί από τις διαδικασίες του ΕΟΠΥΥ καθώς και
από τις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού)

Οι κωδικοί Διαδικασιών θα χρησιμοποιούνται σε περιστατικά χειρουργείου και σε ορισμένα
διαγνωστικά. Θα καταγραφούν για χειρουργικές κινήσεις (για σκοπούς αναφοράς στον
ΕΟΠΥΥ). Ο κατάλογος διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ θα χρησιμοποιηθεί για να κωδικοποιήσει
διαδικασίες στο IS-H και για αναφορές στο ΚΕΝ. Ο εσωτερικός κατάλογος διαδικασιών θα
χρησιμοποιηθεί από τους γιατρούς για να ζητήσουν χειρουργεία και να καταγράψουν τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν (εκτός των υπηρεσιών και των υλικών/φαρμάκων).
Αυτές οι διαδικασίες θα αποτελέσουν μέρος του κύριου καταλόγου υπηρεσιών και θα
βοηθήσουν στην καταχώρηση διαδικασιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας και των
χειρουργικών κλινικών παραγγελιών.
Όταν ο εσωτερικός κωδικός διαδικασίας ανατεθεί σε ένα περιστατικό, ο κωδικός υπηρεσίας
αυτής της διαδικασίας θα προστεθεί στο περιστατικό IS-H. Θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος
τύπος χρέωσης ανατεθειμένος στους εσωτερικούς κωδικούς του οργανισμού που θα
ενεργοποιεί την αναγνώριση αυτών των υπηρεσιών στο SAP IS-H. O τύπος χρέωσης Χ θα
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής:
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•

IS-H: Θα έχει τον κύριο κατάλογο 1 με διαδικασία (ιατρικές ενέργειες, παρεμβάσεις,
κλπ.) και άλλους κωδικούς υπηρεσιών. Αυτοί θα επιτρέπονται μόνο να καταχωρηθούν
σαν υπηρεσίες στην καταχώρηση υπηρεσίας (SAP t-code: NL10N).

•

Ο κατάλογος διαδικασίας (Ζ), θα περιέχει τους κωδικούς διαδικασίας ΕΟΠΠΥ.

•

Υπάρχον σύστημα : θα υπάρχει ο κατάλογος ΧΧ με όλες τις υπηρεσίες από τον
κατάλογο 1, εκτός από τους κωδικούς εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού. Ο
κατάλογος διαδικασίας ΥΥ θα έχει τους κωδικούς εσωτερικών διαδικασιών του
οργανισμού στο IS-H, αυτούς με τύπο χρέωσης Α.

•

Κλινική Κωδικοποίηση/Τιμολόγηση: Ο σύμβουλος θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς
εσωτερικών διαδικασιών και αυτοί οι κωδικοί θα έρθουν στο IS-H σαν υπηρεσίες. Οι
κλινικές παραγγελίες/το τμήμα τιμολόγησης θα δουλέψουν στο IS-H και θα δουν
επίσης τους κωδικούς εσωτερικών διαδικασιών. Από αυτούς τους κωδικούς θα
κωδικοποιήσουν τους αντίστοιχους κωδικούς διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι θα
αποθηκευτούν σαν διαδικασίες και θα χρησιμοποιηθούν για κωδικοποίηση του ΚΕΝ.

•

Τιμολόγηση: Οτιδήποτε έχει καταχωρηθεί σαν υπηρεσία, θα είναι διαθέσιμο για
τιμολόγηση (ανάλογα τους κανόνες αν θα τιμολογηθεί ή όχι). Οι κωδικοί διαδικασιών
του ΕΟΠΥΥ δεν θα επηρεάσουν άμεσα την τιμολόγηση και θα χρησιμοποιηθούν για
να αποκτηθεί ο κωδικός ΚΕΝ για τα περιστατικά ΕΟΠΥΥ.

4.3.1 Βασικά Δεδομένα Υπηρεσιών
Σχεδιασμός Λύσης
Ένας κατάλογος Διαγνώσεων θα οριστεί κατά την υλοποίηση στον οργανισμό. Ο κατάλογος
θα χρησιμοποιηθεί για την κωδικοποίηση όλων των περιστατικών ασθενών. Στο SAP η
δημιουργία διαγνωστικών θα χρειαστεί:
•

Κωδικό Καταλόγου

•

Κωδικό Διαγνωστικού

•

Περιγραφή

Οι διαγνώσεις χρησιμοποιούνται στον ορισμό του ΚΕΝ και στην διαδικασία τιμολόγησης και
επομένως αποτελούν μέρος του συστήματος SAP IS-H. Ο ορισμός του καταλόγου θα μοιάζει
ως εξής :
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Εικόνα:11
Ο κατάλογος διαγνώσεων θα είναι διαθέσιμος στο υπάρχον σύστημα και στο IS-H με την ίδια
κωδικοποίηση.

4.4.1 Βασικά Δεδομένα Επιχειρησιακού Εταίρου
Περιγραφή Διαδικασίας
Οι περισσότεροι γιατροί του οργανισμού είναι εξωτερικοί και υπάρχει μόνο ένας αριθμός
εσωτερικών γιατρών για νομικούς σκοπούς. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που χρειάζεται να
αποθηκευτούν ανεξάρτητα εάν ο γιατρός είναι εξωτερικός ή εσωτερικός. Η αρίθμηση που
χρησιμοποιείται είναι η ίδια και για τους δυο τύπους γιατρών καθώς και για το υπόλοιπο
προσωπικό μιας και μετακινούνται από εξωτερικούς σε εσωτερικούς και αντίστροφα. Η
λειτουργεία του SAP Business Partner / Επιχειρησιακού Εταίρου θα ενεργοποιηθεί, δίνοντας
τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των επιχειρησιακών εταίρων μέσω κεντρικής διαχείρισης.

Σχεδιασμός Λύσης
Οι Επιχειρησιακοί εταίροι είναι πρόσωπα ή οντότητες με τα οποία το νοσοκομείο διατηρεί
επιχειρησιακές σχέσεις στο SAP. Ένας ασθενής ή ένα περιστατικό μπορούν να σχετίζονται με
ένα πρόσωπο ή μια οντότητα με τη δημιουργία αναφοράς στο αντίστοιχο βασικό αρχείο
επιχειρησιακού εταίρου. Ο οργανισμός θα δημιουργεί ρόλους Επιχειρησιακού εταίρου για:
•

Ασφαλιστικούς Πάροχους

•

Εξωτερικούς Γιατρούς

•

Εξωτερικά Νοσοκομεία

•

Εργοδότες
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•

Ασθενής

•

Πελάτες

Κ.λπ.
Οι επιχειρησιακοί εταίροι θα δημιουργηθούν στο SAP IS-H και θα ενσωματωθούν με τις
υπόλοιπες οικονομικές ενότητες. Το σύστημα θα αποθηκεύει δεδομένα που ισχύουν για ένα
επιχειρησιακό εταίρο στα γενικά δεδομένα ανεξαρτήτως λειτουργίας. Το όνομα και στοιχεία
της διεύθυνσης για τους επιχειρησιακούς εταίρους θα καταχωρούνται χρησιμοποιώντας την
κίνηση της Δημιουργίας Επιχειρησιακού Εταίρου.

Εικόνα:12

Τα παρακάτω αντικείμενα θα είναι υποχρεωτικά όταν θα χρησιμοποιείται το βασικό αρχείο
επιχειρησιακού πελάτη:
•

Το όνομα του επιχειρησιακού εταίρου

•

Μια λειτουργία Επιχειρησιακού Εταίρου για αυτόν τον επιχειρησιακό εταίρο

•

Αρίθμηση

Τα γενικά δεδομένα Επιχειρησιακού Εταίρου θα περιλαμβάνουν:
•

Ονόματα

•

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας
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•

Ημερομηνία μπλοκαρίσματος (Ο επιχειρησιακοί εταίροι - BP

δεν μπορεί να

διαγραφούν αλλά μπορούν να μπλοκαριστούν έτσι ώστε να μην μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πια)
•

Εξωτερικός αριθμός εταίρου: πχ. Ο αριθμός εγγραφής του γιατρού (μοναδικός
αριθμός)

Ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει στάνταρντ προδιαγραφές για τις λειτουργίες του
επιχειρησιακού εταίρου. Το σύστημα θα προβάλει τις λειτουργίες του επιχειρησιακού εταίρου
που αυτός εκτελεί. Οι συντομογραφίες υποδηλώνουν τους παρακάτω ρόλους:
•

HCUS:

HC Πελάτης

•

NEMP:

HC Εργαζόμενος

•

NEPH:

HC Εξωτερικός Ιατρός

•

NHSP:

HC Νοσοκομείο

•

NPNT:

HC Ασθενής

Οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες θα δημιουργηθούν με ρόλο HC Εργαζόμενος. Όλοι οι HC ρόλοι
υπό την έννοια του επιχειρησιακού εταίρου θα έχουν συγκεκριμένες οθόνες όπου ο εσωτερικός
αριθμός SAP IS-H μπορεί να φανεί. Αυτός ο αριθμός είναι εκείνος που θα δουν οι χρήστες στο
SAP IS-H. Ο αριθμός επιχειρησιακού εταίρου και ο αριθμός HC επιχειρησιακού εταίρου
μπορεί να διαφέρουν και αυτό εξαρτάται από την παραμετροποίηση. Επιπρόσθετα, για τους
υπαλλήλους η ανάθεση ειδικότητας θα είναι διαθέσιμη. Για τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες το
αντίστοιχο checkbox πρέπει να σημειωθεί όταν δημιουργείται ο επιχειρησιακός εταίρος για τον
εργαζόμενο. Τα δεδομένα που χρειάζεται να αποθηκευτούν στο σύστημα για το κλινικό
προσωπικό κατά την φάση της υλοποίησης θα είναι:
•

•

•

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες που εργάζονται στα χειρουργεία
o

Όνομα/Επίθετο

o

Αριθμός Εργαζόμενου

o

Ρόλος(το πεδίο Rank μπορεί να χρησιμοποιηθεί)

Γιατροί
o

Όνομα/Επίθετο

o

Ειδικότητα

o

Κωδικός Αδείας 6 ψηφία

o

Αριθμός ΑΜΚΑ 11 ψηφία

Γενικοί Γιατροί (GPs)
o

Όνομα/Επίθετο

o

Ειδικότητα

[47]

Οποιοσδήποτε γιατρός μπορεί να ανατεθεί σε ένα περιστατικό. Κάθε γιατρός μπορεί να
αλλάξει επίσης περιστατικό. Εάν αλλάξει και η ειδικότητα ο χρήστης θα πρέπει να
καταχωρήσει μια κίνηση μεταφοράς στο σύστημα. Το σύστημα θα καταγράψει τις αλλαγές των
γιατρών χρησιμοποιώντας την ανάθεση περιστατικού-ασθενή. Για να είναι εφικτό, χρειάζεται
να δημιουργηθούν επιχειρησιακοί εταίροι στο IS-H. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι
εργαζόμενοι ή το εξωτερικό προσωπικό θα χρειαστεί να δημιουργηθεί σαν επιχειρησιακοί
εταίροι στο IS-H σύστημα. Ο ασφαλιστικός φορέας είναι ο πιο σημαντική λειτουργία
επιχειρησιακού εταίρου για τιμολόγηση. Ο οργανισμός θα πρέπει να συντηρήσει τις
ασφαλιστικές σχέσεις στο περιστατικό για:
•

Ίδιους πληρωτές ασθενείς

•

Ασφαλιστικούς φορείς

•

Πρεσβείες

•

Εταιρείες (πχ εργοδότες)

•

ΕΟΠΠΥ

•

Τρίτοι πληρωτές

Στην περιοχή επιχειρησιακού εταίρου, οι ασφαλιστικοί φορείς θα πρέπει να δημιουργηθούν για
τον ΕΟΠΠΥ και για τις ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες καθώς και για τις Πρεσβείες. Για
τους ίδιους και τρίτους πληρωτές, οι πελάτες θα πρέπει να δημιουργηθούν απευθείας στο
περιστατικό όταν δημιουργούνται οι ασφαλιστικές σχέσεις (με την ενεργοποίηση τους).
Εφόσον λοιπόν υλοποιηθούν τα ανωτέρω σε επίπεδο ασθενή, γιατρών, νοσηλευτών,
ασφαλιστικών ταμείων και σε ότι άλλο αναφερθήκαμε, θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο της
υλοποίησης του έργου το οποίο αφορά τα περιστατικά. Τα περιστατικά έχουν χωριστεί σε τρείς
κατηγορίες:
•

Εσωτερικά Περιστατικά

•

Εξωτερικά Περιστατικά

•

Επείγοντα Περιστατικά

Σε επόμενο κεφάλαιο 5ο θα ασχοληθούμε με την ανάλυση και τον σχεδιασμό λύσης των
Εσωτερικών Περιστατικών.

5 Υλοποίηση Εσωτερικών Περιστατικών
5.1 Εσωτερικά Περιστατικά
Θεωρούνται τα περιστατικά όπου ο ασθενής πρόκειται να νοσηλευτεί περισσότερο της μίας
μέρας. Υπάρχουν και τα περιστατικά ημέρας (ODS) όπου η εισαγωγή και το εξιτήριο γίνονται
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την ίδια μέρα και στα οποία θα γίνει αναφορά ακολούθως. Τα βασικά θέματα που θα
περιγράψουμε είναι τα εξής :
▪ Προγραμματισμένες εισαγωγές Χειρουργείου
▪ ODS
▪ Μη Χειρουργικές εισαγωγές
▪ Εισαγωγές Νεογέννητων
▪ Καταχώρηση Υπηρεσιών
▪ Διαγνώσεις, Διαδικασίες και ΚΕΝ
▪ Μεταφορές
▪ Επισκέψεις ασθενών σε περιστατικά Εσωτερικών ασθενών
▪ Εξιτήρια
▪ Κλινικός Σταθμός Εργασίας σε περιστατικά εσωτερικού ασθενή

5.1.1 Διαδικασία Εσωτερικού Ασθενή
Περιγραφή Διαδικασίας
Η διαδικασία εσωτερικού περιστατικού για χειρουργικά περιστατικά ξεκινά με τον
προγραμματισμό του χειρουργείου από τη γραμματεία του χειρουργικού τμήματος. Η
πληροφορία για την ημερομηνία/ώρα, χειρουργό, χειρουργείο, τύπο χειρουργείου και την
ομάδα, καταχωρείται σε κοινόχρηστο excel το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον
σχεδιασμό των προ εγχειρητικών ελέγχων και της εισαγωγής. Καμία πληροφορία δεν εισάγεται
στο σύστημα πριν ο ασθενής φτάσει για τον προ εγχειρητικό έλεγχο ή την εισαγωγή. Οι προ
εγχειρητικοί έλεγχοι στα περισσότερα περιστατικά γίνονται την ημέρα του χειρουργείου. Οι
υπόλοιποι πραγματοποιούνται με επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία μία ή δύο μέρες πριν το
χειρουργείο. Οι υπηρεσίες προ εγχειρητικού ελέγχου θα πρέπει να καταχωρούνται στο
εσωτερικό περιστατικό για σκοπούς τιμολόγησης. Η τρέχουσα διαδικασία περιλαμβάνει την
δημιουργία εξωτερικού περιστατικού για προ εγχειρητικές εξετάσεις και στη συνέχεια αλλαγή
του τύπου περιστατικού σε εσωτερικό εάν ο προ εγχειρητικός συμβεί πριν την ημέρα
εισαγωγής. Εάν ο προ εγχειρητικός έλεγχος γίνει την ημέρα εισαγωγής, η εισαγωγή γίνεται
απευθείας και οι υπηρεσίες καταχωρούνται χειροκίνητα στο σύστημα. Ο προ εγχειρητικός
έλεγχος για ενηλίκους περιλαμβάνει: εργαστηριακό έλεγχο, ακτινογραφία και καρδιολογικό
έλεγχο.
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Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πακέτα τυποποιημένα σύμφωνα με την κρισιμότητα του
χειρουργείου (μικρής, μεσαίας, μεγάλης, κλπ.). Οι εισαγωγές εσωτερικού ασθενή και οι
μεταφορές διαχειρίζονται από το τμήμα υποδοχής-παραλαβής. Τα εξιτήρια πραγματοποιούνται
στον όροφο. Αυτή τη στιγμή, το προγραμματισμένο εξιτήριο δημιουργείται από πριν για
ορισμένα περιστατικά (όταν η διάρκεια παραμονής είναι γνωστή) και για τα λοιπά περιστατικά
το προγραμματισμένο εξιτήριο δημιουργείται την ίδια ημέρα του πραγματικού εξιτηρίου. Ο
ασθενής καλείται να εκπληρώσει τις τιμολογιακές του υποχρεώσεις, και όταν ο ασθενής
εγκαταλείψει πραγματικά το χώρο του δωματίου, οι νοσηλευτές θα αλλάζουν το εξιτήριο σε
πραγματικό. Επί του παρόντος υπάρχουν ορισμένα περιστατικά όπου η εισαγωγή
δημιουργείται χωρίς ανάθεση κρεβατιού. Αυτά είναι:
•

Επείγοντα Περιστατικά στην Παιδιατρική. Αφού η εισαγωγή εσωτερικού ασθενή
δημιουργείται, την ώρα της δημιουργίας μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι. Ο
ασθενής βρίσκεται ακόμη στα επείγοντα μέχρι να βρεθεί ελεύθερο κρεβάτι.

•

Περιστατικά Μαιευτικής με Καισαρική, όπου η ασθενής δεν περνάει στο θάλαμο πριν
την εγχείρηση.

Όλοι οι τύποι εισαγωγών εκτός από τις γεννήσεις με φυσιολογικό τοκετό θα μπορούν να
προγραμματίζονται. Ο προγραμματισμός της εισαγωγής θα γίνεται βάσει της κίνησης
εισαγωγής, με κατάσταση «Προγραμματισμένη». Για να σχεδιαστούν οι χειρουργικές
εισαγωγές, η κλινική παραγγελία θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Κλινικό Σύστημα. Το ίδιο θα
ισχύει και για περιστατικά ODS. Το περιστατικό εσωτερικού ασθενή είναι πιο σύνθετο από
εκείνο του εξωτερικού. Μερικοί από τους τύπους κινήσεων που θα υπάρχουν για τα εσωτερικά
περιστατικά είναι:
•

Εισαγωγές

•

Μεταφορές

•

Επισκέψεις

•

Απουσίες

•

Εξιτήρια

Η Κλινική θα αποφασίσει εάν οι απουσίες θα χρησιμοποιηθούν για εσωτερικά περιστατικά.
Όλα τα περιστατικά εσωτερικού ασθενή θα ξεκινούν με κίνηση εισαγωγής και θα
ολοκληρώνονται με κίνηση εξιτηρίου. Μπορεί μερικές φορές να καταχωρηθεί ο ασθενής σαν
επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγωγή δεν θα ακυρώσει το προηγούμενο εξιτήριο
αλλά θα είναι νέα εισαγωγή με νέα αίτια εισαγωγής. Το περιστατικό ημέρας λειτουργεί με
παρόμοιο τρόπο σε σχέση με το εσωτερικό περιστατικό με την διαφορά ότι η διάρκεια
παραμονής είναι πολύ μικρή (από 30 λεπτά μέχρι αρκετές ώρες και δεν υπάρχει
διανυκτέρευση). Στο SAP, ένας διαφορετικός τύπος περιστατικού θα είναι διαθέσιμος για
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περιστατικά ημέρας έτσι ώστε να λαμβάνονται στατιστικά, να εκτελούνται διαφορετικές
επαληθεύσεις και διαφορετικοί τύποι τιμολόγησης.
Σχεδιασμός Λύσης
 Χειρουργικές Εισαγωγές Εσωτερικού Ασθενή
Τα εσωτερικά περιστατικά συνήθως σχετίζονται με την χειρουργική διαδικασία όπου ο
ασθενής διαμένει αρκετές ημέρες για ανάρρωση. Στο SAP, το περιστατικό πάντα δημιουργείται
κατά τη διάρκεια της κίνησης εισαγωγής. Κατά τη δημιουργία της εισαγωγής το περιστατικό
θα επιδέχεται χαρακτηρισμό, ο οποίος το κατατάσσει βάσει των επιχειρησιακών αναγκών της
κλινικής. Ωστόσο, στα εξωτερικά περιστατικά όπου ο ασθενής «Επισκέπτεται» το νοσοκομείο,
η δημιουργία περιστατικού πραγματοποιείται από μια κίνηση τύπου επίσκεψης. Όταν ο
χρήστης δημιουργεί αυτή την κίνηση εισαγωγής και την αποθηκεύει, ένα νέο περιστατικό (με
ένα νέο αριθμό, τον επόμενο στην σειρά βάσει μιας ορισμένης αρίθμησης για τα περιστατικά)
θα δημιουργηθεί. Αυτό το περιστατικό μπορεί να δημιουργηθεί πριν την πραγματική άφιξη του
εσωτερικού ασθενή έτσι ώστε να γίνει η κράτηση για κρεβάτι.
Για εσωτερικούς ασθενείς, η κίνηση εισαγωγής μπορεί να έχει δυο διαφορετικές καταστάσεις
(προγραμματισμένη και τρέχουσα) και συνήθως αυτή η κίνηση δημιουργείται όταν
συμφωνείται με τον ασθενή η ημερομηνία και ώρα εισαγωγής. Η εισαγωγή μπορεί να
δημιουργηθεί

κατά

την

κίνηση

εισαγωγής

εσωτερικού

ασθενή

με

κατάσταση

προγραμματισμένη και με ημερομηνία και ώρα προγραμματισμένη καθώς και με δεσμευμένη
κλίνη. Ενώ η εισαγωγή είναι σε κατάσταση προγραμματισμένη, το σύστημα θα «γνωρίζει» ότι
ο ασθενής δεν είναι πραγματικά στο νοσοκομείο και υπάρχει μόνο η κράτηση. Όταν ο ασθενής
φτάσει στο νοσοκομείο, το προσωπικό εισαγωγής αλλάζει την φόρμα κατάστασης σε τρέχουσα
και στη συνέχεια το σύστημα θα «γνωρίζει» ότι ο ασθενής έχει πραγματικά εισαχθεί στο
νοσοκομείο. Ο αριθμός περιστατικού που δημιουργήθηκε για το προγραμματισμένο
περιστατικό θα είναι ο ίδιος που θα χρησιμοποιηθεί όταν ο ασθενής εισαχθεί στο νοσοκομείο
και η κατάσταση του περιστατικού θα αλλάξει σε «Πραγματικό».
Η διαχείριση των κρεβατιών στους θαλάμους θα μπορεί να εκτελεσθεί τόσο από την υποδοχή,
όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Το προσωπικό με αντιστοιχισμένο ένα συγκεκριμένο
ρόλο, θα έχει πρόσβαση στο IS-H για να πραγματοποιεί αυτές τις διαχειριστικές λειτουργείες.
Η διαχείριση κλινών θα πραγματοποιείται μέσω πλάνων διαθεσιμότητας από τον Κλινικό
Σταθμό Εργασίας. Κατά την αντιστοίχιση κλίνης στο εσωτερικό περιστατικό, η παρακάτω
προβολή θα είναι διαθέσιμη (προγραμματισμός κρεβατιών), όπου οι διαχειριστικές λίστες
αφίξεων και αναχωρήσεων θα μπορούν να προβληθούν:
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Εικόνα:13
Όταν μια κίνηση εισαγωγής δημιουργείται σε ένα θάλαμο, ένα δωμάτιο και ένα κρεβάτι θα
πρέπει να καταχωρηθούν. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το δωμάτιο και την κλίνη. Σε αυτή
την περίπτωση το σύστημα θα ελέγξει ότι το κρεβάτι είναι ελεύθερο και καμία εισαγωγή δεν
έχει προγραμματιστεί για αυτό. Εάν το κρεβάτι είναι κατειλημμένο, το σύστημα θα παρέχει
ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το χρήστη το οποίο θα εμφανίσει ότι το κρεβάτι είναι
κατειλημμένο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει
διαθέσιμη και λειτουργία αναζήτησης κρεβατιού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα δείξει
μια αναφορά με όλα τα κρεβάτια και την κατάσταση για κάθε ένα από αυτά. Στην αναφορά
αναζήτησης, ο χρήστης θα μπορέσει να εισάγει την προγραμματισμένη ημερομηνία εισαγωγής
έτσι ώστε να αναζητήσει κρεβάτια μόνο από αυτή την ημερομηνία.
Θα υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους ένας ασθενής μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικό
περιστατικό στην Κλινική :
•

Εξέταση Εξωτερικού Ασθενή στην Κλινική και το αποτέλεσμα της απόφασης για
θεραπεία μέσω εσωτερικού περιστατικού, το οποίο περιλαμβάνει εγχείρηση.

•

Εξέταση ασθενή σε προσωπικό ιατρείο ιατρού, εκτός των εγκαταστάσεων της
Κλινικής, όπου η κράτηση του χειρουργείου γίνεται μέσω της γραμματείας γιατρού.
Οι πληροφορίες σχετικά με την κράτηση παρέχονται μέσω email/τηλεφώνου. Σε αυτή
την περίπτωση, η γραμματεία του χειρουργείου θα πρέπει να δημιουργήσει τον ασθενή
στο IS-H πρώτα(εφόσον ο ασθενής δεν υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα) και
στην συνέχεια να προχωρήσει στην κράτηση του χειρουργείου στο Κλινικό Σύστημα.
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης οι παρακάτω δραστηριότητες θα πρέπει να γίνουν:
•

Προγραμματισμός χειρουργικής επέμβασης συμπεριλαμβανομένου του χειρουργείου
(διαδικασία Κλινικό Σύστημα, εκτός του IS-H).

•

Προγραμματισμός Προ εγχειρητικού ελέγχου. Η κράτηση του προ εγχειρητικού
ελέγχου θα ξεκινήσει εάν ο ασθενής δεν κάνει τον προ εγχειρητικό έλεγχο την ίδια
ημέρα που είναι η κράτηση του χειρουργείου και η απόφαση για θεραπεία έχει ληφθεί,
δηλαδή την ημέρα εξέτασης εξωτερικού ασθενή. Αυτό θα γίνει ξεχωριστά από τον
προγραμματισμό χειρουργείου.

•

Βάσει της λίστας εργασίας με τα αιτήματα χειρουργείου (το αίτημα χειρουργείου από
το Κλινικό Σύστημα θα δημιουργήσει πρo-κράτηση στο SAP IS-H) οι χρήστες θα
πρέπει να εργαστούν με τις προγραμματισμένες εισαγωγές και να αναθέσουν τις
απαιτούμενες πληροφορίες για αυτές τις προγραμματισμένες εισαγωγές.

Η Κλινική έχει ζητήσει ο προ εγχειρητικός έλεγχος να βρίσκεται μέσα στο εσωτερικό
περιστατικό χειρουργείου. Η τυπική κατάσταση θα είναι ότι όταν δημιουργείται ένα αίτημα
χειρουργείου, η προγραμματισμένη εισαγωγή θα δημιουργείται στο SAP και επομένως θα είναι
διαθέσιμη η ανάθεση της επίσκεψης εξωτερικού ασθενή για προ-εγχειρητικό έλεγχο σε ένα
υπάρχων εσωτερικό περιστατικό με προγραμματισμένη εισαγωγή. Για να ελεγχθεί το γεγονός
ότι μπορεί να υπάρχουν παραγγελίες για χειρουργεία κατά την διαμονή εσωτερικού ασθενή, το
flag «νέα εισαγωγή» στο αίτημα χειρουργείου δεν θα πρέπει να σημειωθεί για αυτά τα
περιστατικά όπου ο ασθενής έχει ήδη νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Η εισαγωγή θα αλλάξει από
προγραμματισμένη σε τρέχουσα όταν ασθενής φτάσει στο νοσοκομείο την ημέρα του
χειρουργείου:

Εικόνα:14
Εάν ο ασθενής δεν υποβληθεί σε χειρουργείο, η εισαγωγή θα πρέπει να ακυρωθεί και μόνο ο
προ-εγχειρητικός έλεγχος θα παραμείνει στο περιστατικό εάν έχει πραγματοποιηθεί. Εάν δεν
είναι σχετικός για τιμολόγηση, ο προ-εγχειρητικός έλεγχος θα μπορεί να ακυρωθεί επίσης και
επομένως όλο το περιστατικό θα μπορεί να ακυρωθεί. Από την πλευρά της τιμολόγησης, ο προεγχειρητικός έλεγχος θα βρίσκεται εντός του εσωτερικού περιστατικού και θα διευκολύνει την
τιμολόγηση προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς.
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Μόλις οι χρήστες δημιουργήσουν την προγραμματισμένη εισαγωγή, η κατηγορία θεραπείας θα
πρέπει να καθοριστεί για τον ασθενή. Θα υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες θεραπείας για
διαμονή εσωτερικού ασθενή:
•

Τρίκλινο

•

Δίκλινο

•

Μονόκλινο

•

Lux

•

ΜΕΘ-ΜΑΦ

Ανάλογα με την κατηγορία θεραπείας, η υπηρεσία διαμονής θα ανατεθεί αυτόματα στο
περιστατικό. Θα είναι πάντα ο ίδιος κωδικός υπηρεσίας αλλά σύμφωνα με την κατηγορία
θεραπείας και τον πληρωτή, η τιμή θα διαφέρει στην τιμολόγηση/τιμοδότηση. Η κατηγορία
θεραπείας θα πρέπει να εμφανίζεται στις λίστες των ασθενών στο Κλινικό Σύστημα. Οι
κινήσεις περιστατικών εσωτερικού ασθενή δύναται να περιλαμβάνουν:
•

Επίσκεψη εξωτερικού ασθενή (προ-εγχειρητικός έλεγχος, επαναληπτική επίσκεψη)

•

Εισαγωγή

•

Επίσκεψη-Παραπομπή

•

Χειρουργείο

•

Μεταφορά

•

Εξιτήριο

Επίσης θα οριστούν κινήσεις επισκέψεων οι οποίες θα προέρχονται από εσωτερικές
παραπομπές σε αρμόδιους ιατρούς. Όλα τα υψηλού κόστους υλικά και φάρμακα θα πρέπει να
καταγραφούν στο περιστατικό από το Κλινικό Σύστημα. Εάν κάτι λείπει, το διαχειριστικό
προσωπικό θα ελέγξει μέχρι το εξιτήριο και θα προσθέσει χρεώσεις χειροκίνητα εάν χρειάζεται
στο IS-H.
Τα έντυπα που πιθανός είναι απαραίτητα να επικοινωνηθούν προς τον ασθενή, θα μπορούν να
τυπωθούν ή να έχουν τυπωθεί και να αρχειοθετούνται και να είναι έτοιμα προς χρήση.
Υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτών θα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Πιθανές φόρμες
συγκατάθεσης θα πρέπει να υπογραφούν , και κατόπιν τούτου να σαρωθούν και στη συνέχεια
να επισυναφθούν στον φάκελο του ασθενή στο SAP IS-H και στο Κλινικό Σύστημα.
Οι οθόνες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής εσωτερικού ασθενή,
καθώς και τα πεδία που θα είναι υποχρεωτικά και οι επιβεβαιώσεις που θα γίνουν,
διευκρινίζονται μέσω της «Μεταβλητής Εισαγωγής». Αυτή η μεταβλητή εισαγωγής μπορεί να
παραμετροποιηθεί σε πολλά επίπεδα (χρήστης, λειτουργία χρήστη, τύπος λειτουργίας) και η
Κλινική θα πρέπει να πρέπει να ορίσει μια μεταβλητή εισαγωγής εσωτερικού ασθενή που θα
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χρησιμοποιείται σαν προεπιλογή και θα ισχύει στις περισσότερες εισαγωγές. Αυτή η
μεταβλητή θα προτείνεται από το σύστημα αυτόματα και ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να κάνει
κάποια επιπρόσθετη ενέργεια για να την χρησιμοποιήσει. Αυτή η μεταβλητή εισαγωγής
εσωτερικού ασθενή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα :
•

Δεδομένα Ασθενή

•

Δεδομένα Εισαγωγής

•

Δεδομένα Ατυχήματος

•

Δεδομένα Περιστατικού

•

Δείκτες

•

Ασφαλιστικός Φορέας

•

Διαγνώσεις

•

Διαδικασίες

•

Υπηρεσίες

Η οθόνη δεδομένων του ασθενή θα μοιάζει ως εξής:

Εικόνα:15
Για να δημιουργηθεί νέος ασθενής, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την καρτέλα
δεδομένων «Ασθενής». Εάν δεν συμπληρωθεί η υποχρεωτική πληροφορία, το σύστημα θα
εμφανίσει ένα μήνυμα λάθους και θα αποτρέψει την συνέχιση της διαδικασίας. Εάν ο ασθενής
ήδη υπάρχει, τα δεδομένα θα πρέπει να συμπληρωθούν και ο χρήστης θα έχει την επιλογή να
τροποποιήσει και να ενημερώσει τα στοιχεία όπου απαιτείται.
Τα δεδομένα του περιστατικού θα φαίνονται ως εξής:
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Εικόνα:16
Στην δεύτερη καρτέλα, όλα τα δεδομένα εισαγωγής θα πρέπει να συμπληρωθούν και έτσι
δημιουργείται κίνηση εισαγωγής. Σε αυτή την καρτέλα, θα πρέπει να συμπληρωθούν κάποια
από τα παρακάτω δεδομένα όπως:
•

Τύπος περιστατικού: Πεδίο που υποδεικνύει τον τύπο του περιστατικού

•

Τύπος Εισαγωγής: Οι τύποι εισαγωγής θα πρέπει να οριστούν στην φάσης υλοποίησης

•

Ημερομηνία και Ώρα Εισαγωγής: Για μια προγραμματισμένη εισαγωγή αυτή θα είναι
η ημερομηνία όταν αναμένεται να αφιχθεί ο ασθενής. Για μια πραγματική εισαγωγή
αυτή θα είναι η πραγματική ημερομηνία και ώρα που θα φτάσει ο ασθενής.

•

Κατηγορία Θεραπείας. Η κατηγορία θεραπείας μπορεί να υποδείξει τον τύπο του
δωματίου ή την νοσοκομειακή περίθαλψη. Θα πρέπει συμπληρωθεί χειροκίνητα όταν
οι ασθενείς φθάσουν βάσει του δωματίου και κρεβατιού που ανατίθεται.

•

Οργανωτική Μονάδα Θεραπείας, Οργανωτική Μονάδα Τμήματος. Όταν γίνεται
ανάθεση της εισαγωγής στον ασθενή, η μονάδα θεραπείας και η ιατρική μονάδα που
είναι συνδεδεμένες με το περιστατικό πρέπει να συμπληρωθούν. Για ένα εσωτερικό
ασθενή, η μονάδα θεραπείας θα περιλαμβάνει τον θάλαμο.

•

Δωμάτιο και Κρεβάτι: Εκεί όπου ο ασθενής βρίσκεται φυσικά.

•

Συστήσας Ιατρός: Ο προσωπικός ιατρός του ασθενή.

•

Θεράπων Ιατρός (Πεδίο «Παρακολουθών ιατρός» στο SAP IS-H): Ο κύριος ιατρός
που είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο.
[56]

Η Καρτέλα Σχέσης Ασφάλισης θα έχει την παρακάτω μορφή:

Εικόνα:17

Τα δεδομένα για την «Σχέση Ασφάλισης» θα προβάλλονται στην καρτέλα της μεταβλητής
εισαγωγής εσωτερικού ασθενή. Εάν η εισαγωγή είναι σύμφωνα με την προεγγραφή, όλες οι
πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στην προεγγραφή θα μεταφερθούν αυτόματα σε αυτή την
καρτέλα. Ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για τις εισαγωγές θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις
πληροφορίες με τον ασθενή και στην συνέχεια να αποδεχθεί τις πληροφορίες στην οθόνη.
Όταν ο ασθενής έχει ιατρική ασφάλεια, οι απαραίτητες πληροφορίες θα είναι:
•

Κωδικός Ασφαλιστικού Φορέα (Το όνομα σχετίζεται με τον κωδικό)

•

Σχέδιο Συμβολαίου: Το σχέδιο συμβολαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την
τιμολόγηση για να ξεχωρίσει την τιμή της υπηρεσίας για διάφορες υπηρεσίες.

•

Ημερομηνίες Ισχύος του Συμβολαίου. Το σύστημα θα προτείνει ημερομηνίες του
συμβολαίου προεπιλεγμένες από την ημερομηνία γεννήσεως μέχρις τις 31.12.9999 και
θα είναι προστατευμένες.

•

Αριθμός Ασφάλειας: Αυτό το πεδίο θα χρησιμοποιείται για τον αριθμό συμβολαίου.

•

Αριθμός Φακέλου: Ο αριθμός εξουσιοδότησης για το περιστατικό μπορεί να
αποθηκευτεί σε αυτό το πεδίο.

Όταν ο ασθενής θα πληρώνει ιδιωτικά είναι αρκετό να σημειωθεί το flag SP.
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Εικόνα:18
Στην περίπτωση που χρειαστεί να σημανθεί διαφορετικός πληρωτής πέραν του ασθενή (πχ
Ιατροί που φέρνουν τις εξετάσεις τους στην κλινική κα.) μπορεί να καταχωρηθεί ως τρίτος
πληρωτής. Τα περιστατικά που έχουν εισαχθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν εάν υπάρχουν
χρεώσεις του ασφαλιστικού φορέα. Εάν μια εισαγωγή πρέπει να ακυρωθεί τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτή (υπηρεσίες) θα πρέπει να ακυρωθούν πρώτα. Κατά την εγγραφή της
εισαγωγής θα είναι πιθανό να σαρωθούν έγγραφα και να επισυναφθούν στο περιστατικό.
 ODS
Η διαδικασία των χειρουργείων ODS θα είναι ίδια όπως περιεγράφηκε παραπάνω για
προγραμματισμένα χειρουργεία περιστατικών εσωτερικού ασθενή. Η διαφορά μεταξύ ODS και
του χειρουργείου εσωτερικού ασθενή θα είναι ο τύπος του περιστατικού. Το SAP IS-H
υποστηρίζει ημερήσια περιστατικά και περιστατικά εσωτερικού ασθενή. Τα ODS θα ζητηθούν
και προγραμματιστούν σαν χειρουργεία εσωτερικού ασθενή. Η οργανωτική και κτηριακή
ανάθεση μονάδων θα είναι διαφορετική για τα ODS.
 Μη χειρουργική εισαγωγή
Οι μη χειρουργικές εισαγωγές μπορεί να είναι ιατρικές/παθολογικές αιτίες καθώς και
φυσιολογικός τοκετός. Υπάρχει ανάγκη να προγραμματιστούν οι μη χειρουργικές εισαγωγές,
εκτός του φυσιολογικού τοκετού. Για το λόγο αυτό στις συζητήσεις (που προηγήθηκαν τις
υλοποίησης) ζητήθηκε να δημιουργηθεί μια προγραμματισμένη κίνηση εισαγωγής που θα
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το κρεβάτι. Οι προγραμματισμένες
εισαγωγές διαμορφώνουν την λίστα αφίξεων στον Κλινικό Σταθμό Εργασίας έτσι ώστε οι
χρήστες με πρόσβαση στη λίστα να είναι σε θέση να ελέγξουν τις προγραμματισμένες
εισαγωγές, να τις αλλάξουν και να εισάγουν ασθενείς κατά την άφιξη τους.
Μερικές φορές οι εισαγωγές δημιουργούνται χωρίς κρεβάτια. Στο παιδιατρικό περιβάλλον, το
θέμα θα λυθεί με την δημιουργία μιας επίσκεψης εξωτερικού ασθενή για επείγον περιστατικό
το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει τον τύπο περιστατικού σε εισαγωγή μόλις το κρεβάτι
ανατεθεί στον ασθενή. Για τα περιστατικά μαιευτικής όπου κανένα κρεβάτι δεν μπορεί να
ανατεθεί, η παρακάτω διαδικασία θα μπορεί να γίνει:
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•

Δημιουργία εισαγωγής στα δωμάτια παρακολούθησης. Η οργανωτική δομή θα πρέπει
να περιλαμβάνει αυτές τις οργανωτικές και κτηριακές μονάδες έτσι ώστε αυτό να είναι
εφικτό.

•

Μόλις η ασθενής μεταφέρεται στο δωμάτιο τοκετού, η κίνηση χειρουργείου με τύπο
κίνησης «Τοκετός» θα δημιουργηθεί.

•

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το προσωπικό διαχείρισης θα προγραμματίσει
την μεταφορά στο θάλαμο συμπεριλαμβανομένης και της πληροφορίας για το
δωμάτιο/κρεβάτι στο SAP IS-H.

•

Μόλις ο τοκετός έχει ολοκληρωθεί και ο ασθενής είναι στην ανάρρωση θα μετακινείται
στο θάλαμο και ο νοσηλευτής θα μπορεί να εκτελέσει την μεταφορά από το Κλινικό
Σύστημα. Η κατάσταση αυτής της μεταφοράς θα αλλάξει από προγραμματισμένη σε
τρέχουσα στο SAP IS-H αυτόματα.

 Εισαγωγές Νεογέννητων
Κατά την εξέλιξη του τοκετού και τη γέννηση νεογνού, η αναγγελία νεογνού θα δημιουργήσει
ξεχωριστή οντότητα, τόσο τον ασθενή, όσο και στο περιστατικό. Κατά την αναγγελία νεογνού,
το περιστατικό του νεογνού συσχετίζεται με αυτό της μητέρας. Η αναγγελία νεογνού θα
δημιουργείται από το περιστατικό του ασθενή της μητέρας, και θα ξεκινά με την συμπλήρωση
των δεδομένων τοκετού/νεογέννητου :

Εικόνα:19
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Μόλις

συμπληρωθούν

τα

στοιχεία,

η

αναγγελία

νεογνού

θα

πραγματοποιείται,

περιλαμβάνοντας τόσο το αρχείο νέου ασθενή, όσο και το περιστατικό του. Οι επιπρόσθετες
απαιτούμενες πληροφορίες θα συμπληρωθούν στο σύστημα Κλινικό Σύστημα. Στο κομμάτι
της οργανωτικής ανάθεσης, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει αν το νεογέννητο βρίσκεται μαζί με
τη μητέρα, στη σταθεροποίηση ή κινείται προς το θάλαμο νεογνών του ορόφου. Η παρακάτω
λογική θα πρέπει να εφαρμοστεί για την ανάθεση θεραπόντων παιδιάτρων στο νεογέννητο:
•

Βάσει γεωγραφικής περιοχής του ασθενή (για κάθε νεογέννητο θα δημιουργείται νέο
περιστατικό) ο επιχειρησιακός εταίρος ορίζεται από συγκεκριμένο πίνακα όπου η
γεωγραφική περιοχή σχετίζεται με τον επιχειρησιακό εταίρο.

•

Η συγκεκριμένη λογική συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού καθώς και της
γεωγραφικής περιοχής εφαρμόζεται για την εξακριβωθεί ποιος επιχειρησιακός εταίρος
θα ανατεθεί σε ποιο ασθενή

•

Ο επιχειρησιακός εταίρος που ορίζεται θα πρέπει να ανατεθεί στο περιστατικό ασθενή
σαν ο παρακολουθών γιατρός. Ο επιχειρησιακός εταίρος θα παραμείνει σαν
παρακολουθών γιατρός για την διαμονή του μωρού στο νοσοκομείο.

Ο νέος πίνακας θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να αποθηκευτεί η σχέση μεταξύ της
γεωγραφικής περιοχής, του επιχειρησιακού εταίρου και του ποσοστού % της κατανομής των
ασθενών. Το αποτέλεσμα αυτής της λογικής θα είναι η ανάθεση του θεράποντος ιατρού στο
περιστατικό του μωρού.
 Καταχώρηση Υπηρεσίας σε περιστατικά Εσωτερικού Ασθενή
Η καταχώρηση υπηρεσίας θα περιλαμβάνει την ανάθεση όλων των υπηρεσιών στο περιστατικό
για τιμολόγηση και λόγους αναφοράς. Στην Κλινική οι περισσότερες υπηρεσίας θα ανατεθούν
σε περιστατικά του SAP IS-H αυτόματα βάσει της διασύνδεσης με το Κλινικό Σύστημα και
μέσω κανόνων υπηρεσιών που θα καταχωρηθούν στο σύστημα για λόγους τιμολόγησης. Για
τις υπηρεσίες διαμονής, θα χρησιμοποιηθεί μια διακριτή υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία θα
υπολογίζει την αξία των νοσηλίων, βάση του αριθμού των νυκτών που έχει παραμείνει ο
ασθενής. Για τα περιστατικά μιας ημέρας, δεν θα υπάρχει καταχώρηση νοσηλίου. Η υπηρεσία
διαμονής θα ανατίθεται στο περιστατικό βάσει της κατηγορίας θεραπείας του ασθενή. Για όλες
τις άλλες υπηρεσίες, δηλαδή:
•

Υπηρεσίες Εργαστηρίου

•

Υπηρεσίες Ακτινολογίας

•

Φάρμακα

•

Υλικά

•

Διαδικασίες
[60]

θα αποθηκευτούν στο κλινικό σύστημα από τους χρήστες και θα μεταφερθούν στο SAP IS-H
για τιμολόγηση μέσω του interface. Για παράδειγμα, για τα φάρμακα η διαδικασία διαχείρισης
στο Κλινικό Σύστημα θα μεταφέρει το φάρμακο στην καταχώρηση υπηρεσίας του SAP IS-H.
Για τα υλικά, με την αποθήκευση υλικών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή οποιαδήποτε
άλλη στιγμή θα δημιουργηθεί κόστος υπηρεσίας στο SAP IS-H.

Για ορισμένες από τις εξετάσεις, απαιτείται να υπάρχει Πραγματική ανάθεση από την
στιγμή της παραγγελίας αφού οι εξετάσεις μπορεί να κρατήσουν περισσότερη ώρα
μέχρι το εξιτήριο. Για να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά θα χρειαστεί βελτίωση
(enhancement). Οι επιπλέον υπηρεσίες, όπως εκπτώσεις, έξοδα γιατρών, κλπ. θα
ανατεθούν σε περιστατικά βάσει των κανόνων τιμολόγησης υπηρεσιών. Για κάθε
σχετική υπηρεσία όπου απαιτείται η αποτύπωση του ιατρού που εκτελεί την εξέταση,
ο χρήστης θα καλείται να το συντηρήσει κατά την καταχώρηση της υπηρεσίας.
 Διαγνώσεις, Διαδικασίες και ΚΕΝ
Στα περιστατικά ΕΟΠΥΥ, οι χειρουργικές διαδικασίες δεν θα ανατίθενται στα περιστατικά σαν
υπηρεσίες. Όλες οι ανεξάρτητες υπηρεσίες θα τιμολογούνται στο περιστατικό κανονικά. Αυτές
θα πρέπει να συντηρηθούν από το χρήστη στο SAP IS-H έτσι ώστε να επιλεγεί το σωστό ΚΕΝ.
Οι χειρουργικές πράξεις θα αποθηκεύονται κατά το αίτημα χειρουργείου (Κλινικό Σύστημα)
καθώς και κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των εγγράφων του χειρουργείου. Οι διαδικασίες
αυτές που θα αποτυπώνονται στα έγγραφα από το αίτημα χειρουργείου θα μεταφέρονται στο
SAP IS-H σαν υπηρεσίες.
Οι διαγνώσεις θα αποθηκευτούν στο Κλινικό Σύστημα σαν μέρος των εγγράφων χειρουργείου
και σαν μέρος των εγγράφων εξιτηρίου. Μόλις ολοκληρωθούν τα έγγραφα, οι διαγνώσεις θα
σταλούν στο SAP IS-H. Θα μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν ή επιπλέον διαγνώσεις
να καταχωρηθούν. Αυτές οι διαγνώσεις θα χρησιμοποιηθούν στον ορισμό του ΚΕΝ. Ο ορισμός
του ΚΕΝ ανά περιστατικό θα εξαρτάται από τον συνδυασμό των διαγνώσεων και/η των
διαδικασιών.
 Μεταφορές
Κατά τη διαδικασία νοσηλείας ο ασθενής θα καταλαμβάνει κάποια κλίνη σε δωμάτιο που
υπάγεται στην κτηριακή δομή της κλινικής. Η χειρουργική διαδικασία δεν θα μετακινεί
πραγματικά τον ασθενή εκτός κρεβατιού στο θάλαμο και επομένως το χειρουργείο θα
καταγράφεται σαν ξεχωριστή κίνηση επίσκεψης, αλλά δεν θα υπάρχει μεταφορά πίσω στο
θάλαμο. Πάραυτα, μια τέτοια κίνηση μπορεί να καταγράψει τόσο την έναρξη της αυτόματα,
αλλά και να συντηρηθεί μετέπειτα η λήξη της.
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Όταν ο ασθενής θα μεταφέρεται εντός της κλινικής, μια νέα κίνηση μεταφοράς θα πρέπει να
δηλωθεί έτσι ώστε να απελευθερωθεί το κρεβάτι στο θάλαμο και να καταληφθεί το νέο
κρεβάτι. Μια μεταφορά στο SAP είναι ένας τύπος κίνησης που ορίζεται για περιστατικά
εσωτερικού ασθενή. Όπως και με τις άλλες κινήσεις εσωτερικού ασθενή μια μεταφορά μπορεί
να δημιουργηθεί με κατάσταση προγραμματισμένη ή τρέχουσα. Μερικές σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με την κίνηση μεταφοράς θα είναι:
•

Τύπος Μεταφοράς: Οι τύποι μεταφοράς θα καθοριστούν κατά τη φάση της υλοποίησης
(πχ. Αλλαγή κλίνης, ορόφου κλπ.).

•

Ημερομηνία και Ώρα της Μεταφοράς: Στις προγραμματισμένες μεταφορές αυτή θα
είναι η ημερομηνία που αναμένεται να αφιχθεί ο ασθενής. Στις πραγματικές μεταφορές
αυτή θα είναι η πραγματική ημερομηνία και ώρα που έφτασε ο ασθενής.

•

Κατηγορία Θεραπείας. Η κατηγορία θεραπείας μπορεί να υποδείξει τον τύπο του
δωματίου ή την νοσοκομειακή περίθαλψη. Θα πρέπει συμπληρωθεί χειροκίνητα όταν
οι ασθενείς φθάσουν βάσει του δωματίου και κρεβατιού που ανατίθεται.

•

Οργανωτική Μονάδα Θεραπείας, Οργανωτική Μονάδα Τμήματος. Για εσωτερικούς
ασθενείς, η μονάδα θεραπείας θα περιλαμβάνει τον νέο θάλαμο.

•

Θεράπων Ιατρός. Ο κύριος ιατρός που είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της
παραμονής στο νοσοκομείο.

Οι παρακάτω τύποι μεταφορών θα δημιουργηθούν στην Κλινική:
•

Αλλαγή Τμήματος

•

Αλλαγή Ορόφου

•

Αλλαγή Κλίνης

•

Αλλαγή κατηγορίας νοσηλείας

 Επισκέψεις Εξωτερικού Ασθενή σε Εσωτερικά Περιστατικά
Κατά τη διάρκεια της διαμονής εσωτερικού ασθενή μπορεί να υπάρχουν επίσης εξετάσεις και
γνωματεύσεις από εξειδικευμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αιτήματα διαγνωστικών
εξετάσεων κλπ. Όλα τα αιτήματα για επιπλέον υπηρεσίες ή εξετάσεις θα δημιουργηθούν στο
Κλινικό Σύστημα. Κάθε αίτημα θα δημιουργήσει επίσκεψη στο SAP στο πλαίσιο του
εσωτερικού περιστατικού στο οποίο ανήκει. Για τη περίπτωση αιτημάτων εξετάσεων από
εσωτερικά περιστατικά προς τα Κεντρικά Εργαστήρια δεν θα δημιουργούνται κινήσεις
επίσκεψης. Η επικοινωνία παραγγελίας στα εκάστοτε περιφερειακά ιατρικά συστήματα θα
πραγματοποιείται μέσω του Κλινικό Σύστημα. Από την πλευρά του Κλινικού συστήματος,
κάθε αίτημα για επιπλέον υπηρεσίες θα δημιουργεί χρεώσεις στο SAP IS-H.
 Εξιτήριο
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Τα στοιχεία του εξιτηρίου είναι η τελευταία κίνηση στο εσωτερικό περιστατικό. Αυτή η
κίνηση, όπως και οι άλλες κινήσεις εσωτερικών ασθενών, μπορούν να έχουν κατάσταση
προγραμματισμένη ή τρέχουσα. Η κίνηση εξιτηρίου θα καταχωρηθεί χειροκίνητα μόλις η
προγραμματισμένη ώρα εξιτηρίου είναι γνωστή. Μερικές κύριες πληροφορίες για αυτόν τον
τύπο κίνησης θα είναι:
•

Τύπος Εξιτηρίου: Οι τύποι εξιτηρίου θα οριστούν κατά τη φάση της υλοποίησης.

•

Ημερομηνία και Ώρα Εξιτηρίου: Στις προγραμματισμένες μεταφορές θα είναι η
ημερομηνία που αναμένεται ο ασθενής να αποχωρήσει. Στα τρέχοντα εξιτήρια αυτή
θα είναι η πραγματική ημερομηνία και ώρα που ο ασθενής αποχώρησε.

•

Ημερομηνία μέχρι ο ασθενής να μην είναι διαθέσιμος για εργασία: οι χρήστες μπορούν
να καταγράψουν σε αυτό το πεδίο την ημερομηνία μέχρι που ο ασθενής θα έχει
αναρρωτική άδεια.

•

Νοσοκομείο Διακομιδής: Εάν υπάρχουν εξωτερικά νοσοκομεία στα οποία η Κλινική
μπορεί να παραπέμψει ασθενείς μετά το εξιτήριο, η τιμή αυτή μπορεί να συμπληρωθεί
σε αυτό το πεδίο. Το εξωτερικό νοσοκομείο θα πρέπει να υπάρχει σαν επιχειρησιακός
εταίρος στο σύστημα.

•

Γιατρός εξιτηρίου

 Εξιτήρια Ημερήσιων Περιστατικών
Η διαδικασία για τη δημιουργία ημερήσιων περιστατικών θα είναι ίδια με εκείνη των
εσωτερικών. Τα ημερήσια περιστατικά θα έχουν διαφορετικό τύπο περιστατικού στο
σύστημα έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από τα εσωτερικά.
 Αποθανόντες Ασθενείς
Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί την ημερομηνία θανάτου του ασθενή στο
σύστημα. Η διαδικασία εξιτηρίου θα γίνεται σε 2 στάδια:
•

Το κλινικό εξιτήριο θα είναι προγραμματισμένο στο Κλινικό Σύστημα. Αυτό θα
δημιουργήσει την κίνηση εξιτηρίου στο SAP IS-H σε κατάσταση Προγραμματισμένη.

•

Το κλινικό εξιτήριο θα εκτελείται στο Κλινικό Σύστημα, δηλαδή η αναφορά εξιτηρίου
θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται. Αυτό θα ενημερώσει την ημερομηνία/ώρα
της κίνησης προγραμματισμένου εξιτηρίου στο SAP IS-H.

•

Το

διαχειριστικό

προσωπικό

θα

αλλάξει

προγραμματισμένη σε τρέχουσα.
Οι παρακάτω τύποι εξιτηρίων θα υπάρχουν:
•

Εξιτήριο
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την

κατάσταση

εξιτηρίου

από

•

Αίτημα ασθενούς(Self)

•

Διακομιδή σε άλλη κλινική

•

Αποθανών

 Κλινικός Σταθμός Εργασίας για Διαδικασίες Εσωτερικού Ασθενή
Για να διαχειριστούν οι εισαγωγές διατίθεται ένα νέο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό το
περιβάλλον εργασίας θα περιλαμβάνει την παρακάτω οθόνη:

Εικόνα:20
Η οθόνη πληρότητας θα εμφανίζει την πραγματική κατάσταση της οργανωτικής οντότητας (πχ.
όροφος). Αυτή η οθόνη δείχνει πραγματικές κινήσεις και επομένως μια εισαγωγή με
προγραμματισμένη κατάσταση δεν εμφανίζεται σε αυτή την οθόνη έως ότου αλλάξει σε
τρέχουσα. Οι ασθενείς με προγραμματισμένη κατάσταση εξιτηρίου εμφανίζονται σε αυτή την
οθόνη μέχρι να αλλάξει η κατάσταση σε πραγματική.

Εικόνα:21
Η οθόνη αφίξεων δείχνει όλες τις κινήσεις εισαγωγών με καταστάσεις τρέχουσα και
προγραμματισμένη για μια χρονική περίοδο. Σε αυτή την οθόνη είναι εφικτό να ελεγχθούν οι
εισαγωγές που έχουν καταχωρηθεί πρόσφατα και οι εισαγωγές που έχουν προγραμματιστεί για
τις επόμενες ημέρες. Η οθόνη αποχωρήσεων εμφανίζει τις κινήσεις εξιτηρίων με τρέχουσα ή
προγραμματισμένη κατάσταση για μια χρονική περίοδο. Σε αυτή την οθόνη είναι εφικτό να
ελεγχθούν τα περιστατικά που έχουν καταχωρηθεί πρόσφατα και τα εξιτήρια που έχουν
προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Οι παρακάτω στήλες για παράδειγμα θα μπορούν να
είναι διαθέσιμες στις λίστες αυτές:
•

Κρεβάτι

•

Θάλαμος
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•

Επίθετο/Όνομα/Ηλικία Ασθενή

•

Αριθμός Ασθενή

•

Αριθμός Περιστατικού

•

Διάγνωση

•

Ημερομηνία Εισαγωγής

Οι παρακάτω λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες:
•

Μεταφορά

•

Εξιτήριο

•

Εισαγωγή

•

Ραντεβού Ασθενή

•

Προεγγραφή/Κλινική Παραγγελία

Οι λίστες θα δημιουργηθούν ανά θάλαμο καθώς και για όλους τους θαλάμους που
περιλαμβάνονται.
Αφού αναλύσαμε και παρουσιάσαμε το σχεδιασμό λύσης των Εσωτερικών Περιστατικών, θα
περιγράψουμε στη συνέχεια τη διαδικασία και το σχεδιασμό λύσης που αφορά περιστατικά
Εξωτερικών Ασθενών.

6 Υλοποίηση Εξωτερικών Περιστατικών
6.1 Εξωτερικά Περιστατικά
6.1.1 Διαδικασία Εξωτερικού Ασθενή
Περιγραφή Διαδικασίας
Τα περιστατικά εξωτερικού ασθενή είναι περιπτώσεις όπου ο ασθενής έρχεται για επίσκεψη
στον γιατρό με ραντεβού ή για διαγνωστικό έλεγχο ή για πολύ σύντομη θεραπεία που δεν έχει
διάρκεια πάνω από 30-60 λεπτά
Τα βασικά θέματα με τα οποία που θα ασχοληθούμε κατά τη διαδικασία της υλοποίησης είναι:

• Προγραμματισμός Ραντεβού
• Παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ
• Διαδικασία εξωτερικού ασθενή
• Προγραμματισμός Χειρουργείου
• Καταχώρηση Υπηρεσίας
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• Κλινικός Σταθμός Εργασίας για περιστατικά εξωτερικού ασθενή
Η διαδικασία εξωτερικού ασθενή ξεκινά με την κράτηση ραντεβού, ή με την προσέλευση του
στα εξωτερικά ιατρεία. Τα ραντεβού θα χρησιμοποιούνται στο SAP IS-H system στη γενική
κλινική. Μόλις ο ασθενής φτάσει στην υποδοχή και «ταυτοποιηθεί», θα καταχωρούνται τα
στοιχεία του, και πριν περάσει από το τμήμα εξέτασης ή διαγνωστικού ελέγχου, θα του ζητείται
να πληρώσει για τις παραπάνω υπηρεσίες.
Για την καταχώρηση ασθενή/περιστατικού και στοιχείων της υπηρεσίας θα χρησιμοποιείται
Custom πρόγραμμα. Οι πληροφορίες πληρωμής θα καταχωρούνται επίσης στο σύστημα αλλά
καμία ενοποίηση με το ταμείο και/ή το τερματικό πληρωμών δεν υφίσταται επί του παρόντος.
Εάν ο ασθενής επιθυμεί να κάνει μια επιπλέον εξέταση/γνωμοδότηση, ένα νέο περιστατικό
εξωτερικού ασθενή δημιουργείται και χρεώνεται ξανά πριν η γνωμοδότηση/εξέταση λάβει
χώρα. Προς το παρόν 2 τύποι επισκέψεων θα χρησιμοποιούνται:
•

Επίσκεψη στην Γενική κλινική

•

Επίσκεψη στην Παιδιατρική

Ο Προγραμματισμός ραντεβού γίνεται στο σύστημα, για τα περισσότερα τμήματα αν και σε
ορισμένα γίνεται εξωσυστημική καταγραφή. Για το τμήμα Ακτινολογίας για παράδειγμα
χρησιμοποιείται Custom πρόγραμμα SAP για προγραμματισμό ραντεβού. Στο τμήμα
ακτινολογίας υπάρχει λίστα αναμονής για τους ασθενείς που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν.
Όσον αφορά τον προγραμματισμό φυσιοθεραπείας, αυτός γίνεται εξωσυστημικά.
Η διαδικασία εξωτερικού ασθενή μπορεί να καλυφθεί μέσω της standard λύσης SAP IS-H
παρέχοντας κατανοητές οθόνες με καρτέλες για όλους τους τύπους των δεδομένων και
περιορίζοντας τον αριθμό των οθονών διαμέσου της δημιουργίας επίσκεψης εξωτερικού
ασθενή. Οι παρακάτω πληροφορίες συλλέγονται κατά την διαδικασίας δημιουργίας επίσκεψης
εξωτερικού ασθενή:
•

Στοιχεία Ασθενή - Patient data

•

Δεδομένα Επίσκεψης
o

Τύπος Περιστατικού (Προεπιλογή στον εξωτερικό ασθενή)

o

Τύπος Επίσκεψης (π.χ. επείγον περιστατικό, πρώτη επίσκεψη, επαναληπτική
επίσκεψη, διαγνωστικός έλεγχος, κλπ.)

•

Πληροφορίες Ασφάλισης
o

Ασφαλιστικός Φορέας/Αυτοπληρωτής/Συνδυασμός
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•

Υπηρεσίες

•

Διάγνωση

Ζητήθηκε επίσης να είναι δυνατή η αποθήκευση στοιχείων εργοδότη σε επίπεδο ασθενή, ώστε
να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία στη συνέχεια για την τιμολόγηση. Οι εργοδότες θα πρέπει να
δημιουργηθούν σαν επιχειρησιακοί εταίροι. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί αφότου γίνει η
αποθήκευση του περιστατικού.

Το κουμπί τιμολόγησης θα είναι διαθέσιμο στις λίστες

ασθενών στον Κλινικό Σταθμό Εργασίας. Για να χρησιμοποιηθούν επιπλέον επισκέψεις στο
ίδιο περιστατικό, η ενδιάμεση τιμολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν τιμολογείται το
περιστατικό. Οι επόμενες επισκέψεις θα μπορούν να ανατεθούν στο ίδιο περιστατικό αν
σχετίζονται με την ίδια θεραπεία. Αυτό θα ισχύει για επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
Ο χρήστης θα είναι σε θέση να εναλλάσσεται μεταξύ καρτελών έτσι ώστε να αποθηκεύσει την
απαραίτητη πληροφορία. Η οθόνη της δημιουργίας επίσκεψης θα είναι παρόμοια με την
παρακάτω :

Εικόνα:22

Σχεδιασμός Λύσης
 Προγραμματισμός Ραντεβού
Ο Προγραμματισμός Ραντεβού θα χρησιμοποιηθεί από τις λίστες του Κλινικό Σταθμού
Εργασίας και θα είναι προσβάσιμος πατώντας το κουμπί για την ανεύρεση διαθέσιμου κενού
για ραντεβού. Τα κριτήρια θα επιλεγούν από το χρήστη έτσι ώστε να εκτελέσει την αναζήτηση.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ραντεβού:
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•

Μεμονωμένα Ραντεβού: Είναι τα μεμονωμένα ραντεβού τα οποία απαιτούν έναν
ασθενή για ιατρική γνωμάτευση ή θεραπεία εξωτερικού ασθενή.

•

Πολλαπλά Ραντεβού: Ο ασθενής αιτείται ραντεβού για διαφορετικές δραστηριότητες
ή διαφορετικές ειδικότητες, με όλες να εκτελούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή
συνεχόμενα. Το σύστημα θα πρέπει να επιστρέψει μια λίστα προτεινόμενων θέσεων
για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ζητούνται. Ο χρήστης στη συνέχεια μπορεί
να αποφασίσει ποια κενά ραντεβού μπορεί να προσφέρει στον ασθενή. Δεν είναι
εφικτό να κλείσεις πολλαπλές επισκέψεις-ραντεβού χρησιμοποιώντας την οθόνη της
ατζέντας. Αυτός ο τύπος ραντεβού εφαρμόζεται για παράδειγμα στην χειρουργική
εκτίμηση και στους ιατρικούς ελέγχους.

•

Επαναλαμβανόμενα Ραντεβού: Ο ασθενής αιτείται «ν» ραντεβού από το ίδιο τμήμα πχ
Φυσιοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή, όπως και με τον προηγούμενο τύπο ραντεβού,
δεν θα είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η οθόνη ατζέντας.

Ο διαχειριστής κρατήσεων θα αναζητά τα διαθέσιμα ραντεβού από την οθόνη αναζήτησης. Το
SAP θα παρέχει την λειτουργικότητα για πρωινές και απογευματινές θέσεις.
Καρτέλα

αναζήτησης:

Η

προηγμένη

αναζήτηση

επιτρέπει

στους

χρήστες

να

πραγματοποιήσουν για παράδειγμα, μια συνδυασμένη αναζήτηση για περισσότερες από μία
μονάδες θεραπείας ή αλληλουχία επισκέψεων, για παράδειγμα για την Ακτινολογία και την
Ορθοπεδική. Το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να αναζητήσει ελεύθερα ραντεβού διαθέσιμα
για διάφορες μονάδες θεραπείας στην ίδια αναζήτηση και μπορεί να υποδείξει συνθήκες στην
ίδια (π.χ. Ίδια μέρα, σειρά προνομιών, ελάχιστο διάστημα μεταξύ αυτών). Το αποτέλεσμα είναι
η καλύτερη επιλογή. Η επιλογή του προτεινόμενου αποτελέσματος πραγματοποιεί επιλογή
ραντεβού από πολλαπλές ατζέντες.
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Εικόνα:23
Καρτέλα επιλογών (ρυθμίσεις): Επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει μερικές επιπρόσθετες έννοιες
στην αναζήτηση για ελεύθερα ραντεβού. Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος να επιλέξει ο
χρήστης τα χρονικά περιθώρια (time slots). Ο χρήστης μπορεί να τα επιλέξει στην λειτουργία
γραφικής απεικόνισης ή να λάβει μια λίστα διαθέσιμων ελεύθερων θέσεων και να διαλέξει μια
από αυτές.

Εικόνα:24
Σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους, το σύστημα θα επιστρέφει μια πρόταση βασισμένη στο
πρώτο ελεύθερο ραντεβού που βρίσκεται βάσει των χαρακτηριστικών αναζήτησης που
ζητήθηκαν. Το σύστημα θα παρουσιάσει τις διαθέσιμες θέσεις με χρώμα πράσινο έτσι ώστε να
διαφοροποιηθεί από τις θέσεις που δεν είναι διαθέσιμες (χρώμα κόκκινο). Ο χρήστης θα
επιλέξει το πρώτο ελεύθερο ραντεβού. Αυτή η κίνηση θα αναθέσει το ραντεβού στον ασθενή.
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Η γραφική απεικόνιση μπορεί να οριστεί βάσει των αντικειμένων προγραμματισμού, δηλαδή
τους πόρους που προγραμματίζονται. Εάν το αντικείμενο προγραμματισμού δημιουργείται σαν
συνδυασμός της θεραπείας και του ιατρού, τότε η ατζέντα του ιατρού μπορεί να αναζητηθεί
και η αναζήτηση από την θεραπεία οργανωτική μονάδας (OU – Organizational Unit) δείχνει
όλους τους διαθέσιμους ιατρούς και ο χρήστης μπορεί να κάνει scroll πιέζοντας τα βέλη στο
περιθώριο της ατζέντας. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισμός του προγραμματισμού αντικειμένων
θέσεων μπορεί να περιλαμβάνει το δωμάτιο το οποίο μπορεί αυτόματα να ανατεθεί στο
ραντεβού. Μέχρι 6 ατζέντες μπορούν ταυτόχρονα να προβληθούν στην οθόνη.
Εάν το προγραμματισμένο αντικείμενο δημιουργείται σαν συνδυασμός της θεραπείας
οργανωτικής μονάδας (OU) και του δωματίου, τα δωμάτια θα εμφανίζονται στο πάνω μέρος
των ημερολογίων με ελεύθερες θέσεις. Στη συνέχεια, στα προγραμματισμένα αντικείμενα ο
χρήστης ορίζει τον ιατρό σαν καθορισμένο πρόσωπο για τις διαθέσιμες πρωινές ή
απογευματινές θέσεις και ο ιατρός αυτός στη συνέχεια θα ανατεθεί αυτόματα στο ραντεβού.
Εάν ο χρήστης επιλέξει στην αναζήτηση πιο λεπτομερή κριτήρια, πχ θεραπεία οργανωτικής
μονάδας (OU) και τον ιατρό, η ατζέντα θα εμφανίσει τις διαθέσιμες ημέρες για αυτόν τον
ιατρό:

Εικόνα:25
Οι κατειλημμένες θέσεις θα προβάλλονται με κόκκινο χρώμα:
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Εικόνα:26
Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του ραντεβού και θα είναι σε θέση να τα
επεξεργαστεί. Για πολλαπλά ή συνεχιζόμενα ραντεβού, η γραφική ατζέντα δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κι επομένως το SAP θα προβάλει μια λίστα με τις ελεύθερες θέσεις από τις
οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Η οθόνη του ραντεβού θα φαίνεται ως εξής:

Εικόνα:27
Μερικές πιθανές καταστάσεις για τα ραντεβού των εξωτερικών ασθενών και επισκέψεων θα
είναι:
•

Προγραμματισμένο – Κατάσταση που καθορίζεται όταν δημιουργείται το ραντεβού
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•

την εξέταση (αυτοματοποιημένο από το Κλινικό Σύστημα)

•

Ολοκληρωμένο – Η κατάσταση του εξωτερικού ασθενή όταν ο ιατρός έχει κλείσει την
εξέταση στο Κλινικό Σύστημα (αυτοματοποιημένο από το Κλινικό Σύστημα)

•

Ακύρωση από Ασθενή – Χειροκίνητη κατάσταση ραντεβού

Μερικά από τα παρακάτω κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για τις ατζέντες εξωτερικού ασθενή
στην Κλινική:
•

10 δωμάτια εξέτασης

•

8:00-20:00 Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00 το Σάββατο

•

Συμπληρωματικές επισκέψεις θα είναι 15 λεπτά

•

Πρώτη επίσκεψη θα είναι 30 λεπτά

•

4 δωμάτια για φυσιοθεραπεία

Η επιβεβαίωση του ραντεβού θα εκτυπωθεί από το σύστημα. Η φόρμα θα πρέπει να
δημιουργηθεί σύμφωνα με το πρότυπο της Κλινικής. Η γραμμογράφηση θα πρέπει να δοθεί
από την Κλινική. Η προσέγγιση για την αλληλοκάλυψη ραντεβού θα βασιστεί στη λύση που
παρέχει το Standard SAP. Στο SAP IS-H, για να περιοριστεί η δυνατότητα αλληλοκάλυψης,
θα πρέπει να οριστούν τα παρακάτω:
•

Ορισμός περιορισμού αλληλοκάλυψης για το αντικείμενο προγραμματισμού

•

Καθορισμός της ανοχής (Αριθμός) αλληλοκάλυψης ανά ελεύθερη θέση στο ημερήσιο
πρόγραμμα του αντικειμένου προγραμματισμού

Αυτό πραγματοποιείται ανά αντικείμενο προγραμματισμού (συνδυασμός της οργανωτικής
μονάδας και δωματίου/ιατρού). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού αλληλοκάλυψης
μέσω ειδικών εξουσιοδοτήσεων. Εάν η δυνατότητα αλληλοκάλυψης υφίσταται για ένα
ραντεβού (slot), αυτό προβάλλεται με χρώμα. Συγκεκριμένα, ένα κλεισμένο ραντεβού (time
slot) προβάλλεται με κόκκινο χρώμα. Εάν αυτό το ραντεβού μπορεί να αλληλοκαλυφθεί, μια
πράσινη κατακόρυφη γραμμή προβάλλεται στην αριστερή πλευρά του καταχωρημένου
ραντεβού. Η δυνατότητα αλληλοκάλυψης είναι εφικτή μόνο αν πληρούνται οι παρακάτω
συνθήκες:
•

Το πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ατζέντα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο να
πραγματοποιεί αλληλοκάλυψεις για ραντεβού

•

Τουλάχιστον μια προγραμματισμένη επίσκεψη εξωτερικού ασθενή πρέπει να είναι
καταχωρημένη στο χρονικό διάστημα

Καμία επιπρόσθετη δυνατότητα δεν είναι σχεδιασμένη για την διαχείριση των
αλληλοκαλύψεων.
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Η Κλινική θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει την πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των
επιτρεπόμενων αλληλοκαλύψεων ανά θέση στο ημερήσιο πρόγραμμα (για κάθε αντικείμενο
προγραμματισμού) και εάν οι αλληλοκαλύψεις θα επιτρέπονται μέσω εξουσιοδοτήσεων. Τα
ραντεβού που θα δημιουργηθούν για ασθενείς που δεν είναι καταχωρημένοι ως ασθενείς της
Κλινικής τη στιγμή της καταχώρησης, θα χρησιμοποιούν την οντότητα προσωρινού ασθενή, η
οποία κατά την δημιουργία της επίσκεψης θα δημιουργεί το πραγματικό μητρώο ασθενή. Εάν
δεν υπάρχει ανάγκη για κράτηση επιπρόσθετου ραντεβού για ένα ασθενή, η αναζήτηση για
διαθέσιμες θέσεις θα είναι διαθέσιμη σαν λειτουργία στην προβολή του σταθμού εργασίας.
Τα πιο σημαντικά στοιχεία κρατήσεων από πλευράς ιατρού είναι η ημερομηνία, η ώρα και η
διάρκεια (σε λεπτά). Οι πιθανοί τύποι ραντεβού για εξωτερικούς ασθενείς είναι:
•

Νέα επίσκεψη

•

Follow up επίσκεψη.

Το SAP χρησιμοποιεί αντικείμενα προγραμματισμού έτσι ώστε να ορίσει την ατζέντα για αυτά.
Ένα αντικείμενο προγραμματισμού είναι ο συνδυασμός της μονάδας θεραπείας και του
προσώπου ή του δωματίου. Για κάθε αντικείμενο προγραμματισμού που δημιουργείται, στη
συνέχεια τα προγράμματα της ημέρας και της εβδομάδας δημιουργούνται αντίστοιχα και
προβάλλονται στο ημερολόγιο. Η αναζήτηση για ραντεβού θα γίνεται μέσω του κωδικού
κίνησης NR16.
Αυτή η οθόνη θα δίνει τη δυνατότητα να διαλέξει ο χρήστης τα κριτήρια για την αναζήτηση
διαθέσιμων ραντεβού. Τα στοιχεία του ασθενή θα μπορούν να αναζητηθούν πριν την
αναζήτηση για ραντεβού. Όταν ο ασθενής φτάσει για το ραντεβού και δημιουργηθεί η
επίσκεψη, ο πραγματικός ασθενής θα πρέπει να δημιουργηθεί. Η δημιουργία του ασθενή θα
γίνει στο ίδιο βήμα με την δημιουργία της επίσκεψης.
Στην οθόνη αναζήτησης, οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύσουν τις δικές τους μεταβλητές
αναζήτησης έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν ξανά και να διευκολύνουν την εισαγωγή
στοιχείων. Όταν ο χρήστης επιλέξει την ήδη δημιουργημένη μεταβλητή αναζήτησης, τα πεδία
αναζήτησης θα συμπληρώνονται αυτόματα με τα δεδομένα που ανήκουν στην συγκεκριμένη
μεταβλητή.
Η οθόνη αυτή θα προσφέρει την επιλογή για αναζήτηση ραντεβού ανάμεσα σε πολλαπλά
αντικείμενα προγραμματισμού. Σαν παράδειγμα μπορεί να είναι η κράτηση πολλαπλών
διαγνωστικών εξετάσεων για τους ίδιους ασθενείς. Διαφορετικά κριτήρια θα είναι διαθέσιμα
για αυτήν την αναζήτηση τα οποία είναι παρόμοια, αλλά συνδυάζονται στην αναζήτηση. Το
αποτέλεσμα μιας τέτοιας αναζήτησης θα είναι μια λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις. Οι
επιλεγμένες θέσεις σημειώνονται με πορτοκαλί χρώμα.
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Η καρτέλα των ρυθμίσεων περιλαμβάνει πληροφορίες για το διάστημα αναζήτησης καθώς και
ρυθμίσεις είτε για να χρησιμοποιηθεί το ημερολόγιο (ημερήσιο πρόγραμμα) ή η λίστα θέσεων
(slot list) για τις βασικές επιλογές αναζήτησης. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη λίστα με τις θέσεις
(slot list) μπορεί επίσης να ορίσει τις παραμέτρους για αυτή.
Για ραντεβού στο ακτινολογικό υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί πόρων οι οποίοι θα
χρησιμοποιηθούν σαν αντικείμενα προγραμματισμού:
•

Μονάδα θεραπείας

•

Μονάδα θεραπείας + δωμάτιο

•

Μονάδα θεραπείας + ιατρός (χρησιμοποιείται για ραντεβού της παιδιατρικής όπου οι
γιατροί είναι διαφορετικοί με εκείνους που πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις
για ενήλικους)

Οι παρακάτω τύποι προγραμματισμού θα χρησιμοποιούνται:
•

Πρώτη επίσκεψη

•

Συμπληρωματική Επίσκεψη

Η διάρκεια θα εξαρτάται ανάλογα με τον κάθε γιατρό. Η γενική διάρκεια θα ορίζεται και στην
συνέχεια θα μπορεί να μεταβάλλεται όταν δημιουργείται το ραντεβού. Η διάρκεια του
ραντεβού θα μπορεί να τροποποιηθεί και κατά τη διάρκεια του ραντεβού. Οι παρακάτω
πληροφορίες είναι μερικές από τις οποίες θα μπορούν να αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της
δημιουργίας ενός ραντεβού:
•

Στοιχεία ασθενή

•

Ασφάλεια

•

Τύπος Προγραμματισμού

•

Μονάδα Θεραπείας

•

Θεράπων ιατρός

Είναι απαραίτητο να συντηρηθεί μια λίστα αναμονής με τους ασθενείς που θα επιθυμούσαν να
πραγματοποιήσουν ένα διαγνωστικό έλεγχο στο Ακτινολογικό και περιμένουν για ελεύθερη
θέση σε περίπτωση ακυρώσεων. Στο Ακτινολογικό τμήμα υπάρχει η ανάγκη για καταγραφή
του γεγονότος ότι ο ασθενής χρήζει αναισθησίας. Αυτό θα αποτελεί κομμάτι της κλινικής
παραγγελίας η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Κλινικό σύστημα. Την ημέρα της εξέτασης,
ο αναισθησιολόγος θα έρθει στο τμήμα Ακτινολογίας έτσι ώστε να πραγματοποιήσει την
αναισθησία στον ασθενή. Η υπηρεσία αυτή στη συνέχεια καταγράφεται σαν αναισθησία στο
περιστατικό. Εάν ο ασθενής (σύνηθες με παιδιά) στη συνέχεια χρειαστεί να παραμείνει στο
θάλαμο για κάποιο χρονικό διάστημα, δημιουργείται περιστατικό ODS αλλά ποτέ δεν
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χρεώνεται στον ασθενή όπως και καμία υπηρεσία. Για να αποφευχθεί η ανάθεση νοσηλίου,
ένας νέος τύπος εισαγωγής καθώς και μια νέα κατηγορία θεραπείας θα δημιουργηθούν για
τέτοιες περιπτώσεις.
Χρησιμοποιώντας τη standard αναφορά IS-H: Καθορισμός περιστατικών χωρίς Χρεώσιμες
Υπηρεσίες σε «Τελικό Τιμολογημένο», αυτά τα περιστατικά μπορούν να οριστούν σε Τελικά
Τιμολογημένα έτσι ώστε να μην εμφανίζονται σαν μη τιμολογημένα περιστατικά.
 Παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ
Η διαδικασία του παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ μπορεί να ξεκινήσει ως εξής:
•

Ο ασθενής καλεί και κάνει κράτηση ραντεβού

•

Ο ασθενής φτάνει στην υποδοχή με το παραπεμπτικό

Η διαχείριση των παραπεμπτικών αυτών θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας
επικοινωνίας με τον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα ξεκινά με τη σάρωση του γραμμοκώδικα του
παραπεμπτικού. Θα περιλαμβάνει 2 βήματα:
•

Επιβεβαίωση της εγκυρότητας του παραπεμπτικού, δηλαδή επιβεβαίωση ότι δεν έχει
χρησιμοποιηθεί ακόμη και αποστολή των εμπεριεχόμενων υπηρεσιών

•

Επικοινωνία του τιμολογίου με τις υπηρεσίες που τιμολογήθηκαν.

Η διαδικασία καταχώρησης του παραπεμπτικού πρέπει να γίνει πριν την δημιουργία της
επίσκεψης λόγω του ότι το αποτέλεσμα του πρώτου βήματος μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός
ότι το παραπεμπτικό μπορεί να μην είναι έγκυρο. Από τον κλινικό σταθμό εργασίας, οι χρήστες
θα μπορούν να δουν τις επισκέψεις που θα δημιουργηθούν βασισμένες στην κλινική
παραγγελία από το Κλινικό Σύστημα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία μεταξύ ΕΟΠΥΥ και
SAP είναι εκτός λειτουργίας, ο χρήστης θα μπορεί χειροκίνητα να καταχωρήσει στο Custom
πρόγραμμα τoν αριθμό παραπεμπτικού και τους κωδικούς ΕΟΠΥΥ που εμφανίζονται στο
παραπεμπτικό.
Ένα περιστατικό θα μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά παραπεμπτικά. Ο αριθμός
παραπεμπτικού θα αποθηκεύεται σε επίπεδο υπηρεσίας έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι το
τιμολόγιο (ή τιμολόγια) που δημιουργείται, θα είναι ανά παραπεμπτικό και μόνο για τις
υπηρεσίες που ανήκουν σε αυτό. Μετά το πέρας της τιμολόγησης, θα σταλούν οι εκτελεσμένες
υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ.
 Διαδικασία Εξωτερικού Ασθενή
Το περιστατικό και οι κινήσεις θα προβάλλονται ως εξής:
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Εικόνα:28
Στο SAP, η έννοια του περιστατικού εξωτερικού ασθενή ορίζεται ως εξής:
•

Περιστατικό: Ομάδα κινήσεων που διενεργούνται την ίδια χρονική περίοδο (πχ μέρα,
εβδομάδα, χρόνος), οι οποίες θα πρέπει να διαχειρίζονται μαζί. Στην περίπτωση
εξωτερικού περιστατικού αναφερόμαστε στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο ασθενής
στις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

•

Κίνηση: Η εγγραφή μιας δραστηριότητας στο περιστατικό σε συγκεκριμένη
ημερομηνία. Στο επίπεδο κίνησης, η οργανωτική μονάδα (OU) και ο γιατρός θα
καταγράφονται.

•

Υπηρεσία: Αυτό αφορά οποιαδήποτε δραστηριότητα περίθαλψης, υλικό ή αναλώσιμο
που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας θεραπείας στην κίνηση και το περιστατικό.

Οι περισσότερες επισκέψεις εξωτερικών ασθενών θα δημιουργούνται από το SAP IS-H
βασισμένες σε ραντεβού που κλείνονται στις ατζέντες του SAP IS-H. Στη περίπτωση
επίσκεψης που αφορά στα κεντρικά εργαστήρια, η δημιουργία περιστατικού γίνεται άμεσα
κατά την προσέλευση του ασθενή στις εγκαταστάσεις..
Η διαδικασία του εξωτερικού ασθενή θα ξεκινήσει μέσω επαφής με τον ασθενή που μπορεί να
είναι μέσω τηλεφώνου, email, διαδικτύου, κλπ. Ή στις κατά τόπους γραμματείες – ταμεία
εξωτερικών ιατρείων. Στην περίπτωση ραντεβού η δημιουργία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί
με κάποια ελάχιστα βασικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται η ημερομηνία γέννησης,
επίθετο και όνομα, είναι τυπικά πεδία που αποθηκεύονται για τον ασθενή έτσι ώστε να γίνει η
κράτηση του ραντεβού. Μόλις γίνει η καταχώρηση του ραντεβού, ο χρήστης είναι σε θέση να
ελέγξει τα ραντεβού στη λίστα εργασίας και να συμπληρώσει την πληροφορία που λείπει ή να
πραγματοποιήσει την εισαγωγή.
Η διαδικασία επίσκεψης θα ξεκινά με μια λίστα με όλα τα περιστατικά που έχουν δημιουργηθεί
για τον ασθενή (εάν αυτό είναι το πρώτο περιστατικό για τον ασθενή, αυτό το βήμα δεν
υφίσταται). Ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα δημιουργήσει νέο περιστατικό ή νέα
κίνηση σε υπάρχον περιστατικό. Η αρχή που θα ακολουθηθεί στην Κλινική θα είναι:
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•

Δημιουργία νέου περιστατικού για κάθε νέα μέρα που ο ασθενής έρχεται στο
νοσοκομείο

•

Δημιουργία κίνησης σε υπάρχον περιστατικό εάν υπάρχει ήδη για τον ασθενή εκείνη
την ημέρα ή εάν αυτό είναι επαναλαμβανόμενη θεραπεία

Με βάση αυτή την απόφαση, μια σειρά από οθόνες θα προβληθούν όπου ο χρήστης θα
χρειαστεί να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία εισαγωγής. Η αρίθμηση του περιστατικού θα είναι
διαδοχικός εσωτερικός αριθμός, και αυτή η αρίθμηση θα είναι κοινή για όλους τους τύπους
περιστατικών.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης (check in) οι παρακάτω πληροφορίες αποθηκεύονται:
•

Στοιχεία Ασθενή: Όνομα, επίθετο, γένος, Ημερομηνία Γέννησης, Στοιχεία Ασφάλισης,
ΑΜΚΑ ή στοιχεία διαβατηρίου για αλλοδαπούς ασθενείς, γιατρός, υπηρεσία εξέτασης
εξωτερικού ασθενή και θεράπων γιατρός (αν δεν έχει δοθεί πριν)

Υπάρχει η ανάγκη για εκτύπωση και συμπλήρωση εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν
κατά τη διάρκεια θεραπείας εξωτερικού ασθενή. Οι οθόνες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας επίσκεψης εξωτερικού ασθενή, η εμφάνιση τους, καθώς και τα υποχρεωτικά
πεδία και οι έλεγχοι για κάθε πεδίο, καθορίζονται μέσω της διαδικασίας «Μεταβλητής
Εισαγωγής». Αυτό μπορεί να παραμετροποιηθεί σε πολλά επίπεδα (χρήστης, λειτουργία
χρήστη, τύπος λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση της Κλινικής, μια μεταβλητή εισαγωγής
εξωτερικού ασθενή έχει οριστεί, θα χρησιμοποιηθεί σαν προεπιλεγμένη και θα ισχύει για την
πλειοψηφία των εισαγωγών. Αυτή η μεταβλητή θα προτείνεται από το σύστημα αυτόματα.
Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, (θα διευκρινιστεί στη φάση υλοποίησης) ο χρήστης θα απαιτείται
να επιλέξει μια διαφορετική μεταβλητή για εισαγωγή εξωτερικού ασθενή σε σχέση με αυτή
που προτείνεται από το σύστημα.
Αυτή η μεταβλητή θα περιέχει τα παρακάτω τμήματα:
•

Στοιχεία Ασθενή

•

Στοιχεία Επίσκεψης

•

Στοιχεία Ασφαλιστικού Φορέα

•

Υπηρεσίες

•

Διαγνώσεις

Για να δημιουργηθεί νέος ασθενής, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της
καρτέλας «Ασθενής». Τα υποχρεωτικά πεδία υποδεικνύονται στην οθόνη. Εάν τα υποχρεωτικά
πεδία δεν καταχωρηθούν, το σύστημα θα εμφανίσει μήνυμα λάθους και δεν θα επιτρέψει να
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συνεχιστεί η διαδικασία. Εάν ο ασθενής υπάρχει ήδη, τα δεδομένα θα είναι ήδη συμπληρωμένα
και ο χρήστης θα έχει την επιλογή να τα τροποποιήσει και να τα ενημερώσει όπου χρειάζεται.
Όταν η καρτέλα συμπληρωθεί, ο χρήστης θα μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη καρτέλα.
 Στοιχεία Εισαγωγής/Επίσκεψης:
Στη δεύτερη καρτέλα, καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την
συγκεκριμένη επίσκεψη. Σε αυτή την καρτέλα, μερικά από τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να
συμπληρωθούν:
•

Τύπος περιστατικού: Πεδίο το οποίο χαρακτηρίζει το περιστατικό. Στα εξωτερικά
περιστατικά θα είναι προεπιλεγμένο και δεν θα επιδέχεται αλλαγές.

•

Τύπος επίσκεψης (Τύπος κίνησης στο SAP): Αυτό καθορίζει τον τύπο της επίσκεψης
που καταγράφεται, πχ εξέταση, επαναληπτική, φυσιοθεραπεία, κλπ. Οι τύποι εξέτασης
θα καθοριστούν στην φάση υλοποίησης.
Οι παρακάτω τύποι επισκέψεων είναι κάποιοι από αυτούς που θα δημιουργηθούν:

•

o

Follow up

o

Φυσιοθεραπεία

o

Προ χειρουργικός έλεγχος

Ημερομηνία και Ώρα της κίνησης: Πότε προέκυψε και πότε θα προκύψει. Θα
προσυμπληρωθεί με την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού.

•

Κατάσταση: Αυτός ο δείκτης δείχνει την κατάσταση της κίνησης. Η κατάσταση της
κίνησης του εξωτερικού ασθενή πρέπει να οριστεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
σε σχέση με τις καταστάσεις του Κλινικού Συστήματος έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι
η επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων είναι σωστή.

•

Θεραπεία OU, Τμήμα OU: Όταν γίνεται κράτηση για ραντεβού ασθενή, η μονάδα
θεραπείας και η ιατρική μονάδα σχετιζόμενες με το περιστατικό θα πρέπει να
συμπληρωθούν. Το SAP θα φορτώσει αυτόματα αυτά τα πεδία από το ραντεβού στην
περίπτωση όπου υπάρχει προγενέστερο ραντεβού. Στην περίπτωση που ο ασθενής
πραγματοποιήσει επίσκεψη χωρίς προγενέστερο ραντεβού, ο χρήστης θα πρέπει να
συμπληρώσει τα πεδία.

•

Ιατρός Θεραπείας (πεδίο του θεράποντα ιατρού στο SAP): Εάν ο ασθενής έχει
ραντεβού με ένα ιατρό, αυτό το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα από το ραντεβού.
Εάν ο ασθενής δεν έχει ραντεβού με τον ιατρό, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει
χειροκίνητα αυτό το πεδίο το οποίο θα αναφέρει τον ιατρό που θα περιθάλψει τον
ασθενή.
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•

Κατηγορία Περιστατικού: Αυτό το πεδίο θα χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθεί ο
τύπος του περιστατικού. Αυτό το πεδίο θα ενημερωθεί βασιζόμενο με την ειδικότητα
του ιατρού. Αυτό είναι GAP στην standard λύση.

Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να εισάγουν έγγραφα που λαμβάνουν μέσω email ή
σαρωμένα έγγραφα τα οποία μπορούν να τα επισυνάψουν στο περιστατικό.
Καρτέλα σχέσης ασφάλισης:

Εικόνα:29
Τα στοιχεία για την «Σχέση Ασφάλισης» θα προβάλλονται σε τρίτη καρτέλα της μεταβλητής
της εισαγωγής εξωτερικού ασθενή. Όλα τα στοιχεία του Ασφαλιστή που έχουν συμπληρωθεί
στο ραντεβού θα μεταφερθούν αυτόματα σε αυτή την καρτέλα. Ο χρήστης που ασχολείται με
τις εισαγωγές θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία με τον ασθενή και στη συνέχεια να
αποδεχθεί τα στοιχεία αυτά στην οθόνη. Όταν ο ασθενής πληρώνει o ίδιος, είναι επαρκές να
σημειώσει την ένδειξη αυτοπληρωτή. Στην καρτέλα Υπηρεσίες, ο χρήστης θα μπορεί να δει τις
υπηρεσίες που ανατίθενται στο περιστατικό βασιζόμενες στην κατηγορία της θεραπείας και να
αναθέσει υπηρεσίες χειροκίνητα αν απαιτείται. Για κάθε τομέα, η υπηρεσία εξέτασης θα είναι
διαφορετική και θα πρέπει να προστίθεται από το προσωπικό διαχείρισης. Η διάγνωση του
παραπεμπτικού δεν θα συντηρείται σε αυτό το σημείο, αλλά θα αποτελεί μέρος του κλινικού
συστήματος.
Εάν ο ασθενής έχει ήδη ανοικτό εξωτερικό περιστατικό όταν ο χρήστης δημιουργεί ένα νέο,
ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί: «Υπάρχει ήδη ανοικτό εξωτερικό περιστατικό με
αριθμό…την ημέρα…». Ο χρήστης θα μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα νέο
περιστατικό στο σύστημα ή να αναθέσει μια κίνηση σε οποιοδήποτε από τα περιστατικά που
θα εμφανιστούν στην οθόνη. Εάν ο ασθενής δεν έχει περιστατικό στο σύστημα, ο χρήστης
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μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο χωρίς να εμφανίζεται κάποιο μήνυμα. Κατά την διάρκεια
εξόδου του ασθενή, το προσωπικό ελέγχει εάν όλα τα αντικείμενα έχουν χρεωθεί και στη
συνέχεια παρέχει στον ασθενή την κράτηση για επαναληπτική επίσκεψη, εφόσον κριθεί
απαραίτητο. Το εξωτερικό περιστατικό θα κλείνει αυτόματα από το διαχειριστικό προσωπικό
κατά τη διάρκεια της εξόδου (check out) πατώντας το παρακάτω κουμπί στην επίσκεψη
εξωτερικού ασθενή.
Αφού η Κλινική προτιμά να έχει το περιστατικό εξωτερικού ασθενή = ν επισκέψεις εξωτερικού
ασθενή, είναι σημαντικό οι χρήστες να κλείνουν το περιστατικό όταν η τελευταία επίσκεψη
έχει καταγραφεί, μιας και το κλείσιμο του περιστατικού θα επιτρέψει την τελική τιμολόγηση
του περιστατικού. Το περιστατικό θα ολοκληρωθεί με την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα. Το
μήνυμα θα εμφανιστεί στο περιβάλλον του χρήστη για να τον ενημερώσει σχετικά με την
ημερομηνία που κλείνει το περιστατικό.
 Διαδικασία Εξωτερικού Ασθενή / Προσκόμιση Δειγμάτων προς Έλεγχο από
Συνεργαζόμενους Ιατρούς
Για τους εργαστηριακούς διαγνωστικούς ελέγχους που προέρχονται από συνεργαζόμενο
γιατρό, η παρακάτω διαδικασία θα ακολουθείται:
•

Ο γιατρός φθάνει στο κεντρικό εργαστήριο της Κλινικής με τα δείγματα και παρέχει
τις πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν

•

Ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει την επίσκεψη για τον ασθενή. Οι πληροφορίες
του ασθενή παρέχονται από τον ιατρό. Ο νέος τύπος επίσκεψης εξωτερικού
περιστατικού θα πρέπει να δημιουργηθεί για αυτές τις επισκέψεις. Ύστερα από την
δημιουργία της επίσκεψης, οι χρήστες θα πρέπει να καταχωρήσουν τις υπηρεσίες.

•

Ο ιατρός θα πρέπει να ανατεθεί σαν 3ος πληρωτής στο περιστατικό και θα αναλάβει το
μέρος της πληρωμής ιδιωτικά. Μόνο ο ΕΟΠΥΥ καθώς και ο ιδιώτης πληρωτής
μπορούν να ανατεθούν σαν πληρωτές σε τέτοια περιστατικά

•

Σε περίπτωση που ο γιατρός απαιτεί υπηρεσία η οποία δεν αναφέρεται στο
παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ, οι χρήστες θα πρέπει να προσθέσουν αυτήν την υπηρεσία
μαζί με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις στην παραγγελία. Η
λογιστική πλευρά του ασθενή θα διαμοιράσει σωστά τις υπηρεσίες και τις πληρωμές
για αυτές στους αντίστοιχους πληρωτές.

•

Μόλις όλες υπηρεσίες έχουν αποθηκευτεί, η επίσκεψη θα τιμολογηθεί.

 Προγραμματισμός Χειρουργείου
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Ο προγραμματισμός χειρουργείου θα πραγματοποιείται στο Κλινικό Σύστημα. Για να
ενεργοποιηθεί ο προγραμματισμός των χειρουργείων, θα πρέπει να οριστούν οι οργανωτικές
οντότητες των χειρουργείων ως αντικείμενα προγραμματισμού.
Ο προγραμματισμός χειρουργείου θα πραγματοποιηθεί βασιζόμενος στο αίτημα για
χειρουργείο που θα εκτελείται στο Κλινικό Σύστημα. Η αίτηση για το χειρουργείο αυτό θα
γίνεται είτε από τον ίδιο τον ιατρό εσωτερικά της κλινικής, ή κατόπιν επικοινωνίας με τη
γραμματεία του χειρουργείου. Η ημερομηνία που θα ορίζεται, θα βασίζεται στην προφορική
συμφωνία μεταξύ του ιατρού και του ασθενή και την διαθεσιμότητα του χειρουργείου για αυτό
τον γιατρό την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Από την πλευρά του SAP IS-H, το σύστημα θα παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να παρέχει στο
Κλινικό

Σύστημα μέσω μηχανισμού

διεπαφής τις πληροφορίες μακροπρόθεσμου

προγραμματισμού. Για την Κλινική, οι χειρουργικές οργανωτικές μονάδες (OU) θα
χρησιμοποιηθούν

σαν

οργανωτικές

μονάδες

θεραπείας

και

τα

Χειρουργεία

θα

χρησιμοποιηθούν σαν κτιριακές μονάδες (δωμάτια).
Στη συνέχεια τα ημερήσια προγράμματα θα δημιουργηθούν για συγκεκριμένους ιατρούς στην
περιοχή χειρουργείου που θα έχει καθορισμένα blocks μέσα στη μέρα (πχ 8:00 με 16:00 την
Τρίτη). Ένα παράδειγμα ορισμού ημερήσιου προγραμματισμού είναι το παρακάτω:

Εικόνα:30
Μπορούμε να δούμε ότι ο θεράπων ιατρός θα είναι διαθέσιμος στον ορισμό διαθέσιμων
θέσεων. Στη συνέχεια, βασιζόμενα στο ημερήσιο πρόγραμμα, τα εβδομαδιαία προγράμματα
μπορούν να ανατεθούν για ένα χρόνο ή αρκετά χρόνια. Για κάθε χειρουργείο ένα αντικείμενο
προγραμματισμού θα δημιουργηθεί. Αυτό το αντικείμενο θα ανατεθεί στο ημερολόγιο και θα
περιλαμβάνει εργάσιμες ημέρες και αργίες για ολόκληρη τη χρονιά. Βασιζόμενοι σε αυτή την
παραμετροποίηση, θα οριστεί το πλάνο χειρουργείων στο Κλινικό Σύστημα, όπου ένας
μεσοπρόθεσμος ή ένα βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός θα πραγματοποιηθεί.. Το Κλινικό
Σύστημα θα αποκτά πληροφορίες από IS-H σχετικά με τα χειρουργεία και τις διαθέσιμες ώρες
για ένα γιατρό σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διαδικασία προγραμματισμού χειρουργείου
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θα γίνει σε δυο στάδια. Η μακροπρόθεσμη ατζέντα με τις ανοικτές ώρες των χειρουργείων θα
οριστεί στο SAP IS-H.
Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός (εβδομάδα, ημέρα, μήνας, αλλαγές) θα γίνει στο Κλινικό
Σύστημα. To Κλινικό Σύστημα θα αποκτά από το SAP IS-H την μακροπρόθεσμη ατζέντα και
θα παρέχει την προβολή ημερολογίου για τον προγραμματισμό χειρουργείου. Στη συνέχεια οι
ασθενείς μεταφέρονται από το χειρουργείο στην ανάνηψη. Στη γενική κλινική υπάρχουν 2
δωμάτια (15 και 6 κρεβάτια αντίστοιχα). Στην παιδιατρική υπάρχει 1 δωμάτιο ανάνηψης με 3
κρεβάτια.
 Εισαγωγή Υπηρεσίας σε Εξωτερικά Περιστατικά
Η εισαγωγή υπηρεσίας περιλαμβάνει την ανάθεση όλων των υπηρεσιών στο περιστατικό με
σκοπό την τιμολόγηση και/ή την αναφορά. Για τα εξωτερικά περιστατικά, η καταχώρηση
υπηρεσιών θα πραγματοποιείται στην οθόνη χρέωσης υπηρεσιών SAP IS-H.

Η επίσκεψη
δημιουγείται στο
SAP IS-H

Η χρέωση
υπηρεσιών
πραγματοποιείται
στο SAP IS-H

Η τιμολόγηση
πραγματοποιείται
στο SAP IS-H

Οι υπηρεσίες
μεταφέρονται
μέσω του interface
από το SAP στο
Κλινικό Σύστημα
και από εκεί στα
περιφεριακά
ιατρικά συστήματα

Για τα πακέτα η παρακάτω διαδικασία θα εφαρμοστεί:
•

Στα βασικά αρχεία υπηρεσιών, θα δημιουργηθούν πακέτα υπηρεσιών

•

Τα πακέτα υπηρεσιών θα δημιουργηθούν σαν ομάδες υπηρεσιών και θα περιέχουν
ανεξάρτητες υπηρεσίες και/η μικρότερες ομάδες υπηρεσιών.

•

Στο SAP IS-H ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό πακέτου υπηρεσίας

•

Ανεξάρτητες υπηρεσίες θα πρέπει να ανατεθούν σε αντίστοιχο πακέτο μέσω του
checkbox που θα προσδιορίσει αυτές που περιέχονται ή όχι στο πακέτο υπηρεσιών

•

Κατά τη διάρκεια της τιμολόγησης, η λογική του πακέτου για τιμοδότηση θα
εφαρμοστεί.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτείται να ανατίθεται ο εκτελών ιατρός, αυτό θα πρέπει να
αποθηκευτεί κατά την καταχώρηση από τον χρήστη.
 Κλινικός Σταθμός Εργασίας για Διαδικασίες Εξωτερικού Ασθενή
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Ο κλινικός Σταθμός Εργασίας είναι ένα εργαλείο διαχείρισης περιστατικών, ο οποίος
προσφέρει εξειδικευμένα πλάνα εργασίας, καθώς και προσαρμοσμένες λειτουργείες ανάλογα
με τις ανάγκες της θέσης εργασίας. Αυτά δύναται να περιλαμβάνουν, πλάνο πληρότητας,
αφίξεων, προγραμματισμού, επίσκεψης κλπ.

Εικόνα:31
Κάθε περιβάλλον εργασίας περιέχει αρκετές περιοχές:
•

Φακέλους, όπου όλα τα περιβάλλοντα που έχουν ανατεθεί στον χρήστη θα
προβάλλονται.

•

Οθόνες: Διαφορετικές λίστες ασθενών, με φίλτρο.

Ο ορισμός των περιβαλλόντων και των λιστών εργασιών θα γίνει κατά την υλοποίηση του
έργου χρησιμοποιώντας standard οθόνες και λειτουργίες.
Για τα εξωτερικά περιστατικά, οι λίστες θα στηθούν ανά ημέρα και ανά Οργανωτική Μονάδα
(κλινική). Μερικά από τα παρακάτω δεδομένα θα εμφανιστούν στις στήλες της λίστας:
•

Επώνυμο/Όνομα/Ηλικία του ασθενή

•

Αριθμός Ασθενή

•

Θεράπων ιατρός

•

Ασφάλεια

•

Τύπος Προγραμματισμού

•

Τύπος Επίσκεψης
Μερικές από τις παρακάτω λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες:

•

Επίσκεψη

•

Τιμολόγηση
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•

Προγραμματισμός Ραντεβού

7 Υλοποίηση Επειγόντων Περιστατικών
7.1 Επείγοντα Περιστατικά
Το τελευταίο κομμάτι υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου αφορά τα Επείγοντα Περιστατικά.
Η διαδικασία επείγοντος περιστατικού είναι η διαδικασία που ορίζεται από το γεγονός ότι ο
ασθενής χρειάζεται επείγουσα μη προγραμματισμένη θεραπεία που έχει σχέση με
συγκεκριμένα συμπτώματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι ή να αγνοηθούν.
Τα βασικά θέματα του κεφαλαίου αυτού είναι τα εξής:
• Διαδικασία Επείγοντος Περιστατικού στο SAP IS-H και το Κλινικό Σύστημα
• Επείγων Περιστατικό Παιδιατρικής
• Επείγων Περιστατικό Γενικής

7.1.1 Διαδικασία Εξωτερικού Ασθενή
Η διαδικασία Επείγοντος Περιστατικού θα ξεκινά στον όροφο της κλινικής. Ο ασθενής στη
συνέχει θα περνά στο δωμάτιο όπου γίνεται η διαλογή (προγραμματισμένα, μέχρι στιγμής η
διαλογή είναι μέρος της διαδικασίας θεραπείας και λαμβάνει χώρα στο ίδιο δωμάτιο). Η
καταχώρηση του ασθενή δεν θα γίνεται στο σύστημα την παρούσα στιγμή μιας και δεν
επιτρέπεται η δημιουργία εξωτερικού περιστατικού χωρίς να τιμολογηθεί. Η καταχώρηση θα
γίνεται αφού ο ασθενής λάβει τις υπηρεσίες στο τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών.
Στη συνέχεια ο ασθενής είτε θα περνά στη Χειρουργική (Μικρή χειρουργική επέμβαση
εξωτερικού ασθενή εκτός από ράμματα, ακόμη ούτε μικρές επεμβάσεις στην πραγματικότητα
που γίνονται σε δωμάτια τα οποία δεν είναι χειρουργεία αλλά έχουν επιπρόσθετο εξοπλισμό
σε σχέση με τα δωμάτια στα Επείγοντα) είτε στην Παθολογική. Σαν αποτέλεσμα των
διαγνωστικών εξετάσεων που γίνονται και της απόφασης από τον γιατρό, προτείνεται στον
ασθενή να εισαχθεί ή να αποδεσμευθεί και να πάει σπίτι. Το επείγον εξωτερικό περιστατικό
συνήθως τιμολογείται στον ιδιώτη. Το επείγον εξωτερικό περιστατικό μπορεί να τιμολογηθεί
χρησιμοποιώντας τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενή ή να είναι πληρωτής ο ίδιος.
Ο Δημόσιος Ασφαλιστικός Φορέας/ο ΕΟΠΠΥ δεν προσφέρει κάλυψη για τα επείγοντα
περιστατικά στις ιδιωτικές κλινικές. Τέτοια περιστατικά είναι σύνηθες να μετασχηματίζονται
σε εσωτερικά περιστατικά.
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Περιγραφή Διαδικασίας
Τα επείγονται περιστατικά εμπίπτουν στην κατηγορία του εξωτερικού περιστατικού. Δεν
υφίσταται η έννοια του προγραμματισμού για αυτά τα περιστατικά, καθώς θα δημιουργηθούν
κατά την άφιξη του ασθενή. Το επείγον περιστατικό θα μπορεί να ολοκληρωθεί σαν
περιστατικό/επίσκεψη εξωτερικού ασθενή όταν καμία επιπρόσθετη θεραπεία δεν θα απαιτείται.
Εάν κάποια επιπρόσθετη θεραπεία απαιτείται, τότε το περιστατικό εσωτερικού ασθενή θα
πρέπει να μετασχηματιστεί σε εσωτερικού ασθενή. Σαν αποτέλεσμα, στο SAP IS-H θα έχουμε
την παρακάτω οθόνη:

Εικόνα:32
Η εισαγωγή θα πρέπει να δημιουργηθεί σε προγραμματισμένη κατάσταση από το SAP IS-H
έτσι ώστε στο Κλινικό Σύστημα, όταν το εξιτήριο από τα επείγοντα συμπληρωθεί, ο χρήστης
θα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο ασθενής έχει τo δωμάτιο (το οποίο έχει ανατεθεί στην
προγραμματισμένη εισαγωγή από το SAP IS-H). Με βάση αυτή την επιβεβαίωση η εισαγωγή
του ασθενή στο SAP IS-H θα αλλάξει σε «Πραγματική» και ο ασθενής θα εμφανιστεί στη λίστα
εργασίας των εσωτερικών περιστατικών στο Κλινικό Σύστημα.
Σχεδιασμός Λύσης

 Επείγον Περιστατικό
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στην υποδοχή όπου το προσωπικό εισαγωγής θα πρέπει
ταυτοποιήσει τον ασθενή ή να δημιουργήσει καινούριο και στην συνέχεια να δημιουργήσει το
εξωτερικό περιστατικό με επείγουσα παρακολούθηση. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει την
αναζήτηση για τον ασθενή και την δημιουργία επείγοντος εξωτερικού περιστατικού το οποίο
θα έχει τύπο επίσκεψης:
• Επείγον Παθολογίας
• Επείγον Χειρουργικό
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Ο τύπος επίσκεψης θα μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αφού η διαλογή
μπορεί να γίνει σε στάδιο, αργότερα από την εγγραφή του ασθενή. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει
χειροκίνητα από τον χρήστη. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με την Κλινική ποια πεδία θα
συμπληρώνονται ή θα είναι υποχρεωτικά για το επείγον εξωτερικό περιστατικό. Τα επείγοντα
περιστατικά θα λαμβάνουν τη σήμανση «Επείγον Περιστατικό» αυτόματα. Ο ασθενής θα
περάσει από την διαλογή (Triage) σαν μέρος της επείγουσας παρακολούθησης. Στη συνέχεια
ο ασθενής θα μεταφερθεί σε ένα από τα παρακάτω:
• Δωμάτιο Εντατικής
• Δωμάτιο Παθολογικό
• Δωμάτιο Χειρουργείου
Στην οργανωτική δομή για παράδειγμα, τα παρακάτω θα δημιουργηθούν κάτω από το Τμήμα
Επειγόντων της Παιδιατρικής:
• Παθολογική μονάδα
o

Δωμάτιο Εντατικής

o

Δωμάτιο Παθολογικής 1

o

Ορθοπεδικό

• Χειρουργική Μονάδα
o

Δωμάτιο Χειρουργείου

Κατά τη διάρκεια του επείγοντος περιστατικού, είναι πιθανό να συμμετάσχουν γιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων, πχ καρδιολόγοι, ορθοπεδικοί, κλπ. Εάν αυτό συμβεί, οι υπηρεσίες θα
χρησιμοποιηθούν για να αποθηκευτεί αυτή η δραστηριότητα. Η μονάδα που εκτελεί την
υπηρεσία θα πρέπει να αποθηκευτεί σωστά από τους χρήστες.
Οι παραπάνω διαδικασίες αποτελούν το έργο υλοποίησης του οργανισμού σχετικά με το Sap
IS-H module. Το έργο έχει ξεκινήσει ήδη και εκτιμάται ότι θα δοθεί στην παραγωγή κατά το
τέλος του Απριλίου του 2020. Ακολούθως θα προκύψουν συμπεράσματα με βάση τις
παραπάνω υλοποιήσεις, καθώς επίσης θα γίνει αναφορά και στα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα τα οποία θα προκύψουν από την συγκεκριμένη λύση.
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8 Επίλογος
8.1 Πιθανά προβλήματα κατά την διάρκεια υλοποίησης και τρόποι επίλυσής
τους
Τα ERP συστήματα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις παρέχοντας τους ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων και βελτιώνοντας τις
επιδόσεις τους σε σύγκριση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο ERP
σύστημα. Στόχος ενός ERP με λίγα λόγια είναι να βοηθήσει τη διοίκηση της εκάστοτε
επιχείρησης, θέτοντας καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές και εξοπλίζοντάς τις με τις σωστές
πληροφορίες ώστε να λάβουν έγκαιρες και συγχρόνως έγκυρες αποφάσεις. Οι διοικήσεις
λοιπόν ασκούν όλο και περισσότερη πίεση στους εργαζομένους με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τους μέσω της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους. Συνεπώς οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να

αναπροσαρμόζουν συνεχώς τις δραστηριότητες τους για να

ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Πέρα όμως από αυτά, σε κάθε εφαρμογή νέας
τεχνολογίας υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρίες που
υλοποιούν τα έργα αλλά και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και αυτό είναι η «αντίσταση»
στην αλλαγή. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί σχετικά με αυτό το θέμα όπως του
Alvin Zander (1950) ο οποίος όρισε ως αντίσταση στην αλλαγή « η συμπεριφορά που
αποσκοπεί στην προστασία ενός ατόμου από τις συνέπειες μιας πραγματικής ή φανταστικής
αλλαγής». Ένας άλλος ορισμός ο οποίος έχει δοθεί από τους Folger & Skarlicki (1999)
αναφέρει ότι είναι « η συμπεριφορά των εργαζομένων που επιδιώκει να προκαλέσει, να
διαταράξει ή να ανατρέψει επικρατούσες υποθέσεις, συζητήσεις και σχέσεις εξουσίας».
Υπάρχουν λοιπόν πολλά παραδείγματα έργων τα οποία απέτυχαν λόγο αυτού του παράγοντα.
Για το λόγο αυτό παρακάτω, θα γίνει αναφορά σχετικά με τις αντιδράσεις που ίσως υπήρχαν ή
ενδεχομένως να προκύψουν κατά την φάση της υλοποίησης του έργου SAP IS-H από την
πλευρά των τελικών χρηστών, αλλά και πιθανούς τρόπους με τους οποίους η εταιρία
υλοποίησης του έργου και η διοίκηση θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν οποιονδήποτε πιθανό
ενδοιασμό υπάρχει από πλευράς χρηστών.
Αρχικά υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται αυτό το αίσθημα
«αντίστασης» από τους χρήστες. Ένας από αυτούς θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η
«φύση» της αλλαγής, δηλαδή οι άνθρωποι που θα επηρεαστούν από αυτή την αλλαγή δεν
έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα τι πρόκειται να γίνει και πως θα επηρεαστούν δημιουργώντας τους
προβληματισμούς (ο φόβος του άγνωστου). Ένας άλλος λόγος που προκύπτει εξαιτίας του
φόβου για το άγνωστο είναι και η ανασφάλεια που έχουν οι χρήστες μήπως δεν ανταπεξέλθουν
στις αλλαγές και χάσουν την δουλεία τους. Επιπλέον οι άνθρωποι τους οποίους θα επηρεάσει
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άμεσα η αλλαγή συνήθως δεν μπορούν να εκφέρουν την άποψή τους καθώς άλλοι
αποφασίζουν για αυτούς και συνήθως είναι η εκάστοτε διοίκηση. Ενώ δηλαδή θα είναι εκείνοι
που καθημερινά θα χρησιμοποιούν το IS-H στην περίπτωσή μας, οι συζητήσεις για το
«στήσιμο» του έργου έγιναν μεταξύ της εταιρίας υλοποίησης και της διοίκησης του
οργανισμού. Τέλος οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι εξαιτίας της αλλαγής θα επηρεαστούν οι
θεσμοί αλλά και οι νόρμες που έχουν δημιουργηθεί και ισχύουν μέσα στην επιχείρηση την
οποία εργάζονται. Οι συγκεκριμένοι λόγοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλά έργα
καθώς επίσης και στο έργο με το οποίο ασχολούμαστε σε αυτό το case study.
Στην συζήτηση που είχαμε πραγματοποιήσει λοιπόν με τον σύμβουλο ο οποίος θα είναι στην
υλοποίηση του έργου, μας είχε εκφράσει τους προβληματισμούς του σχετικά με το
συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να
ξεπεράσει τέτοια εμπόδια. Αρχικά στα πρώτα στάδια της υλοποίησης θα πρέπει οι σύμβουλοι
να συζητούν με τους χρήστες οι οποίοι θα επηρεαστούν από την αλλαγή, να ακούν τους
προβληματισμούς τους και το βασικότερο να προσπαθήσουν από την αρχή να τους εξηγήσουν
τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη αλλαγή θα είναι προς όφελός τους, κάνοντας πιο
εύκολη την καθημερινή τους εργασία, μειώνοντας λάθη που ίσως προκύπτουν και αναλύοντας
τους τον τρόπο που θα γίνουν αυτά μέσω της συγκεκριμένης αλλαγής έτσι ώστε να μην υπάρχει
ο φόβος για κάτι άγνωστο αλλά να είναι ενήμεροι και συνειδητοποιημένοι. Επιπρόσθετα,
ακόμα και κατά την διάρκεια της υλοποίησης να μπορούν οι ίδιοι οι χρήστες να λένε την γνώμη
τους μιας και εκείνοι θα είναι που θα ασχολούνται καθημερινά με το νέο σύστημα. Το
τελευταίο και ίσως σημαντικότερο που πρέπει να γίνει είναι κατά το τέλος της υλοποίησης να
υπάρξει ένα διάστημα κατά το οποίο οι χρήστες θα εκπαιδευτούν από τους συμβούλους και θα
έχουν την απαραίτητη βοήθεια έως ότου να μην έχουν την παραμικρή αμφιβολία και να
αποδεχτούν την αλλαγή. Όλα αυτά φυσικά η εταιρία υλοποίησης έχει προγραμματίσει να τα
εφαρμόσει, έτσι ώστε να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι ευχαριστημένοι από τους ίδιους τους
χρήστες μέχρι την διοίκηση με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος για τον
οργανισμό.

8.2 Σύνοψη και Συμπεράσματα της Υλοποίησης
Η παραπάνω υλοποίηση όπως αναφέραμε και αρχικά πραγματοποιείται με στόχο να
αναβαθμιστεί το ήδη υπάρχον σύστημα του οργανισμού και επιπλέον να μπορεί να συμβαδίζει
με τις συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται στον τομέα της υγείας. Πέρα όμως από αυτά
μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν και άλλα πλεονεκτήματα τα οποία θα βοηθήσουν
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού.
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Αρχικά, το σημαντικότερο πλεονέκτημα το οποίο αποκομίζει ένας οργανισμός ο οποίος έχει
ERP σύστημα είναι ότι όλες οι πληροφορίες των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού είναι
πλέον ενιαίες. Αυτό σημαίνει πως μπορεί άμεσα κάθε υπάλληλος να έχει την κατάλληλη
πληροφορία που χρειάζεται ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο εργάζεται. Επιπλέον, η
επιχείρηση μπορεί να βγάζει συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργία της και να σχεδιάζει τις
στρατηγικές της κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο χρόνος ανταπόκρισης ενός περιστατικού
θα μειωθεί σημαντικά αφού τα στοιχεία του ασθενή θα υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα
μετά την πρώτη εισαγωγή του καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως για
παράδειγμα το ιατρικό του ιστορικό.
Σε επίπεδο νοσηλευτών, η δουλειά τους θα γίνει ευκολότερη αφού θα μπορούν να μπαίνουν
στο σύστημα και να εξάγουν την πληροφορία που χρειάζονται. Για παράδειγμα τι φάρμακα
πρέπει να χορηγηθούν σε έναν ασθενή ή τι εξετάσεις πρέπει να κάνει. Το λογιστήριο επίσης θα
διευκολυνθεί, μιας και οι χρεώσεις των ασθενών θα γίνονται μέσω του συστήματος και με βάση
τα κριτήρια με τα οποία έχει εισαχθεί ο ασθενής χωρίς να γίνονται λάθη στις χρεώσεις. Τέλος,
η ίδια οι διοίκηση θα έχει ενημέρωση σχετικά με την οικονομική πορεία του οργανισμού και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να περιμένει το αντίστοιχο τμήμα
να την ενημερώσει.
Στον αντίποδα βέβαια υποθέτουμε πως θα δημιουργηθούν και κάποια μειονεκτήματα. Ένα από
αυτά ίσως να είναι σε επίπεδο χρηστών, δηλαδή όπως σε κάθε αλλαγή υπάρχουν χρήστες οι
οποίοι έχουν μάθει και συνηθίσει το ήδη υπάρχον σύστημα και πρέπει να πεισθούν πως η
συγκεκριμένη αλλαγή είναι για το δικό τους καλό. Ένα άλλο μειονέκτημα το οποίο μπορεί να
προκύψει κατά τη φάση της υλοποίησης είναι ο χρόνος που έχουμε εκτιμήσει αρχικά. Αυτό
μπορεί να αλλάξει διότι μπορεί να προκύψουν πράγματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στις
αρχικές συζητήσεις και έτσι να βγει εκτός του αρχικού χρονικού πλάνου. Τέλος επειδή μιλάμε
για καινούργια υλοποίηση το τελικό κόστος υλοποίησης μπορεί να διαφέρει από την αρχική
εκτίμηση, διότι μπορεί να χρειαστεί καινούργιο hardware και

software ή κάποια άλλα

υποσυστήματα όπως CRM ή WM τα οποία να είναι εξίσου σημαντικά για την ομαλή
λειτουργία του οργανισμού και για να έχουμε έγκυρη πληροφόρηση.
Αυτά είναι κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία μπορούμε να υποθέσουμε πως
θα προκύψουν κατά το τέλος της υλοποίησης ή ακόμα και κατά την διάρκεια αυτής. Για
περισσότερα και πιο εμπεριστατωμένα συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε την
ολοκλήρωση του έργου, η οποία υπολογίζεται να είναι περί το τέλος του Απριλίου 2020.
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