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Τα συστήματα και οι θεσμοί υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες (και εκτός αυτής) αντιμετωπίζουν νέες 
προκλήσεις και προϋποθέσεις, λόγω των παγκόσμιων τάσεων και εξελίξεων στην εποχή μας. Η 
γήρανση του πληθυσμού και συνεχής αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης αποτελούν βεβαίως 
τα πιο θετικά αποτελέσματα της σύγχρονης ιατρική, αλλά ταυτόχρονα, ο συνεχώς αυξανόμενος 
αριθμός ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν πολλαπλές μορφές ιατρικής μεταχείρισης, 
αποκατάστασης και φροντίδας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα υγείας ως προς τον 
σχεδιασμό και τη χρηματοδότησή τους. Η αλλαγή αυτή και στην πραγματικότητα η ανατροπή της 
ηλικιακής πυραμίδας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οδηγεί σε καινοφανείς απαιτήσεις στις 
οποίες πρέπει να ανταποκριθούν τα συστήματα υγείας και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον οι σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με τις δυνατότητες 
που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας έχουν σαν 
αποτέλεσμα η θεραπεία και η αντιμετώπιση των ασθενειών 
να γίνεται πιο επαγγελματική και να είναι υψηλότερης ποιό-
τητας. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας 
και επικοινωνίας, ιδιαίτερα οι σχετιζόμενες με το διαδίκτυο, 
καθώς και οι σύγχρονες μορφές των κοινωνικών δικτύων 
έχουν μεταβάλει σημαντικά τη θέση και τον ρόλο των ειδικών 
της υγείας, των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. 

Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των κατοίκων, αναζητούν 
πληροφορίες για θέματα υγείας στο διαδίκτυο, ενώ μία έρευνα έδειξε ότι στις Η.Π.Α. το ποσοστό 
αυτό είναι σχεδόν το 60% των κατοίκων. «Ο Δόκτωρ Ίντερνετ» έγινε ο ποιο σημαντικός γιατρός 
και αυτός με τις πιο πολλές επισκέψεις στην Ευρώπη. Φυσικά οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας 
ανταποκρίνονται σε αυτή την ιδιαίτερη ζήτηση και προσφέρουν online συμβουλές με γιατρούς, 
δωμάτια συζητήσεων με επαγγελματίες της υγείας, ακόμη και online ιατρικές υπηρεσίες με 
γιατρούς από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Κατά την ανάλυση των εξελίξεων των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
εντός των συστημάτων υγείας, παρατηρούμε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει 
πολύ προηγμένα συστήματα, ή τουλάχιστον βρίσκονται 
υπό εξέλιξη (π.χ. Σουηδία, Φινλανδία κ.λπ.), πράγμα που 
επιτρέπει την online παροχή ιατρικών συμβουλών από τον 
τοπικό γιατρό και τη αποστολή συνταγών σε φαρμακεία, 
διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τα προσωπικά δεδομένα 
του ασθενούς. Άλλες χώρες πειραματίζονται πάνω σε 
πιθανές λύσει ή δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να εξετάζουν 
τις δυνατότητες της online επικοινωνίας ανάμεσα στα 
συστήματα υγείας και στους ασθενείς με στόχο τη 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 



7

βελτίωση των υπηρεσιών τους. Συχνά, αυστηροί νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς 
και νομικά κωλύματα εμποδίζουν αυτές τις εξελίξεις. Η άσκηση πίεσης και τα επιχειρήματα από 
διάφορες επαγγελματικές ομάδες που φοβούνται την απώλεια των δικαιωμάτων και την ισχύος 
τους, είναι εξίσου σημαντικά στην επιβράδυνση αυτών των εξελίξεων. 

Παρ’ όλα αυτά, στη σημερινή Ευρώπη, είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τη δυναμική και την 
πραγματικότητα των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στα συστήματα 
υγείας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των νεότερων ασθενών ή δυνάμει ασθενών για 

έγκυρη πληροφόρηση και για ευκαιρίες αλληλεπίδρασης. 
Αυτό οδηγεί στο να υπάρχουν στο διαδίκτυο διαθέσιμες 
αμέτρητες πηγές πληροφοριών για θέματα υγείας 
σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες, οι οποίες όμως δεν 
είναι πάντοτε έγκυρες και σε πολλές περιπτώσεις είτε 
παραπλανούν είτε καθοδηγούν εσφαλμένα. Λόγου 
χάρη, είναι γνωστό πως πολλοί συμβουλεύονται τη 
Wikipedia για πληροφορίες υγείας, όμως πολύ λίγοι 
θα σκεφτούν ότι η Wikipedia είναι μία εντελώς ανοικτή 
πύλη πληροφοριών χωρίς πραγματικό έλεγχο ποιότητας 
και δεν τη διαχειρίζονται ειδικοί υγείας, γιατροί κ.λπ. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός ότι οι διαθέσιμες 

πληροφορίες στη Wikipedia σχετικά με μία συγκεκριμένη νόσο να είναι είτε εντελώς λανθασμένες, 
είτε στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκείς. Οι ανεπαρκείς πηγές πληροφοριών μπορούν να έχουν 
ως αποτέλεσμα το να φτάνει ο ασθενής στο χειρουργείο ή στο νοσοκομείο με ατελείς, αναξιόπιστες 
ή εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματά τους, τις ασθένειες και την κατάστασή τους, 
σχετικά με τις μορφές θεραπείας, τις συνέπειες κ.λπ.

Η απάντηση σε αυτό είναι η ανάπτυξη αξιόπιστων πηγών online πληροφοριών  και μάθησης σχετικά 
με θέματα υγείας που παρέχονται από έναν έγκυρο τοπικό ιατρικό συνεργάτη, πράγμα που συνιστά 
μία κατάλληλη και σημαντική λύση. Τέτοιες πηγές μπορούν επίσης να συμβάλλουν στη μετάδοση 
μάθησης και πληροφοριών στους ασθενείς ή δυνάμει ασθενείς από τους παρόχους υπηρεσιών 
υγείας  (περιλαμβανομένων και μεμονωμένων μελών του προσωπικού) και από τους γιατρούς 
της κοινότητας (γενικοί ιατροί). Οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας web 2.0 και επόμενες 
γενιές τους επιτρέπουν πράγματι μία γρήγορη και απλή επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και των 
συστημάτων υγείας. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων για επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και των 
παρόχων υπηρεσιών υγείας για μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα υγείας, διαδικασίες, 
απορίες, γρήγορες συμβουλές κ.λπ. θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση της 
πίεσης στις οργανώσεις υγείας.
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Το πώς μία τέτοια πλατφόρμα πληροφοριών και μάθησης, η οποία παρέχεται από ένα τοπικό 
νοσοκομείο με τη χρήση της τεχνολογίας του σύγχρονου web 2.0 ώστε να πληροφορεί του ασθενείς 
και τα ενδιαφερόμενα μέλη σχετικά με θέματα υγείας και σχετικά τοπικά ζητήματα, μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα καθώς και το πώς μία τέτοια προσέγγιση μπορεί τεχνικά, μεθοδολογικά και 
διδακτικά να πραγματωθεί, εκκινώντας από μία πρωτότυπη πλατφόρμα η οποία αναπτύχθηκε με 
βάση τις επιθυμίες των ασθενών και του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας, αποτέλεσαν τους 
στόχους του προγράμματος H.E.-L.P.

Οι ακόλουθες οδηγίες και τα πρότυπα ποιότητας θα παράσχουν μία επισκόπηση των σημαντικών 
ζητημάτων προς εξέταση κατά τη δημιουργία μία πλατφόρμας πληροφοριών για ασθενείς και 
δυνάμει ασθενείς, καθώς και για το προσωπικό των τοπικών παρόχων (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα 
αποκατάστασης, εσωτερικοί γιατροί κ.λπ.). Επιπλέον, οι οδηγίες θα παράσχουν επίσης πληροφορίες 
χρήσης της πρωτότυπης πλατφόρμας του προγράμματος H.E.-L.P. για τους σκοπούς του δικού σας 
οργανισμού υγείας.
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2. ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ H.E.-L.P.

Το Πρόγραμμα H.E.-L.P. – Πύλη Ανταλλαγής Ψηφιακής Μάθησης και Πληροφοριών στα Νοσοκομεία 
– πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή συνεργασία οκτώ οργανώσεων από επτά Ευρωπαϊκές χώρες. 
Η συνεργασία του προγράμματος αποτελείται από:  

AT – Landeskrankenhaus Bruck/Mur (Περιφερειακό Νοσοκομείο)
DE – INIT Developments Ltd (Ευρωπαϊκός Συμβουλευτικός Όργανισμός)
FI – Karier Oy (Συμβουλευτικός Όργανισμός Υγείας και Υποστήριξης)
IT - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)
IT - ASUR Marche (Περιφερειακός Πάροχος Φροντίδας Υγείας)
EL - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Όργανισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης)
TR - Ankara Provincial Health Directorate (Πάροχος Υπηρεσιών Υγείας για τον Δήμο της Άγκυρας)
SE – Jonköping Business School (Όργανισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Όλοι οι συνεργάτες του Προγράμματος H.E.-L.P. εργάστηκαν από κοινού από την 1η Ιανουαρίου 
2011 μέχρι τη 31η Μαρτίου 2013. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 27 μήνες.

Ανταποκρινόμενο στις προαναφερθείσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά 
συστήματα υγείας, το πρόγραμμα H.E.-L.P. έθεσε τέσσερις βασικούς στόχους:

1. Την αύξηση της συνειδητοποίησης του κρίσιμου ρόλου της μάθησης και της πληροφορίας 
στα σημερινά και αυριανά συστήματα υγείας.

2. Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του web 2.0 για την επικοινωνία ανάμεσα στα 
νοσοκομεία και τους ασθενείς.

3. Τη δημιουργία μίας πλατφόρμας μάθησης και πληροφορίας για νοσοκομεία και ασθενείς 
ως ένα κεντρικό προϊόν του προγράμματος.

4. Διάδοση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών καλών πρακτικών.

Το βασικό μέλημα του προγράμματος ήταν ο τρίτος στόχος, η δημιουργία μίας πλατφόρμας 
μάθησης και πληροφοριών για νοσοκομεία και ασθενείς εστιάζοντας στις ανάγκες και τις 
προϋποθέσεις των ομάδων-στόχων και περιλαμβάνοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν 
οι τεχνολογίες web 2.0 και οι εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ασθενών και των οργανισμών υγείας. 
 
Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα H.E.-L.P. για τη δημιουργία και τη διάδοση 
της πλατφόρμας πληροφοριών και μάθησης μπορεί επίσης να θεωρηθεί καινοτόμος καθώς 
ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 
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α)  Έρευνα και μελέτη του σχετικού περιεχομένου 
απαιτήσεων, μάθησης και πληροφοριών 
καθώς και της διδακτικής (σχεδιασμός των 
πληροφοριών) δομής, όπως ζητήθηκε από τους 
ασθενείς και τους παρόχους φροντίδας υγείας.

β)  Δημιουργία μία γενικής πρότυπης εκδοχής με 
βάση τις ανάγκες που εξέφρασαν οι ασθενείς και 
οι πάροχοι φροντίδας υγείας χρησιμοποιώντας 
ένα σύστημα διαχείρισης ανοικτού περιεχομένου 
που αναδιαμορφώνεται.

γ)  Μεταφορά της πρότυπης εκδοχής σε 
συγκεκριμένους οργανισμούς φροντίδας υγείας 
στις διάφορες χώρες της συνεργασίας.

δ)  Προσαρμογή και ολοκλήρωση των τοπικών 
εκδοχών για το συγκεκριμένο νοσοκομείο ή πάροχο υπηρεσιών υγείας με περιεχόμενο 
ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ταυτόχρονο διαμοιρασμό του σχετικού κοινού 
περιεχομένου με άλλη τοπική εκδοχή ή/και με την πρότυπη εκδοχή.

ε)  Μετάφραση της τοπικής εκδοχής (πλήρες περιεχόμενο) στην αγγλική γλώσσα και στις δύο 
πιο διαδεδομένες μειονοτικές γλώσσες στις αντίστοιχες χώρες (με βάση στατιστικά δεδομένα 
σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται σε κάθε χώρα της συνεργασίας)

στ) Έλεγχος της τοπικής εκδοχής σε ασθενείς και νοσοκομειακό προσωπικό με μία πλήρη 
φάση πιλοτικής έρευνας.

ζ)  Ολοκλήρωση της τοπικής εκδοχής επί τη βάσει της ανατροφοδότησης που λάβαμε 
καθώς και μέσω της συνεχούς ανανέωσης και διαχείρισης του περιεχομένου.

Η κεφαλαιώδης καινοτομία πίσω από τις διαδικασίες του προγράμματος θεωρείται το στάδιο του 
περάσματος από μία γενική πρότυπη εκδοχή που βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ασθενών και του νοσοκομειακού προσωπικού, 
το οποίο βασικά περιορίζει το πεδίο δόμησης της πλατφόρμας μάθησης ανάλογα με τον σχεδιασμό 
των πληροφοριών που ζητήθηκε από τους χρήστες, σε μία πλατφόρμα η οποία παρέχει ένα 
μεγαλύτερο πεδίο για προσαρμογή στις τοπικές απαιτήσεις, το περιεχόμενο, τις εικόνες, τα βίντεο 
και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο πολυμέσων που μπορεί να ενδιαφέρει. 
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Τα παραδείγματα από το πρόγραμμα H.E.-L.P. δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πλατφόρμα πληροφοριών 
και μάθησης μπορεί επιτυχώς να χρησιμοποιηθεί στον τομέα γενικής χειρουργικής ενός περιφε-
ρειακού νοσοκομείου, στην ωτορινολαρυγγο-
λογική κλινική ενός μεγάλου αστικού νοσοκο-
μείου, σε μία πολυκλινική που αντιμετωπίζει 
γενικά ζητήματα φροντίδας υγείας καθώς και 
στην παρουσίαση σχετικών οργανισμών υγεί-
ας και στην περιγραφή κλινικών οδών αντιμε-
τώπισης ασθενειών. Όλοι οι συνεργάτες από 
την Αυστρία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γερμα-
νία, τη Φινλανδία και την Τουρκία χρησιμοποί-
ησαν επιτυχώς την πλατφόρμα πληροφοριών 
και μάθησης του H.E.-L.P. σε μία τοπική οργά-
νωση υγείας και κατέδειξαν τις ευρείες δυνα-
τότητες και την ισχυρή συνάφεια των προϊόντων του H.E.-L.P. με πλατύ φάσμα οργανώσεων υγείας. 
Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι οδηγούν στα τοπικά παραδείγματα του H.E.-L.P.:  
www.he-lp-austria.eu 
www.he-lp-finland.eu  
www.he-lp-italy.eu 
www.he-lp-greece.eu 
www.he-lp-turkey.eu 
 
Πιο γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα H.E.-L.P. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος: www.he-lp.eu. 
 
Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας και τη διεξαγωγή του προγράμ-
ματος, ιδιαίτερα κατά τις φάσεις της έρευνας και της δημιουργίας της πλατφόρμας πληροφοριών 
και μάθησης, αποτελούν τη βάση των ακόλουθων οδηγιών. 
Οι οδηγίες και τα πρότυπα ποιότητας εστιάστηκαν στους εξής πρωταρχικούς στόχους:

α)  Παρουσίαση των εμπειριών και των αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορούν τις ανάγκες 
των ασθενών, των δυνάμει ασθενών και του νοσοκομειακού προσωπικού αναφορικά με 
τις πληροφορίες και τη μάθηση με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας.

β)  Παρουσίαση της δομής της πρωτότυπης εκδοχής του H.E.-L.P. για περαιτέρω χρήση.
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γ)  Εισαγωγή βήμα-βήμα στην αναδιαμόρφωση των δυνατοτήτων της πρωτότυπης εκδοχής  
του H.E.-L.P. με στόχο τον εντοπισμό πληροφοριών και τη δημιουργία νέων πλατφορμών 
πληροφοριών και μάθησης.

δ)  Πληροφόρηση σχετικά με αυτά που διδαχθήκαμε και σχετικά με τα πιθανά προβλήματα και 
προκλήσεις (μαζί με τις πιθανές λύσεις) κατά την εφαρμογή μίας πλατφόρμας πληροφοριών 
και μάθησης για ασθενείς και νοσοκομειακό προσωπικό.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του H.E.-L.P. στην τοπική σας οργάνωση υγείας 
παρακαλώ επικοινωνήστε με κάποιον από τους συνεργάτες του προγράμματος μέσω της ιστοσελί-
δας:  www.he-lp.eu 
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Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του προγράμματος H.E.-L.P. όλοι οι συνεργάτες διεξήγαγαν 
μία εμπειρική έρευνα με τη συμμετοχή ασθενών, δυνάμει ασθενών, νοσοκομειακό προσωπικό 
(γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και διοίκηση) καθώς και με τη συμμετοχή ειδικών στις τεχνολογίες 
πληροφορίας σχετικά με τις βασικές ανάγκες των ομάδων-στόχων με σκοπό τη δημιουργία μίας 
πλατφόρμας επικοινωνίας, μάθησης και πληροφορίας για τους τοπικούς οργανισμούς υγείας. Ο 
βασικός λόγος για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν να βρεθεί τι πρέπει να κρατήσουμε από τη βασική 
γενική δομή και να αρχίσουμε να κατανοούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός των πληροφοριών που 
απαιτείται να έχουν οι δυνάμει ασθενείς.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι 
διαθέσιμα για λήψη στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος: www.he -lp.eu· παρ’ όλα 
αυτά, μπορούν εδώ να παρουσιαστούν 
μερικά κριτήρια καθώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως οδηγίες και 
κριτήρια ποιότητας για κάθε πλατφόρμα 
πληροφοριών που δημιουργείται στον χώρο 
της υγείας. Αυτά που οι ασθενείς, οι δυνάμει 
ασθενείς και το νοσοκομειακό προσωπικό 
επιθυμούν πραγματικά: 

α)  Παρόμοια πράγματα: η έρευνα που διεξήχθη στις επτά χώρες της συνεργασίας και πέρα από 
αυτές έδειξε αρκετά καθαρά ότι οι ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών, των δυνάμει ασθενών 
καθώς και του νοσοκομειακού προσωπικού σε σχέση με μία πλατφόρμα πληροφοριών και 
μάθησης από τον τοπικό οργανισμό υγείας είναι αρκετά παραπλήσιες. Τα ζητήματα και τα 
θέματα για τα οποία θα επιθυμούσαν να πληροφορούνται και να μαθαίνουν περισσότερα 
είναι παρόμοια, ενώ τα προτιμώμενα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας ανάμεσα στους 
ασθενείς και τα νοσοκομεία είναι επίσης αρκετά παραπλήσια. Μολαταύτα, όταν η συζήτηση 
αφορά τη χρήση των εργαλείων του web 2.0 για επικοινωνία, το νοσοκομειακό προσωπικό 
φαίνεται να είναι αρκετά επιφυλακτικό, καθώς η χρήση του web 2.0 για οποιαδήποτε 
διαδικασία πληροφόρησης και επικοινωνίας απαιτεί χρόνο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος 
μέσα στο πρόγραμμα των φυσιολογικών καθημερινών εργασιών ενός νοσοκομείου. Παρ’ 
όλα αυτά, όταν δημιουργείται μία πλατφόρμα πληροφορίας και παρέχεται ένα εργαλείο για 
αμοιβαία επικοινωνία βασισμένη στις τεχνολογίες πληροφορίας, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι ένα μόνο εργαλείο web 2.0 θα είναι ικανό να προσφέρει αρκετή ικανοποίηση και στις 
δύο ομάδες-στόχους (νοσοκομεία και κοινωνία).

β)  Εντοπίστηκαν πέντε βασικές θεματικές, οι οποίες κρίθηκαν ότι είναι μεγάλου ενδιαφέροντος 
για τους ασθενείς και τους δυνάμει ασθενείς, αναφορικά με μία πλατφόρμα μάθησης και 
πληροφορίας. Οι ασθενείς θέλουν να μαθαίνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες για: 

3.  ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΥΜΌΥΝ ΌΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΌ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌ ΤΌΥ  

 ΝΌΣΌΚΌΜΕΙΌΥ – ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΉΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ
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1) γενικά θέματα υγιεινού τρόπου ζωής

2) μεθόδους διάγνωσης

3) θεραπείες / ασθένειες που αντιμετωπίζονται στον εν λόγω οργανισμό υγείας

 4) υπηρεσίες φροντίδας και αποκατάστασης

5) γενικές πληροφορίες όσο αφορά τον πάροχο φροντίδας υγείας / νοσοκομείο σε  
     σχέση με ζητήματα οργάνωσης.

γ)  Τα γενικά θέματα υγιεινού τρόπου ζωής θα πρέπει να εστιάζονται στα βασικά ζητήματα 
της σωματικής υγείας, της ψυχικής υγείας, της διατροφής, του στρες, του συνδρόμου 
εργασιακής εξουθένωσης, της κατάθλιψης και άλλων ψυχικών νόσων. Οι ασθενείς 
απάντησαν πολύ ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και όλες οι 
οργανώσεις υγείας θα πρέπει να παράσχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη 
ασθενειών πριν την περιγραφή των δυνατοτήτων διάγνωσης και θεραπείας που διαθέτουν. 
Οι ασθενείς και οι δυνάμει ασθενείς αλλά επίσης και το νοσοκομειακό προσωπικό, 
αποδίδουν μεγάλη αξία στην ευθύνη που έχει κάθε οργανισμός υγείας να συνεισφέρει στην 
πρόληψη ασθενειών.

δ)  Οι δυνατότητες και οι μέθοδοι διάγνωσης θα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο 
κατανοητό στον ασθενή. Πιο σημαντικό: είναι μία μέθοδος επικίνδυνη; Ποιοι είναι οι 
προσωπικοί κίνδυνοι που ενέχει; Προκαλεί πόνο; Υπάρχει πραγματικός πόνος στη χρήση 
μίας συγκεκριμένης μεθόδου; Πόσο διαρκεί; Πόσο σίγουρη / έγκυρη είναι η μέθοδος 
(π.χ. εξέταση στομάχου με ακτίνες χ σε σχέση με κολονοσκόπηση); Οι ασθενείς και οι 
δυνάμει ασθενείς επιθυμούν επίσης να πληροφορούνται για το 
κόστος της διάγνωσης, εάν αυτή δεν παρέχεται δωρεάν από εθνικό 
σύστημα υγείας. Επιπλέον, εκφράστηκε η επιθυμία να μπορούν 
να απευθύνουν ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τις μεθόδους 
διάγνωσης καθώς και να κλείνουν ραντεβού για διάγνωση μέσω της 
online πλατφόρμας.

ε)  Δυνατότητες θεραπείας: οι ασθενείς εγείρουν παρόμοιες ερωτήσεις 
και επιθυμούν περιεχόμενο που δίνει τη δυνατότητα μάθησης. Πέρα 
από αυτό, θα ήταν σημαντικό να παρουσιάζονται οι βασικές ασθένειες 
που αντιμετωπίζονται από τον συγκεκριμένο οργανισμό υγείας / 
τμήμα. Από τη άποψη αυτή, είναι πολύ σημαντικό η πληροφορίες να 
παρουσιάζονται με μη-επιστημονική γλώσσα, πράγμα που πιθανόν 
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να φαίνεται δύσκολο να το κάνει το ιατρικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να 
γράφει κάποιος που δεν είναι γιατρός το περιεχόμενο μάθησης, το οποίο παρέχεται από 
ένα ειδικό ώστε να εξασφαλίζεται η βασική επιστημονική ακρίβεια. Οι ασθενείς χρείαζονται 
πληροφορίες με μορφή που να μπορούν να τις διαβάσουν και να τις κατανοήσουν, πράγμα 
που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα επιστημονικά άρθρα και σε κάποια από τα λήμματα της 
Wikipedia.

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κατά τη δημιουργία και παρουσίαση περιεχομένου 
που αποσκοπεί στη μάθηση για ασθενείς και δυνάμει ασθενείς, αλλά επίσης και για μη-
ιατρικό προσωπικό σ’ έναν οργανισμό υγείας, είναι το θέμα του φόβου, το οποίο πρέπει 
να αναλυθεί και να αντιμετωπιστεί προσεκτικά. Όλοι φοβούνται τον πόνο, τα άσχημα 
αποτελέσματα της διάγνωσης, το να αφήνονται στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου σε 
περίπτωση εγχείρισης κ.λπ. Πιστεύεται, και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της 
πλατφόρμας H.E.-L.P. το αποδεικνύουν, ότι η πιο επιτυχημένη λύση στη μείωση του φόβου 
είναι η παροχή ασφαλών και κατανοητών πληροφοριών για όλα τα θέματα που σχετίζονται 
με τη θεραπεία. Η εξήγηση των διαδικασιών στο θέατρο των εγχειρίσεων, οι εικόνες και τα 
βίντεο που αφορούν τη θεραπεία, προσπαθώντας να μην αποκρύπτονται θέματα μέσω της 
σιωπής, είναι σημαντικοί παράγοντες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη δημιουργία 
και την online εφαρμογή οποιασδήποτε πλατφόρμας με περιεχόμενο που σχετίζεται με την 
υγεία και βασισμένης στις τεχνολογίες πληροφορίας για οργανισμούς υγείας.

 Η προσφορά της δυνατότητας να απευθύνονται ερωτήσεις online για κάθε θεραπεία είναι 
επιπρόσθετα σημαντικό για τη μείωσης των φόβων και επιτρέπει τη γρήγορη διευκρίνιση 
αποριών.

στ) Θέματα φροντίδας και αποκατάστασης: στην έρευνα που διεξήχθη, φάνηκε ότι η φροντίδα 
και η αποκατάσταση είναι θέματα πιο σημαντικά για τους ασθενείς και τους δυνάμει ασθενείς 
απ’ ό,τι για το νοσοκομειακό προσωπικό. Μολαταύτα, γι’ αυτόν λόγο, είναι σημαντικό να 
υπάρχει ένα χρήσιμο περιεχόμενο πάνω σε αυτά τα ζητήματα σε μία online πλατφόρμα ενός 
οργανισμού υγείας. Οι ασθενείς επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς έχουν οι 
διαδικασίες φροντίδας και αποκατάστασης σ’ έναν οργανισμό υγείας ή και πέρα από αυτόν. 
Η ενιαιότητα της διαδικασίας φροντίδας και θεραπείας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για 
τους ασθενείς και πρέπει να παρουσιάζεται με κάποια μορφή στην πλατφόρμα μάθησης. 
Επιπλέον οι ίδιοι κανόνες αναφορικά με τον φόβο ισχύουν και γι’ αυτόν τον τομέα. Οι 
σίγουρες, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες είναι ο μόνος 
τρόπος να μειώνεται ο φόβος και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη που έχουν οι ασθενείς και οι 
δυνάμει ασθενείς στις διαδικασίες μίας οργάνωσης.

ζ) Αναφορικά με τις γενικές πληροφορίες, οι ασθενείς, οι δυνάμει ασθενείς καθώς και το 
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νοσοκομειακό προσωπικό επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες και περιεχόμενο μάθησης 
σχετικά με τον ίδιο τον οργανισμό υγείας. Αυτό μπορεί να αφορά το ωράριο, τις ώρες 
επισκεπτηρίου, τις υποδομές και τις διαθέσιμες υπηρεσίες για ασθενείς και επισκέπτες κ.λπ.

η)  Παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας, οι ασθενείς, οι δυνάμει ασθενείς και το νοσοκομειακό προσωπικό επίσης 
αξιολόγησαν το γραπτό κείμενο ως το πιο σημαντικό μέσο μετάδοσης πληροφοριών και 
περιεχομένου μάθησης. Αυτό βέβαια πρέπει να συνοδεύεται επαρκώς από εικόνες, 
γραφήματα, οπτικό και ακουστικό υλικό, αλλά το βασικό μέρος της πλατφόρμας 
πληροφοριών και μάθησης πρέπει να παραμείνει γραπτό.

θ)  Οι ασθενείς και οι δυνάμει ασθενείς θα προτιμούσαν να έχουν διάφορες επιλογές για 
online αλληλόδραση και επικοινωνία με τους οργανισμούς υγείας· παρ’ όλα αυτά, αυτός 
είναι ο μόνος παράγοντας στον οποίο οι απόψεις των ασθενών και των οργανισμών υγείας 
διαφέρουν μεταξύ τους. Ενώ οι ασθενείς τάσσονται πολύ υπέρ της online αλληλόδρασης, 
ώστε να θέτουν ερωτήσεις, να κλείνουν ραντεβού, να παίρνουν αποτελέσματα κ.λπ., 
οι οργανισμοί υγείας στις περισσότερες χώρες είναι πιο απρόθυμοι να εξερευνήσουν 
τέτοιες δυνατότητες. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους και πρέπει να αξιολογηθεί από 
κάθε οργανισμό υγείας που προσπαθεί να δημιουργήσει μία πλατφόρμα πληροφορίας, 
μάθησης και επικοινωνίας με βάση τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα του H.E.-L.P. Κάποιες 
ερωτήσεις-οδηγίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων: 

1)  Έχετε τον χρόνο να ασχοληθείτε με την online επικοινωνία; Η online επικοινωνία 
σχετικά με ερωτήσεις και θέματα που αφορούν την υγεία έχει νόημα εάν πρόκειται 
να απαντηθούν εντός ενός σύντομου διαστήματος. Αυτό απαιτεί από τον οργανισμό 
υγείας να παρέχει τις αναγκαίες δυνατότητες (γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό 
χρειάζεται να είναι online ώστε να απαντούν σε ερωτήσεις).

2)  Είναι τεχνικά δυνατό; Φυσικά η online επικοινωνία με τη χρήση διεπαφών για ραντεβού, 
για ερωτήσεις και για online συζήτηση σχετικά με θέματα υγείας είναι τεχνικά 
δυνατή. Παρ’ όλα αυτά, πολύ συχνά οι οργανισμοί υγείας χρησιμοποιούν ευρείες 
λύσεις τεχνολογιών πληροφορίας οι οποίες λειτουργούν με σύνθετα πληροφορικά 
συστήματα, χρησιμοποιούν δύσκολα συστήματα τειχών προστασίας, αποδίδουν 
διαφορετικά δικαιώματα επικοινωνίας σε διάφορους χρήστες κ.λπ. Δεδομένων αυτών 
των τοπικών συστημάτων τεχνολογιών πληροφορίας, η ερώτηση εάν είναι τεχνικά 
δυνατό, θα πρέπει επομένως να τεθεί.

3)  Είναι νόμιμα δυνατό; Η online επικοινωνία σχετικά με ιδιωτικά ζητήματα υγείας, 
αποτελέσματα διάγνωσης, θεραπείας, χρήσης φαρμάκων κ.λπ. είναι σε πολλές 



17

χώρες ένα θέμα που αφορά τις διατάξεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Τα συνήθη και συχνά χρησιμοποιούμενα συστήματα online επικοινωνίας όπως τα 
δωμάτια συζητήσεων κ.λπ. σίγουρα δεν παρέχουν τους απαιτούμενους κανόνες 
προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα εθνικά νόμους. Σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, 
εφαρμόζονται ή δοκιμάζονται μοντέλα που σέβονται τους νόμους προστασίας 
δεδομένων και προσφέρουν συμβουλές online (π.χ. www.1177.se). 

4)  Είναι νομικά δυνατό; Η online παροχή συμβουλών σε θέματα υγείας όντως δημιουργεί 
πάντοτε προβλήματα και προκαλεί συζητήσεις σχετικά με νομικά ζητήματα. Πώς είναι 
δυνατό να δοθεί μία πρώτη άποψη ή μία αρχική διάγνωση σχετικά με την κατάσταση 
υγείας ενός ασθενούς χωρίς να βλέπουμε τον ασθενή; Είναι η online παροχή συμβουλών 
(π.χ. με βάση τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων) νομικά δυνατή ή προβληματική 
στη χώρα σας; Θα αναλάβουν οι γιατροί στον οργανισμό σας της ευθύνη; 

5)  Ποια είναι η δική σας αναλογία κόστους-κέρδους; Η λειτουργία online επικοινωνίας 
και παροχής συμβουλών κοστίζει φυσικά πολύ ως προς τις λύσεις που βασίζονται στις 
τεχνολογίες πληροφορίας (ιδιαίτερα όταν η προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει 
να είναι πλήρως εξασφαλισμένη) και κυρίως ως προς το κόστος του προσωπικού που θα 
συντηρεί τη διαδικασία επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, πιθανόν να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις ώστε οι ασθενείς και οι δυνάμει ασθενείς να μην χρειάζεται να 
επισκέπτονται τον πάροχο φροντίδας υγείας εάν λαμβάνουν καλές υπηρεσίες από 
την online υποδομή, και κατά συνέπεια να μειώσουν το κόστος της λειτουργίας του 
νοσοκομείου. Επίσης, πώς θα πληρώνεται η υπηρεσία online παροχής συμβουλών από 
τις δημόσια ασφαλιστικά ταμεία;

Όλες αυτές οι ερωτήσεις θα επηρεάσουν την απόφασή σας για τη δημιουργία μίας υποδομής online 
επικοινωνίας εντός μίας πλατφόρμας πληροφοριών και μάθησης. Η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν 
η καταγραφή όλων των θετικών και των αρνητικών πτυχών και η διεξαγωγή μίας ανάλυσης κόστους-
κέρδους, πριν την απόφαση για το αν θα προχωρήσετε στη δημιουργία της υποδομής ή όχι.

Στα πλαίσια του προγράμματος H.E.-L.P., οι συνεργάτες αποφάσισαν να προσφέρουν περιορισμέ-
νες επιλογές online επικοινωνίας των ασθενών και των δυνάμει ασθενών με τους οργανισμούς 
υγείας. Είναι δυνατό, για παράδειγμα, να κλείσουν ραντεβού με τον οργανισμό υγείας ή να θέσουν 
γενικές ερωτήσεις. Και οι δύο τύποι επικοινωνίας είναι ασύγχρονοι, υπό την έννοια ότι η ανατροφο-
δότηση ή οι απαντήσεις θα δοθούν εντός ενός σύντομου χρονικού διαστήματος αλλά όχι στιγμιαία. 
Εντός του H.E.-L.P. δεν χρησιμοποιήθηκε καμία δυνατότητα συγχρονικής online επικοινωνίας λόγω 
των χρονικών περιορισμών και των νομικών ζητημάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
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ι) Η εμπιστοσύνη των ασθενών: όπως περιγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο του εγχειριδίου, 
περισσότερο από το 50% των ανθρώπων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 
για θέματα υγείας. Ο Δρ. Ίντερνετ δυστυχώς δεν είναι πάντοτε μία αξιόπιστη πηγή και 
πολλές παραπλανητικές πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν από διάφορες ιστοσελίδες 
υγείας. Η αξιοπιστία μίας πλατφόρμας πληροφοριών και μάθησης είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά ζητήματα κατά τη δημιουργία μίας τέτοιας υπηρεσίας και αυτό φαίνεται να 
αποτελεί κεντρική αξία για μία τέτοια πλατφόρμα που παρέχεται από έναν τοπικό οργανισμό 
υγείας. Αυτό είναι, από τη μία πλευρά, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς τα άτομα θα 
μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για να λάβουν πληροφορίες και περιεχόμενο μάθησης 
και θα πίστευαν αυτό που διαβάζουν, αλλά, από την άλλη πλευρά, δημιουργεί μία τεράστια 
ευθύνη ως προς τη διαμόρφωση του περιεχομένου, ούτως ώστε ό,τι παρουσιάζεται online 
να είναι ενημερωμένο, ισορροπημένο, κατανοητό, επεξηγημένο σωστά και εξασφαλισμένης 
ποιότητας (βλ. σημείο ε). 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την έρευνα καθώς και από την πραγματοποίηση της 
πλατφόρμας πληροφοριών και μάθησης για ασθενείς, δυνάμει ασθενείς και οργανισμούς υγείας 
καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές για κάθε είδους εκτίμηση αναφορικά με τη 
δημιουργία πλατφόρμας και συστήματος. 

Οι συνεργάτες του προγράμματος H.E.-L.P. (με τους οποίους μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε 
μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: www.he -lp.eu) είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν 
περαιτέρω υποστήριξη. 

Η πρότυπη εκδοχή του H.E.-L.P. δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ανταποκρινόμενη στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες των δυνάμει χρηστών. Αυτή η πρότυπη εκδοχή υπόκειται ταυτόχρονα 
στον σχεδιασμό των πληροφοριών, ο οποίος περικλείει αφενός τις διαπιστωμένες ανάγκες, αλλά 
αφετέρου είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες εθνικές / τοπικές εκδοχές 
των οργανισμών υγείας. Το περιεχόμενο (σε κάθε ηλεκτρονική μορφή) μπορεί να προσαρμοστεί, 
να δεχθεί προσθήκες, να διαγραφεί, να μεταφραστεί και να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Αυτό 
καθιστά το H.E.-L.P. ένα πολύ ευέλικτο και εύκολο στη χρήση εργαλείο. Η τεχνική πλατφόρμα 
είναι χτισμένη πάνω σ’ ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτής πηγής (Drupal), το οποίο 
επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, την άψογη τεκμηρίωση και την ευρεία υποστήριξη.

Η πρότυπη εκδοχή του H.E.-L.P., η οποία αποτελεί τη βάση για κάθε ειδικευμένη / τοπική εκδοχή 
για κάθε οργανισμό υγείας, περιλαμβάνεται σε αυτό το εγχειρίδιο και μπορεί επίσης να ληφθεί 
ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: www.he -lp.eu.
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Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το H.E.-L.P. για τον δικό σας οργανισμό υγείας και να παράσχε-
τε σε ασθενείς, δυνάμει ασθενείς καθώς και το προσωπικό μία πλατφόρμα μάθησης και πληρο-
φοριών σχετικά με ζητήματα υγείας, τότε θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα και πράξεις. 
Αυτές παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες. 

Η λειτουργία του H.E.-L.P. για τη δική σας οργάνωση υγείας απαιτεί βασικά δύο διαφορετικούς 
ρόλους: 

 α) Administrator  
 β) Editor

Συνιστάται να υπάρχει μόνο ένας administrator, ο οποίος θα έχει πρακτικά τα πλήρη δικαιώματα 
εγκατάστασης και απεγκατάστασης των πληροφοριών και της πλατφόρμας μάθησης. Ο administrator 
πρέπει να έχει επαρκείς ικανότητες στησίματος του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και να είναι σε θέση να εργαστεί με βάσεις δεδομένων PHP και MyQL.

Πέρα από τον administrator υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε όσους editors επιθυμείτε. Οι 
editors έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν, να διαγράψουν, να προσαρμόσουν να μεταφράσουν και 
να εισάγουν περιεχόμενο, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στην κεντρική δομή της πλατφόρμας και 
της βάσης δεδομένων. Οι editors μπορεί να είναι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό 
προσωπικό στην οργάνωση υγείας, ασθενείς, εξωτερικοί ειδικοί κ.α.

4. ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ H.E.-L.P. ΓΙΑ ΕΣΑΣ! – ΧΡΉΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ 

 ΤΌ H.E.-L.P. ΓΙΑ ΤΉ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Οι οδηγίες αυτές έχουν σαν στόχο να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε και να  συντηρήσετε 
την πύλη με πληροφορίες σε θέματα υγείας H.E.-L.P. Το κεφάλαιο αυτό απευθύνεται μόνο σε  
administrators!

Κάθε κλινική, νοσοκομείο ή κεντρική οργάνωση υγείας μπορεί να εγκαταστήσει το δικό της αντίγραφο 
H.E.-L.P. Τα διαφορετικά αντίγραφα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν συνδέονται με κανέναν 
τρόπο. Μία μόνη εγκατάσταση του H.E.-L.P. δεν μπορεί να καλύψει τις ατομικές ανάγκες δύο 
ξεχωριστών νοσοκομείων, καθώς έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες για ένα μόνο ίδρυμα.

Το κείμενο χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

 1) Installieren von H.E.-L.P. 
 2) Anpassen von H.E.-L.P. 
 3) Warten von H.E.-L.P.

Το H.E.-L.P. λειτουργεί με το CMS (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) Drupal. Για κάθε ερώτηση 
που δεν καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες, δείτε την τεκμηρίωση Drupal στην ιστοσελίδα: http://
drupal.org/documentation/!

Όρισμοί: 
Στο ακόλουθο κείμενο το H.E.-L.P. αναφέρεται ως «η ιστοσελίδα». Ο «χρήστης» αναφέρεται στον 
οποιοδήποτε διαθέτει έναν λογαριασμό, που σημαίνει administrators αλλά και editors.

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ H.E.-L.P.

Τι χρειάζομαι για να εγκαταστήσω το H.E.-L.P.;
Για την εγκατάσταση του H.E.-L.P. χρειάζεστε χώρο φιλοξενίας ιστοσελίδων που να προσφέρει PHP 
και τουλάχιστον μία βάση δεδομένων MySQL. Σιγουρευτείτε ότι τα όρια μεταφοράς είναι μεγάλα.

Που μπορώ να κατεβάσω το πακέτο H.E.-L.P.; 
Το H.E.-L.P.zip μπορείτε να το κατεβάσετε στο http://he-lp.eu/download/help-release.zip 
Το συμπιεσμένο αρχείο περιέχει δύο αρχεία help-release-cms και help-release-sql.

help-release-cms: 
Αυτό είναι η συνήθης εγκατάσταση Drupal.

4.1 ΌΔΉΓΙΕΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ADMINISTRATOR 
 ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΥΛΉ H.E.-L.P.
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help-release-sql: 
Αυτό είναι το πλήρες πακέτο βάσης δεδομένων MySQL, το οποίο εμπεριέχει όλα τα αναγκαία 
δεδομένα για συνηθισμένη εγκατάσταση.

Πώς εγκαθιστώ το H.E.-L.P.;
1. Εγκαταστήστε το help-release-cms στο root directory του web server (π.χ. /www).
2. Δημιουργήστε μία νέα βάση δεδομένων με το όνομα stage_help.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη με άδεια πρόσβασης στη βάση δεδομένων.
4. Εισάγετε το help-release-sql χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εργαλείο MySQL.
5. Διαμορφώστε το settings.php και εισάγετε όνομα χρήστη, συνθηματικό και τον SQL server που θα 
χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Όλα τα πεδία που πρέπει να αλλάξετε 
είναι μαρκαρισμένα εντός του αρχείου με “**”, όπως **USER**.

ΠΡΌΣΑΡΜΌΓΉ H.E.-L.P.
Θα πρέπει να περιεργαστείτε λίγο το H.E.-L.P. πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Χρήστες
Αφού εγκαταστήσετε το H.E.-L.P. η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης 
του web server. Αρχικά υπάρχουν δύο χρήστες:
α) admin/admin 
β) editor/editor

Για λόγους ασφαλείας, ο administrator θα πρέπει να αλλάξει τα συνθηματικά των χρηστών τη 
πρώτη φορά που συνδέονται. Θα πρέπει επίσης να τους δώσει πραγματικές διευθύνσεις e-mail. 

Γλώσσες
Για είναι το H.E.-L.P. φιλικό προς τον χρήστη, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε γλώσσες που δεν 
είναι αναγκαίες.
1. Πηγαίνετε στο <website>/admin/config/regional/language
2. Απενεργοποιήσετε τις γλώσσες που δεν θα χρειαστείτε  

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ H.E.-L.P. 

Αντίγραφα ασφαλείας 
Σιγουρευτείτε συχνά ότι το σύστημά σας διαθέτει αντίγραφα ασφαλείας. Εάν ο χώρος φιλοξενίας 
ιστοσελίδων σας δεν μπορεί να το κάνει, θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Μία καλή πρακτική 
είναι να δημιουργείτε αντίγραφα πριν και μετά από κάθε σημαντική αλλαγή.



22

Ενημερώσεις
Είτε το βασικό CMS είτε κάποιες από τις ενότητες που χρησιμοποιήσαμε θα ενημερώνονται τακτικά 
από τους δημιουργούς ώστε να προστίθενται νέα χαρακτηριστικά ή να διορθώνονται κάποια 
λάθη. Είναι σημαντικό οι administrators να συντηρούν ενημερωμένη τη δομή του H.E.-L.P. ώστε 
να λειτουργεί πάντα με την πιο ασφαλή και λειτουργική εκδοχή του λογισμικού. Με επίσκεψη 
στη σελίδα: /admin/reports/updates/update (επίσης προσβάσιμη μέσω του μενού διαχείρισης) 
μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο με ενότητες που χρήζουν ενημέρωσης.
Για να ξεκινήσετε την ενημέρωση διαλέξτε τις ενότητες μέσω των κουτιών και επιλέξτε “Download 
these updates”.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Drupal.
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Οι οδηγίες αυτές έχουν σαν στόχο να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε, να προσαρμόσετε και να 
συντηρήσετε την πύλη H.E.-L.P. με πληροφορίες σε θέματα υγείας. Το σύστημα έχει δύο κατηγορίες 
χρηστών: α) τους administrators, δηλ. τους τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο και 
τη λειτουργία του συστήματος και β) τους πιστοποιημένους χρήστες («editors»), δηλ. ιατρικό ή 
διοικητικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του περιεχομένου. Η ενότητα αυτή 
απευθύνεται μόνο σε editors. Κάθε κλινική, νοσοκομείο ή κεντρικό σύστημα υγείας μπορεί να 
εγκαταστήσει το δικό του αντίγραφο H.E.-L.P. Τα διαφορετικά αντίγραφα είναι ανεξάρτητα μεταξύ 
τους και δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο.
Το κείμενο χωρίζεται σε δύο ενότητες:

1) Λογαριασμοί χρηστών
2) Διαχείριση της ιστοσελίδας

Το H.E.-L.P. λειτουργεί με το CMS (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) Drupal. Για κάθε ερώτηση 
που δεν καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες, δείτε την τεκμηρίωση Drupal στην ιστοσελίδα: http://
drupal.org/documentation/!

Όρισμοί: 
Στο ακόλουθο κείμενο το H.E.-L.P. αναφέρεται ως «η ιστοσελίδα». Ο «χρήστης» αναφέρεται στον 
οποιοδήποτε διαθέτει έναν λογαριασμό, που σημαίνει administrators αλλά και editors.

ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΌΙ ΧΡΉΣΤΩΝ
Για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα ή για να κάνετε αλλαγές πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, 
δηλ. να έχετε λογαριασμό. Υπάρχουν δύο τύποι χρηστών οι administrators και οι editors.

Administrators
Οι administrators είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο του συστήματος και για τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας του. Συνήθως υπάρχει ένας administrator ανά ιστοσελίδα. Μετά την εγκατάσταση 
του συστήματος, ο administrator μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμούς για τους editors. 
Οποιοσδήποτε διαθέτει λογαριασμό administrator μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην ιστοσελίδα, 
από τη γενική μορφή μέχρι τα κείμενα.

Editors
Οι editors είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων της ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει δύο 
πράγματα συγκεκριμένα:
α) μετάφραση και προσαρμογή του αρχικού περιεχομένου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της συγκεκριμένης κλινικής/νοσοκομείου/εθνικού συστήματος υγείας
β) δημιουργία και δημοσίευση νέου περιεχόμενου μάθησης
γ) διατήρηση του περιεχομένου ενημερωμένου

4.2. ΌΔΉΓΙΕΣ ΠΡΌΣ ΤΌΥΣ EDITORS ΓΙΑ ΤΉΝ
 ΠΥΛΉ H.E.-L.P.
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Οι editors μπορούν να προσθέσουν, να αλλάξουν ή να αφαιρέσουν κείμενα και εικόνες από την 
ιστοσελίδα.

Πώς δημιουργούνται νέοι λογαριασμοί; 
Όλοι οι λογαριασμοί δημιουργούνται από τον administrator. Οι editors δεν μπορούν.

Πώς συνδέομαι;
Πηγαίνετε στο URL της δικής σας εγκατάστασης HE-LP ακολουθούμενο από το /user/login και 
εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας.

Πώς αλλάζω τις λεπτομέρειες ή τις ρυθμίσεις μου;
Όλοι οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις λεπτομέρειες του λογαριασμού τους (όνομα χρήστη, 
συνθηματικό, διεύθυνση e-mail και φωτογραφία), καθώς και τις ρυθμίσεις τους (γλώσσα, επαφές 
και τοπικές ρυθμίσεις).

1. Πηγαίνετε στη αρχική σας σελίδα. Είναι η πρώτη σελίδα που βλέπετε όταν συνδέεστε. Εάν 
είστε ήδη συνδεδεμένος, θα βρείτε την αρχική σας σελίδα επιλέγοντας Hello [εσείς] στην πάνω 
δεξιά γωνία.

2. Επιλέξτε Edit.
3. Αλλάξτε τις λεπτομέρειες και τις ρυθμίσεις σας. Σημείωση: για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να 

εισάγετε το τρέχον συνθηματικό σας για να αλλάξετε συνθηματικό ή διεύθυνση e-mail
4. Επιλέξτε Save.

Πώς ακυρώνω τον λογαριασμό μου;
Όλοι οι χρήστες μπορούν να ακυρώσουν τον λογαριασμό τους. Μόνο ο administrator μπορεί να 
ακυρώσει τους λογαριασμούς άλλων χρηστών.
1. Πηγαίνετε στην αρχική σας σελίδα. Είναι η πρώτη σελίδα που βλέπετε όταν συνδέεστε (βλ. 

1.2.). Εάν είστε ήδη συνδεδεμένος, θα βρείτε την αρχική σας σελίδα επιλέγοντας Hello [εσείς] 
στην πάνω δεξιά γωνία.

2. Επιλέξτε Edit.
3. Επιλέξτε Cancel Account.
4.      Επιβεβαιώστε επιλέγοντας Cancel Account.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΉΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ
Οι editors μπορούν να διαχειριστούν το περιεχόμενο και τα μενού επιλογών της ιστοσελίδας.

Περιεχόμενο
Το περιεχόμενο αφορά κάθε είδος κειμένου, εικόνας, και μέσων στην ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο 
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βρίσκεται στη βασική στήλη καθώς και στις πλάγιες στήλες.

Μενού επιλογών
Τα «μενού επιλογών» αφορούν όλα τα μενού της ιστοσελίδας· το βασικό μενού επιλογών καθώς 
και τα δευτερεύοντα μενού στις πλάγιες στήλες.

Περιεχόμενο
Όλοι οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν, να ρυθμίσουν, να δημοσιεύσουν, να καταργήσουν 
δημοσίευση και να διαγράψουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Προσθήκη περιεχομένου
Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περιεχομένου στην ιστοσελίδα. Οι editors επιτρέπεται να 
προσθέτουν περιεχόμενο που αφορά Άρθρα, Τμήματα (πτέρυγες του νοσοκομείου) και φόρμες 
Web. Όλοι οι άλλοι τύποι περιεχομένου προστίθενται από τον administrator.

Ρυθμίσεις περιεχομένου
Η ιστοσελίδα διατίθεται ήδη με το περιεχόμενό της στα Αγγλικά. Το κείμενο είναι προς μετάφραση 
στην τοπική γλώσσα του νοσοκομείου. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων των πρωτότυπων 
κειμένων και όχι μέσω της χρήση της λειτουργίας Μετάφρασης. Επιπλέον, οι πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι στατικές. Οι editors είναι αναγκαίο να αλλάζουν 
τακτικά το περιεχόμενο ώστε να το διατηρούν ενημερωμένο.

Δημοσίευση / Κατάργηση δημοσίευσης
Οι editors μπορούν να επιλέξουν να σώσουν το νέο περιεχόμενο χωρίς να το δημοσιεύσουν άμεσα. 
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν εργαζόμαστε πάνω σε ένα κείμενο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ή 
χρειάζεται την έγκριση κάποιου άλλου. Μπορούν επίσης να απομακρύνουν περιεχόμενο που είχε 
δημοσιευτεί παλαιότερα.

Μετάφραση περιεχομένου
Πέρα από τη βασική γλώσσα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μεταφραστεί το περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας σε μειονοτικές γλώσσες. Οι επισκέπτες μπορούν τότε να διαβάσουν το περιεχόμενο 
της ιστοσελίδας στη γλώσσα της επιλογής τους.

Διαγραφή περιεχομένου
Το περιεχόμενο που είναι άχρηστο μπορεί να διαγραφεί μόνιμα. Η πράξη αυτή είναι μη αναστρέψιμη. 
Οι editors επιτρέπεται να διαγράφουν μόνο το δικό τους περιεχόμενο

Που πηγαίνω για να διαχειριστώ το περιεχόμενο;
Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στη διαχείριση περιεχομένου:
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Ή επισκόπηση διαχείρισης περιεχομένου
Χρησιμοποιήστε την επισκόπηση διαχείρισης περιεχομένου για να προσθέσετε, ρυθμίσετε, 
μεταφράσετε, δημοσιεύσετε, καταργήσετε δημοσίευση ή για να διαγράψετε περιεχόμενο. Βρίσκετε 
την επισκόπηση διαχείρισης περιεχομένου επιλέγοντας Content στην πάνω αριστερή γωνία. Για να 
εγκαταλείψετε την επισκόπηση διαχείρισης, επιλέξτε το εικονίδιο του σπιτιού δίπλα στο Content.

Συντομεύσεις
Ενώ διατρέχει την ιστοσελίδα, ένας συνδεδεμένος χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει Edit ή 
Translate στο πάνω μέρος κάθε σελίδας κειμένου ώστε να πάει κατευθείαν στην επισκόπηση 
ρύθμισης ή μετάφρασης. Παρομοίως, για να ρυθμίσετε τα κείμενα στις πλάγιες στήλες, επιλέξτε το 
πάνω δεξιά εικονίδιο με το γρανάζι και κατόπιν επιλέξτε Configure. 

Πώς προσθέτω περιεχόμενο;
1.  Επιλέξτε Content στην πάνω αριστερή γωνία.
2.  Επιλέξτε Add new content.
3.  Διαλέξτε τον τύπο του περιεχομένου που επιθυμείτε να προσθέσετε.

• Το “Article” είναι για πληροφορίες πάνω σε συγκεκριμένες ασθένειες.
• Το “Department” είναι για πληροφορίες πάνω στα τμήματα του τοπικού νοσοκομείου.
• Το “Webform” δημιουργεί μία νέα φόρμα ή ερωτηματολόγιο.

4.  Συμπληρώστε τη φόρμα.
• Title: Ο τίτλος της νέας σελίδας.
• Language: Ουδέτερη γλώσσα ή η τοπική σας γλώσσα.
• Body: Το σώμα του κειμένου.
• Στο Department: Phone number: Το τηλέφωνο του τμήματος.
• Στο Department: Visiting hours: Οι ώρες επίσκεψης του τμήματος.
• Στο Department: Email: Η διεύθυνση e-mail του τμήματος (εάν υπάρχει).
• Στο Article: Tags: Λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με το άρθρο. Διαχωρίστε τις λέξεις με κόμματα. 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη σειρά.
• Στο Article: Image:
i. Επιλέξτε Browse και διαλέξτε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο άρθρο.
ii. Επιλέξτε Upload.
iii. Εισάγετε ένα άλλο κείμενο και τίτλο για την εικόνα.
iv. Επιλέξτε Insert.
v. Στον χώρο του κειμένου, σύρετε την εικόνα εκεί που θέλετε να μπει.

5.  Ρυθμίσεις Menu
• Επιλέξτε Provide a menu link.
• Εισάγετε έναν τίτλο σύνδεσης με το μενού.

6.  Revision information: Δεν χρησιμοποιείται.
7.  URL path settings: Δεν χρησιμοποιείται.
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8.  Comment settings: Δεν χρησιμοποιείται.
9.  Authoring information: Δεν χρησιμοποιείται.
10.  Επιλογές δημοσίευσης

• Καταργήστε την επιλογή Published εάν δεν θέλετε η σελίδα να εμφανιστεί αμέσως. Μπορείτε#
   να  το αλλάξετε αργότερα.

11.  Επιλέξτε Save.

Πώς ρυθμίζω το περιεχόμενο;
1. Πηγαίνετε στο Edit view (βλ. 2.1.1).
2. Βρείτε τη σελίδα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε και επιλέξτε Edit.
3. Κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε.
4. Επιλέξτε Save.

Πώς δημοσιεύω ή καταργώ τη δημοσίευση;
1. Επιλέξτε Content στην πάνω αριστερή γωνία.
2. Βρείτε τη σελίδα που θέλετε να δημοσιεύσετε ή να καταργήσετε και επιλέξτε Edit.
3. Επιλέξτε Options.
4. Επιλέξτε Published εάν θέλετε να δημοσιεύσετε τη σελίδα.
    Επιλέξτε Uncheck Published εάν θέλετε να καταργήσετε τη σελίδα.
5. Επιλέξτε Save.
Οι editors μπορούν να καταργήσουν όλο το περιεχόμενο αλλά να ξαναδημοσιεύσουν μόνο το δικό 
τους. Επικοινωνήστε με τον administrator για να δημοσιεύσετε άλλο περιεχόμενο ή να καταργήσετε 
κάποιο δημοσιευμένο!

Πώς μεταφράζω περιεχόμενο;
Το περιεχόμενο μπορεί να μεταφραστεί σε μειονοτικές γλώσσες. Με την εγκατάσταση του 
συστήματος λαμβάνετε εικονικά κείμενα στα αγγλικά. Αυτά δεν είναι προς μετάφραση στην τοπική 
σας γλώσσα αλλά προς ρύθμιση.
1. Πηγαίνετε Translate view (βλ. παραπάνω).
2. Βρείτε τη γλώσσα στην οποία θα μεταφραστεί το κείμενο και επιλέξτε Add Translation.
3. Εισάγετε το κείμενο στη νέα γλώσσα.
4. Επιλέξτε Save.

Πώς διαγράφω περιεχόμενο;
1. Επιλέξτε Content στην πάνω αριστερή γωνία.
2. Βρείτε τη σελίδα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε Delete.
3. Επιβεβαιώστε επιλέγοντας Delete.  
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Πώς προσθέτω, αλλάζω ή διαγράφω εικόνες;
Οι εικόνες σχετίζονται με το κείμενο το οποίο πλαισιώνουν. Για παράδειγμα η εικόνα του 
Νοσοκομείου Sigma πλαισιώνει το κείμενο που ονομάζεται «Νοσοκομείο Sigma».
1.  Επιλέξτε Content στην πάνω αριστερή γωνία.
2.  Βρείτε τη σελίδα η οποία σχετίζεται με την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να 

διαγράψετε και επιλέξτε Edit.
3.  Κυλήστε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε την εικόνα.
4.  Αφαιρέστε προς την παλιά εικόνα επιλέγοντας Remove.
 Προσθέστε νέα εικόνα επιλέγοντας Browse…, διαλέξτε μία εικόνα και μετά επιλέξτε Upload.
5.  Επιλέξτε Save.  

Σιγουρευτείτε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης της εικόνας που ανεβάζετε στην ιστοσελίδα!

Πώς ρυθμίζω την παρουσίαση διαφανειών την μπροστινή σελίδα;
1. Επιλέξτε Content στην πάνω αριστερή γωνία.
2. Βρείτε την παρουσίαση διαφανειών και επιλέξτε Edit.
3. Για να διαγράψετε μία εικόνα από την παρουσίαση διαφανειών, κυλήστε προς τα κάτω μέχρι να 

βρείτε την εικόνα και επιλέξτε Remove.
4. Για να προσθέσετε μία νέα εικόνα στην παρουσίαση διαφανειών, κυλήστε προς τα κάτω μέχρι το 

Add a new file και ανεβάστε την νέα εικόνα.
5. Για να αλλάξετε τη σειρά των εικόνων, σύρετε τις από τους σταυρούς στις πάνω αριστερές γωνίες 

τους.
 Ή αλλάξτε τη σειρά τους με βάση την ονομασία τους – όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τόσο πιο 

πρόσφατη η φωτογραφία.
6. Επιλέξτε Save.

Πώς προσθέτω βίντεο σε μία σελίδα;
Όλα τα βίντεο του H.E.-L.P. είναι αποθηκευμένα σ’ έναν κοινό λογαριασμό στο Vimeo.com. 
Επομένως τα νοσοκομεία μπορούν να μοιράζονται βίντεο και να τα σώζουν στο εύρος ζώνης του 
λογαριασμού. 500 ΜΒ δεδομένων μπορούν να ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα.
1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα http://www.vimeo.com.
2. Επιλέξτε Log In.
3. Δημιουργήστε στον δικό σας λογαριασμό Vimeo.
4. Για να ανεβάσετε ένα βίντεο:

α. Επιλέξτε Upload a video.
β. Επιλέξτε Choose a File to upload…
γ. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
δ. Επιλέξτε Open.
ε. Προσθέστε έναν τίτλο και μία περιγραφή.
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5. Για να χρησιμοποιήσετε ένα ανεβασμένο βίντεο:
α. Επιλέξτε My Stuff.
β. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
γ. Επιλέξτε Embed στην πάνω δεξιά γωνία του βίντεο.
δ. Αντιγράψτε τον κωδικό από το κουτί «Get the Embed Code».
ε. Πηγαίνετε στη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε το βίντεο.
στ. Επικολλήστε των κωδικό εκεί όπου πρέπει να τοποθετηθεί το βίντεο.

Πώς δημιουργώ έναν χάρτη της περιοχής του τοπικού μου νοσοκομείου;
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Google για να δημιουργήσετε έναν χάρτη Google.
1. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Google.
2. Πηγαίνετε στο Gmaps.
3. Επιλέξτε Create map.
4. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για να υποδείξετε τα σημεία ενδιαφέροντος.
5. Ακολουθήστε τις διαδραστικές οδηγίες.
6. Εξαγάγετε έναν παραμετροποιημένο χάρτη (υπάρχει αναδυόμενη επιλογή γι’ αυτό), ρυθμίστε το 
    εύρος του στα 600px.
7. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κωδικό Google στη σελίδα /hospital/map.

ΜΕΝΌΥ ΕΠΙΛΌΓΩΝ

Πού πηγαίνω για να διαχειριστώ τα μενού επιλογών;
1. Κρατήστε το ποντίκι πάνω στο μενού.
2. Επιλέξτε το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε List Links.

Πώς προσθέτω ένα θέμα μενού σ’ ένα μενού επιλογών;
Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα νέο περιεχόμενο και να το κάνετε να εμφανίζετε στο μενού 
επιλογών, δείτε 2.1.2.!
1. Κρατήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το μενού.
2. Επιλέξτε το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε List Links.
3. Επιλέξτε Add Link.
4. Συμπληρώστε τη φόρμα:

• Menu link title: Ο τίτλος του νέου θέματος μενού
• Path: Το URL με το οποίο το θέμα μενού θα πρέπει να συνδεθεί
• Language: Η γλώσσα με την οποία δουλεύετε.

 5. Επιλέξτε Save.
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Πώς μεταφράζω ένα μενού επιλογών;
Πριν μεταφράσετε τα θέματα μενού, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τις μεταφράσεις γι’ αυτό το 
ειδικό μενού.
1. Επιλέξτε το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Configure.
2. Επιλέξτε Languages box.
3. Επιλέξτε Make this block translatable.
4. Επιλέξτε Save.
Για να μεταφράσετε το θέμα μενού, κάντε τα ακόλουθα:
1. Επιλέξτε το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε List Links.
2. Επιλέξτε Edit για το θέμα μενού που θέλετε να μεταφράσετε.
3. Επιλέξτε Translate.
4. Βρείτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί και επιλέξτε Translate.
5. Αλλάξτε τον τίτλο.
6. Επιλέξτε Save.

Πώς διαμορφώνω μία τροφοδοσία twitter;
1. Επιλέξτε το γρανάζι στην πάνω δεξιά γωνία της στήλης του twitter και επιλέξτε Configure.
2. Αλλάξτε ό,τι θέλετε να αλλάξετε.
3. Επιλέξτε Save block.

Ιστορικό εκδοχών
Το Drupal σώζει προηγούμενες εκδοχές των άρθρων και σας επιτρέπει να επιστρέψετε σε αυτά σε 
περίπτωση σφαλμάτων ή αλλαγών.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία προηγούμενη εκδοχή, κάντε τα ακόλουθα:
1. Πηγαίνετε στο άρθρο ενώ είστε συνδεδεμένος και επιλέξτε Revision link. Ένας κατάλογος με όλες 
τις διαθέσιμες αναθεωρήσεις θα αναδυθεί.
2. Επιλέξτε αυτή την οποία θέλετε να επαναφέρετε και επιλέξτε Revert σε περίπτωση που επιθυμείτε 
να την αποκαταστήσετε.

Συνδέσεις
Το H.E.-L.P. σχεδιάστηκε για να αποτελεί μία αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Επομένως, είναι 
σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι εξωτερικές συνδέσεις οδηγούν σε έγκυρες ιστοσελίδες 
υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε εξετάστε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις.
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ΑΥΣΤΡΙΑ: www.he-lp-austria.eu

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΉΔΉ ΥΠΑΡΧΌΥΣΕΣ 
 ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ H.E.-L.P.
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ΙΤΑΛΙΑ: www.he-lp-italy.eu 



33

ΕΛΛΑΔΑ: www.he-lp-greece.eu 
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ΤΟΥΡΚΙΑ: www.he-lp-turkey.eu 
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: www.he-lp-finland.eu 
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6. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΌΙΌΤΉΤΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΠΑΡΌΧΉΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΩΝ, 
ΜΑΘΉΣΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΕΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΑΣ

Οι συνεργάτες του προγράμματος H.E.-L.P. εργάστηκαν πάνω στο ζήτημα της δημιουργίας μίας 
διαμορφώσιμης πλατφόρμας μάθησης και πληροφοριών για περισσότερα από δύο χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια των μεμονωμένων σταδίων της δημιουργίας ερευνήθηκε και αναλύθηκε ένας 
μεγάλος αριθμός από πύλες, πλατφόρμες, ιστοσελίδες και online περιεχόμενα. Η αποκτημένη 
εμπειρία από τη διαδικασία δημιουργίας της πλατφόρμας καθώς και από την ευρεία δοκιμή της 
από εκπροσώπους των ομάδων-στόχων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες συνεισέφερε στη συλλογή 
των σχετικών κριτηρίων ποιότητας για πλατφόρμες πληροφοριών και μάθησης. Μία οργάνωση 
υγείας που προτίθεται να δημιουργήσει μία κατάλληλη και ανάλογη πλατφόρμα πληροφοριών και 
μάθησης, θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα κριτήρια:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ
Προσφέρει η πλατφόρμα πραγματικές ευκαιρίες μάθησης; 
       - Η μάθηση είναι πολλά παραπάνω από απλή παροχή πληροφοριών
       - Παρουσιάζεται το περιεχόμενο της πλατφόρμας με τέτοιον τρόπο ώστε  

   να μπορεί κάποιος να το θυμάται, να το συγκρατήσει κ.λπ.;
       - Παρέχει το περιεχόμενο της πλατφόρμας συγκεκριμένα παραδείγματα  
         από την καθημερινή ζωή των δυνάμει χρηστών;
       - Επιτρέπει η πλατφόρμα την ανακλαστική μάθηση, π.χ. να κάνουν 
         ερωτήσεις, να κάνουν τεστ, να δίνουν ανατροφοδότηση;
       - Παρέχει η πλατφόρμα δυνατότητες μάθησης σχετικά με την πρόληψη 
         ασθενειών και με θέματα υγιεινού τρόπου ζωής;
       - Παρέχει η πλατφόρμα δυνατότητες μάθησης σχετικά με μεθόδους 
         διάγνωσης;
       - Παρέχει η πλατφόρμα δυνατότητες μάθησης σχετικά με θεραπείες;
       - Παρέχει η πλατφόρμα δυνατότητες μάθησης σχετικά με θέματα 
         φροντίδας και αποκατάστασης;
Είναι το περιεχόμενο της πλατφόρμας σχετικό με την ομάδα-στόχο;
       - Αναφέρεται η πλατφόρμα στη βασική ομάδα-στόχο στην οποία 
         απευθύνεται; 
       - Είναι η δομή και οι διατυπώσεις του περιεχομένου σχετικές και 
         κατανοητές για την ομάδα-στόχο;
       - Είναι η παρουσίαση των εικόνων, των βίντεο και του λοιπού 
         περιεχομένου σχετική με την ομάδα-στόχο;
       - Είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες καθώς και στα 
         αγγλικά; (Μόνο μέρη αυτού, ή όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας; 
         Επίσης τα βίντεο, εάν υπάρχουν;)
Είναι καλή η ποιότητα του γενικού περιεχομένου;
       - Πώς είναι η ποιότητα του κειμένου (λάθη, ατελής προτάσεις κ.λπ.);
       - Πώς είναι η ποιότητα των εικόνων;
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       - Πώς είναι η ποιότητα των βίντεο;
       - Πώς είναι η ποιότητα των αρχείων ήχου;
       - Πώς είναι η ποιότητα των γραφημάτων; 
       - Υποστηρίζουν ξεκάθαρα το θέμα όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο 
          κ.λπ.;
Πώς είναι οι υποδομές επικοινωνίας που παρέχονται στην πλατφόρμα;
       - Προσφέρει η πλατφόρμα περισσότερους από έναν τρόπο επικοινωνίας 
         με την οργάνωση υγείας;
       - Προσφέρει η πλατφόρμα υποδομές μη-συγχρονικής επικοινωνίας (e-
         mail, φόρμα επικοινωνίας κ.λπ.); 
       - Προσφέρει η πλατφόρμα υποδομές συγχρονικής επικοινωνίας (δωμάτιο 
         συζήτησης, μπλογκ, τροφοδοσία twitter κ.λπ.);
       - Προβλέπει η πλατφόρμα τη λειτουργία υπηρεσίας υπενθύμισης
         ραντεβού μέσω SMS;
       - Ποιος είναι ο χρόνος ανταπόκρισης σε ερωτήσεις που τίθενται;
Χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα δυνατότητες web 2.0 για επικοινωνία και 
μάθηση;
       - Χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα τροφοδοσίες twitter;
       - Χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα τροφοδοσίες facebook;
       - Διαθέτει η πλατφόρμα μπλογκ;
       - Χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα άλλα εργαλεία web 2.0 (π.χ. 
         τροφοδοσίες RSS κ.λπ.);
Πώς είναι η ποιότητα του τεχνικού σχεδιασμού / σχεδιασμού των πληροφοριών 
στην πλατφόρμα;
       - Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος για να βρει την πληροφορία που θέλει; 
       - Πόσα βήματα χρειάζεται να κάνει κάποιος για να βρει το σχετικό 
         περιεχόμενο πληροφοριών και μάθησης;
       - Πόσος χρόνος χρειάζεται για ανοίξει μία σελίδα; 
       - Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ανοίξει μία εικόνα;
       - Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ξεκινήσει ένα βίντεο;

 
Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει μερικά μόνο από τα κριτήρια που αφορούν τις πλατφόρμες 
πληροφοριών και μάθησης. Παρ’ όλα αυτά, βάσει των εμπειριών που αποκτήθηκαν από την 
διεξαγωγή του προγράμματος H.E.-L.P., αποδείχτηκε ότι αυτά τα κριτήρια είναι τα πιο σημαντικά 
για το πρόγραμμα και η εξέτασή τους εξασφάλισε τη δημιουργία μία αξιόπιστης και κατάλληλης 
πλατφόρμας.
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7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΉΡΉΣΕΙΣ, ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΌΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΉΝ 
 ΨΉΦΙΑΚΉ ΥΓΕΙΑ

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος H.E.-L.P. για περισσότερα από δύο χρόνια, η βασική εστίαση 
έγινε πάνω στα αντικείμενα της e-υγείας, των online πληροφοριών και μάθησης καθώς και της online 
επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων υγείας και των ασθενών. Για όλη αυτή την περίοδο, όλοι οι 
συνεργάτες του προγράμματος εξέτασαν συνεχώς κάποιες γενικές παρατηρήσεις και προκλήσεις 
που σχετίζονται με την εφαρμογή των συστημάτων e-υγείας στη σύγχρονη Ευρώπη. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν και από τον κάθε χρήστη ή οργάνωση υγείας ξεχωριστά που 
επιθυμούσε να δημιουργήσει μία υπηρεσία υγείας βασισμένη στο διαδίκτυο, φαίνεται σημαντικό 
να αφιερώσουμε το τελευταίο κεφάλαιο του εγχειριδίου σε αυτό το ζήτημα.

Στο τομέα της e-υγείας κατά τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια, ό,τι ήταν τεχνικά δυνατό, αναπτύχθηκε 
πολύ γρηγορότερα από ό,τι είναι ηθικά ή νομικά επιθυμητό και δυνατό. Παρατηρήσεις και 
ερευνητικές μελέτες πάνω σε ζητήματα ηθικής της e-υγείας άρχισαν να εμφανίζονται στο ξεκίνημα 
του νέου αιώνα και κατά τα τελευταία λίγα χρόνια ανέπτυξαν τη δική τους δυναμική, έχοντας ως 
αποτέλεσμα να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τα λεγόμενα αρχεία ηλεκτρονικής υγείας (EHRs), τα 
οποία πράγματι έχουν εν μέρει εισαχθεί σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες μέλη.

Μόλις το 2000, δημοσίευσε η Πρωτοβουλία Ηθικής για την e-Υγεία στις Η.Π.Α. (http://www.ihealth-
coalition.org) έναν κώδικα ηθικής για την παροχή υπηρεσιών e-υγείας. Αυτός ο κώδικας ηθικής 
προχωρά πέρα από τον σεβασμό των νόμων προστασίας δεδομένων, αλλά παρέχει μερικές ξεκά-
θαρες συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν δημιουργούνται υπηρεσίες 
e-υγείας γενικά. Ο κώδικας ηθικής για τις υπηρεσίες e-υγείας περιλαμβάνει οκτώ καθοδηγητικές 
αρχές, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από κάθε οργάνωση υγείας που παρέχει online υπηρεσίες:  

1) Ειλικρίνεια: οι ιστοσελίδες και το online υλικό θα πρέπει ξεκάθαρα να αναφέρουν:
•	 σε ποιόν ανήκει ή ποιος έχει σημαντικό οικονομικό συμφέρον από την ιστοσελίδα την 

υπηρεσία
•	 ποιος είναι ο σκοπός της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας (λ.χ. εάν είναι μόνο εκπαιδευτικός, 

πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες, ή προσφέρει ιατρική φροντίδα ή συμβουλές)
•	 κάθε σχέση (οικονομική, επαγγελματική, προσωπική ή άλλη) την οποία ένα λογικό άτομο 

θα πίστευε πιθανό να επηρεάσει την πρόσληψη της πληροφορίας, των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

 
2) Τιμιότητα: οι ιστοσελίδες και το online υλικό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες σε:

•	 όλο το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας
•	 κάθε ισχυρισμό αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, την απόδοση ή τα οφέλη των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών.

3) Ποιότητα: ιδιαίτερα για τις ιστοσελίδες που σχετίζονται με την υγεία, οι χρήστες και  οι επισκέ-
πτες έχουν πράγματι το δικαίωμα να λαμβάνουν κατάλληλες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι 
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οργανώσεις υγείας έχουν μεγάλη ευθύνη αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Γι’ αυτό οι ιστοσελίδες και 
το online υλικό θα πρέπει να: 

•	 αξιολογούν τις πληροφορίες με αυστηρότητα και συνέπεια, περιλαμβανομένων και των 
πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν προϊόντα ή υπηρεσίες

•	 παρέχουν υπηρεσίες που είναι έγκυρες με τις καλύτερες διαθέσιμες αποδείξεις
•	 εξασφαλίζουν ότι όταν παρέχεται εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα ή συμβουλή, αυτές 

δίνονται από ειδικευμένο επαγγελματία\
•	 να αναφέρουν ξεκάθαρα εάν οι πληροφορίες είναι βασισμένες σε επιστημονικές μελέτες, 

συναίνεση των ειδικών ή επαγγελματική ή προσωπική εμπειρία ή γνώμη
•	 να αναγνωρίζουν ότι μερικά ζητήματα είναι αμφιλεγόμενα και, όταν πρόκειται γι’ αυτή 

την περίπτωση, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να παρουσιάσουν όλες τις λογικές 
οπτικές γωνίες με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο (λ.χ. να συμβουλέψουν τους χρήστες 
ότι υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες για μία ιδιαίτερη περίπτωση, όπως το χειρουργείο ή 
την ακτινοβολία για καρκίνο προστάτη).

4) Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης: με κάθε online πλατφόρμα ή σύνολο υλικού είναι βασικά 
δυνατό να συγκεντρωθούν δεδομένα και πληροφορίες των χρηστών σε διαφορετικά επίπεδα και 
βαθμούς ακρίβειας. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού και να είναι σε θέση να επιλέ-
ξουν εάν θα συλλεγούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ιστοσελίδες θα τα 
διαδικτυακά υλικά θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες: 

•	 ότι υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι για τα δεδομένα του χρήστη στο διαδίκτυο (λ.χ. ότι 
κάποιες οργανώσεις ή άτομα μπορεί να είναι σε θέση να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα 
όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα, χωρίς αυτό να το γνωρίζει η ίδια η ιστοσελίδα· 
ή ότι κάποιες νομοθεσίες (όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης) προστατεύουν πιο 
αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα από άλλες

•	 ότι τα δεδομένα συλλέγονται όταν οι χρήστες επισκέπτονται μία ιστοσελίδα (λ.χ. 
δεδομένα όπως ποιες σελίδες της ιστοσελίδας επισκέφθηκε ο χρήστης, ή το όνομα χρήστη 
και η διεύθυνση e-mail, ή ειδικά δεδομένα σχετικά με την υγεία του χρήστη ή online 
αγορές)

•	 ποιος συλλέγει αυτά τα δεδομένα (λ.χ. η ίδια η ιστοσελίδα ή ένα τρίτο μέρος)
•	 πώς η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα (λ.χ. για να βοηθήσει την ιστοσελίδα να 

παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες, ως μέρος επιστημονικής εργασίας, ή για να 
παρέχει εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα ή συμβουλή

•	 εάν η ιστοσελίδα μοιράζεται εν γνώσει της δεδομένα με άλλες οργανώσεις ή άτομα, και αν 
ναι, τι δεδομένα μοιράζεται

•	 ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν όταν ένας χρήστης αρνείται να δώσει 
προσωπικά δεδομένα (λ.χ. η ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι σε θέση να προσαρμόσει τις 
πληροφορίες που παρέχει στις ιδιαίτερες ανάγκες του επισκέπτη, ή ο επισκέπτης να μην 
έχει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της ιστοσελίδας.
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5) Προσωπικά δεδομένα: οι χρήστες των υπηρεσιών e-υγείας έχουν το δικαίωμα να διατηρούν 
εμπιστευτικά τα προσωπικά δεδομένα που δίνουν. Οι συνέπειες για κακή χρήση των δεδομένων 
μπορεί να είναι πολύ σοβαρές, επομένως οι υπηρεσίες e-υγείας θα πρέπει: 

•	 να προβούν σε όλες τις λογικές ενέργειες ώστε να αποτρέπουν μη εγκεκριμένη πρόσβαση 
σε ή χρήση προσωπικών δεδομένων (όπως με το να «κρυπτογραφούν» δεδομένα, 
να προστατεύουν αρχεία με συνθηματικά, ή να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό 
ασφάλειας για όλες τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται προσωπικά ιατρικά ή 
οικονομικά δεδομένα των χρηστών

•	 να καθιστούν εύκολο για τους χρήστες να επανεξετάζουν τα προσωπικά δεδομένα που 
έχουν δώσει και να τα ενημερώνουν ή να τα διαγράφουν όταν χρειάζεται

•	 να υιοθετήσουν εύλογους μηχανισμούς για να ανιχνεύουν πώς χρησιμοποιούνται τα 
προσωπικά δεδομένα

•	 να ενημερώνουν πως και για πόσο χρονικό διάστημα η ιστοσελίδα αποθηκεύει προσωπικά 
δεδομένα των χρηστών

•	 να εξασφαλίσουν ότι, όταν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών απο-ταυτοποιούνται 
(δηλαδή, όταν το όνομα χρήστη, η διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα που μπορούν να 
τον/την ταυτοποιούν έχουν διαγραφεί από το αρχείο), δεν μπορούν να συνδέονται πάλι 
με τον χρήστη.

 
6) Επαγγελματισμός στην online φροντίδα υγείας: όλο το προσωπικό που ασχολείται με την 
online φροντίδα υγείας, τις πληροφορίες και τη μάθηση έχει μία τεράστια ευθύνη ως προς την τή-
ρηση του κώδικα επαγγελματικής ηθικής. Γι’ αυτό οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει: 

•	 να συμμορφώνονται με τους ηθικούς κώδικες που διέπουν τα επαγγέλματά τους ως 
πελάτες και επαγγαλματίες σε σχέση πρόσωπο με πρόσωπο

•	 να μην βλάπτουν
•	 να δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα των ασθενών και των πελατών
•	 να κοινοποιούν ξεκάθαρα κάθε χρηματοδότηση, οικονομικά κίνητρα ή άλλες πληροφορίες 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσληψη των πελατών για τον ρόλο του 
επαγγελματία ή των προσφερόμενων υπηρεσιών

•	 να κοινοποιούν ξεκάθαρα τη χρέωση, αν υπάρχει, για την online παροχή συμβουλών και 
πως πραγματοποιείται η πληρωμή των υπηρεσιών

•	 να υπακούουν στους νόμους και τις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας, 
περιλαμβανόμενων και των νόμων που διέπουν την επαγγελματική εξουσιοδότηση και 
συνταγογράφηση.

 
7) Υπεύθυνη συνεργασία: όταν παρέχονται online υπηρεσίες υγείας και πληροφορίες, δεν είναι 
μόνο οι οργανώσεις υγείας υπεύθυνες για το περιεχόμενο και υπηρεσίες τους, αλλά επίσης και οι 
συνεργάτες, οι χρηματοδότες και άλλες πρωτοβουλίες συνεργασίας που επιλέγουν και χρησιμοποι-
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ούν. Επομένως οι online υπηρεσίες υγείας θα πρέπει:
•	 να καταβάλουν όλες τις εύλογες προσπάθειες να εξασφαλίσουν ότι οι χρηματοδότες, οι 

συνεργάτες ή άλλοι συνεταίροι συμμορφώνονται με τους ίδιους σχετικούς νόμους και 
διατηρούν τα ίδια ηθικά κριτήρια με αυτά της ίδιας της ιστοσελίδας της υπηρεσίας υγείας

•	 να επιμένουν στο ότι οι τρέχοντες ή πιθανοί χρηματοδότες δεν επηρεάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζονται για ειδικές πληροφορίες 
σχετικά με λέξεις-κλειδιά ή θέματα.

•	 Και θα πρέπει να καθιστούν σαφές στους χρήστες: 
•	 εάν οι σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για πληροφόρηση ή είναι 

επιδοκιμασία αυτών των άλλων ιστοσελίδων
•	 πότε εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα (λ.χ. με τη χρήση μεταβατικής οθόνης).

 
8) Υπευθυνότητα: οι χρήστες των online υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστεύονται 
ότι οι προσφορές που γίνονται συνάδουν με ηθικές αρχές και ότι οι ιδιοκτήτες έχουν καταβάλει 
κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Κατά συνέπεια, οι online 
προσφορές και το διαδικτυακό υλικό θα πρέπει:

•	 να αναφέρουν ξεκάθαρα στους χρήστες πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον 
ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και / ή τον υπεύθυνο για τη διαχείριση της ιστοσελίδας ή 
της υπηρεσίας (λ.χ. πώς να επικοινωνήσουν με τον (τους) ειδικό(ούς) διαχειριστή(ές) ή 
τους αντιπροσώπους των υπηρεσιών για τους πελάτες με δυνατότητα να απευθύνουν 
ερωτήματα)

•	 να παρέχουν εύκολα στη χρήση εργαλεία ώστε οι επισκέπτες να δίνουν την 
ανατροφοδότησή τους σχετικά με την ιστοσελίδα και την ποιότητα των πληροφοριών, των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών της

•	 να εξετάζουν άμεσα τα παράπονα των χρηστών και να απαντούν σύντομα και με 
κατάλληλο τρόπο να ενθαρρύνουν τους χρήστες να ενημερώνουν τους διαχειριστές της 
ιστοσελίδας ή τους αντιπροσώπους των υπηρεσιών για τους πελάτες εάν πιστεύουν 
ότι κάποιος εμπορικός ή μη-εμπορικός συνεργάτης ή συνέταιρος της ιστοσελίδας, 
περιλαμβανόμενων και των ιστοσελίδων για τις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι, μπορεί να 
παραβιάζουν τον νόμο ή τις ηθικές αρχές.

Οι παραπάνω αρχές ήταν συνολικά σεβαστές από όλους τους συνεργάτες κατά τη διάρκεια της 
δημιουργίας των πλατφορμών μάθησης, πληροφοριών και επικοινωνίας H.E.-L.P. Μολαταύτα, το 
πιο κρίσιμο στοιχείο, πέρα από τον κώδικα ηθικής, κατά την εγκατάσταση υπηρεσιών e-υγείας είναι 
η προστασία δεδομένων. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις προστασίας 
δεδομένων, οι οποίες ορίζονται από την Ντιρεκτίβα Προστασίας Δεδομένων 95/46/EC 
(βλ.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML )
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα Ε-Ιδιωτικότητα 2002/58/EC (βλ.: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
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όταν παρέχονται online υπηρεσίες υγείας και πλατφόρμες οι οποίες συλλέγουν και διαχειρίζονται 
προσωπικά δεδομένα.

Πέρα από τα δύο αυτά ευρωπαϊκά νομικά πλαίσια, υπάρχουν οι υφιστάμενοι εθνικοί νόμοι για την 
προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη χώρα 
όπου η online υπηρεσία υγείας εγκαθίσταται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος H.E.-L.P., τα ηθικά και νομικά πλαίσια για 
τις υπηρεσίες e-υγείας συνόδευαν όλες τις αποφάσεις και τα εξελικτικά στάδια του προγράμματος. 
Το πρωτότυπο H.E.-L.P., το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για τη δημιουργία εθνικών 
και τοπικών πλατφορμών online μάθησης και επικοινωνίας, σέβεται απολύτως τα σχετικά νομικά 
και ηθικά πλαίσια.

Ειδικά, τα νομικά πλαίσια σχετικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων επηρέασαν 
σημαντικά τις αποφάσεις που αφορούν τις υποδομές επικοινωνίας που προσφέρονται καθώς και 
τις υπηρεσίες online παροχής συμβουλών των οργανώσεων υγείας. Οι προσφορές του πρωτότυπου 
H.E.-L.P. είναι συμμορφωμένες με όλους τους νόμους προστασίας. Κατά την περαιτέρω εξέλιξη του 
πρωτότυπου, οι παραπάνω αρχές καθώς και τα σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά νομικά πλαίσια θα 
πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη.

Η ομάδα του προγράμματος H.E.-L.P.

Φεβρουάριος 2013
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