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Ευχαριστώ πολύ τον ιατρό- αναισθησιολόγο

Κόττο Παναγιώτη για την πολύτιμη βοήθεια του.
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■ Περίληψη. 

Η λήψη αποφάσεων στην αναισθησία απαιτεί την ολοκληρωμένη πληροφόρηση από 

ποικίλες  πηγές  κλινικών  δεδομένων   όπως  από  τον  ασθενή,  το  μικροβιολογικό 

εργαστήριο,  το  χειρουργείο  και  το  υγειονομικό  προσωπικό.  Η  διαχείριση  των 

πληροφοριών  αυτών  επιτυγχάνεται,  στο  βέλτιστο,  με  την  χρησιμοποίηση  των 

Συστημάτων  Διαχείρισης  Πληροφοριών  του  Αναισθησιολογικού  τμήματος,  AIMS 

(Anesthesia Information Management Systems).  Στην  παρούσα  εργασία  θα 

αναφερθούμε στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αποδοχή  των  AIMS μέσα 

από την μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής τους, στις τεχνικές εκτιμήσεις τους, στην 

σημασία τους, στα πλεονεκτήματά που παρουσιάζονται από την εφαρμογή τους και 

στις προϋποθέσεις εφαρμογής τους στην Ελλάδα.
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Πρόλογος.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής, που σημειώθηκε στην εποχή μας, είχε 

ως αποτέλεσμα να προωθηθεί η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων τόσο 

στον εμπορικό κλάδο όσο και στον κλάδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ του 

κλάδου των παρεχόμενων υπηρεσιών που υιοθέτησαν την χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων είναι και ο χώρος της υγείας.

Τα  πληροφοριακά  συστήματα  αποδείχτηκαν  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  διαχείρισης 

δεδομένων  και  απέκτησαν  σαφή  υποστηρικτικό  χαρακτήρα  στην  παροχή  των 

υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε κάθε ίδρυμα 

υγείας υπάρχουν ωστόσο τμήματα που έχουν σαφείς ιδιαιτερότητες στην λειτουργία 

τους και δεν καθίσταται εφικτό να καλύψουν τις ανάγκες τους με το πληροφοριακό 

σύστημα  που  εφαρμόζεται.  Για  τον  λόγο  αυτό   πραγματοποιείται  κατάλληλη 

παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζονται στα τμήματα 

αυτά. Τα εν λόγω τμήματα έχουν πρόσβαση τόσο στο πληροφοριακό σύστημα του 

ιδρύματος υγείας όσο και στο δικό τους κατάλληλα διαμορφωμένο πληροφοριακό 

σύστημα.

Η  παρούσα  εργασία  στοχεύει  να  αναδείξει  την  σημασία  της  εφαρμογής  των 

πληροφοριακών  συστημάτων  στον  χώρο  της  υγείας  και  πιο  συγκεκριμένα  των 

πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζονται στο αναισθησιολογικό τμήμα. 

Ο  λόγος  της  επιλογής  της  περιγραφής  των  πληροφοριακών  συστημάτων  του 

αναισθησιολογικού τμήματος (AIMS, Anesthesia Information Management Systems) 

είναι  ότι  το  αναισθησιολογικό  τμήμα  αποτελεί  το  πιο  νευραλγικό  τμήμα  ενός 

ιδρύματος  υγείας  και  τυχόν  δυσλειτουργία  του  σημαίνει,  αυτόματα,  την 

δυσλειτουργία ή και την παράλυση της λειτουργίας του ιδρύματος υγείας. 

Τα AIMS, όπως διαπιστώνεται στην παρούσα εργασία, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

υποστηρίζουν τις λειτουργίες του αναισθησιολογικού τμήματος και να καλύπτουν τις 

ανάγκες του.

Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται 

μια αναφορά στον χώρο της υγείας και περιγράφονται τα πληροφοριακά συστήματα 
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που εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μνεία στα 

διεγχειρητικά και περιεγχειρητικά πληροφοριακά συστήματα, εκτιμώνται τεχνικά τα 

AIMS και  περιγράφεται  η  σημασία  των  AIMS και  του  αυτοματοποιημένου 

αναισθησιολογικού  φακέλου.  Προχωρώντας  στο  τρίτο  κεφάλαιο  έχουμε  την 

περιγραφή  των  πλεονεκτημάτων  από  την  χρήση  των  συστημάτων  AIMS και  πιο 

συγκεκριμένα,  περιγράφονται  η  διαχείριση  της  ποιότητας  και  η  διαχείριση  του 

κόστους των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιείται και η ιατρική έρευνα 

που  προωθείται  με  την  χρήση  των  AIMS,  καθώς  και  η  δυνατότητα  της 

ιατροδικαστικής τους χρήσης και η ορθή διαχείριση των χειρουργικών αιθουσών που 

επιτυγχάνεται.  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  μελετώνται  εκτενώς  δύο  περιπτώσεις 

εφαρμογής  των  πληροφοριακών  συστημάτων  AIMS και  στο  πέμπτο  κεφάλαιο 

περιγράφονται  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  των  AIMS στην  Ελλάδα,  μετά  από 

διεξαγωγή  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  με  χρήση  ερωτηματολογίων  και 

διεξαγωγή συνεντεύξεων και μετά από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Η εργασία κλείνει, τέλος, με τα συμπεράσματά μας και τις προτάσεις μας σχετικά με 

την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων AIMS.  
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◙ Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

Η τεχνολογική πρόοδος  που συνεχώς  σημειώνεται  οδηγεί  σε  σημαντικές  αλλαγές 

στον χώρο της υγείας και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υγείας. 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή, πιο συγκεκριμένα, των τεχνολογιών της πληροφορικής 

στα ιδρύματα υγείας κρίνεται στην εποχή μας ως απαραίτητη αφού έχει γίνει πλέον 

αισθητή η ανάγκη υιοθέτησης ευρύτερων κλινικών συστημάτων κωδικοποίησης και 

κατηγοριοποίησης των νόσων με σκοπό την εξαγωγή επιδημιολογικών στατιστικών 

αποτελεσμάτων  ανά  χώρα,  καθώς  και  η  ανάγκη  διαμοιρασμού  ασθενοκεντρικών 

πληροφοριών.1   

Η τεχνολογία της πληροφορικής χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε νοσοκομεία, 

την δεκαετία του 1940, για να καλύψει αρχικά ανάγκες διοικητικής και οικονομικής 

φύσης. Συστήματα που αναφέρονταν στην διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με 

τους  ασθενείς  εμφανίστηκαν  στα  μέσα  του  1960.2 Ο  πρώτος  στόχος  αυτών  των 

συστημάτων ήταν η απλοποίηση της επικοινωνίας και της τεκμηρίωσης μέσα από την 

χρήση τυποποιημένων παραγγελιών και σχεδίων περίθαλψης και θεραπείας.3

Οι περισσότερες από τις εφαρμογές που λειτουργούν σήμερα στα ιδρύματα υγείας 

σχετίζονται κυρίως με οικονομικά θέματα (μισθοδοσία, χρεώσεις) και ελάχιστες είναι 

αυτές που στοχεύουν άμεσα στην φροντίδα του ασθενή.

Η αναγκαιότητα της εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο της υγείας 

είναι  αδιαμφισβήτητη.  Αρχίζοντας  από  μία  θεωρητική  βάση,  ο  Gremy  το  1987, 

χαρακτηρίζει το νοσοκομείο ως «μία πολύπλοκη μηχανή που παράγει πληροφορίες».4 

Συγκεκριμενοποιώντας τον ορισμό του νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος 

ο  Winter  το  1995  το  ορίζει  ως  «ένα  σύστημα  που  ασχολείται  με  την  συλλογή 

επεξεργασία  και  αποθήκευση  όλων  των  δεδομένων  και  των  πληροφοριών  που 

δημιουργούνται  και  διακινούνται  σε  ένα  νοσηλευτικό  ίδρυμα».5 Ο  Lang  το  1995 

αναφέρει  πως  το  πληροφοριακό  σύστημα  του  νοσοκομείου  είναι  ένα  κοινωνικό-

τεχνικό υποσύστημα του νοσοκομείου.6 Η κοινωνικό- τεχνική θεωρία προσεγγίζει τα 

συστήματα  σαν  σύνολα  που  επιδιώκουν  ένα  πρωταρχικό  στόχο,  που  μπορεί  να 

επιτευχθεί εάν οι κοινωνικές, τεχνικές και οικονομικές διαστάσεις του συστήματος 

βελτιστοποιηθούν και εάν αυτές δομηθούν γύρω από αυτόνομες ομάδες εργασίας.7,8 

Η  σκέψη  αυτή  ολοκληρώνεται  το  2001  από  τον  Winter  που  αναφέρει  ότι  «το 
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νοσοκομειακό  πληροφοριακό  σύστημα  (ΝΠΣ)  είναι  το  κοινωνικό-τεχνικό 

υποσύστημα του νοσοκομείου, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες επεξεργασίας 

της  πληροφορίας,  όπως  και τους  σχετικούς  ανθρώπινους  ή  τεχνικούς  παράγοντες 

στους αντίστοιχούς ρόλους επεξεργασίας της πληροφορίας». 9            

 Επίσης,  διάφοροι  ερευνητές  έχουν  προσπαθήσει  να  δώσουν  έναν  ορισμό  για  το 

υπολογιστικά υποβοηθούμενο τμήμα του ΝΠΣ. Οι Degoulet and Fieschi το ορίζουν 

ως «ένα υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο για να διευκολύνει την διαχείριση των 

διοικητικών  και  ιατρικών  πληροφοριών  που  διακινούνται  σε  ένα  νοσοκομείο,  με 

απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. 10

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  ο  ορισμός  του  Prokosch  το  1995  που  αναφέρει  ότι 

«νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα ονομάζεται ένα σύστημα επικοινωνίας για το 

ίδρυμα το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες επεξεργασίας της πληροφορίας αλλά και 

της γνώσης».11 

Τα τελευταία χρόνια η διάκριση της «γνώσης» από την «πληροφορία» έχει περάσει 

από  την  θεωρία  στην  εφαρμογή,  καθώς  μελετητές  που  ασχολούνται  με  την 

μοντελοποίηση  πληροφοριακών  συστημάτων  υποστηρίζουν  πως  για  να  είναι  ένα 

σύστημα  βιώσιμο  και  να  εξασφαλίζεται  η  διαλειτουργικότητά  του  πρέπει  να 

ενσωματώνει  από τον αρχικό σχεδιασμό του αυτόν τον  διαχωρισμό.12 Τα κλινικά 

πληροφοριακά συστήματα αναφέρονται ως ένα προϊόν που προορίζεται για χρήση 

από  τους  γιατρούς  και  που  υποστηρίζουν  λειτουργίες  που  σχετίζονται  με  την 

θεραπεία του ασθενή.13

Σε  αυτό  το  σημείο  κρίνεται  σκόπιμο  να  γίνει  ο  διαχωρισμός  μεταξύ  των  όρων 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας/ Healthcare Information Systems και Νοσοκομειακό 

Πληροφοριακό  Σύστημα/  Hospital Information Systems.  Η  πρώτη  εντύπωση  που 

δημιουργείται είναι ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Όμως, στην ουσία δεν ισχύει 

κάτι  τέτοιο.  Για  την  ακρίβεια,  τα  Νοσοκομειακά  Πληροφοριακά  Συστήματα 

αποτελούν ειδική κατηγορία των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας. Συνεπώς, ο 

όρος ‘Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας’ είναι ευρύτερος και γενικός. Πρόκειται για 

μια αφηρημένη έννοια και αναφέρεται περισσότερο σε μια στρατηγική και όχι σε ένα 

μεμονωμένο  προϊόν  ή  αρχιτεκτονική. Το  κλινικό  πληροφοριακό  σύστημα  και  το 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποτελούν υποσυστήματα του πληροφοριακού 

συστήματος του νοσοκομείου. 14

 Ο κλάδος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας ασχολείται με 

την συστηματική επεξεργασία δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης στην ιατρική και 
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στην  παροχή  της  περίθαλψης.15 Η  διασυνδεσιμότητα  των  εφαρμογών  και  των 

πληροφοριακών συστημάτων που εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα  υγείας  οδηγεί  στην  διαλειτουργικότητα  μεταξύ  των  πληροφοριακών 

συστημάτων που εφαρμόζονται σε ένα ίδρυμα υγείας και στην άντληση των ιατρικών 

δεδομένων που παράγονται στο συγκεκριμένο ίδρυμα.16

Σύμφωνα  με  τον  Engelbrecht,  η  διαλειτουργικότητα,  που  προσφέρουν  τα 

Ολοκληρωμένα  Πληροφοριακά  Συστήματα  Υγείας,  αφορά  την  δυνατότητα 

πρόσβασης,  χρήσης  και  ανανέωσης  των  δεδομένων  που  διαχειρίζεται  ένα 

πληροφοριακό  σύστημα  από  εξουσιοδοτημένους  χρήστες  άλλων  πληροφοριακών 

συστημάτων.17  Η  διαλειτουργικότητα είναι επίσης σύμφωνα με τον Michael Rozen 

ένα από τα τρία μεγάλα ζητήματα ,τα άλλα δύο είναι τα πρότυπα και η ασφάλεια, που 

πρέπει να επιτευχθούν ώστε να γίνει δυνατή η χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

υγείας σε ευρεία κλίμακα.18 

Από την άλλη, οι αποτυχίες των τεράστιων έργων της πληροφορικής αποδεικνύουν, 

δυστυχώς, καλύτερα από κάθε άλλο, πως δεν υπάρχουν ακόμα ισχυρά θεμελιωμένες 

γνώσεις  σχετικά με όλους του παράγοντες  εκείνους που συντελούν στην επιτυχία 

ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).19

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Μεγάλη Βρετανία το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε 

πριν από χρόνια το Information Strategy for the Modern NHS 1998-2005 στο οποίο 

αναφέρεται  πως  «το  στρατηγικό  όραμα  για  τον  χώρο  της  υγείας  βασίζεται  στον 

ευρύτερο και άνευ-συναρμογής διαμοιρασμό ασθενοκεντρικών δεδομένων ανάμεσα 

σε υγειονομικούς οργανισμούς περίθαλψης, το οποίο θα υλοποιείται μέσα από την 

εδραίωση ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας που θα 

υποστηρίζει την δημιουργία Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας για κάθε πολίτη.» 

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με 

την Κοινωνία της Πληροφορικής, εταιρίες Συμβούλων Πληροφορικής και  εταιρίες 

ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων  Υγείας,  ανήγγειλαν  το  2005 την  έναρξη 

υλοποίησης  ενός  οριζόντιου  έργου  σε  εθνικό  επίπεδο  με  τίτλο  «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας».1

Στην  ελληνική  βιβλιογραφία  σε  μία  μελέτη  που  εκπονήθηκε  από  την  «01-

Πληροφορική Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας το 1998, αναφέρεται ότι 

τα πληροφοριακά υποσυστήματα που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα νοσοκομείου (Ο.Π.Ν.Σ.) διακρίνονται στα ακόλουθα υποσυστήματα: Α. Το 
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διαχειριστικό / οικονομικό, Β. Το ιατρικό,  Γ. Το εργαστηριακό,  Δ. Πληροφοριακό 

Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ).

Όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  (σχήμα  1.1),  ένα  ΠΣΥ  περιλαμβάνει  ολοκληρωμένα 

συστήματα,  τα  οποία  ικανοποιούν  συγκεκριμένο  φάσμα  απαιτήσεων.  Αυτά  είναι, 

εκτός  από  τα  Hospital Information Systems,  τα  Συστήματα  Τηλε-ιατρικής 

(Telemedicine Systems),  τα  Συστήματα  Ανάκτησης  Ιατρικών  Πληροφοριών από 

πλούσιες  βιβλιογραφικές  πηγές  (Medical Bibliographic Retrieval Systems),  τα 

Συστήματα  Εκπαίδευσης  και  Μόρφωσης (Computer-based Medical Training 

Systems).

Σχήμα 1-1: Παράδειγμα ταξινόμησης για τα πληροφοριακά συστήματα υγείας (Πηγή: Hasselbring Wilhelm. February 1999. On 

Defining Computer Science Terminology. Communications of the ACM, volume 42, No. 2, pp 88- 91).

Η ταξινόμηση αυτή του Hassebring δεν είναι μοναδική. Ο Zviran το 1990 διαχωρίζει 

τις  εφαρμογές  ενός  Π.Σ.Ν.  σε  4  υπο-ομάδες  εφαρμογών  που  σύμφωνα  με  αυτόν 

καλύπτουν  όλες  τις  απαιτήσεις  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  νοσοκομείου 

(σχήμα 1.2). Αυτές είναι η Διοίκηση (Λογιστικά, χρηματοοικονομικά, εξοπλισμός, 

αποθήκες, γενική διοίκηση), η Διαχείριση Ασθενών (Εισαγωγές, Ιατρικός φάκελος, 

Κλινικές  εφαρμογές,  Παρακολούθηση),  η  Διαχείριση  Υπηρεσιών  (Εργαστηριακές 

εφαρμογές, Χειρουργεία, Τράπεζα αίματος, Φαρμακείο, Ραδιολογία) και οι Ιατρικές 

Εφαρμογές (Υποστηρικτικές διαγνώσεις, Ιατρικές Αναφορές, Ιατρική έρευνα).20
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Σχήμα 1-2:  Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου σύμφωνα με τον Zviran 1990 (Πηγή: Smith, J. (2000)  Health management 

Information Systems. A Handbook for decision makers, Open University Press, Buckingham, Philadelphia.)

O  Smith  (2000)  αναφέρει  πως,  στις  μέρες  μας  η  παραδοσιακή  έννοια  του 

νοσοκομείου  έχει  διευρυνθεί  σε  αυτό  που  ονομάζει,  οργανισμούς  εντατικής 

φροντίδας  (acute  health  care  organizations).21 Τα  πληροφοριακά  συστήματα  που 

αναπτύσσονται για τους οργανισμούς αυτούς έχουν πολλά κοινά με τα πληροφοριακά 

συστήματα που αναπτύσσονται για ξενοδοχεία ή αεροπορικές εταιρίες, με την έννοια 

ότι  έχουν  ένα  κεντρικό  κατάλογο  στον  οποίο  αναφέρονται  οι  περισσότερες 

εφαρμογές. Στην περίπτωση των νοσοκομείων, ο κατάλογος αυτός είναι ο κατάλογος 

των ασθενών. 

Ο  Smith  κατατάσσει  τις  εφαρμογές  των  πληροφοριακών  συστημάτων  που 

χρησιμοποιούνται στους «οργανισμούς εντατικής φροντίδας» σε 4 κατηγορίες (σχήμα 

1-3) και εξετάζει τα πληροφοριακά συστήματα σαν εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

για  την  διαχείριση των λειτουργιών σε  έναν οργανισμό (management  information 
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systems).  Υπό αυτή την οπτική μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα υποσυστήματα 

του ΠΣΝ ανάλογα με τις διαχειριστικές λειτουργίες που υποστηρίζουν.

Σχήμα 1-3: Πληροφοριακά Συστήματα για Οργανισμούς Εντατικής Φροντίδας σύμφωνα με τον Smith (Πηγή: Smith, J. (2000) 

Health management Information Systems. A Handbook for decision makers, Open University Press, Buckingham, Philadelphia.)

Έτσι  για  ένα  πληροφοριακό  σύστημα  νοσοκομείου,  έχουμε  την  Διαχείριση 

Λειτουργιών Νοσοκομείου,  την Διαχείριση Οικονομικών και Ανθρώπινων Πόρων, 

την Ιατρική και διοικητική διαχείριση ασθενών, την Διαχείριση αποθηκών και την 

Διαχείριση πόρων.

Στην συνέχεια  στο  σχήμα  (1-4) παρουσιάζεται  η  συγκεντρωτική  επισκόπηση των 

διάφορων δομών των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων. Παρατηρούμε 

ότι επικρατεί ασυμφωνία όσον αφορά το καταλληλότερο μοντέλο για την περιγραφή 

ενός πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου. Ο Α. Βαγγελάτος υποστηρίζει ότι το 

ενδιαφέρον δεν πρέπει να εστιάζεται τόσο στο διαχωρισμό και την ονοματολογία των 

υποσυστημάτων όσο στην πληρότητα όλων των υποστηρικτικών εφαρμογών για την 

καλύτερη  δυνατή  λειτουργία  του  νοσοκομείου.  Ωστόσο,  στον  αντίποδα, 

υποστηρίζεται ότι η συστηματική ταξινόμηση και η χρήση ακριβούς ορολογίας είναι 

πολύ  σημαντικά  βήματα  στην  επίλυση  προβλημάτων  που  προέρχονται  από  την 

σύγχυση και την ασάφεια στον τομέα αυτό. 19 

Τέλος, όπως και να περιγράφεται το μοντέλο του πληροφοριακού συστήματος του 

νοσοκομείου, oι κύριοι στόχοι ενός ΝΣΠ ομαδοποιούνται ως εξής:

• Κατηγορία Α: Η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών

                                                                    13



• Κατηγορία Β: Η βελτίωση της διαχείρισης του νοσοκομείου

•  Κατηγορία  Γ:  Η βελτίωση του  ρόλου του  νοσοκομείου  στο  ευρύτερο  σύστημα 

υγείας.22

Για την επίτευξη των παραπάνω το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου πρέπει 

να παρέχει υψηλής ποιότητας επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα του νοσοκομείου, 

καθώς και ανάμεσα στο νοσοκομείο και το εξωτερικό του περιβάλλον.11
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Σχήμα 1-4:  Συγκεντρωτική  επισκόπηση των διάφορων δομών των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων.(Πηγή:  Π. 

Χατζόγλου, Αντ. Τζαμπάζη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προτύπου Πληροφοριακού Συστήματος για την Διαχείριση Φαρμάκων 

σε Δημόσιο Νοσοκομείο)
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◙ Κεφάλαιο 2: AIMS

2.1. Εισαγωγή.

Το  αναισθησιολογικό  τμήμα  παρέχει  απαραίτητες  και  αναγκαίες  υπηρεσίες  στην 

σύγχρονη κλινική φροντίδα υγείας. Οι αναισθησιολόγοι είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για 

την  διατήρηση της  ασφάλειας των ασθενών κατά την διάρκεια των χειρουργικών 

επεμβάσεων  μεριμνώντας  για  την  ύπνωση,  την  αναλγησία,  την  μυοχάλαση,  τον 

αερισμό,  την  αιμοδυναμική  σταθερότητα  και  την  διατήρηση  της  φυσιολογικής 

λειτουργίας όλων των συστημάτων του οργανισμού των ασθενών αλλά και για το 

πρόγραμμα του χειρουργείου και την κατάλληλη διάθεση του προσωπικού και των 

υλικών.  

Τα  καθήκοντά  τους  απαιτούν   την  συλλογή,  τον  συνδυασμό και  την  ερμηνεία 

δεδομένων,  πληροφοριών  και  γνώσεων  από  έναν  σύνθετο  χώρο  κλινικών 

πληροφοριών όπως είναι ενδεικτικά ο ασθενής, το μικροβιολογικό εργαστήριο,  τα 

χειρουργικά τμήματα και το προσωπικό του αναισθησιολογικού τμήματος.23

Συγκεκριμένα, για να διεξαχθεί με ασφάλεια μια χειρουργική επέμβαση θα πρέπει ο 

ασθενής  να  εκτιμηθεί  από  τον  χειρουργό,  τον  αναισθησιολόγο  και  πιθανόν,  εάν 

χρειάζεται,  και  από  άλλον  ειδικό  ιατρό,  να  πραγματοποιήσει  τις  εργαστηριακές 

εξετάσεις που του παρήγγειλαν οι ιατροί του και να προγραμματιστεί η χειρουργική 

του επέμβαση σε μία χειρουργική αίθουσα. Στην χειρουργική αίθουσα στην οποία θα 

προγραμματιστεί η χειρουργική επέμβαση του ασθενή θα πρέπει να εξασφαλιστεί, 

πριν  την  άφιξη  του  ασθενή  στην  αίθουσα,  ο  εξοπλισμός,  οι  συνθήκες  και  τα 

ιατροφαρμακευτικά υλικά που απαιτούνται για την επέμβαση. Ο ασθενής την ημέρα 

του χειρουργείου του, θα επανεκτιμηθεί από τους ιατρούς, θα ολοκληρώσει τυχόν 

συμπληρωματικές κλινικές εξετάσεις ή προεγχειρητικές διαδικασίες που απαιτούνται, 

θα  δώσει  την  συγκατάθεσή  του  για  την  χειρουργική  επέμβαση  στην  οποία  θα 

υποβληθεί και θα εισαχθεί στην χειρουργική αίθουσα.

Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να γνωρίζει τόσο τις σχετικές με τον ασθενή και με την 

πάθηση του ιατρικές πληροφορίες, όσο και το σχέδιο της χειρουργικής επέμβασης 

του ασθενή και τις προτιμήσεις του ασθενή για το είδος της αναισθησίας του και την 
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μετεγχειρητική  διαχείριση  του  πόνου  του.  Η  απόκτηση  των  πληροφοριών  αυτών 

προϋποθέτει την πρόσβαση του αναισθησιολόγου σε ποικίλες πηγές δεδομένων.24

Ωστόσο  στα  σύγχρονα  νοσοκομεία  η  συλλογή  και  η  ανάλυση  των  πληροφοριών 

δυσχεραίνεται από την ετερογενή φύση του χώρου των κλινικών πληροφοριών. Η 

ιατρική φροντίδα του ασθενή πραγματοποιείται σε ποικίλα κλινικά τμήματα, καθένα 

από τα οποία επικεντρώνεται  σε διαφορετικές  προσεγγίσεις  του περιστατικού.  Τα 

κλινικά τμήματα αποθηκεύουν τα δεδομένα των ασθενών σε ποικίλες μορφές οπότε 

όταν επιχειρείται ο συνδυασμός των πληροφοριών τους παρουσιάζονται δυσκολίες 

λόγω μη συμβατών μέσων επικοινωνίας όπως είναι οι χειρόγραφοι «φάκελοι» των 

ασθενών,  τα  μηνύματα  φαξ,  η  προφορική  επικοινωνία  και  τα  διαφορετικά 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται.

Επιπρόσθετα,  η  πολυπλοκότητα  της  ιατρικής  αιτιολογίας  των  παθολογικών 

καταστάσεων υγείας των ασθενών οδήγησε σε μια κατάσταση όπου οι ιατροί που 

καλούνται  να  λάβουν  αποφάσεις  πρέπει  να  συλλογιστούν  και  να  μελετήσουν 

μεγάλους  όγκους  πληροφοριών  που  πιθανόν  να  είναι  αβέβαιοι  ή  αντικρουόμενοι 

μεταξύ  τους.  Στην  περίπτωση  μάλιστα  επείγοντος  περιστατικού  ισχύουν  χρονικοί 

περιορισμοί  στην λήψη των  αποφάσεων τους  που  απαιτούν  την  συντόμευση των 

καναλιών απόφασης.23

Επίσης,  κατά  την  διάρκεια  της  χειρουργικής  επέμβασης  είναι  απαραίτητο  να 

καταγράφονται  όλα  τα  ιατρικά  δεδομένα  της  κατάστασης  υγείας  του  ασθενή,  τα 

φάρμακα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν και τα βήματα της διαδικασίας της 

χειρουργικής επέμβασης που ακολουθήθηκαν. Τα παραπάνω διεγχειρητικά δεδομένα 

θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και επανεκτίσημα κατά την μετεγχειρητική 

περίοδο  ανάρρωσης  και  διαχείρισης  του  πόνου  του  ασθενή.  Η  μετεγχειρητική 

διαχείριση  του  πόνου  του  ασθενή  ολοκληρώνει  την  φροντίδα  που  παρέχει  το 

αναισθησιολογικό τμήμα στον ασθενή.

Συμπερασματικά, η αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών είναι μια κρίσιμη 

πτυχή της κλινικής φροντίδας των ασθενών. 

Κρίνεται απαραίτητο,  λοιπόν, ένα περιεγχειρητικό πληροφοριακό σύστημα που θα 

επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα βήματα της χειρουργικής διαδικασίας 

και στον διεγχειρητικό αναισθησιολογικό ηλεκτρονικό «φάκελο» του ασθενή, που θα 

είναι εύχρηστο και που θα επιτρέπει στον ιατρό να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 

του ώστε να λάβει τις κατάλληλες ιατρικές αποφάσεις για το περιστατικό του.24
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2.2. Διεγχειρητικά και Περιεγχειρητικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  πολλά  περιεγχειρητικά  πληροφοριακά  συστήματα 

αναπτύχθηκαν  από  τις  προσπάθειες  εξοικειωμένων  με  την  τεχνολογία  της 

πληροφορικής  αναισθησιολόγων  και  επικεντρώθηκαν  στην  συγκρότηση  του 

διεγχειρητικού αναισθησιολογικού φάκελου.  Τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν την 

δεκαετία  του  1980  για  να  χρησιμοποιήσουν  τα  εξερχόμενα  δεδομένα  από  τα 

μηχανήματα αναισθησίας και από τις συσκευές που παρακολουθούσαν τις ζωτικές 

λειτουργίες  των  οργανισμών  των  ασθενών.  Ωστόσο  το  υψηλό  κόστος  του 

ηλεκτρονικού φακέλου απαγόρευε την υιοθέτησή του.25

Το αναισθησιολογικό τμήμα του πανεπιστημίου του Duke πρώτο ασχολήθηκε με την 

ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  των  πληροφοριακών  συστημάτων,  χρησιμοποιώντας 

συσκευές παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών,  με στόχο την 

συγκρότηση και την διατήρηση του αναισθησιολογικού φακέλου των ασθενών του. 

Εγκατέστησε  τον  αντίστοιχο  εξοπλισμό,  το  1980,  σε  δέκα  χειρουργικές  αίθουσες 

αλλά σύντομα, το 1983, τον εγκατέλειψε.26

Με  την  ανάπτυξη  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  γραφείου  (PC)  η  ικανότητα 

πειραματισμού  με  νέες  γλώσσες  προγραμματισμού,  λειτουργικά  συστήματα  και 

τερματικούς σταθμούς του χρήστη οδήγησε στα συστήματα διατήρησης των φακέλων 

αναισθησίας  (ΑRK,  Anesthesia Record Keepers).  Τα  συστήματα  αυτά  επέτρεψαν 

στους  αναισθησιολόγους  να  καταχωρούν  αυτόματα  τα  δεδομένα  αναισθησίας  και 

φυσιολογίας του οργανισμού του ασθενή και να εισάγουν παράλληλα δια χειρός τις 

παρατηρήσεις τους όπως για παράδειγμα την αντίδραση του οργανισμού του ασθενή 

στην αναισθησία, τα φάρμακα που χορηγούνται στον ασθενή και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται διεγχειρητικά. 

Τα συστήματα αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αργότερα από συστήματα 

που  επέτρεπαν  την  διαχείριση  μεγαλύτερου  τμήματος  της  περιεγχειρητικής 

διαδικασίας  και  προσέφεραν  την  ικανότητα  καταγραφής  επιπλέον  των 

προεγχειρητικών και των μετεγχειρητικών δεδομένων. Ήταν μια πρόκληση για τους 

προμηθευτές  των  συστημάτων  αυτών  να  παρέχουν  λειτουργικότητα  και  να 

επιτρέπουν  στους  τερματικούς  σταθμούς  του  χρήστη  την  εύκολη  εισαγωγή 

δεδομένων σε γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Άλλα  συστήματα έμειναν  πιστά  στην  χειρόγραφη καταχώρηση πληροφοριών  ενώ 

άλλα  προχώρησαν  στην  αυτόματη  καταγραφή  τους  στο  δίκτυο  και  άρχισαν  να 
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γίνονται  τμήμα  των  κλινικών  πληροφοριακών  συστημάτων  που  χρησιμοποιούνται 

στην ολοκληρωμένη κλινική φροντίδα υγείας. 

Οι  αναισθησιολόγοι  με  την  πάροδο του χρόνου ανέλαβαν ευρύτερο κλινικό ρόλο 

στην  φροντίδα  υγείας  με  υπευθυνότητες  τόσο  στην  εισαγωγή  των  ασθενών  στην 

αναισθησία όσο και στην εντατική θεραπεία των ασθενών, στην διαχείριση του πόνου 

τους και στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Η διεύρυνση του ρόλου 

τους  απαίτησε  από  το  πληροφοριακό  σύστημα  που  χρησιμοποιούν  να  είναι 

αποτελεσματικά  ολοκληρωμένο  μέσα  στο  ευρύτερο  πληροφοριακό  σύστημα  των 

υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου. Το τελευταίο περιλαμβάνει κλινικά δεδομένα, 

όπως είναι τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τα ιατρικά ιστορικά των ασθενών και οι 

ιατρικές εξετάσεις τους.

Συμπεραίνουμε  από  τα  παραπάνω  ότι  το  αρχικό  διεγχειρητικό  πληροφοριακό 

σύστημα  διατήρησης  του  αναισθησιολογικού  φακέλου  της  δεκαετίας  του  1980 

διευρύνθηκε πολύ και  το τελικό προϊόν του  είναι το περιεγχειρητικό πληροφοριακό  

σύστημα του αναισθησιολογικού τμήματος AIMS.27

Τα  πληροφοριακά  συστήματα  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα,  AIMS (Anesthesia 

Information Management Systems), είναι εγκατεστημένα σε λιγότερα από το 3% των 

νοσοκομείων των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η αξία τους είναι εμφανής όσον αφορά 

την  διασφάλιση ευανάγνωστων των κλινικών πληροφοριών,  την άμεση πρόσβαση 

του προσωπικού του αναισθησιολογικού τμήματος στον ιατρικό φάκελο του ασθενή 

και την συμβολή τους στην ιατρική έρευνα και την ιατρική πρακτική εξάσκηση.  

Σύμφωνα  με  την  αναφορά  «Υπερβαίνοντας  το  Χάσμα  της  Ποιότητας»  των 

Ινστιτούτων της Ιατρικής, η αυτοματοποιημένη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων 

διευκολύνει πολλούς τύπους ιατρικών ερευνών και προάγει την εξαγωγή κλινικών 

αποτελεσμάτων  σχετικά  με  τις  εφαρμοζόμενες  εναλλακτικές  θεραπευτικές 

προσεγγίσεις,  με  την  αναγνώριση  των  καλύτερων  ιατρικών  πρακτικών,  με  την 

εκτίμηση  των  αποτελεσμάτων  των  διαφορετικών  οικονομικών  μεθόδων  και  της 

διαφορετικής οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ένα  από  τα  σημαντικότερα  ωστόσο  εμπόδια  στην  υιοθέτηση  των  AIMS είναι  η 

πολυπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ενός τέτοιου 

λογισμικού προϊόντος. Είναι σύνηθες η διαδικασία εγκατάστασης να υπερβαίνει το 

ένα ημερολογιακό έτος, γεγονός που επωμίζεται ως ευθύνη τόσο ο προμηθευτής του 

συστήματος  όσο  και  οι  πελάτες  του.  Το  αποτέλεσμα  είναι  η  καθυστέρηση  ή  η 

εμπόδιση της υιοθέτησης της τεχνολογίας ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος.28

                                                                    19



2.3.  Τεχνικές Εκτιμήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος AIMS.

Η εφαρμογή του περιεγχειρητικού πληροφοριακού συστήματος AIMS απαιτεί από το 

ίδρυμα  υγείας  στο  οποίο  θα  εφαρμοστεί  την  κατανόηση  των  απαραίτητων 

συστατικών της τεχνικής αρχιτεκτονικής του AIMS και την μελέτη των επιλογών που 

διαθέτει το ίδρυμα υγείας. Η βιβλιογραφία της Τεχνολογίας της Πληροφορικής (ΙΤ, 

Information Technology) μας προσφέρει πλούσιες περιγραφές της αρχιτεκτονικής IT 

ωστόσο  τα  ιδιαίτερα  εργονομικά,  κλινικά  και  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  του 

περιεγχειρητικού χώρου μας δεσμεύουν να συζητήσουμε ειδικότερα τα θέματα αυτά 

και  πιο  συγκεκριμένα  να  αναφερθούμε  στην τοπική  ή  κεντρική  αποθήκευση  των 

δεδομένων  στο  σύστημα,  στα  συστήματα  διαχείρισης  βάσης  δεδομένων,  στο 

λογισμικό,  στην  δικτύωση,  και  στις  συσκευές  διασυνδετικής  διάταξης  των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.27

2.3.1 Τοπική ή Κεντρική Αποθήκευση Δεδομένων.

Όταν  οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  (PC)  είχαν  μόλις  πρωτοεμφανιστεί,  οι 

καλωδιώσεις και τα πρωτόκολλα της μεταξύ τους σύνδεσης δεν είχαν καθοριστεί με 

σαφήνεια και η σύνδεσή μεταξύ τους ήταν πολυδάπανη. Με την πάροδο του χρόνου η 

σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ηλεκτρονικό υπολογιστή,  που καλείται τοπικό 

δίκτυο  (LAN,  Local Area Network),  έγινε  ευρεία  και  εφαρμόστηκε  και  στο 

αναισθησιολογικό  τμήμα  όπου  όμως  τέθηκε  υπό  αμφισβήτηση  η  αξιοπιστία  της. 

Συγκεκριμένα,  κάθε φορά που το τοπικό δίκτυο δυσλειτουργούσε,  λόγω λαθών που  

λάμβαναν  χώρα  ή  λόγω  προγραμματισμένων  διακοπών  του  για  αναβάθμιση  ή  

επιδιόρθωση, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του δικτύου πληττόταν. 

● Μερικά πληροφοριακά συστήματα είχαν σχεδιαστεί όσον αφορά την αποθήκευση 

των  δεδομένων  με  εξάρτηση  στο  τοπικό  δίκτυο.  Στην  περίπτωση  αυτή  όλα  τα 

δεδομένα  που  εισάγονται  ή  συγκεντρώνονται  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα 

αποθηκεύονται  τοπικά  σε  έναν  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  από  όπου  μπορούν  να 

επανακτηθούν.

 Η απώλεια  της  σύνδεσης  του τοπικού δικτύου  δεν  αποτρέπει  την λειτουργία  της 

διατήρησης του αναισθησιολογικού φακέλου. Όταν και αν η σύνδεση του δικτύου γίνει 
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εφικτή τότε δεδομένα προωθούνται σε έναν κεντρικό υπολογιστή για αποθήκευση. Η 

τοπική  αποθήκευση  των  δεδομένων  προτιμάται  επομένως  όταν  το  δίκτυο  του 

νοσοκομείου και του χειρουργείου είναι αναξιόπιστο. 

Ωστόσο η τοπική αποθήκευση των δεδομένων έχει τον περιορισμό ότι  επιτρέπει την 

πρόσβαση σε ένα αρχείο δεδομένων σε έναν μόνο χρήστη, σε μια δεδομένη στιγμή. Το 

αρχείο είναι ουσιαστικά δηλαδή «κλειδωμένο» για τους άλλους χρήστες του δικτύου 

την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Επίσης, στην τοπική αποθήκευση των δεδομένων  ένα σημαντικό λάθος στον τοπικό 

τερματικό σταθμό κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας αφού οι τρέχουσες πληροφορίες  

των  ασθενών  είναι  αποθηκεμένες  εκεί.  Ειδικότερα,  ένας  τοπικός  ηλεκτρονικός 

υπολογιστής μπορεί να καταστραφεί από ένα λάθος στο λειτουργικό σύστημα ή σε 

εφαρμογή  του  λογισμικού  του  (software),  ή  από  κάποια  αποτυχία  των  υλικών 

(hardware)  του  θέτοντας  σε  κίνδυνο  την  τοπική  αποθήκευση  δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, η τοπική αποθήκευση των δεδομένων  ελαχιστοποιεί  τον αριθμό των 

διαθέσιμων,  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα,  πηγών  πληροφοριών.  Για  την  ακρίβεια, 

εργαστηριακά  αποτελέσματα,  αναβαθμίσεις  στον  λειτουργικό  σχεδιασμό  των 

πληροφοριών,  ηλεκτροκαρδιογραφήματα  δώδεκα  απαγωγών  και  άλλα  κλινικά 

στοιχεία που διατίθενται σε άλλα συστήματα δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα κατά την 

εργασία μας στο τοπικό δίκτυο. 

Τέλος,  η  αρχιτεκτονική  της  αποθήκευσης  των  δεδομένων  στο  τοπικό  δίκτυο 

ενθαρρύνει τους υπεύθυνους των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων να προχωρούν 

σε  αναβάθμιση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  κάθε  φορά  που  διαμορφώνονται  

αλλαγές στους  καταλόγους  για  παράδειγμα  των  φαρμάκων,  στους  διαθέσιμους 

εκτυπωτές,  στα  πρότυπα  τεκμηρίωσης  και  στις  ρυθμίσεις  των  προεπιλογών  στο 

δίκτυο.

● Άλλα πληροφοριακά συστήματα επικεντρώνονται σε ένα περιβάλλον αποθήκευσης 

δεδομένων  σε  κεντρικό  δίκτυο.  Τα  δεδομένα,  στην  αρχιτεκτονική  αυτή, 

αποθηκεύονται σε μια κεντρική αποθήκη δεδομένων που είναι κοινή στην χρήση της 

για  όλους  τους  τοπικούς  τερματικούς  σταθμούς.  Ο  υπολογιστής  του 

αναισθησιολογικού  τμήματος  λοιπόν,  χρησιμοποιώντας  υψηλή  ταχύτητα  και 

αξιόπιστα τοπικά δίκτυα, μπορεί να αποθηκεύει και να επανακτά πληροφορίες από 

αυτή την κεντρική τοποθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κεντρική αποθήκευση 

των  δεδομένων,  σε  περίπτωση  αποτυχίας  της  λειτουργίας  ενός  ηλεκτρονικού  

υπολογιστή δεν χάνονται τα δεδομένα του, όπως συμβαίνει στο τοπικό δίκτυο.
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Σημαντική δυνατότητα που μας παρέχει το κεντρικό δίκτυο είναι ότι κάθε τοπικός 

ηλεκτρονικός  υπολογιστής  έχει  πρόσβαση  στις  συγκεντρωμένες  πληροφορίες  των 

κεντρικών  υπολογιστών οπότε  μας  καθίσταται  εφικτό  να  γνωρίζουμε  άμεσα  τα 

εργαστηριακά  για  παράδειγμα  αποτελέσματα  που  εξάγονται  από  τους  αναλυτές 

αερίων  αίματος,  το  τρέχον  ενεργό  πρόγραμμα  του  χειρουργείου  καθώς  και  τις 

ενημερωμένες εκθέσεις και υπαγορεύσεις του αναισθησιολογικού τμήματος και του 

νοσοκομείου. 

Επίσης το κεντρικό δίκτυο δίνει την δυνατότητα και σε άλλα άτομα του υγειονομικού 

προσωπικού όπως στο προσωπικό της ανάνηψης, της μονάδας εντατικής θεραπείας 

και  του τμήματος  αντιμετώπισης πόνου να έχουν  πρόσβαση στις  πληροφορίες  του 

χρονικά  παράλληλα  με  την  χρήση  του  ηλεκτρονικού  φάκελου των  ασθενών  στο 

αναισθησιολογικό τμήμα από τους αναισθησιολόγους.

Το  κεντρικό  δίκτυο  υποστηρίζει,  ακόμα,  μηχανισμούς  επικοινωνίας όπως  είναι  η 

στιγμιαία αποστολή μηνυμάτων από μία χειρουργική αίθουσα που λειτουργεί στην 

άλλη και η αλφανουμερική σελιδοποίηση μεταξύ των προμηθευτών . 

Παρατηρούμε επομένως ότι  η αρχιτεκτονική του κεντρικού δικτύου επιτρέπει στο 

πληροφοριακό  σύστημα  AIMS να  διαχειριστεί  την  πολυπλοκότητα  και  τον 

καταμερισμό των κλινικών ευθυνών των αναισθησιολόγων.

Τέλος,  έχουμε να σημειώσουμε ότι  στο κεντρικό δίκτυο  οι  αλλαγές διαμόρφωσης 

εφαρμόζονται  σε  έναν  μόνο  κεντρικό  υπολογιστή και  όχι  σε  πολυάριθμους 

μεμονωμένους τερματικούς σταθμούς όπως συμβαίνει στο τοπικό δίκτυο.27

2.3.2. Συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων.

Ένα  σύστημα  διαχείρισης  δεδομένων  (DMS,  Data  Management  Systems) 

χρησιμοποιείται στα ιδρύματα υγείας για να αποθηκεύει τις κλινικές πληροφορίες του 

ασθενή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αυτό το σύστημα διαχείρισης δεδομένων 

μπορεί  να σχεδιαστεί  για  να τεθεί  σε  εφαρμογή σε τοπικό ή σε  κεντρικό δίκτυο. 

Ανεξαρτήτως  ωστόσο  της  τοποθεσίας  αποθήκευσης  των  δεδομένων  υπάρχουν 

αρκετοί  τύποι  συστημάτων  διαχείρισης  δεδομένων.  Εννοιολογικά  μπορούν  να 

κατηγοριοποιηθούν  στα  επίπεδα  αρχεία  (flat file),  στα  συγκεκριμένα  περίθαλψης 

(healthcare-specific),  στα σχεσιακά (relational) και στα αντικειμενοστρεφή (object-

oriented).
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●  Τα  συστήματα  διαχείρισης  δεδομένων  επίπεδου  αρχείου χρησιμοποιήθηκαν 

ευρεία  την  δεκαετία  του  1980,  πριν  από  την  γρήγορη  εξάπλωση  των  σχεσιακών 

συστημάτων  διαχείρισης  δεδομένων,  και  βασίζονται  σε  τεχνολογία  απλής 

αποθήκευσης αρχείων.  Για την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος απαιτείται  

ιδιόκτητο λογισμικό, συγκεκριμένο δηλαδή για κάθε προμηθευτή, οπότε δεν δύναται 

να χρησιμοποιήσουμε τα τυποποιημένα εργαλεία που διαθέτουμε για τον σκοπό αυτό. 

Η πρόσβαση στα δεδομένα θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε στις υποβολές των 

εκθέσεών  μας  καθώς  και  στην αποθήκευση και  στην  ανάπτυξη  των δεδομένων. 

Επίσης,  ο  ρυθμός  προόδου του προμηθευτή αναμένεται  να επιβραδυνθεί  από την 

ανάγκη να εκπαιδευτούν οι υπεύθυνοι για την αποθήκευση και την ανάπτυξη των 

δεδομένων σε αυτό το ιδιόκτητο λογισμικό. Η δυνατότητα οπότε του νοσοκομείου 

υποβολής των εκθέσεων του θα περιοριστεί.

● Από  τα  συγκεκριμένα περίθαλψης  συστήματα διαχείρισης δεδομένων τα πιο 

εξέχοντα είναι τα «Παρωτίτιδα» (ΜUMPS) που σχεδιάστηκαν για την αποθήκευση 

των  δεδομένων  της  υγειονομικής  περίθαλψης  και  των  σχετικών  εννοιών  και 

περιορίζουν την  ανάλυση των σχετικών με τους ασθενείς  δυνατοτήτων μας και  την  

διεύρυνση των κλινικών εννοιών. Επιπλέον το διοικητικό αυτό λογισμικό διαχείρισης 

δεδομένων  είναι  επικεντρωμένο  στον  χώρο  της  υγείας  και  όχι  στα  κέρδη  όπως 

συμβαίνει σε άλλες βιομηχανίες πληροφοριών που διαθέτουν υψηλή τεχνολογία, με 

παραδείγματα τις  βιομηχανίες πληροφοριών των τραπεζών, του εμπορίου και  των 

αεροπορικών εταιριών.

● Τα σχεσιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων (RDBMS, Relational Database 

Management Systems)  είναι  τα  ευρύτερα χρησιμοποιούμενα συστήματα διαχείρισης 

δεδομένων  στην  βιομηχανία  λογισμικού  και  τα  τρέχοντα  χρησιμοποιούμενα  ως 

πρότυπα  στον  χώρο  της  υγείας.  Επιτρέπουν  στους  υπεύθυνους  ανάπτυξης  του 

λογισμικού να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των 

εννοιών  του  χώρου  υγείας.  Η  Micrοsoft και  η  Oracle προσφέρουν  δύο  εξέχοντα 

πακέτα λογισμικού RDBMS. Υπάρχουν επίσης τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα DB2, 

Informix και Sybase. 

Επειδή  τα  σχεσιακά  συστήματα  χρησιμοποιούνται  στην  βιομηχανία,  η  τεχνολογία 

τους και οι δυνατότητές τους εξελίσσονται πιο γρήγορα από τα συστήματα διαχείρισης 

δεδομένων των επίπεδων αρχείων και των συγκεκριμένων περίθαλψης. Επιπρόσθετα, 

διατίθεται  μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων  που επιτρέπει  στα  νοσοκομεία να έχουν 

πρόσβαση σε δεδομένα, να τα χειρίζονται και να εκθέτουν στοιχεία σχετικά με αυτά. 
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Υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του παραπάνω λογισμικού που έχουν 

τις γνώσεις και την εμπειρία στην χρήση των  RDBMS. Δυστυχώς όμως το κόστος  

που συνδέεται με την χορήγηση της άδειας του λογισμικού αυτού είναι σημαντικό και 

ο  προμηθευτής  του  περιεγχειρητικού  πληροφοριακού  συστήματος  καλείται  να  το 

μεταβιβάσει στον πελάτη του εκτός και εάν το νοσοκομείο έχει επιχειρηματική άδεια.

●  Τα  αντικειμενοστρεφή  συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων είναι τα πιο 

εξελιγμένα  και  η  πιο  πρόσφατη  ανακάλυψη  του  λογισμικού  της  διαχείρισης  των 

δεδομένων.  Ανακαλύφθηκαν  στα  μέσα  του  1990  και  προσέφεραν  γρηγορότερη 

ανταπόκριση  και  μεγαλύτερη  ευκολία  στον  προγραμματισμό  συγκρινόμενα  με  τα 

σχεσιακά συστήματα. Το λογισμικό τους επέτρεψε την αποθήκευση των δεδομένων 

και την καλύτερη αντιπροσώπευση των σχέσεων τους.

Αξίζει  τέλος  να σημειωθεί  ότι  όσο η δύναμη της  επεξεργασίας  των υπολογιστών 

βελτιώνεται  και  τα  κόστη  των  υλικών  τους  μειώνονται  τόσο  τα  εργαλεία  των 

σχεσιακών  συστημάτων  βελτιώνονται  και  ορισμένα  από  τα  υποσχόμενα 

αντικειμενοστρεφή  συστήματα  αποδεικνύονται  απαραίτητα.  Δεδομένου  όμως  του 

κόστους  της  επανεκπαίδευσης  και  της  αλλαγής  ξανά  των  βάσεων  δεδομένων  σε 

αντικειμενοστρεφή  συστήματα,  πολλοί  προμηθευτές  παρέμειναν  με  τα  σχεσιακά 

συστήματα.27

2.3.3. Λογισμικό στο σημείο παροχής της κλινικής φροντίδας.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται  στους  χώρους  παροχής  της  αναισθησιολογικής 

κλινικής  φροντίδας  (προεγχειρητικός  χώρος  αναμονής,  χειρουργική  αίθουσα, 

ανάνηψη) μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, στου πελάτη/κεντρικού 

υπολογιστή,  στου  βασισμένου  στο  διαδίκτυο  και  στου  βασισμένου  σε  ασύρματο 

δίκτυο. 

Πριν από την ευρεία χρήση των περιηγητών του διαδικτύου όπως είναι ο  Internet 

Explorer της  Microsoft και ο  Netscape Navigator τα πιο σύγχρονα τότε λογισμικά 

απαίτησαν μια ποικιλία από αρχεία προκειμένου να εγκατασταθούν στους τοπικούς 

τερματικούς σταθμούς. Τα αρχεία αυτά παρείχαν τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που  

θα  έπρεπε  να  συμπεριφέρεται  το  λογισμικό,  να  παρουσιάζει  πληροφορίες  και  να  

αλληλεπιδρά με τον χρήστη. 
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●  Στο  λογισμικό  του πελάτη/κεντρικού  υπολογιστή, η  αρχική  αλληλεπίδραση 

μεταξύ του τερματικού σταθμού (γνωστού ως «πελάτης») και της τοποθεσίας των 

δεδομένων του ασθενή (γνωστής ως «κεντρικός υπολογιστής») είναι η ανταλλαγή 

δεδομένων. Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει στο προσωπικό της τεχνολογίας 

πληροφορικής του νοσοκομείου  μια πρόκληση όσον αφορά την διανομή του και την  

συντήρηση του. Επειδή οι περισσότερες οδηγίες όσον αφορά την συμπεριφορά των 

εφαρμογών  είναι  αποθηκεμένες  τοπικά  σε  αρχεία  των  τερματικών  σταθμών, 

επιβάλλεται να αναβαθμίζονται τα αρχεία αυτά σε όλους τους τοπικούς τερματικούς  

σταθμούς από το προσωπικό της τεχνολογίας πληροφορικής. Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι τα εργαλεία ανάπτυξης του λογισμικού του πελάτη/κεντρικού υπολογιστή είναι 

εξαιρετικά ώριμα και  επιτρέπουν την προηγμένη ανάπτυξη του λογισμικού διαμέσου  

του χρήστη. Σημαντική επίσης πρόοδος σημειώνεται στο λογισμικό όσον αφορά το 

ελεύθερο του λάθους. Τέλος, τα νέα εργαλεία διαχείρισης και αυτοματοποίησης του 

λογισμικού  επιτρέπουν  να  διαβιβάζονται  οι  αναβαθμίσεις  μέσω του  δικτύου  στους  

τερματικούς σταθμούς του πελάτη. 

●  Το  βασισμένο  στο  διαδίκτυο  λογισμικό χρησιμοποιεί  τους  διαδικτυακούς 

περιηγητές  για  την  εκτέλεση  των  λειτουργιών  απεικόνισης  των  πληροφοριών και 

αποθηκεύει τις οδηγίες συμπεριφοράς των εφαρμογών σε μια κεντρική τοποθεσία, 

στον  κεντρικό  υπολογιστή  δικτύου.  Το  παραπάνω  λογισμικό  δεν  διανέμει  τα 

ηλεκτρονικά αρχεία με τις οδηγίες στον εκάστοτε τερματικό σταθμό του τμήματος 

όπου διεξάγεται μέρος της κλινικής φροντίδας του ασθενή, αλλά η πλειοψηφία των 

κλινικών  πληροφοριών  του  ασθενή  εντοπίζονται  στον  κεντρικό  υπολογιστή  του 

δικτύου.  Τα  αρχεία του διαδικτύου που είναι εγκατεστημένα στον τερματικό σταθμό  

του τμήματος στο οποίο παρέχεται  κλινική φροντίδα ερμηνεύουν τις  οδηγίες με την  

βοήθεια  ενός  συγκεκριμένου  κεντρικού  υπολογιστή  δικτύου.  Ο  τερματικός  σταθμός 

αλληλεπιδρά με τον κεντρικό υπολογιστή του δικτύου όχι μόνο για τα δεδομένα αλλά 

και για την προβολή οδηγιών, για την εγκυρότητα τους και την επιχειρησιακή τους 

λογική.  Επίσης,  όταν  ένας  προμηθευτής  προσφέρει  αναβαθμίσεις  λογισμικού,  οι 

αναπροσαρμογές των αρχείων μπορούν να εκτελεστούν σε έναν περιορισμένο αριθμό 

κεντρικών  υπολογιστών  του  διαδικτύου.  Το λογισμικό  του  διαδικτύου  πλεονεκτεί  

έναντι των άλλων ιδίως όταν οι τερματικοί σταθμοί που έχουν πρόσβαση στο σύστημα  

είναι  πολλοί  στον  αριθμό  ή  απροσδιόριστοι  ως  προς  την  τοποθεσία  τους.  Για 

παράδειγμα,  η  πρόσβαση  στο  πρόγραμμα  μιας  χειρουργικής  αίθουσας  από 

εκατοντάδες  γραφεία  χειρουργών  είναι  εφικτή  με  το  λογισμικό  του  διαδικτύου. 
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Δυστυχώς όμως τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης  για το βασισμένο στο διαδίκτυο 

λογισμικό είναι λιγότερο ώριμα από τα αντίστοιχα εργαλεία για το λογισμικό του 

πελάτη/κεντρικού υπολογιστή με αποτέλεσμα να  επιτυγχάνεται μικρότερη ανάπτυξη 

διαμέσου του χρήστη και να είναι λιγότερο περιορισμένο το ελεύθερο του λάθους. Άλλο 

ένα μειονέκτημα είναι οι ασυνέπειες μεταξύ του λογισμικού των διαδικτυακών αρχείων 

και των οδηγιών του κεντρικού υπολογιστή. Αν και οι οδηγίες είναι βασισμένες σε ένα 

σχετιζόμενο  με  τον  προμηθευτή  βιομηχανικό  πρότυπο  γνωστό  ως  Υπερκείμενο 

Πρωτόκολλο Μεταφοράς, HTTP, (Hypertext Transfer Protocol), μερικές προηγμένες 

οδηγίες  και  ικανότητες  μπορούν  να  απαιτήσουν  συγκεκριμένη  έκδοση  αρχείου  ή 

προμηθευτή.  Επιπρόσθετα,  ορισμένοι  διαδικτυακοί  κεντρικοί  υπολογιστές  έχουν 

γεννήσει  ανησυχίες  ασφάλειας  αφού  η  ευκολότερη  πρόσβαση  στην  εκτελούμενη 

εφαρμογή συνδυάζεται με συνακόλουθη αύξηση στον κίνδυνο ασφάλειας. 

Τα πιο πρόσφατα εργαλεία λογισμικού θολώνουν ωστόσο τις γραμμές μεταξύ των 

εφαρμογών του πελάτη/κεντρικού υπολογιστή και  των βασισμένων στο  διαδίκτυο 

εφαρμογών.  Πιο  συγκεκριμένα,  χρησιμοποιούν  τεχνολογίες  που  διατηρούν  την 

κεντρική αποθήκευση των οδηγιών και αντιγράφουν το λογισμικό το οποίο ερμηνεύει 

τις οδηγίες στους τοπικούς τερματικούς σταθμούς εξαλείφοντας έτσι τις εξαρτήσεις 

από τα αρχεία του προμηθευτή και   από την έκδοση.  Η μειωμένη εξάρτηση στα 

αρχεία επιτρέπει πιο εξελιγμένη επιφάνεια χρήστη και μια πιο σύνθετη επιχειρησιακή 

λογική που οργανώνεται  συστηματικά.  Η τεχνολογία της  Microsoft’s Net και  της 

JavaBeans είναι παραδείγματα αυτού του αναδυόμενου τύπου λογισμικού.

●  Τέλος,  κάποια  είδη  λογισμικού  είναι  σχεδιασμένα  για  να  λειτουργούν  σε 

ασύρματες φορητές  συσκευές  που  εμφανίζουν  ιδιαιτερότητες  ως  προς  την 

εργονομία,  την  ταχύτητα  και  το  μέγεθος  οθόνης.  Οι  ευρέως  ποικίλες  επιφάνειες 

εργασίας του χρήστη στους υπολογιστές γραφείου και στα φορητά Palm ή στα Pocket 

PC απαιτούν  τον  σχεδιασμό  του  λογισμικού  αποκλειστικά  για  την  ασύρματη 

συσκευή.

Ένας  συνδυασμός  και  των  τριών  παραπάνω τύπων λογισμικών είναι  πιθανός  και 

μπορεί πραγματικά να βελτιστοποιήσει την ταχύτητα, την χρησιμότητα και το κόστος 

του συστήματος.27

2.3.4. Δίκτυο.
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Όλα τα  σύγχρονα περιεγχειρητικά πληροφοριακά συστήματα εξαρτώνται  από την 

δικτύωσή τους για ένα ή περισσότερα κρίσιμα στοιχεία της λειτουργικότητας τους, 

όπως  είναι  οι  επιφάνειες  εργασίας  των  συσκευών  και  των  πληροφοριακών 

συστημάτων  του  νοσοκομείου,  η  αποθήκευση  των  δεδομένων  του  ασθενή  και  η 

υποβολή εκθέσεων του νοσοκομείου. 

Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν εκτεταμένα δίκτυα υπολογιστών που συνδέουν 

μεταξύ τους απομακρυσμένους υπολογιστές και  επιτρέπουν την επικοινωνία τους. 

Δυστυχώς  όμως  πολλά  νοσοκομεία  που  χτίστηκαν  πριν  το  1990  δεν  διαθέτουν 

δικτυακή πρόσβαση στο χώρο των χειρουργείων αλλά ακόμα και εάν διέθεταν θα 

μπορούσε  το  πληροφοριακό  σύστημα  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  να 

ανταγωνιστεί  άλλους  τερματικούς  σταθμούς  για  την  πρόσβαση  σε  συστήματα 

αρχειοθέτησης,  ακτινολογικών  απεικονίσεων  και  επικοινωνίας  (PACS), και  την 

πρόσβαση σε δεδομένα  που κατέγραψε το νοσηλευτικό προσωπικό και σε δεδομένα 

του προγράμματος των χειρουργείων. 

Παραδοσιακά,  τα  δίκτυα υπολογιστών ήταν με  καλώδια,  απαιτούσαν δηλαδή την 

φυσική σύνδεση μεταξύ του τερματικού σταθμού και του δικτύου των υπολογιστών. 

Πρόσφατα,  τα  ασύρματα  δίκτυα  συνδέουν  τον  τερματικό  σταθμό  με  έναν 

απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή και επιτρέπουν την αποδέσμευση από αυτή την 

φυσική  σύνδεση.  Τα  ασύρματα  δίκτυα  προσφέρουν  μεν  την  δυνατότητα  φορητών 

συσκευών αλλά υστερούν στην αξιοπιστία και στην ταχύτητα. Όταν απαιτείται χρόνος 

και  χρήμα  για  την  κατασκευή  των  συνδέσεων  του  δικτύου  με  καλωδιώσεις,  τα 

ασύρματα  δίκτυα  φαίνονται  ως  ιδιαίτερα  ελκυστικά.  Κατά  τον  σχεδιασμό  του 

περιεγχειρητικού πληροφοριακού συστήματος είναι όμως απαραίτητο να εξακριβωθεί  

ο  αριθμός  των  δικτυακών  συνδέσεων  που  προτείνει  ο  προμηθευτής στο  εκάστοτε 

σημείο  παροχής  κλινικής  φροντίδας  και  εάν  το  ασύρματο  δίκτυο  είναι  μια  

υποστηριζόμενη επιλογή.27

2.3.5. Συσκευές διασυνδετικών διατάξεων Η/Υ.

Ένα  κρίσιμο  στοιχείο  του  περιεγχειρητικού  πληροφοριακού  συστήματος  είναι  η 

δυνατότητα  ενσωμάτωσης  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  (μόνιτορ)  που 
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υπάρχουν στο σημείο παροχής  κλινικής φροντίδας  τόσο των δεδομένων-  οδηγιών 

ρύθμισης  τους  όσο  και  των  δεδομένων  της  φυσιολογικής  ή  μη  λειτουργίας  του 

οργανισμού  των  ασθενών.  Απαιτείται  επίσης  ένας  αποτελεσματικός  τρόπος 

μεταφοράς  των  ψηφιακών  δεδομένων  που  συλλέγονται  από  τις  συσκευές 

παρακολούθησης στο σημείο παροχής κλινικής φροντίδας από το αναισθησιολογικό 

τμήμα, στον χώρο δηλαδή του χειρουργείου,  στην ανάνηψη και στην ΜΕΘ, προς 

στον ηλεκτρονικό κλινικό φάκελο του ασθενή. 

Αξίζει  να αναφέρουμε ότι  πιο συνήθεις  συσκευές διασυνδετικής διάταξης με Η/Υ 

είναι οι συσκευές (μόνιτορ) παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή, 

τα μηχανήματα αναισθησίας, οι αναπνευστήρες, οι αναλυτές αερίων αίματος και οι 

επικουρικές συσκευές παρακολούθησης όπως είναι η συσκευή συνεχούς μέτρησης 

της καρδιακής παροχής. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές διασυνδετικής 

διάταξης με Η/Υ είναι  τα μηχανήματα εξωσωματικής κυκλοφορίας και  οι  αντλίες 

έγχυσης.   

Προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  εξ’  αποστάσεως  οπτική  παρακολούθηση  των 

κυματομορφών  που  απεικονίζονται  στις  συσκευές  παρακολούθησης  των  ζωτικών 

λειτουργιών του ασθενή,  σε πολλές εφαρμογές παρακολούθησης έχουν τοποθετηθεί  

από τους προμηθευτές τους τα  «δίκτυα ελέγχου» τα οποία μεταδίδουν τις εικονιζόμενες  

πληροφορίες  των  ζωτικών  λειτουργιών  των  ασθενών από  τις  συσκευές  

παρακολούθησης σε κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης. Τα δίκτυα αυτά μπορούν 

να  ενσωματώσουν  δηλαδή  τα  δεδομένα  των  συσκευών  παρακολούθησης  στο 

πληροφοριακό σύστημα.  Με την  χρήση ενός  κεντρικού ηλεκτρονικού  υπολογιστή 

στον  οποίο  υπάγονται  οι  συσκευές  των  διασυνδετικών  διατάξεων,  δύναται  να 

αντιγραφούν οι πληροφορίες  μέσω του δικτύου ελέγχου στον κεντρικό υπολογιστή 

της βάσης δεδομένων του περιεγχειρητικού πληροφοριακού συστήματος που είναι η 

πηγή  των  δεδομένων  του  αναισθησιολογικού  φακέλου.  Επειδή  όμως  το  δίκτυο 

ελέγχου  του  κάθε  προμηθευτή  χρησιμοποιεί  ελαφρώς  διαφορετική  γλώσσα 

προγραμματισμού  οφείλουμε  να  διασφαλίσουμε  ότι  ο  κεντρικός  ηλεκτρονικός 

υπολογιστής του περιεγχειρητικού πληροφοριακού συστήματος έχει την δυνατότητα 

ερμηνείας  των  πρωτοκόλλων  και  των  γλωσσών  προγραμματισμού  των  διάφορων 

προμηθευτών. 

Επίσης,  εάν  οι  συσκευές  παρακολούθησης  των  ζωτικών λειτουργιών  προβάλλουν 

δεδομένα  από  άλλες  συσκευές,  όπως  από  το  μηχάνημα  αναισθησίας,  τον 

αναπνευστήρα ή τον αναλυτή αερίων αίματος, το δίκτυο ελέγχου πιθανώς επίσης θα 
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προβάλλει  τα  δεδομένα  αυτά.  Η  σύνδεση  των  επικουρικών  συσκευών  απαιτεί  να  

υπάρχει  κάποιος  τύπος  συσκευής  σύνδεσης σε  κάθε  χειρουργική  αίθουσα  και  ο 

κεντρικός  υπολογιστής  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  αυτού  του  τύπου 

συσκευής. Τα πιο συνήθη εμπορικά σήματα αυτών των τύπων συσκευών σύνδεσης 

είναι η  Unity ID από τα ιατρικά συστήματα της  GE και η  VueLink από τα ιατρικά 

συστήματα της Philips. 

Στην περίπτωση που οι  επικουρικές  συσκευές  δεν καταφέρουν να συνδεθούν στο 

δίκτυο  ελέγχου  οφείλουμε  να  ακολουθήσουμε  διαφορετική  στρατηγική.  Οι 

περισσότερες  συσκευές  διαθέτουν θύρα εξερχόμενων δεδομένων οπότε  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί μία θύρα και πιο συγκεκριμένα η θύρα RS-232 για την σύνδεση της 

ιατρικής συσκευής με έναν επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής αυτός μπορεί να είναι είτε 

ένας τοπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα τρέχει το λογισμικό των συσκευών 

σύνδεσης είτε  εξειδικευμένος εξοπλισμός συσκευών σύνδεσης που θα αποθηκεύει 

τοπικά  τις  πληροφορίες  και  έπειτα  θα  τις  προωθεί  στον  κεντρικό  ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  αποθήκευσης  της  βάσης  δεδομένων.  Εάν  ο  τοπικός  υπολογιστής 

χρησιμοποιείται για να εκτελέσει τις εργασίες της συσκευής σύνδεσης μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί και ως τερματικός σταθμός του περιεγχειρητικού πληροφοριακού 

συστήματος.  Αυτός  ο  τοπικός  μηχανισμός  της  συσκευής  σύνδεσης  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  σε  κάθε  σχεδόν  συσκευή  που  δεν  έχει  την  δυνατότητα  άμεσης 

σύνδεσης  στο  δίκτυο,  όπως  είναι  τα  μηχανήματα  εξωσωματικής  κυκλοφορίας,  οι 

αντλίες  έγχυσης  και  κάποια  μηχανήματα  του  εξοπλισμού  των  εργαστηρίων. 

Επιπλέον, εάν κάποιο δίκτυο ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων δεν δύναται να 

τεθεί σε εφαρμογή για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, μπορεί να συνδεθεί τοπικά η 

αρχική συσκευή παρακολούθησης.

Ο προμηθευτής του περιεγχειρητικού πληροφοριακού συστήματος είναι υπεύθυνος 

για την ανάπτυξη του λογισμικού των συσκευών σύνδεσης που θα μεταφράζει το 

μοναδικό για κάθε συσκευή σύνδεσης πρωτόκολλο επικοινωνίας και τον μηχανισμό 

που διαθέτει για την αποθήκευση δεδομένων.27 

2.4.  Σημασία  του  Αυτοματοποιημένου  Αναισθησιολογικού  Φακέλου  και  των 

AIMS.
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Από τα όσα έχουμε αναφέρει έως τώρα έχει αποκαλυφθεί ξεκάθαρα η σημασία του 

αυτοματοποιημένου  αναισθησιολογικού  φακέλου  και  των  AIMS.  Ωστόσο  θα 

κάνουμε και μία ιδιαίτερη μνεία σχετικά με την σημασία και τον ρόλο τους.

 Τα  πληροφοριακά  συστήματα  AIMS  συλλέγουν,  όπως  αναφέραμε,  σε  ψηφιακή 

μορφή  τις  πληροφορίες  των  ασθενών  με  τους  οποίους  εμπλέκεται  το 

αναισθησιολογικό τμήμα, τόσο διεγχειρητικά όσο και περιεγχειρητικά γενικότερα.29 

Σημαντικό στοιχείο των  AIMS είναι  η αυτόματη διατήρηση του αναισθησιολογικού  

φακέλου  (AAR,  Automated  Anesthesia  Record) που  αφορά  την  συλλογή  των 

πληροφοριών διεγχειρητικά. Η σημασία του AAR έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει 

στους αναισθησιολόγους να καταγράψουν τυχόν τάσεις αντίδρασης του οργανισμού 

του  ασθενή  διεγχειρητικά  καθώς  και  να  ρυθμίσουν  την  μετεγχειρητική  του 

αναλγησία. Οι πληροφορίες που διαθέτει ο αυτοματοποιημένος αναισθησιολογικός 

φάκελος είναι χρήσιμες στην μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενή και ιδιαίτερα καλά 

αξιοποιήσιμες για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ιατροδικαστικής 

χρήσης. Όσον  αφορά  την  ιατροδικαστική  χρήση  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  στα 

δικαστήρια  ο  ιατρικός  φάκελος  του  ασθενή  αναγνωρίζεται  ως  η  βασική  πηγή 

άντλησης πληροφοριών των ιατρικών πράξεων και  οι  δικαστές πιστεύουν τα όσα 

είναι καταγεγραμμένα στον ιατρικό φάκελο παρά τα όσα λέγονται στην δικαστική 

αίθουσα.30

Η λεπτομερής καταγραφή των ιατρικών πράξεων, των χορηγηθέντων φαρμάκων και 

των  ζωτικών  σημείων  του  ασθενή  στον  αναισθησιολογικό  ιατρικό  φάκελο 

επιβάλλεται για τους κάτωθι λόγους. Οι δυσκολίες που αφορούν την αναισθησία ενός 

ασθενή και η κλίμακα  ASA (American Society of Anesthesia)  κατά την οποία τον 

κατατάσσει ο αναισθησιολόγος  δεν περιγράφονται αναλυτικά στον ασθενή από τους  

αναισθησιολόγους από φόβο να μην δυσαρεστήσουν οι  τελευταίοι  τους χειρουργούς  

των  ασθενών  με  τους  οποίους  και  συνεργάζονται.  Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι 

οποιαδήποτε  επιπλοκή   επακολουθήσει  μιας  χειρουργικής  επέμβασης  χρεώνεται 

στους αναισθησιολόγους, γεγονός που ενισχύεται από την άγνοια που επικρατεί στο 

ευρύ κοινό αλλά και στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον πραγματικό ρόλο 

των  αναισθησιολόγων.31   Ένας  πλήρης  και  ακριβής  ιατρικός  αναισθησιολογικός 

φάκελος  σημαίνει  οπότε την  διαφορά μεταξύ της δυνατότητας  και  της  αδυναμίας 

υπεράσπισης των αναισθησιολόγων απέναντι σε κατηγορίες πρόκλησης σωματικών 

βλαβών από ιατρική αμέλεια. 
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Ωστόσο παρά την οποιαδήποτε καλή θέληση των αναισθησιολόγων είναι πρακτικά 

αδύνατο να καταγραφούν χειρόγραφα όλα τα γεγονότα όπως είναι τα ζωτικά σημεία 

του ασθενή και η χορήγηση των φαρμάκων την ακριβή χρονική στιγμή κατά την 

οποία  συμβαίνουν  όπως  και  εξίσου  αδύνατη  είναι  η  καταγραφή  τους  κατά  την 

διάρκεια της εισαγωγής του ασθενή στην αναισθησία, κατά την αντιμετώπιση των 

κρίσιμων για την ζωή του ασθενή καταστάσεων και κατά την αφύπνιση του ασθενή 

αφού οι αναισθησιολόγοι στις φάσεις αυτές μεριμνούν αποκλειστικά για τον ασθενή 

και όχι για την συμπλήρωση του αναισθησιολογικού φακέλου με  τελικό αποτέλεσμα 

ο φάκελος του ασθενή να συμπληρώνεται πρόχειρα.32

Ο  αυτοματοποιημένος  οπότε  φάκελος  συμβαδίζει  με  την  αναπτυσσόμενη 

πολυπλοκότητα  των  φαρμακολογικών  παρεμβάσεων  από  πλευράς  του 

αναισθησιολόγου  και  με  την  συνεχή  παρακολούθηση  των  λειτουργιών  του 

οργανισμού  του  ασθενή  αφού  άρει  τους  χρονικούς  περιορισμούς  καταγραφής  των  

δεδομένων.

Στο  μέλλον,  μάλιστα,  επιδιώκεται  να  συμφωνήσουν  όλοι  οι  κατασκευαστές  του 

λογισμικού του αυτοματοποιημένου αναισθησιολογικού φακέλου σε κάποια διεθνή 

πρότυπα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των συσκευών του ιατρικού εξοπλισμού. Ένα 

πιθανό  πρότυπο  έχει  προταθεί  από  το  αμερικάνικο  ινστιτούτο  ηλεκτρολόγων  και 

ηλεκτρονικών  μηχανικών  και  είναι  το  Ρ1703  Ιατρικό  Λεωφορείο  Πληροφοριών 

(Ρ1703 medical information bus).30

Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  πραγματοποιήθηκε  και  έρευνα  προκειμένου  να 

προσδιοριστεί  εάν  τα  δεδομένα  που  καταγράφονται  χειρόγραφα  στο 

αναισθησιολογικό τμήμα διαφέρουν σημαντικά από τα δεδομένα που καταγράφονται 
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Σχήμα 2.1: Δείγμα Αυτοματοποιημένου αναισθησιολογικού Φακέλου. 33

(Πηγή: Jeffrey M. Feldman, MD, MSE, Medicolegal Aspects of Anesthesia Information Management Systems, Seminars in 

Anesthesia, Perioperative Medicine and Pain, Vol 23, No 2 (June), 2004: pp 86-92)

στον  αυτοματοποιημένο  αναισθησιολογικό  φάκελο  (σχήμα  2-1)  μέσω  των 

πληροφοριακών   συστημάτων  AIMS.  Παρατηρήθηκε  ότι  σε  αντίθεση  με  τον 

αυτοματοποιημένο αναισθησιολογικό φάκελο,  στο χειρόγραφο σύστημα καταγραφής  

δεδομένων σημειώνονται παραλείψεις και λάθη οπότε μπορεί να χαρακτηριστούν τα  

δεδομένα ως ανακριβή.34

Στον αυτοματοποιημένο αναισθησιολογικό φάκελο ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 

ασφάλεια  της  βάσης  των  δεδομένων  του  προκειμένου  να  αποτραπεί  η  μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να διατηρηθεί η πολιτική της εμπιστευτικότητάς του 

απέναντι  στους  ασθενείς.  Κρίνεται  απαραίτητο  λοιπόν  να  υπάρχουν  επαρκείς 

προστατευτικοί μηχανισμοί. 

Επίσης,  από  την  στιγμή  που  ο  αυτοματοποιημένος  αναισθησιολογικός  φάκελος 

χρησιμοποιείται  πλην  των  αναισθησιολόγων  και  ευρύτερα  από  τους  ιατρούς,  το 

νοσηλευτικό  προσωπικό,  τους  τεχνικούς,  τους  φαρμακοποιούς  και  το  οικονομικό 

τμήμα του ιδρύματος υγείας κρίνεται απαραίτητο να διατίθεται διαφορετικό πρότυπο 

συμπλήρωσης του για κάθε χρήστη.

Τέλος,  η  διάκριση  του  AAR από  τα   ΑΙΜS οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  ο 

αυτοματοποιημένος  αναισθησιολογικός  φάκελος  δεν  χρησιμοποιείται  και  για  τους 

σκοπούς  της  διοίκησης  του  νοσοκομείου όπως  συμβαίνει  με  τα  ΑΙΜS.  Η  βάση 

δεδομένων του ΑΙΜS  δύναται να αλληλεπιδράσει με άλλες βάσεις δεδομένων του 

ιδρύματος  υγείας  ή  και  ευρύτερα  άλλων  ιδρυμάτων  υγείας  και  καλύπτει  την 

περιεγχειρητική περίοδο των ασθενών.

 Όσον αφορά το λογισμικό του ΑΙΜS είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να επιτρέπει 

την  εισαγωγή  των  δεδομένων  και  την  διαχείριση  των  πληροφοριών  του 

αναισθησιολογικού τμήματος. Ο σχεδιασμός του λογισμικού διευκολύνει ακόμα την 

πρόσβαση του χρήστη σε σχετικά με την αναισθησία δεδομένα. Η καταχώρηση των 

δεδομένων στο ΑΙΜS ακολουθεί χρονική ή άλλη λογική διαδοχή. Επίσης σημαντικά 

χαρακτηριστικά του λογισμικού του ΑΙΜS είναι η διαμόρφωση των δεδομένων σε 

κατάλληλη για αποθήκευση μορφή και η δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων του.

Οι μελλοντικές προοπτικές του ΑΙΜS μεγεθύνουν την σημασία του και αφορούν τον 

ασθενή, την εξάσκηση στο αναισθησιολογικό τμήμα και τις λειτουργίες της διοίκησης 

του ιδρύματος υγείας στο οποίο εφαρμόζονται.30
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Πιο  συγκεκριμένα,  επιτυγχάνεται  καταρχάς,  χάρη  στο  πληροφοριακό  σύστημα 

ΑΙΜS,  η  καλύτερη  φροντίδα  της  υγείας  των  ασθενών  μέσω  των  πληρέστερα 

ενημερωμένων  αυτοματοποιημένων  αναισθησιολογικών  φακέλων  τους  και 

εξασφαλίζεται  καλύτερη  εργονομία  στους  αναισθησιολόγους  αφού  η  χειρόγραφη 

καταχώρηση  των  δεδομένων  στον  αναισθησιολογικό  φάκελο  του  ασθενή 

καταλάμβανε το 10-15% του συνολικού αναισθησιολογικού χρόνου35 σε αντίθεση με 

τον  AAR που μειώνει σημαντικά τον χρόνο αυτό36 και δίνει την δυνατότητα στους 

αναισθησιολόγους να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα καθηκόντων ελέγχου.37

Όσον  αφορά  την  εξάσκηση  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα  επιτυγχάνεται  η 

εξασφάλιση της ποιότητας, η έρευνα μέσω της διαχείρισης των καταγεγραμμένων 

δεδομένων, η εκπαίδευση μέσω της ανάκτησης των καταγεγραμμένων δεδομένων και 

η ιατροδικαστική προστασία των αναισθησιολόγων.

Επίσης,  τα  ΑΙΜS υποστηρίζουν και  τις  λειτουργίες  της  διοίκησης του  ιδρύματος 

υγείας στο οποίο εφαρμόζονται. Ειδικότερα, υποστηρίζουν την σύνταξη σε πίνακα 

των  υπηρεσιών  που  παρέχει  το  αναισθησιολογικό  τμήμα και  την  σύνταξη  των 

εκθέσεων του αναισθησιολογικού τμήματος προς την διοίκηση του ιδρύματος υγείας, 

την κοστολόγηση των χειρουργικών επεμβάσεων καταγράφοντας αυτόματα το είδος 

και την ποσότητα των χορηγηθέντων φαρμάκων και υλικών, την χρησιμοποίηση των 

ανθρώπινων  πόρων  καταγράφοντας  αυτόματα  ποιοι  αναισθησιολόγοι,  ποιοι 

χειρουργοί και ποιοι νοσηλευτές ή άλλοι επαγγελματίες υγείας εμπλέκονται σε κάθε 

διαδικασία  περιεγχειρητικά,  την  συμβατότητα  με  τις  ασφαλιστικές  εταιρίες  που 

χρειάζονται  έναν  πλήρη  και  ευανάγνωστο  αναισθησιολογικό  φάκελο και  την 

πιστοποίηση,  τέλος,  των  εκπαιδευτικών  ιατρικών  πράξεων  των  ειδικευόμενων 

αναισθησιολόγων ιατρών.30 

Τα  πλεονεκτήματα  της  χρήσης  των  ΑΙΜS που  περιγράφονται  στην  συνέχεια 

καταμαρτυρούν την σημαντικότητά τους.
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◙ Κεφάλαιο 3: Πλεονεκτήματα Χρήσης Συστημάτων 

AIMS.

▪ Πλεονεκτήματα Χρήσης AIMS.

Τα  AIMS  αποτελούν  μια  άριστη  πηγή  των  περιεγχειρητικών  δεδομένων  των 

ασθενών.  Η  πλειοψηφία  των  πληροφοριών  που  μας  διαθέτουν  τα  πληροφοριακά 

συστήματα AIMS χαρακτηρίζεται για την ακρίβεια τους και για την δυνατότητα της 

άμεσης  επανάκτηση  τους,  σε  αντίθεση  με  την  χειρόγραφη  καταγραφή  των 

αναισθησιολογικών  φακέλων  όπου  η  ανάκτηση  των  δεδομένων  των  ασθενών 

χαρακτηρίζεται ως δύσκολη. Τα AIMS επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στον ιατρικό 

φάκελο  του  ασθενή  και  κατά  συνέπεια  προσφέρουν  εξοικονόμηση  χρόνου  και 

βοήθεια στην ιατρική πρακτική εξάσκηση.

Σημαντικά επίσης πλεονεκτήματα της χρήσης των AIMS, τα οποία θα μελετήσουμε 

στην συνέχεια,  είναι η εξασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων  

από  το  αναισθησιολογικό  τμήμα  υπηρεσιών,  ο  προσδιορισμός  του  κόστους  των 

χειρουργικών επεμβάσεων, η προώθηση της ιατρικής έρευνας, η ιατροδικαστική 

προστασία των αναισθησιολόγων και η ορθή διαχείριση των χειρουργικών αιθουσών. 

3.1. Διαχείριση Ποιότητας.

Η  βασική  λειτουργία  των  AIMS είναι  όπως  έχουμε  αναφέρει  η  απόκτηση  των 

δεδομένων  της  φυσιολογίας  του  οργανισμού  του  ασθενή  από  τις  συσκευές 

παρακολούθησης των λειτουργιών του και των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό 

ιστορικό του ασθενή, με τις περιεγχειρητικές διαδικασίες που τον αφορούν, με τα 
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υγρά που του χορηγούνται και την φαρμακευτική αγωγή που του τίθεται. Αριθμητικά 

δεδομένα όπως είναι η τιμή της αρτηριακής πίεσης και η ψηφιακή τιμή του παλμικού 

οξύμετρου και αντικειμενικά δεδομένα όπως είναι το αναπνευστικό ψιθύρισμα μετά 

από την διασωλήνωση της τραχείας εισάγονται ως πεδία στην βάση δεδομένων του 

AIMS. 

Παρόλο που είναι ίσως πιο εύκολο για τον ειδικευόμενο αναισθησιολόγο να εισάγει 

με  την  μορφή  ελεύθερου  κειμένου  την  επέμβαση,  για  παράδειγμα,  που 

πραγματοποιήθηκε στον ασθενή από ότι είναι από το να την επιλέξει από μια μακρά 

λίστα  κωδικών  της  βάσης  δεδομένων,  ωστόσο  συμβαίνει  τόσο  η  βελτίωση  της 

ποιότητας όσο και το έργο της έρευνας να διευκολύνονται με την χρήση της λίστας 

αφού αποφεύγονται οι δυσκολίες λόγω των συντμήσεων ή των λαθών ορθογραφίας 

του ελεύθερου κειμένου.38 Ο ηλεκτρονικός πίνακας διασφάλισης της ποιότητας είναι 

άμεσα προσβάσιμος στο αναισθησιολογικό προσωπικό, ανά πάσα στιγμή κατά την 

διάρκεια της αναισθησιολογικής φροντίδας, και εμφανίζεται ως τρέχον υπολογιστικό 

φύλλο ώστε να μπορέσει ο αναισθησιολόγος να εισάγει τα περιστατικά που ορίζουν 

την  διασφάλιση  της  ποιότητας  σε  σχέση  με  τα  άλλα  περιστατικά  στον 

αναισθησιολογικό φάκελο (σχήμα 3-1).

Τα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας χρησιμοποιούνται τόσο στον χώρο της 

βιομηχανίας όσο και στον χώρο της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώσουν 

οι παραπάνω χώροι τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας τους. Ο χώρος της υγείας 

χρησιμοποιεί τα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας, κυρίως, για να επιδείξει 

στους εξωτερικούς πιθανούς πελάτες του ότι  οι  διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

συναντούν τα προβλεπόμενα πρότυπα λειτουργίας.39

Κατά  την  Γερμανική  Εταιρία  Αναισθησιολογίας  και  Εντατικής, DGAI  (Deutsche 

Gesellschaft  fur Anasthesiologie  und  Intensivmedizin),  οι κύριες  διαστάσεις  της 

διασφάλισης της ποιότητας είναι τρεις: η περιεγχειρητική έκθεση της κατάστασης της 

υγείας του ασθενή κατά την διάρκεια της αναισθησίας, η περιεγχειρητική έκθεση της 

κατάστασης  της  υγείας  του  ασθενή  μετά  την  αναισθησία  και   η  μετεγχειρητική 

ικανοποίηση του ασθενή.40

Ως κατάλληλα εργαλεία για τον έλεγχο της διασφάλισης της ποιότητας κρίνονται, 

σύμφωνα  με  την  πλειοψηφία  των  συγγραφέων,  τα  δεδομένα  που  όρισε  να 

καταγράφονται  κατά  την  αναισθησία  η  Γερμανική  Εταιρία  Αναισθησιολογίας  και 

Εντατικής. Ένα στοιχείο-κλειδί, βάσει της  DGAI, για τον έλεγχο εξασφάλισης της 

ποιότητας κατά την αναισθησία είναι  η καταγραφή των δυσμενών καταστάσεων που 
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λαμβάνουν χώρα κατά την αναισθησία. Τις δυσμενείς αυτές καταστάσεις η Γερμανική 

Εταιρία Αναισθησιολογίας και Εντατικής τις κατέταξε σε μια ιεραρχική λίστα και 

είναι  οι  ακόλουθες:  Υπόταση,  Υπέρταση,  Βραδυκαρδία,  Ταχυκαρδία,  Υπογκαιμία, 

Υποξαιμία, Αναιμία, Διαταραχές Ισοζυγίου Υγρών, Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές. 

Στην  συνέχεια  παρατηρήθηκε  ότι  κατά  την  χειρόγραφη  καταγραφή  του 

αναισθησιολογικού  φακέλου  σημειώνονται  σοβαρές  ελλείψεις  όσον  αφορά  την 

καταγραφή  των  παραπάνω  δυσμενών  καταστάσεων,  όταν  λαμβάνουν  χώρα.  Οι 

καταστάσεις  αυτές  είναι  απαραίτητο  να  τροφοδοτούν  ωστόσο  τα  προγράμματα 

διασφάλισης της ποιότητας κατά την αναισθησία, αφού οι δείκτες διασφάλισης της 

ποιότητας εξάγονται από την καταχώρηση τους.

 Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από έρευνα που έγινε στην Γερμανία, το 1998, ότι 

σε  16.019 διεγχειρητικές  διαδικασίες  οι  αναισθησιολόγοι  κατέγραψαν χειρόγραφα 

911 (5,7%) δυσμενή περιστατικά που έλαβαν χώρα ενώ από την ίδια βάση δεδομένων 

ανιχνεύθηκαν  αυτόματα  2.966  (18,7%)  δυσμενή  περιστατικά.  Χειρόγραφα 

καταγράφηκε  δηλαδή  το  14,4%  των  συνολικών  περιστατικών  που  ανιχνεύθηκαν 

αυτόματα με την χρήση του AIMS.41 Στα σχήματα 3-2 και 3-3 έχουμε την δυνατότητα 

να  παρατηρήσουμε  τους  ρυθμούς  συμπλήρωσης  των  δεδομένων  εξασφάλισης 

ποιότητας, όπως απεικονίζονται γραφικά. 

Επίσης,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  κατά  την  χειρόγραφη  καταγραφή  των  δυσμενών 

καταστάσεων έχουν παρατηρηθεί  σημαντικές διαφορές  ανάλογα με το προσωπικό 

που  εκπονεί  την  καταγραφή.  Έρευνα  που  έγινε  σε  38.000  εργαζόμενους  του 

αναισθησιολογικού τμήματος έδειξε ότι οι αναισθησιολόγοι κατέγραψαν το 71% των 

δυσμενών  καταστάσεων,  οι  ειδικευόμενοι  το  38%  και   οι  νοσηλευτές  του 

χειρουργείου  και  της  ανάνηψης  κατέγραψαν  μόνο  το  9,1%  των  δυσμενών 

καταστάσεων των ασθενών.42 

Τα αποτελέσματα που εξάγουμε με το χειρόγραφο σύστημα καταχώρησης δεδομένων 

όσον αφορά την διασφάλιση της ποιότητας δεν κρίνονται επομένως ως αξιόπιστα. Με 

την  χρήση  του  AIMS έχουμε  σαφώς  μεγαλύτερη  απόδοση  και  αξιοπιστία  και 

παράλληλα  σημαντική  εξοικονόμηση  χρόνου  αφού  οι  δείκτες  εξασφάλισης  της 

ποιότητας  εξάγονται  αυτόματα  μετά  την  καταχώρηση  των  δεδομένων  μας  στο 

σύστημα.41

Ωστόσο, θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε και την άποψη που μοιράζονται 

ορισμένοι συγγραφείς ότι ενδέχεται να καταγράφονται με τα ΑΙΜS και πλασματικές 

ενδείξεις  ως  δυσμενή  δεδομένα,  με  άμεση  αρνητική  συνέπεια  στο  πρόγραμμα 
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διασφάλισης  της  ποιότητας.43 Οι  ρυθμοί  των  αναφερόμενων  επιπλοκών  κατά  την 

εξασφάλιση της ποιότητας απεικονίζονται γραφικά στο σχήμα 3-4.

Σχήμα  3.1:  Ο  πίνακας  διασφάλισης  ποιότητας  είναι  άμεσα  προσβάσιμος,  ανά  πάσα  στιγμή  κατά  την  διάρκεια  της 

αναισθησιολογικής φροντίδας, και εμφανίζεται ως τρέχον υπολογιστικό φύλλο ώστε να μπορέσει ο αναισθησιολόγος να εισάγει 

τα περιστατικά που ορίζουν την διασφάλιση της ποιότητας σε σχέση με τα άλλα περιστατικά στον αναισθησιολογικό φάκελο. Ο 

παραπάνω πίνακας που περιλαμβάνει και την δυνατότητα συμπλήρωσης της δήλωσης «καμία επιπλοκή» είναι διαθέσιμος μόνο 

στον χώρο της ανάνηψης και της εντατικής. 

(Πηγή: Michael  M. Vigoda,  MD, MBA,  Frank Gencorelli,  MS,  David A.  Lubarsky,  MD, MBA,  Changing Medical  Group 

Behaviors: Increasing the Rate of Documentation of Quality Assurance Events Using an Anesthesia Information System, , 

Anesthesia and Analgesia, Vol. 103, No. 2, August 2006)

Σχήμα 3.2: Συλλογική όψη των ρυθμών συμπλήρωσης των δεδομένων εξασφάλισης ποιότητας. Οι στήλες αναπαριστούν τον 

αριθμό των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα και η γραφική παράσταση αναπαριστά το ποσοστό των περιστατικών 

με συμπληρωμένες τις φόρμες  διασφάλισης ποιότητας.. 
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(Πηγή: Michael  M. Vigoda,  MD, MBA,  Frank Gencorelli,  MS,  David A.  Lubarsky,  MD, MBA,  Changing Medical  Group 

Behaviors: Increasing the Rate of Documentation of Quality Assurance Events Using an Anesthesia Information System, , 

Anesthesia and Analgesia, Vol. 103, No. 2, August 2006)

     
Σχήμα 3.3: Ρυθμοί συμπλήρωσης της καταγραφής της εξασφάλισης    Σχήμα 3.4: Ρυθμοί των αναφερόμενων επιπλοκών κατά 

ποιότητας  από το Μάρτιο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2005.      την εξασφάλιση της ποιότητας. 

(Πηγή: Michael  M. Vigoda,  MD, MBA,  Frank Gencorelli,  MS,  David A.  Lubarsky,  MD, MBA,  Changing Medical  Group 

Behaviors: Increasing the Rate of Documentation of Quality Assurance Events Using an Anesthesia Information System, , 

Anesthesia and Analgesia, Vol. 103, No. 2, August 2006).

                                

Για  παράδειγμα  κατά  την  μέτρηση  της  αιματηρής  αρτηριακής  πίεσης   έχουμε 

πλασματικές  ενδείξεις  όταν  λαμβάνουμε  δείγμα  αρτηριακού  αίματος  και  όταν 

ξεπλένουμε τον αυλό της αρτηριακής γραμμής. Κατά την μέτρηση της μη αιματηρής 

αρτηριακής πίεσης έχουμε πλασματικές ενδείξεις όταν για παράδειγμα υπόκειται σε 

κίνηση ο ασθενής. Το παραπάνω ωστόσο πρόβλημα μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί 

ορίζοντας  την  μέση  τιμή  μέτρησης  αρκετών  παρατηρήσεων  για  ένα  χρονικό 

διάστημα.  Για  παράδειγμα,  εάν  έχω  τις  ενδείξεις  μετρήσεων  της  αιματηρής 

αρτηριακής πίεσης κάθε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, μπορώ να εξάγω την μέση τιμή της 

συστολικής , την μέση τιμή της διαστολικής και την μέση 

τιμή της  μέσης αρτηριακής πίεσης στο χρονικό διάστημα των δύο λεπτών της ώρας 

που θα περιλαμβάνει  οκτώ παρατηρήσεις-μετρήσεις.

Η  παραπάνω  μέθοδος  είναι  πολύ  αποτελεσματική  για  την  απαλλαγή  από  τις 

πλασματικές ενδείξεις. Έτσι, όλες οι τιμές της μέσης αρτηριακής πίεσης που θα είναι 

για παράδειγμα μικρότερες από 20 mm Hg  και μεγαλύτερες από 200 mm Hg  θα 

απορριφθούν  ως  πλασματικές,  με  εξαίρεση  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  τους 
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παιδιατρικούς  ασθενείς  και  τους  καρδιοπαθείς  που  εμφανίζουν  κάποιες 

ιδιαιτερότητες.38 

Επειδή  κάθε  κανόνας  όπως  παρατηρούμε  έχει  τις  εξαιρέσεις  του,  όπως  στην 

προκειμένη που αναφέραμε δύο κατηγορίες ασθενών που εμφανίζουν ιδιαιτερότητες, 

χρήσιμη κρίνεται και η άσκηση εσωτερικού ελέγχου στο πρόγραμμα διασφάλισης της 

ποιότητας  μέσω ενός συστήματος επιθεώρησης που θα ασχολείται  με  τις  σπάνιες 

αυτές περιπτώσεις που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με την κοινή στατιστική.40

Τέλος,  έχουμε  να  παρατηρήσουμε  ότι  χάρη  στα  ΑΙΜS αποφεύγεται  αφενός  η 

συμπλήρωση  των  χειρόγραφων  φορμών  συμπλήρωσης  του  προγράμματος 

εξασφάλισης  ποιότητας  και  αφετέρου  τροφοδοτείται  αυτόματα  το  σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, κατά την ενημέρωση του ηλεκτρονικού αναισθησιολογικού 

φακέλου με τα δυσμενή δεδομένα της αναισθησίας.

3.2. Κοστολόγηση.

Το  χειρουργείο  είναι  ο  χώρος  όπου  παρέχεται  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της 

αναισθησιολογικής φροντίδας του ασθενή και ως χώρος είναι μια πολύ σημαντική 

πηγή εισοδήματος για τα περισσότερα νοσοκομεία. Παρακάτω θα περιγράψουμε τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα όπως είναι 

το AIMS να αποδίδει ως επένδυση. 

Καταρχάς  προβλήματα  του  χειρόγραφου συστήματος  καταγραφής  δεδομένων  που 

αφορούσαν την  χρέωση υλικών και διαδικασιών και που παρουσιάζονταν λόγω της 

ταυτόχρονης  διεξαγωγής  κάποιων  περιστατικών  λύνονται  με  το  AIMS το  οποίο 

καταγράφει άμεσα όλες τις περιεγχειρητικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα ακόμα 

και  χρονικά  παράλληλα  μεταξύ  τους,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  η  λήψη  του 

διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος και η παράλληλη αιματηρή παρακολούθηση των 

ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού του ασθενή. 

Επίσης, σε περίπτωση που τοποθετηθεί στον ασθενή αρτηριακή γραμμή ή κεντρική 

φλεβική γραμμή ή επισκληρίδιος καθετήρας ή γίνει φραγμός αναλγησίας (pain block) 

και δεν χρεωθεί από το αναισθησιολογικό προσωπικό η διαδικασία αυτή και τα υλικά 

της,  το  σύστημα  AIMS θα  μεριμνήσει  για  την  συμπλήρωση  της  έλλειψης  μέσω 

ειδοποιήσεων  και  υπενθυμίσεων που  θα  προβάλλει  προς  το  αναισθησιολογικό 

                                                                    40



προσωπικό.  Για  παράδειγμα,  εάν  ανιχνευθεί  στην  συσκευή  παρακολούθησης  των 

λειτουργιών  του  οργανισμού  του  ασθενή  κυμματομορφή  αιματηρής  αρτηριακής 

πίεσης  αλλά  δεν  έχει  σημειωθεί  η  τοποθέτηση  της  αρτηριακής  γραμμής   στον 

ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, τότε το AIMS θα ειδοποιήσει το αναισθησιολογικό 

προσωπικό  της  χειρουργικής  αίθουσας  στην  οποία  βρίσκεται  ο  ασθενής  για  την 

έλλειψη αυτή. 

Η πλήρης και ακριβής καταγραφή των κλινικών δεδομένων του ασθενή κατά την 

αναισθησία δημιουργεί τον χρεωστικό λογαριασμό του ασθενή με την ελάχιστη δυνατή  

ανθρώπινη παρέμβαση. Το AIMS βελτιώνει δηλαδή την αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα του λογιστηρίου. Στο μέλλον ευελπιστούμε να αποστέλλεται μέσω 

του  AIMS ο  χρεωστικός  λογαριασμός  του  ασθενή  από  το  σημείο  παροχής  της 

κλινικής φροντίδας στον ασθενή, χωρίς την παρεμβολή του λογιστηρίου.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού συστήματος είναι επίσης ότι παρέχει 

την  δυνατότητα  να  καθοριστεί  το κόστος  του  κάθε  περιστατικού  βάσει  των 

παρεχόμενων προς αυτό υπηρεσιών.  Για την ακρίβεια, το πλήθος και το είδος των 

υπηρεσιών  που  παρέχονται  σε  ένα  περιστατικό  από  το  αναισθησιολογικό  τμήμα 

προσδιορίζονται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  καταγραφής  των  κλινικών  δεδομένων  ή 

μέσω του σαρώματος των αντίστοιχων για κάθε υπηρεσία κωδικών μπάρας.

 Η  χειρόγραφη  καταγραφή  των  δεδομένων  και  το  δια  χειρός  σάρωμα  των 

χειρόγραφων αρχείων των ασθενών καταργείται  με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται, 

χάρη στα  AIMS,  μείωση του εργατικού κόστους και να αποφεύγονται τα ανθρώπινα  

λάθη  που  οφείλονται  στην  ανάκτηση των δεδομένων  από τα  χειρόγραφα κείμενα.44 

Υπολογίζεται  ότι  η  μείωση  του  εργατικού  κόστους  από  την  χρησιμοποίηση  του 

ηλεκτρονικού  συστήματος  αυτόματης  χρέωσης  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα,  στα 

πλαίσια  εφαρμογής  του  AIMS,  ανέρχεται  σε  32.000$  ετησίως.  Η  κατάργηση, 

επιπλέον,  της  ανάγκης  της  εκτύπωσης,  της  αρχειοθέτησης,  της  μεταφοράς  των 

αρχείων και της ανάκτησης των χειρόγραφων χρεωστικών λογαριασμών υπολογίζεται 

σε 10.000$ ετησίως, επιπλέον.45

Παράλληλα,  τα  AIMS θα  ανιχνεύουν,  όπως  αναφέραμε  και  παραπάνω,  την 

κατανάλωση στα αναλώσιμα υλικά και στα φάρμακα μέσω αντιπαραβολής τους με τα 

σχετικά πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου ώστε να καθοριστεί η χρήση και 

το  απόθεμα  των  αναλώσιμων  και  των  φαρμάκων  και  το  κόστος  της  κλινικής 

φροντίδας των ασθενών και των κλινικών διαδικασιών.
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Έχουμε  να  παρατηρήσουμε,  τέλος,  ότι  τα  νοσοκομεία  τηρούν  ανάλογο  τρόπο 

χρέωσης  με  τα  χειρουργεία  και  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα.  Στα  χειρουργεία 

χρεώνουν την χρήση της χειρουργικής αίθουσας και  στο αναισθησιολογικό τμήμα 

χρεώνουν τα φάρμακα αναισθησίας που χορηγούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από το αναισθησιολογικό τμήμα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. 

Η  κατάργηση  της  χειρόγραφης  καταχώρησης  των  παραπάνω  που  λάμβανε  χώρα 

προκειμένου να υπολογιστούν τα κόστη των περιστατικών, είχε ως αποτέλεσμα την 

μείωση  των  συνδεόμενων  εργατικών  κοστών.  Παράλληλα,  ο  ακριβής  πλέον 

προσδιορισμός  του  κόστους  του  κάθε  περιστατικού  παρείχε  την  δυνατότητα  στο 

ίδρυμα υγείας να προσδιορίσει,  με μεγάλη ακρίβεια και βάσει υπολογισμών, τους 

προβλεπόμενους  μισθούς  για  το  προσωπικό  του,  στην  συνέχεια  να  προβεί  στην 

σύναψη  των  συμβολαίων  παροχής  υπηρεσιών  με  τους  εργαζόμενους  του  στο 

αναισθησιολογικό τμήμα, και να καθορίσει έτσι την κερδοφορία του ως οργανισμός.44 

Το  πληροφοριακό  σύστημα  AIMS χρησιμοποιήθηκε  για  τον  καθορισμό  της 

κοστολόγησης  των  χειρουργικών  περιστατικών  από  πλευράς  αναισθησιολογικής 

αντιμετώπισης και δικαίως αποδείχθηκε πως είναι το μοναδικό και πιο σημαντικό 

στοιχείο  στην  εξεύρεση  και  διατήρηση  ενός  προγράμματος  ελαχιστοποίησης  του 

κόστους.46 

3.3. Ιατρική Έρευνα.

Μια  από  τις  μεγαλύτερες  προκλήσεις  στην  διαχείριση  των  πληροφοριών  είναι  η 

συγχώνευση των δεδομένων όταν τα αντλούμε από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. 

Κατά  την  διαδικασία  λοιπόν  διεξαγωγής  μιας  ιατρικής  έρευνας  αναπόφευκτα  θα 

χρησιμοποιήσουμε  διαφορετικές  βάσεις  δεδομένων  όπως  για  παράδειγμα  τις 

κυβερνητικές βάσεις των δεδομένων και τις βάσεις των δεδομένων του νοσοκομείου 

ή  και  του  χειρουργείου  προκειμένου  να  συλλέξουμε  δημογραφικά  δεδομένα  και 

μεταβλητές  διαδικασιών  και  αποτελεσμάτων  που  δεν  υπάρχουν  στην  βάση 

δεδομένων του αναισθησιολογικού τμήματος.38

Τα  AIMS καταγράφουν  αυτόματα  έναν  μεγάλο  αριθμό  μεταβλητών  που 

προσδιορίζουν  τις  φυσιολογικές  λειτουργίες  του  οργανισμού  του  ασθενή  και 

συγκροτούν, σε συνδυασμό με την εισαγωγή δεδομένων από τον αναισθησιολόγο, 

                                                                    42



τον  αναισθησιολογικό  φάκελο  του  ασθενή.  Η  βάση  δεδομένων  των  AIMS είναι 

μεγάλη  και  σαρώνοντας  την  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  τους  παράγοντες  που 

συνδέονται με δυσμενείς καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η εμφάνιση της 

βραδυκαρδίας, που πιθανόν να μην τους παρατηρούσαν με το χειρόγραφο σύστημα 

καταχώρισης δεδομένων.

Το  πληροφοριακό  σύστημα  AIMS θα  πρέπει  να  μας  παρέχει  την  δυνατότητα 

διατήρησης ολοκληρωμένων φακέλων και μέσα από την συλλογή επαρκών κλινικών 

δεδομένων  να τροφοδοτεί με στοιχεία τις επιστημονικές έρευνες και να στηρίζει την 

λήψη ιατρικών αποφάσεων. 

Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής του  AIMS στο τμήμα Αναισθησιολογίας και 

Εντατικής στο Justus- Liebig Πανεπιστήμιο της Γερμανίας δοκιμάστηκε η διαδικασία 

της  εξαγωγής  δεδομένων  από  το  σύστημα  AIMS με  σκοπό  την  αξιολόγηση  των 

κλινικών  αποτελεσμάτων.  Για  τον  λόγο  αυτό  πραγματοποιήθηκε  έρευνα  για  την 

αξιολόγηση του αποτελέσματος της προληπτικής χορήγησης αντιεμετικής αγωγής στους 

ασθενείς, την οποία και μελέτησαν ως δείκτη εμφάνισης της μετεγχειρητικής ναυτίας  

και εμέτου στον χώρο της ανάνηψης βάσει των δεδομένων που συγκέντρωσαν από 

περισσότερους  από  27.000  ηλεκτρονικούς  αναισθησιολογικούς  φακέλους.  Στην 

παραπάνω  έρευνα  μελετήσαμε  και  την  καταλληλότητα  των  δεδομένων  που 

συλλέγονται με το AIMS για την σύγκριση των κλινικών ερευνών μεταξύ τους.

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το 1997 έως το 1999 σε 27.726 ασθενείς, στον 

χώρο  της  ανάνηψης,  με  την  χρήση  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  διατήρησης 

αναισθησιολογικού  φακέλου  NarkoData.47 Το  πρόγραμμα  συλλέγει   όλα  τα 

διεγχειρητικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα από τον χώρο της ανάνηψης, όπως 

είναι τα ζωτικά σημεία του ασθενή και τα φάρμακα που του χορηγούνται, και με την 

λήξη της αναισθησιολογικής φροντίδας ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή κλείνει 

και έπειτα από ελέγχους που του γίνονται για την ευλογοφάνεια, την εγκυρότητα και 

την ολοκλήρωση του, αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων του συστήματος.

Στο  μέλλον,  που  τα  ηλεκτρονικά  συστήματα  διατήρησης  φακέλων  θα 

πολλαπλασιαστούν, ο τύπος συλλογής δεδομένων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων 

θα γίνει ιδιαίτερα σημαντικός.48,49 Οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την καθημερινή 

χρήση των συστημάτων AIMS για τους σκοπούς της έρευνας και της επιστήμης είναι 

η εφαρμογή του λογισμικού διατήρησης φακέλων για την συλλογή δεδομένων στην 

καθημερινή  ροή  της  κλινικής  εργασίας  μας  και  η  επιλογή  μιας  πρότυπης  βάσης 

δεδομένων. Οι  παραπάνω ερευνητές  πιστεύουν ότι  μόνο η βάση δεδομένων  SQL 
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(Standard  Structured  Query  Language)  που  διαθέτει  ένα  πρότυπο  γλώσσας 

προγράμματος  με  δομημένες  διατυπωμένες  ερωτήσεις  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως 

χρήσιμη για τον παραπάνω σκοπό. Η διαθεσιμότητας της βάσης δεδομένων SQL στο 

εμπόριο και τα εύχρηστα εργαλεία της συντείνουν μάλιστα στην σύντομη εξοικείωση 

του χρήστη με αυτήν.50

Στην  συνέχεια  θα  αναφέρουμε  ενδεικτικά  δύο  περιπτώσεις  διεξαγωγής  ιατρικής 

έρευνας με την χρήση του AIMS. 

●  Το  1994  εφαρμόστηκε  η  διατήρηση  του  αυτοματοποιημένου  ηλεκτρονικού 

φακέλου  στα  δύο  αναισθησιολογικά  τμήματα  του  νοσοκομείου  St.  Luke’s  – 

Roosevelt στα  πλαίσια  διεξαγωγής  μιας  έρευνας  που  αφορούσε  την  μελέτη  της 

εμφάνισης  σοβαρής  βραδυκαρδίας  κατά  την  διάρκεια  επισκληρίδιου  ή  ραχιαίας  

αναισθησίας. Εκτός  από  τα  πλήρη  δημογραφικά  δεδομένα  των  ασθενών  και  την 

διεγχειρητική  φαρμακευτική  τους  αγωγή,  το  πληροφοριακό  σύστημα  που 

εφαρμόστηκε  κατέγραφε  επίσης,  κάθε  15  δευτερόλεπτα,  τις  τρέχουσες  τιμές  της 

αρτηριακής πίεσης, των σφύξεων και, μέσω της παλμικής οξυμετρίας, του κορεσμού 

του  οξυγόνου  των  ασθενών.  Οι  αυτοματοποιημένοι  φάκελοι  των  ασθενών  του 

αναισθησιολογικού τμήματος,  που συγκροτηθήκαν στο χρονικό διάστημα των δύο 

ετών που διήρκεσε η έρευνα, στην συνέχεια σαρώθηκαν ώστε να  διακριθούν τα 

περιστατικά τα οποία δεν έλαβαν γενική αναισθησία αλλά τους έγινε επισκληρίδιος ή 

ραχιαία αναισθησία. Η σάρωση των ηλεκτρονικών φακέλων των ασθενών έγινε με 

την χρήση κατάλληλου λογισμικού, το οποίο διατίθεται στα AIMS και επιτρέπει την 

διάκριση των περιστατικών που μας ενδιαφέρουν βάσει  των κριτηρίων αποκλεισμού 

που  εμείς  θέτουμε  και  των  προσδιορισμών  στην  προκειμένη  περίπτωση  της 

βραδυκαρδίας που δίνουμε.

Προκειμένου μάλιστα να αποκλειστούν οι πλασματικές τιμές μέτρησης που πιθανόν 

να  έχουν  καταγραφεί  με  το   AIMS,  κάθε  αυτοματοποιημένος  φάκελος  ασθενή 

ορίστηκε  να  επιθεωρείται  από  έναν  αναισθησιολόγο  που  θα  πιστοποιεί  ότι  τα 

κριτήρια  αποκλεισμού  τηρούνται  στο  συγκεκριμένο  περιστατικό,  θα  επιβεβαιώνει 

τους  χρόνους  έναρξης  και  λήξης  της  αναισθησίας,  την  ώρα  εισαγωγής  στην 

αναισθησία και τους χρόνους  έναρξης και λήξης του χειρουργείου, θα αναγνωρίζει 

την έναρξη και την διάρκεια του επεισοδίου βραδυκαρδίας καθώς και την μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή των σφύξεων του ασθενή,  θα αναγνωρίζει  τυχόν ελλιπή δεδομένα, 

όπως είναι για παράδειγμα η συμπλήρωση του ύψους και του βάρους του ασθενή, και 

θα μεριμνά για την συμπλήρωσή τους αντλώντας τις πληροφορίες από τους ιατρικούς 
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φακέλους  του  νοσοκομείου,  θα  ελέγχει  την  πληρότητα  των  καταγεγραμμένων 

συνοδών  παθήσεων  και  νοσημάτων  του  ασθενή  έχοντας  ως  βάση  αναφοράς  το 

ιστορικό του ασθενή και την φυσική του εξέταση που είναι αποθηκεμένα και στην 

βάση  δεδομένων  του  AIMS και  θα  ελέγχει,  τέλος,  την  καταγεγραμμένη 

προεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε ο ασθενής ως προς την πληρότητα 

και την ορθότητά της.

Από την συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα  AIMS δίνουν την δυνατότητα 

συλλογής δεδομένων του καρδιακού ρυθμού των ασθενών από ένα μεγάλο δείγμα 

περιστατικών, με μεγάλη μάλιστα συχνότητα, με υψηλού βαθμού ακρίβεια και για 

μακρές χρονικές περιόδους. Παρατηρήθηκε ότι επεισόδια βραδυκαρδίας απαντώνται 

με μεγαλύτερη συχνότητα στην ραχιαία αναισθησία (10,6%)  παρά στην επισκληρίδιο 

αναισθησία (9,1%) και ότι οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης σοβαρής βραδυκαρδίας 

είναι  το  φύλο  (μεγαλύτερη  συχνότητα  εμφάνισης  στους  άντρες)  και  η  χρόνια 

βραδυκαρδία.

Στην μελέτη αυτή, πληροφορίες ωστόσο όπως είναι ο χρονικός προσδιορισμός και ο 

προσδιορισμός  της  φύσης της  αντιμετώπισης  της  βραδυκαρδίας,  τα  δεδομένα της 

απώλειας υγρών και αίματος και τα σχόλια της περιγραφής των συμπτωμάτων που 

συνδέονταν με  την  βραδυκαρδία,  εισάγονταν  στο  σύστημα από τους  γιατρούς  σε 

μορφή  ελεύθερου  κειμένου  και  με  διαφορετικού  βαθμού  ακρίβεια  από  τον  κάθε 

γιατρό, αφού δεν γνώριζαν ότι θα γινόταν χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών 

στα πλαίσια έρευνας.51

●  Τα  AIMS χρησιμοποιήθηκαν  επίσης  ως  εργαλείο  μελέτης  των  παραγόντων 

πρόκλησης υπότασης μετά από την εισαγωγή των ασθενών σε ραχιαία αναισθησία. Η 

κλινική σημασία της εμφάνισης υπότασης στις περιπτώσεις αυτές καταφάνηκε σε μία 

μελέτη του Sanborn που απέδειξε ότι τα επεισόδια υπότασης, που διακρίνονται χάρη 

στο  σάρωμα των  ηλεκτρονικών δεδομένων  του  AIMS,  συνδέονται  άμεσα με  την 

θνητότητα. 

Η παραπάνω μελέτη διεξάχθηκε από το 1997 έως το 2000 σε αρχικό δείγμα 3.315 

ασθενών  (τελικό  δείγμα  3.098  ασθενείς).  Με  το  σύστημα  διατήρησης  του 

ηλεκτρονικού αναισθησιολογικού φακέλου NarkoData καταγράφονταν αυτόματα όλα 

τα  δεδομένα  του  δείγματος  των  ασθενών.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  λογισμικό  του 

συστήματος  συνέλλεγε όλα τα δεδομένα τα σχετικά με  την  αναισθησία κατά την 

διάρκεια  της  επέμβασης,  συμπεριλαμβανομένου των βιομετρικών δεδομένων,  των 

χορηγηθέντων  φαρμάκων,  των  εργαστηριακών  αποτελεσμάτων,  των  ζωτικών 
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σημείων και των δεδομένων διασφάλισης ποιότητας βάσει του DGAI. Επιπλέον, ήταν 

καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά στον  αναισθησιολογικό φάκελο του ασθενή  όλα τα 

προεγχειρητικά δεδομένα του ασθενή, η συναίνεση του ασθενή για το σχέδιο της 

αναισθησίας και τα αποτελέσματα της κλινικής του  εξέτασης. Με το πρόγραμμα του 

ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών ο αναισθησιολόγος μπορούσε να περιηγείται 

στα μενού του NarkoData και να συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία με τα δεδομένα 

που του ζητούνταν. 

Στην  παρούσα  μελέτη  αποδείχτηκε,  με  την  βοήθεια  των  ηλεκτρονικά 

καταγεγραμμένων δεδομένων του AIMS, ότι οι μεταβλητές που σχετίζονται με την 

πρόκληση της υπότασης μετά από ραχιαία αναισθησία είναι η ηλικία, το σωματικό 

βάρος,  το  ύψος,  ο  δείκτης  μάζας  σώματος,  ο  όγκος  των  κολλοειδών 

προσλαμβανομένων υγρών, η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, η κατάταξη σε φυσική 

κατάσταση  κατά  ASA,  το  ιστορικό  υπέρτασης  του  ασθενή,  η  μακροχρόνια 

αντιυπερτασική φαρμακευτική του αγωγή, το επείγον του χειρουργείου, το είδος του 

χειρουργείου και το ύψος στο οποίο γίνεται η αναισθησία, με σοβαρότερο παράγοντα 

κινδύνου την χρόνια κατανάλωση αλκοόλ.52

3.4. Ιατροδικαστική Χρήση.

Τα πληροφοριακά συστήματα  AIMS διατέθηκαν προς χρήση πριν από 25 περίπου 

χρόνια ωστόσο η αποδοχή τους στην κλινική πράξη είναι αργή. Ένα από τα κύρια 

εμπόδια της αποδοχής της τεχνολογίας του  AIMS είναι η ανησυχία σχετικά με την 

επίδραση του ηλεκτρονικού αναισθησιολογικού φακέλου στην έκθεση των ιατρικών 

αδικημάτων.

 Τα AIMS συλλέγουν και καταγράφουν τα κλινικά δεδομένα που αφορούν τον κάθε 

ασθενή, συνθέτουν τους ηλεκτρονικούς αναισθησιολογικούς φακέλους των ασθενών, 

εκτυπώνουν ένα πλήρες και ευανάγνωστο έγγραφο αρχείου για τον ιατρικό φάκελο 

του  ασθενή  και  αποθηκεύουν  στην  βάση  δεδομένων  του  συστήματός  τους 

αυτοματοποιημένους αναισθησιολογικούς φακέλους.33 

Ο  αναισθησιολογικός  φάκελος  είναι  το  βασικό  αποδεικτικό  στοιχείο  που 

χρησιμοποιείται στα δικαστήρια σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν 

ιατρικά αδικήματα. Ως φυσικό επόμενο, η σύνθεση του αναισθησιολογικού φακέλου 

ενθάρρυνε τις συζητήσεις σχετικά με την επίδραση των μεθόδων σύνθεσης του στην 

έκθεση των αναισθησιολόγων στα ιατρικά αδικήματα. 
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Στα  πλαίσια  έρευνας,  ζητήθηκε  από  55  αναισθησιολογικά  τμήματα  της  βορείου 

Αμερικής  που  χρησιμοποιούν  το  σύστημα  AIMS να  καταγράψουν  την 

ιατροδικαστική τους εμπειρία με τους ηλεκτρονικούς αναισθησιολογικούς φακέλους. 

Τα 24 από τα 55 τμήματα του αναισθησιολογικού δέχθηκαν να συμμετέχουν στην 

έρευνα, εκ των οποίων τα 18 είχαν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην χρήση του 

συστήματος AIMS. 

Οι  εναγόμενοι  ανέφεραν  41  περιστατικά  ιατρικών  αδικημάτων  από  το 

αναισθησιολογικό προσωπικό,  από τότε που ξεκίνησαν την χρήση του  AIMS στο 

αναισθησιολογικό τμήμα τους.  Οι  30 εκ  των 41 υποθέσεων αποσύρθηκαν ενώ οι 

υπόλοιπες 11 υποθέσεις προχώρησαν σε συμβιβασμό ή σε προσφυγή στο δικαστήριο.

Αξίζει να τονιστεί ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση στην οποία να αναφέρθηκε ότι ο  

αυτοματοποιημένος  αναισθησιολογικός  φάκελος  εμπόδισε  τις  ενέργειες  της  

υπεράσπισης. 

Από  τους  εναγόμενους  οι  18  εκτίμησαν  την  τεχνολογία  του  ηλεκτρονικού 

πληροφοριακού  συστήματος  στο  αναισθησιολογικό  τμήμα  ως  χρήσιμη  στην 

διαχείριση  του  κινδύνου  και  οι  3  εκτίμησαν  την  τεχνολογία  του  AIMS ως 

απαραίτητη. Τα αναισθησιολογικά τμήματα που συμμετείχαν στην παραπάνω έρευνα 

κατέγραψαν  την  εμπειρία  τους  και  φάνηκε  ότι  τα  AIMS είναι  χρήσιμα  στην 

διαχείριση  του  κινδύνου  διάπραξης  ιατρικού  αδικήματος  και  δεν  αυξάνουν  την 

έκθεση σε ιατρικά αδικήματα.53 Τα  AIMS, αντίθετα, συμβάλλουν στην έκθεση της 

αλήθειας  και  αναγνωρίζονται  ως  ιδιαίτερα  αξιόπιστα  εντός  της  δικαστικής 

αίθουσας.33

Η  πληρότητα,  η  ακρίβεια  και  η  ευαναγνωστότητα   του  αυτοματοποιημένου 

αναισθησιολογικού φακέλου είναι προτερήματα της καλά δομημένης ηλεκτρονικής 

καταγραφής των δεδομένων και υποστηρίζει  την καλή κατ’ επέκταση υπεράσπιση 

των αναισθησιολόγων.53

 Οι  υπεύθυνοι  διαχείρισης  του  κινδύνου  και  οι  δικηγόροι  που  καλούνται  να 

υπερασπιστούν  τους  ιατρούς  τονίζουν  συνεχώς  ως  απαραίτητο  εργαλείο  για  μια 

επιτυχημένη υπερασπιστική γραμμή την καταγραφή της ποιότητας των παρεχόμενων 

ιατρικών υπηρεσιών. Τα AIMS όπως αναφέραμε παραπάνω βοηθούν στην διαχείριση 

της  ποιότητας  του  ιδρύματος  υγείας  στο  οποίο  εφαρμόζονται  και  ως  εκ  τούτου 

συμβάλλουν θετικά στο έργο της υπεράσπισης.33 

Η χειρόγραφη καταγραφή του αναισθησιολογικού φάκελου του ασθενή θα κινεί από 

την άλλη πλευρά πάντα τις υποψίες αφού τελείται από το άτομο που θα κληθεί να τον 

                                                                    47



χρησιμοποιήσει,  σε  περίπτωση  κατηγορίας  του,  στην  υπεράσπισή  του.53 Επίσης, 

τυχαίνει να είναι ορισμένες φορές ανολοκλήρωτος ή δυσανάγνωστος με αποτέλεσμα 

να θίγεται η αξιοπιστία της υπεράσπισης.

 Από  την  τρέχουσα  εμπειρία  μας  με  τους  χειρόγραφους  αναισθησιολογικούς 

φακέλους παρατηρούμε ότι είναι πολύ πιθανό να μην περιέχει ο χειρόγραφος φάκελος 

του ασθενή σαφείς πληροφορίες με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να καταρριφθεί η 

κατηγορία της ιατρικής αμέλειας. Αντίθετα, με την χρήση του  AIMS τα δεδομένα 

της  φυσιολογίας  του  οργανισμού  του  ασθενή  καταγράφονται  ηλεκτρονικά  σε 

ευανάγνωστη μορφή και είναι δυνατή η άμεση εύρεση και  ανάκτηση προηγούμενων 

φακέλων με παρόμοια περιστατικά και διαδικασίες προκειμένου να υποστηριχθεί ότι 

τα πρότυπα αναισθησιολογικής φροντίδας δεν παραβιάστηκαν.33

Όσον αφορά την καταγραφή πλασματικών τιμών με το σύστημα  AIMS που όπως 

κάποιοι ισχυρίζονται μπορεί να οδηγήσει σε ψευδείς ισχυρισμούς διάπραξης ιατρικού 

αδικήματος αξίζει  να σημειώσουμε ότι  δεν δικαιώθηκε κανένας απολύτως ψευδής 

ισχυρισμός κατά την διάρκεια της έρευνας.53 Οι πλασματικές τιμές των δεδομένων 

που καταγράφονται με το AIMS μεταβάλλονται αφενός με έναν ρυθμό που δηλώνει 

ότι  δεν  είναι  όντως  πραγματικές  οι  συγκεκριμένες  καταγεγραμμένες  τιμές  και 

αφετέρου τα ποικίλα άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα που καταγράφονται μπορούν να 

συμβάλλουν στην αναγνώριση των πλασματικών καταμετρήσεων.33

 

3.5. Διαχείριση Χειρουργικών αιθουσών.

Μία από τις εφαρμογές του AIMS είναι η δυνατότητα του κατάλληλου σχεδιασμού 

του  προγράμματος  του  χειρουργείου  ώστε  να  συμφωνεί  με  τους  διαθέσιμους 

ανθρώπινους πόρους και υλικά.54 Προγραμματίζοντας να αντιστοιχούν οι ασθενείς 

κατά  το  βέλτιστο  τρόπο  με  τους  διαθέσιμους  πόρους  του  χειρουργικού  και  του 

αναισθησιολογικού  τμήματος  επιτυγχάνεται  η  μείωση  του  συνολικού  κόστους 

λειτουργίας  των  παραπάνω  τμημάτων  λόγω  της  μείωσης  του  κόστους  των 

εργατικών52 και η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη-ασθενή χάρη στην βελτίωση 

των  παρεχόμενων  προς  αυτόν  υπηρεσιών,  τουλάχιστον  από  θέμα  χρόνου.55 Πιο 

συγκεκριμένα  θα  πρέπει  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  «χρόνος  διακοπής»  μεταξύ  των 

χειρουργικών επεμβάσεων σε κάθε χειρουργική αίθουσα.56 Επειδή είναι σημαντικό να 

                                                                    48



συμφωνεί ομοιόμορφα ο φόρτος εργασίας με το διαθέσιμο προσωπικό θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της κατάλληλης ημέρας, στο πρόγραμμα του 

χειρουργείου, για κάθε ασθενή που πρόκειται να χειρουργηθεί.57 Με τoν κατάλληλο 

σχεδιασμό  του  προγράμματος  του  χειρουργείου  επιτυγχάνεται  η  αύξηση  της 

χρησιμοποίησης  και της αποτελεσματικότητας του χειρουργείου. 

Τα  AIMS με  τα  δεδομένα  που  συλλέγουν  συνθέτουν  ένα  περιβάλλον 

παρακολούθησης  των  ασθενών  που  συμβάλλει  αποφασιστικά  στην  αύξηση  του 

ρυθμού  απόδοσης  των  χειρουργικών  αιθουσών.  Με  τα  AIMS προσδιορίζουμε 

καταρχάς το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εξόδου ενός ασθενή από την 

χειρουργική αίθουσα (ισοδυναμεί με την ώρα ολοκλήρωσης του αναισθησιολογικού 

φακέλου  του  ασθενή)  και  της  εισόδου  του  επόμενου  ασθενή  στην  χειρουργική 

αίθουσα (ισοδυναμεί με την ώρα που «ανοίγει» ο αναισθησιολογικός φάκελος του).58 

Το μεσοδιάστημα αυτό ορίστηκε από τον Koch ως «Λευκό Διάστημα»59 και είναι ένα 

μέτρο εκτίμησης του χρόνου μεταφοράς των ασθενών, του χρόνου καθαρισμού της 

χειρουργικής  αίθουσας  μετά  την  έξοδο  ενός  ασθενή και  της  οργάνωσης  του 

διαθέσιμου χρόνου μεταξύ δύο χειρουργικών περιστατικών. Στόχος, φυσικά, είναι η 

ελαχιστοποίηση του «Λευκού Διαστήματος» κατά το οποίο η χειρουργική αίθουσα 

δεν  χρησιμοποιείται.  Ο  στόχος  αυτός  επιτυγχάνεται  με  την  αποτελεσματική 

διαχείριση των χειρουργικών αιθουσών. 

Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια του AIMS μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα από 

άποψη κόστους της διαχείρισης  των χειρουργικών αιθουσών με  δύο διαφορετικές 

μεθόδους. Στην πρώτη περίπτωση, η υπό μελέτη χειρουργική αίθουσα λειτουργούσε 

με  τον  ίδιο  χειρουργό σε  όλα της  τα  περιστατικά (σχήμα 3-5)  και  στην  δεύτερη 

περίπτωση  η  υπό  μελέτη  χειρουργική  αίθουσα,  η  οποία  δέχτηκε  ίδιας  φύσης 

χειρουργικά περιστατικά, λειτουργούσε με διαφορετικό χειρουργό ανά περιστατικό 

(σχήμα 3-6).60 Διαπιστώθηκε ότι η πιο αποτελεσματική διαχείριση των χειρουργικών 

αιθουσών, από άποψη κόστους, ήταν η λειτουργία της χειρουργικής αίθουσας με τον 

ίδιο  χειρουργό  (σχήμα  3-7).  Οι  παραπάνω  διαπιστώσεις  έγιναν  χάρη  στα 

καταγεγραμμένα με το πληροφοριακό σύστημα  AIMS δεδομένα που αξιολογούνται 

ως οι πιο αξιόπιστοι δείκτες του τρόπου διεξαγωγής των κλινικών διαδικασιών και θα 

πρέπει να προτιμώνται στην ανάλυση της διεγχειρητικής ροής των εργασιών.  
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Σχήμα 3.5: Απεικόνιση της χρησιμοποίηση των χειρουργικών αιθουσών όταν διεξάγονται περιστατικά, σε κάθε αίθουσα, με 

διαφορετικούς  χειρουργούς.  Στον  άξονα  χ  αναπαρίστανται  οι  χειρουργικές  αίθουσες,  με  το  κόκκινο  αναπαρίστανται  τα 

περιστατικά που διεξάγονται και με το λευκό χρώμα το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται η χειρουργική αίθουσα.

(Πηγή: D. Jay Iaconetti, MD, Steven A. Lussos, MD, Jim Koch, MD, and Charles Falcone, MD, MBA, Anesthesia Information 

Management  Systems and Operating Room Management:  The Inova  Fairfax Hospital  Experience, Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 104-114, Elsevier.)

Σχήμα 3.6:  Αξιολόγηση της χρησιμοποίησης της χειρουργικής αίθουσας. Στις αίθουσες 23 και 24 διεξάγονται επεμβάσεις με 

συγκεκριμένο χειρουργό. 

(Πηγή: D. Jay Iaconetti, MD, Steven A. Lussos, MD, Jim Koch, MD, and Charles Falcone, MD, MBA, Anesthesia Information 

Management  Systems and Operating Room Management:  The Inova  Fairfax Hospital  Experience, Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 104-114, Elsevier.)
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Σχήμα 3.7: Αξιολόγηση χρησιμοποίησης της χειρουργικής αίθουσας συγκρίνοντας την αίθουσα 22 όπου διεξάγονται επεμβάσεις 

με συγκεκριμένο χειρουργό με την αίθουσα 23 που δεν έχει συγκεκριμένο χειρουργό στα περιστατικά της. Στην αίθουσα 22 

παρατηρείται σημαντική μείωση του «λευκού διαστήματος». 

(Πηγή: D. Jay Iaconetti, MD, Steven A. Lussos, MD, Jim Koch, MD, and Charles Falcone, MD, MBA, Anesthesia Information 

Management  Systems and Operating Room Management:  The Inova  Fairfax Hospital  Experience, Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 104-114, Elsevier.)

Επίσης, έχει αναγνωριστεί και αποδειχτεί ότι το προσωπικό βελτιώνει την απόδοσή 

του  όταν  παρακολουθείται.  Το  φαινόμενο  αυτό  είναι  γνωστό  ως  «Αποτέλεσμα 

Hawthorne». Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε στο νοσοκομείο Fairfax της Βιρτζίνια 

στις ΗΠΑ, όπου και μελετήθηκε η διαχείριση των χειρουργικών αιθουσών με την 

χρήση  του AIMS,  να  προβάλλονται  τα  στοιχεία  χρησιμοποίησης  της  κάθε 

χειρουργικής  αίθουσας  και  του  χειρουργικού  τμήματος  στο  σύνολό  του,  σε  μία 

μεγάλη οθόνη πλάσματος (Big Board) που θα είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση 

(σχήμα 3.8). Η οπτική ανατροφοδότηση υπαγορεύει ουσιαστικά την δραστηριότητα 

των  χειρουργών,  των  αναισθησιολόγων  και  του  νοσηλευτικού  προσωπικού  ως 

ομάδας. Η άμεση προβολή στην μεγάλη οθόνη του γεγονότος, για παράδειγμα, ότι σε 

μια αίθουσα ο χειρουργός «ράβει» το περιστατικό του  πυροδοτεί άμεσα τις ενέργειες 

ετοιμασίας του επόμενου περιστατικού της αίθουσας (σχήμα 3.9.).

Συμπεραίνουμε,  ότι  τα  AIMS λειτουργούν  ως  ένα  εργαλείο  διαχείρισης  της 

χρησιμοποίησης  και  της  αποτελεσματικότητας  των  χειρουργικών  αιθουσών,  της 

διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων του χειρουργικού τμήματος  και της 

βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τα οποία και προβάλλονται στην μεγάλη 

οθόνη (σχήμα 3.10).58
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Σχήμα  3.8:  Η οθόνη πλάσματος  του  «Μεγάλου Πίνακα»  προβάλλει  την  χρησιμοποίηση  των  χειρουργικών αιθουσών.  Με  τις  αλλαγές   των 

χρωμάτων αναπαρίστανται η χρησιμοποίηση των αιθουσών και η ροή των περιστατικών των ασθενών.  

(Πηγή: D. Jay Iaconetti, MD, Steven A. Lussos, MD, Jim Koch, MD, and Charles Falcone, MD, MBA, Anesthesia Information 

Management  Systems and Operating Room Management:  The Inova  Fairfax Hospital  Experience, Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 104-114, Elsevier.)

    

Σχήμα 3.9: Η διάρκεια των διαδικασιών εισάγεται ηλεκτρονικά οπότε αναγνωρίζεται η πρόοδος του χειρουργείου σε κάθε χειρουργική αίθουσα. 
 (Πηγή:. Jay Iaconetti, MD, Steven A. Lussos, MD, Jim Koch, MD, and Charles Falcone, MD, MBA, Anesthesia Information 

Management  Systems and Operating Room Management:  The Inova  Fairfax Hospital  Experience, Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 104-114, Elsevier.)
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Σχήμα  3.10:  Ο  «  Μεγάλος  πίνακας»  μας  παρέχει  την  τρέχουσα  ανάλυση  της  αποτελεσματικής  χρησιμοποίησης  των 

χειρουργικών αιθουσών και της προόδου των χειρουργείων καθώς και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των χειρουργικών 

αιθουσών βάσει στατιστικής.. 

(Πηγή: D. Jay Iaconetti, MD, Steven A. Lussos, MD, Jim Koch, MD, and Charles Falcone, MD, MBA, Anesthesia Information 

Management  Systems and Operating Room Management:  The Inova  Fairfax Hospital  Experience, Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 104-114, Elsevier.)
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◙ Κεφάλαιο 4: Μελέτες Περιπτώσεων

■ Μελέτες Περιπτώσεων.

Δύο  πολύ  ενδιαφέρουσες  μελέτες  περιπτώσεων  εφαρμογής  των  AIMS τις  οποίες 

αξίζει να εξετάσουμε είναι το πληροφοριακό σύστημα MorCARE που αναπτύχθηκε 

στο πανεπιστήμιο Michigan και το πληροφοριακό σύστημα Arkive που αναπτύχθηκε 

στο πανεπιστήμιο Duke.

4.1. MorCARE.

Το  1995,  μια  ομάδα  από  το  τμήμα  της  Αναισθησιολογίας  του  Πανεπιστημίου 

Michigan διέκρινε  τα  απαραίτητα  στοιχεία  που  θα  συνέθεταν  ένα  διεγχειρητικό 

πληροφοριακό σύστημα ικανό να εκπληρώσει τις  ανάγκες της ιατρικής φροντίδας 

των  ασθενών,  τις  ανάγκες  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  και  του  ιατρικού 

ιδρύματος  με  σεβασμό  στην  εκπαίδευση,  στην  εξασφάλιση  της  ποιότητας,  στον 

προσδιορισμό  της  κοστολόγησης  και  στην  κλινική  έρευνα.  Το  συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ονομάστηκε MorCARE 

(Michigan Operating Room CARE).

 Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αναισθησιολογικών δεδομένων  MorCARE 

συνδέει τα μηχανήματα αναισθησίας και τα μόνιτορ της χειρουργικής αίθουσας και 

της ανάνηψης στο δίκτυο του χειρουργείου. Έχει επίσης την δυνατότητα ανάκτησης 

δεδομένων από τα  πληροφοριακά συστήματα άλλων  νοσοκομείων  και  αποστολής 

δεδομένων σε αυτά.

Χρήστες του είναι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που καταγράφουν σε 

αυτό όλες τις πληροφορίες της διεγχειρητικής διαδικασίας.

4.1.1. Προϋποθέσεις & Δυνατότητες εφαρμογής του MorCARE/AIMS.
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Στην συνέχεια θα αναφέρουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, βάσει του 

τμήματος  Αναισθησιολογίας  του  Πανεπιστημίου  Michigan,  το  παραπάνω 

διεγχειρητικό πληροφοριακό σύστημα. 

● Για να είναι  ευρεία η  αποδοχή του από τους χρήστες του πρέπει  καταρχάς να 

ακολουθεί  την τρέχουσα διαδικασία φροντίδας του ασθενή, να είναι εύκολο στην 

χρήση του, να απαιτεί μικρή έως καθόλου εκπαίδευση ως προς την χρήση του και το 

προσωπικό να εξοικονομεί, φυσικά, χρόνο με την χρήση του συγκριτικά με το τρέχον 

χειρόγραφο σύστημα των πληροφοριών.

●  Η  επιφάνεια  εργασίας επομένως  του  χρήστη  πρέπει  να  είναι  σχεδιασμένη  με 

ιδιαίτερο τρόπο ώστε να διευκολύνει τους χρήστες που ίσως δεν έχουν  την ευχέρεια 

ηλεκτρονικής  καταγραφής  των  δεδομένων και  των γεγονότων που συνιστούν τον 

αναισθησιολογικό «φάκελο» του ασθενή. 

  - Η χρήση της οθόνης «αφής» των εικονιζόμενων κουμπιών και των εικόνων της 

επιφάνειας εργασίας καθώς και η ανάγνωση των κωδικών μπάρας για το προσωπικό, 

για τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα και για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό είναι 

κάποιες μέθοδοι που είναι φιλικές προς τον χρήστη. Η εισαγωγή δεδομένων μέσω 

πληκτρολογίου και ποντικιού θα πραγματοποιείται όταν χρειάζεται. 

-  Το  σύστημα  θα  είναι  γρήγορο  και  ο  σχεδιασμός  της  οθόνης  και  η  ροή  του 

προγράμματος  θα  ελαχιστοποιούν  την  διαδραστικότητα  του  χρήστη  με  τον 

υπολογιστή (πάτημα πλήκτρων, επιλογή μενού κ.ά.) με την χρήση συντομεύσεων ή 

κουμπιών-κλειδιών  που  θα  επεκτείνονται  αυτόματα  σε  μια  σειρά  προτεινόμενων 

ενεργειών. 

- Παράλληλα θα υποστηρίζεται και η λειτουργία της εισαγωγής δεδομένων με το χέρι 

στον «φάκελο» του ασθενή με χρήση των συσκευών PDA (personal data assistance) 

που  θα  λειτουργούν  με  ασύρματο  δίκτυο  για  την  εισαγωγή  και  την  ανάκτηση 

δεδομένων. 

-  Τέλος, ο σχεδιασμός της επιφάνειας εργασίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

ευελιξία  ώστε  να  δύναται  να  προσαρμόζεται  και  να  υποστηρίζει  τα  συνεχώς 

μεταβαλλόμενα ιατρικά επιστημονικά δεδομένα.

● Οι κανόνες,  επίσης, του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ευέλικτοι 

ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται από το προσωπικό υποστήριξης του σε τυχόν 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στα πρωτόκολλα και θα βασίζονται σε δεδομένα που 

ανακτώνται από το προεγχειρητικό ιστορικό του ασθενή και το σχέδιο αναισθησίας, 

από την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, από τα δεδομένα που αφορούν τις 
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ζωτικές λειτουργίες του ασθενή και που συγκεντρώνονται από τα μόνιτορ, από την 

χειρουργική αίθουσα και από τις προτιμήσεις του ασθενή όπως τις δήλωσε κατά την 

προεγχειρητική εκτίμηση του από τους ιατρούς. 

Οι κανόνες του συστήματος θα αφορούν την αμφίδρομη ροή των πληροφοριών από το 

πληροφοριακό  σύστημα  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  προς  τα  άλλα 

πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου και αντίστροφα.

Πιο  συγκεκριμένα,  το  σύστημα  διαχείρισης  πληροφοριών  του  αναισθησιολογικού 

τμήματος χρειάζεται να λαμβάνει δημογραφικά δεδομένα, εργαστηριακά δεδομένα, 

προεγχειρητικές εκτιμήσεις και αναφορές από το ακτινολογικό τμήμα. Παράλληλα, 

το  πληροφοριακό  σύστημα  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  χρειάζεται  να 

προμηθεύει  δεδομένα στα άλλα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου όπως 

στου  φαρμακείου  για  την  παραγγελία  φαρμάκων  και  στου  χειρουργείου  για  τον 

προγραμματισμό των χειρουργικών αιθουσών.

● Στο πληροφοριακό σύστημα του αναισθησιολογικού τμήματος, που μελετάμε, η πιο 

σημαντική  δυνατότητα  που  μας  παρέχεται  είναι  η  αυτόματη  ανίχνευση της 

παρουσίας του ασθενή, της διάρκειας της χειρουργικής διαδικασίας, της εξέλιξης των 

χειρουργικών επεμβάσεων, των χρεώσεων των ναρκωτικών, του ιατροφαρμακευτικού 

υλικού και του εξοπλισμού και του συνολικού κόστους. Ας σημειωθεί ότι οι χρεώσεις 

του αναισθησιολογικού τμήματος βασίζονται σε τρεις παράγοντες, στην διαδικασία 

που  ακολουθείται,  στην  διάρκειά  της  και  στις  ειδικές  διαδικασίες  που 

πραγματοποιούνται. Αναμένεται  το πληροφοριακό σύστημα του αναισθησιολογικού 

τμήματος  να  καταχωρεί  αυτόματα  τα  παραπάνω  δεδομένα  στον  χρεωστικό 

αναισθησιολογικό φάκελο του ασθενή. 

●  Το σύστημα  θα παρέχει,  επίσης,  την  δυνατότητα  στο  ιατρικό  και  παραϊατρικό 

προσωπικό  να  καταθέτει  τις  ηλεκτρονικές  υπογραφές του  και  παράλληλα  θα 

ανιχνεύει  την  κατανάλωση  στα  αναλώσιμα  υλικά  και  στα  φάρμακα μέσω 

αντιπαραβολής  με  τα  άλλα  πληροφοριακά  συστήματα  του  νοσοκομείου  ώστε  να 

καθοριστεί  η  χρήση και  το απόθεμα των αναλώσιμων και  των φαρμάκων και  να 

προσδιοριστεί το κόστος των διαδικασιών και οι χρεώσεις των ασθενών. Τα συνολικά 

νοσοκομειακά κόστη και οι  χρεώσεις των ασθενών θα δύναται να ανακτώνται ως 

πληροφορίες από τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου. 

● Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα του αναισθησιολογικού τμήματος θα παρέχει 

δεδομένα εξασφάλισης  ποιότητας και θα εξασφαλίζει την  αμφίδρομη επικοινωνία 

με το σύστημα προγραμματισμού των χειρουργικών αιθουσών σε πραγματικό χρόνο.
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● Το πληροφοριακό σύστημα του αναισθησιολογικού θα περιλαμβάνει επίσης την 

προεγχειρητική επίσκεψη και εκτίμηση. Θα πρέπει να υπάρχουν τερματικοί σταθμοί 

εισαγωγής των δεδομένων, προεγχειρητικά, στην κλινική του ασθενή και στον χώρο 

της αναμονής πριν την εισαγωγή του στο χειρουργείο και η προεγχειρητική εκτίμηση 

θα   πρέπει,  αυτόματα,  να  ολοκληρώνει  τα  δεδομένα  που  διατίθενται  στο 

πληροφοριακό σύστημα φροντίδας του ασθενή. Δεδομένα από μια προεγχειρητική 

επίσκεψη ή από προηγούμενη αναισθησιολογική εκτίμηση θα πρέπει επίσης να είναι 

εφικτό  να  ενημερώνονται  εύκολα  ώστε  να  ολοκληρώνεται  η  τρέχουσα 

προαναισθητική αξιολόγηση. 

●  Επιπρόσθετα,  πλην  της  χορήγησης  της  αναισθησίας  και  του  εντοπισμού  των 

δεδομένων αυτών, το αναισθησιολογικό τμήμα καλείται να εντοπίσει τις διαδικασίες 

και  τις  διευκολύνσεις  που  παρέχει  ως  τμήμα  στην  κλινική  χρόνιου  πόνου,  στην 

διαχείριση των περιστατικών με οξύ πόνο και στις μονάδες εντατικής φροντίδας  

των ασθενών.  Θα ήταν καλύτερα να εντοπίζονται οι  παρεχόμενες επαγγελματικές 

υπηρεσίες  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  σε  κάθε  τμήμα  και  να 

προγραμματίζονται εξατομικευμένα.

●  Τα  δεδομένα  που  εντοπίζονται  και  που  συλλέγονται  από  το  νοσηλευτικό 

προσωπικό  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  αφορούν  τόσο  τον  προεγχειρητικό 

χώρο αναμονής του ασθενή όσο και τον χώρο της χειρουργικής αίθουσας και της 

ανάνηψης.  Υπάρχουν  συγκεκριμένες,  για  καθέναν  από  τους  παραπάνω  χώρους, 

φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων του ασθενή οι  οποίες θα πρέπει  να διατίθενται 

ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και να χρησιμοποιούνται με έναν 

διαδραστικό  τρόπο  με  τον  αναισθησιολογικό  φάκελο  ώστε  να  εντοπίζονται  τα 

δεδομένα για κάθε ασθενή καθ’ όλη την διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας.

● Ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει ακόμα να εφοδιάσει το σύστημα με τον 

κατάλληλο  εξοπλισμό  και  τις  κατάλληλες  καλωδιώσεις ώστε  να  είναι  εφικτή  η 

σύνδεση  του  συστήματος  με  το  μηχάνημα  αναισθησίας  και  με  τα  μόνιτορ  που 

υπάρχουν στις χειρουργικές αίθουσες και στον χώρο της ανάνηψης. Το σύστημα θα 

πρέπει  να  δέχεται  και  να  αποθηκεύει  μια  συνεχή  ροή  δεδομένων  των  ζωτικών 

λειτουργιών του κάθε ασθενή από όλο τον εξοπλισμό που είναι  συνδεδεμένος με 

αυτό, με ελάχιστο ρυθμό ένα δείγμα από κάθε όργανο ανά 60 δευτερόλεπτα.

● Επίσης, το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αναμεταδίδει τα δεδομένα 

του  μέσω  του  δικτύου  του  (Ethernet Interface) σε  πραγματικό  χρόνο  όποτε 

απαιτείται.  Όταν  μάλιστα  η  σύνδεση  του  δικτύου  δεν  είναι  εφικτή  θα  πρέπει  να 
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υπάρχει  η  δυνατότητα   αποθήκευσης  του  αναισθησιολογικού  φακέλου  τοπικά,  με 

επιτρεπόμενη χωρητικότητα τουλάχιστον 24 ωρών συνεχούς καταγραφής δεδομένων 

ώστε να «φορτωθούν» σε δεύτερο χρόνο στο σύστημα όταν η σύνδεση του δικτύου 

αποκατασταθεί.

●  Το  πληροφοριακό  σύστημα  του  αναισθησιολογικού  θα  αναθεωρήσει  και  θα 

αντικαταστήσει  έναν  μεγάλο  αριθμό  από  φόρμες  που  χρησιμοποιούνται  για  την 

εισαγωγή  και  την  κλινική  καταγραφή  δεδομένων  και  θα  δώσει  το  έναυσμα 

συμπλήρωσης  ηλεκτρονικών φορμών  που θα είναι  σχεδιασμένες από το τεχνικό 

προσωπικό του και θα δίνουν την δυνατότητα να είναι τα ηλεκτρονικά δεδομένα τους 

μέρος  της  βάσης δεδομένων του συστήματος  και  του ηλεκτρονικού φάκελου του 

ασθενή.

● Το σύστημα θα πρέπει επίσης να έχει την δυνατότητα αποστολής  ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων σε  μεμονωμένα  άτομα  βάσει  των  θεσπιζόμενων  κανόνων  και  να 

προστατεύεται από ένα σύστημα ασφάλειας που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτό 

σε  εξουσιοδοτημένα  άτομα  και  θα  απαγορεύει  την  πρόσβαση  στα  μη 

εξουσιοδοτημένα. 

● Θα πρέπει, τέλος, το τεχνικό προσωπικό να προσδιορίσει μεταξύ των αντικειμένων 

της επιφάνειας εργασίας τους συνδέσμους με ευαισθησία περιεχομένου έτσι ώστε τα 

διασταυρούμενα υλικά να αναφέρονται σε κοινούς υπερσυνδέσμους.24

4.1.2. Διαδικασία Εφαρμογής του  MorCARE/ΑΙΜS και προβλήματα κατά την 

εφαρμογή του.

Το σύστημα  MorCARE, όπως παρουσιάζεται, ήταν σε ανάπτυξη και εφαρμογή επί 

πέντε χρόνια. Η επιτυχία του οφείλεται στην στρατηγική εφαρμογής ενός μοντέλου 

κάθε φορά, ξεκινώντας με μια μικρή ομάδα και διευρύνοντας σε δεύτερη φάση την 

εφαρμογή του σε ολόκληρο το αναισθησιολογικό τμήμα. 

Ανακαλύφθηκε  έτσι  το  παραπάνω  περιεγχειρητικό  σύστημα  που  προάγει  την 

ασφάλεια  και  την  αποτελεσματικότητα  της  φροντίδας  του  ασθενή  στο 

αναισθησιολογικό τμήμα παρέχοντας, παράλληλα, μια βάση κλινικών δεδομένων ως 

έδαφος για την κλινική έρευνα και για την τόνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επίσης, το πρόγραμμα της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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υγείας προβλέπεται να εξελιχθεί σε πρόγραμμα αυτοβελτίωσης που μέσα από την 

διαδικασία φροντίδας του ασθενή θα παρέχει ανατροφοδότηση στα ιατρικά δεδομένα 

του ασθενή ή στα ιατρικά δεδομένα της ίδιας με αυτόν κατηγορίας ασθενών.  

 Βάσει  έρευνας  που  έγινε  από  365  ειδικούς  πληροφοριακών  συστημάτων  η 

πλειοψηφία  των  εφαρμογών  του  λογισμικού  αποτυγχάνει  κυρίως  λόγω  της 

ανικανότητας του προσωπικού να αλλάξει την διαδικασία της ροής των εργασιών του.

Στο  σημείο  αυτό  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  ότι  το  πληροφοριακό  σύστημα 

MorCARE πολύ σοφά ακολουθεί την τρέχουσα διαδικασία φροντίδας του ασθενή.

Θα πρέπει  να  τονίσουμε,  επίσης,  ότι οι  σημαντικότερες  πτυχές  της  εφαρμογής  των  

λογισμικών συστημάτων είναι να ενταχθούν στις διαδικασίες του ιδρύματος υγείας, να  

έχουν  κατάλληλη  χρηματοδότηση  και  να  διαθέτουν  μια  ηγέτιδα  ομάδα  που  θα  

διαχειρίζεται  την  διαδικασία  εφαρμογής  του  πληροφοριακού  συστήματος  και  τους  

ανθρώπους που θα μετέχουν σε αυτήν καλλιεργώντας μια θετική στάση έναντι  των 

προβλημάτων που προκύπτουν. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των πληροφοριακών 

συστημάτων που επικεντρώνονται στην αντικατάσταση του διεγχειρητικού φακέλου 

το MorCARE/ΑΙΜS επικεντρώνεται σε όλη την περιεγχειρητική διαδικασία ροής των 

εργασιών και των διαδικασιών. 

●  Ξεκινώντας  με  την προεγχειρητική  αναισθησιολογική  εκτίμηση έχουμε  να 

σημειώσουμε ότι ως έννοια αφορά την εξέταση των συστημάτων του οργανισμού των 

ασθενών και κυρίως του καρδιοαναπνευστικού συστήματος τους και την διενέργεια 

των ιατρικών εξετάσεων εκτίμησης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και του 

αεραγωγού  τους.  Η  ολοκλήρωση  οπότε  της  αναισθησιολογικής  προεγχειρητικής 

εκτίμησης  απαιτεί  την  πρόσβαση  στα  δεδομένα  των  ιατρικών  εργαστηρίων,  των 

συμβούλων ιατρών, των απεικονιστικών εξετάσεων και του ιστορικού, ιατρικού και 

χειρουργικού, του ασθενή που είναι διαθέσιμο στον χειρόγραφο ιατρικό φάκελο του 

ασθενή στο αρχείο του νοσοκομείου.

Η  αυτοματοποίηση  των  αναισθησιολογικών  πληροφοριών  απαιτεί  ηλεκτρονικές 

διασυνδετικές διατάξεις σε όλες τις παραπάνω πηγές πληροφοριών για τον ασθενή. 

Στην  εφαρμογή  του  MorCARE/ΑΙΜS δεν  είχε  προβλεφθεί  κάτι  τέτοιο  οπότε  σε 

δεύτερο  χρόνο  αναπτύχθηκαν  οι  διασυνδετικές  συσκευές  και  εξασφαλίστηκε  η 

έγκριση, από πλευράς των ασθενών, της πρόσβασής των χρηστών στον ηλεκτρονικό 

ιατρικό φάκελο τους. Η έγκριση των ασθενών καθώς επίσης και οι απεικονιστικές 

εξετάσεις που διεξάγονται στους ασθενείς και οι κάθε είδους σημαντικές για τους 
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ασθενείς  ιατρικές πληροφορίες,  από άλλες πλην του αναισθησιολογικού τμήματος 

πηγές,  προγραμματίστηκε  να  διατίθενται  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή.  Με  την 

ηλεκτρονική  διάθεση  της  κλινικής  περίληψης  των  ασθενών  επιτρέπεται,  πλέον, 

λοιπόν η γρήγορη ανασκόπηση του ιστορικού των ασθενών (σχήμα 4-1). 

Σχήμα 4.1: Η ηλεκτρονική κλινική περίληψη επιτρέπει μια γρήγορη ανασκόπηση του ιστορικού του ασθενή. Ο ιατρός έχει την 

δυνατότητα  να προχωρήσει  βαθύτερα  σε  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις,  σε  απεικονιστικά  δεδομένα,  εργαστηριακές  τιμές  ή 

παλιότερα συμβάντα.

(Πηγή: Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der Spek, MD, and 

Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in Anesthesia, Perioperative 

Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)

Δίνεται  η  δυνατότητα  επίσης  στους  χρήστες  του  MorCARE/ΑΙΜS να  εισάγουν 

δακτυλογραφώντας κάποιες πληροφορίες στον ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών, η 

δυνατότητα όμως αυτή διατίθεται  περιορισμένα ώστε  το σύστημα ΑΙΜS να γίνει 

αποδεκτό από το σύνολο των χρηστών συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν έχουν 

ευχέρεια δακτυλογράφησης.

Στο  MorCARE/ΑΙΜS πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά  και  η  αξιολόγηση  των 

συστημάτων  του  οργανισμού  των  ασθενών  (σχήμα  4-2).  Τα  συστήματα  του 

οργανισμού  του  ασθενή,  όπως  παρατηρούμε  στο  σχήμα  4-3,  προσεγγίζονται  με 

επικέντρωση στο ιστορικό και  στην κλινική εξέταση και  κάθε σύστημα εμφανίζει 

υπομενού  με  πληροφορίες,  όπως  παρατηρούμε  για  το  καρδιαγγειακό  και  για  το 
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αναπνευστικό σύστημα στα σχήματα  4-4  και 4-5 αντίστοιχα, που διευκολύνουν την 

εκτίμησή  τους.   Όσον  αφορά  την  αξιολόγηση  διαδικασιών  στο  σχήμα  4-6 

απεικονίζεται,  η  ηλεκτρονική  διεγχειρητική  αξιολόγηση  των  θωρακοχειρουργικών 

διαδικασιών όπου, όπως παρατηρούμε, διατίθεται αυτόματα στο αναισθησιολογικό 

προσωπικό  το  ηλεκτροκαρδιογράφημα  των  ασθενών  και  οι  δυνατές  επιλογές  του 

αερισμού τους.

Σχήμα 4.2.: Η ηλεκτρονική εκτίμηση των ασθενών μέσω του συστήματος τροφοδοτεί το αναισθησιολογικό προσωπικό με τις 

απαραίτητες πληροφορίες και διατηρεί παράλληλα το αναγκαίο επίπεδο εμπιστευτικότητας. 

(Πηγή: Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der Spek, MD, and 

Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in Anesthesia, Perioperative 

Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)
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Σχήμα 4.3: Μία προσέγγιση των συστημάτων του οργανισμού του ασθενή επικεντρωμένη στο ιστορικό και στην κλινική 

εξέταση επιτρέπει την αποτελεσματική καταγραφή των κλινικών δεδομένων. 

(Πηγή: Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der Spek, MD, and 

Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in Anesthesia, Perioperative 

Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)
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Σχήμα  4.4:  Το  πρότυπο  εκτίμησης  του  καρδιαγγειακού  περιλαμβάνει  την  λειτουργική  χωρητικότητα,  τα  καρδιολογικά 

συμπτώματα,  την  υπέρταση,  την  συμφορητική  καρδιακή  ανεπάρκεια  και  την  στεφανιαία  νόσο.  Πιο  ιδιαίτερα  στοιχεία 

καταγραφής όπως  τα συμφορητικά καρδιακά προβλήματα και οι βαλβιδικές παθήσεις αναφέρονται στην καρτέλα «άλλα».

(Πηγή: Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der Spek, MD, and 

Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in Anesthesia, Perioperative 

Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)

      
Σχήμα 4.5: Η λεπτομερής εξέταση του αεραγωγού, που περιλαμβάνει από την κλίμακα Malampati έως την συνολική ανατομία 

της περιοχής συμπληρώνει τις εκτιμήσεις των αναισθησιολόγων για άμεση λαρυγγοσκόπηση, που διαθέτουν από προηγούμενα 

περιστατικά που αφορούν τον ασθενή και υπάρχουν καταγεγραμμένα  στον αναισθησιολογικό του φάκελο. 

(Πηγή: Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der Spek, MD, and 

Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in Anesthesia, Perioperative 

Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)
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Σχήμα 4.6: Για την διεγχειρητική αξιολόγηση των θωρακοχειρουργικών διαδικασιών διατίθεται αυτόματα το ΗΚΓ και οι δυνατές επιλογές του 

αερισμού του ασθενή.

(Πηγή:  Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der Spek, MD, and 

Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in Anesthesia, Perioperative 

Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)

Δεν είχε προβλεφθεί ωστόσο να επιλεγεί εάν θα γινόταν χρήση της οθόνης αφής ή 

του «ποντικιού»  και εάν η οθόνη παρουσίασης των πληροφοριών θα βρισκόταν 

δεξιά ή αριστερά από το μηχάνημα αναισθησίας. Αποφασίστηκε τελικά η χρήση της 

οθόνης αφής και η από δεξιά τοποθέτηση της οθόνης.

Άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι  οι  προεγχειρητικές εκτιμήσεις των 

ασθενών δεν ήταν πάντα συμπληρωμένες ολοκληρωτικά. Αναπτύχθηκε οπότε ένα 

σύστημα  υπενθύμισης  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στο   πληροφοριακό  σύστημα  του 

νοσοκομείου.  Όποτε  λοιπόν,  σε  μια  προεγχειρητική  εκτίμηση,  δεν  ήταν 

συμπληρωμένα  τα  υποχρεωτικά  της  πεδία   ο  αναισθησιολόγος  λάμβανε  μια 

ειδοποίηση (beep alert).

●  Όσον  αφορά  την  διαχείριση  της  ποιότητας αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  το 

αναισθησιολογικό τμήμα διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων ποιότητας από 

το 1993. Συμπληρωνόταν χειρόγραφα μια τυποποιημένη φόρμα για κάθε περιστατικό 

που λάμβανε αναισθησία και όλες οι φόρμες μαζί συλλέγονταν και εισάγονταν σε μια 

βάση δεδομένων από όπου εξάγονταν οι δείκτες διασφάλισης της ποιότητας κατά την 

διεγχειρητική φάση, κατά την φάση της ανάνηψης και κατά την μετεγχειρητική φάση 

συμπεριλαμβάνοντας  και  τους  εξωτερικούς  ασθενείς   με  διεξαγωγή  τηλεφωνικών 
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κλήσεων στην οικία τους.24 Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκδοχής του συστήματος 

διασφάλισης  ποιότητας  με  το  MorCARE/ΑΙΜS είχε  πλήρη  αποδοχή  από  τους 

χρήστες  του  αφού  ακολουθούσε  την  ίδια  ακριβώς  διαδικασία  με  το  χειρόγραφο 

σύστημα37 με την διαφορά ότι οδηγούσε σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και σε 

μεγαλύτερη επομένως απόδοση. 

Οι  μακροπρόθεσμοι  στόχοι  του  ηλεκτρονικού  περιεγχειρητικού  συστήματος  όσον  

αφορά την διασφάλιση της ποιότητας είναι οι δείκτες διασφάλισης της ποιότητας να 

εξάγονται αυτόματα από την καταγραφή των κλινικών δεδομένων των ασθενών. Αντί 

δηλαδή  να  σημειώνουμε  στην  ηλεκτρονική   μετεγχειρητική,  ας  πούμε,  φόρμα 

διασφάλισης της ποιότητας ότι ο ασθενής υπέστη, για παράδειγμα, έναν τραυματισμό 

μετεγχειρητικά και παράλληλα να σημειώνουμε το ίδιο συμβάν στον ηλεκτρονικό 

ιατρικό φάκελο του ασθενή στόχος μας είναι να πραγματοποιούμε την μετεγχειρητική 

ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και αυτή να τροφοδοτεί αυτόματα το 

σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. Κατά συνέπεια θα μειωθεί σημαντικά ο φόρτος 

εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών και θα λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

το υπάρχον σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.

●  Τα παραπάνω, η τροφοδότηση δηλαδή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας 

από την  μετεγχειρητική  κλινική  καταγραφή των  δεδομένων των ασθενών  και  τις 

τηλεφωνικές κλήσεις προς τους εξωτερικούς ασθενείς, βελτιώνουν την συμβατότητα 

του MorCARE/ΑΙΜS με τις κλινικές αναισθησιολογικές ανάγκες αφού εντοπίζονται 

άμεσα  οι  μετεγχειρητικές  σημειώσεις που  αναζητάμε,  προβάλλονται 

προειδοποιήσεις όποτε  κρίνεται  απαραίτητο  και  παρουσιάζονται  αναφορές των 

περιστατικών. Επιπλέον, είναι δυνατόν χάρη στο MorCARE/ΑΙΜS να αποστέλλονται 

τυποποιημένες  επιστολές,  μετεγχειρητικά,  προς  τους  ασθενείς  που  εμφάνισαν 

σημαντικές αναισθησιολογικές επιπλοκές όπως για παράδειγμα κακοήθη υπερθερμία 

ή δύσκολο αεραγωγό.

● Όσον αφορά την καταγραφή των διαδικασιών του αναισθησιολογικού τμήματος, 

τόσο προεγχειρητικά όσο και διεγχειρητικά, το  MorCARE/ΑΙΜS συντέλεσε στο να 

επιτυγχάνεται  με  πιο  αποτελεσματικό  και  ολοκληρωμένο  τρόπο,  με  την  χρήση 

ηλεκτρονικών  προτύπων  τα  οποία  αναγράφουν  τα  πιο  κοινώς  χρησιμοποιούμενα 

υλικά του αναισθησιολογικού τμήματος διαβαθμισμένα σε μεγέθη και αναφέροντας 

τα  ανατομικά  σημεία  τοποθέτησης  τους,  ώστε  το  αναισθησιολογικό  προσωπικό 

απλώς  να  τα  επιλέγει  ηλεκτρονικά.  Καταγράφεται  επίσης  στην  παραπάνω 

ηλεκτρονική  φόρμα  η  φυσική  παρουσία  ή  η  άμεση  διαθεσιμότητα  ειδικού 
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αναισθησιολόγου  για  κάθε  περιστατικό  ασθενή  κατά  την  διεγχειρητική  και 

μετεγχειρητική  φάση.  Στο  σχήμα  4-7  παρατηρούμε  ότι  απεικονίζονται  τα 

ηλεκτρονικά πρότυπα τοποθέτησης αρτηριακής γραμμής καθώς και η ηλεκτρονική 

φόρμα  στην  οποία  ο  ιατρός  καλείται  να   δηλώσει  την  παρουσία  του  ή  την 

διαθεσιμότητά του. 

●  Επίσης,  μέσω  του  MorCARE/ΑΙΜS διεξάγεται  η  καθημερινή  αξιολόγηση  του 

αναισθησιολογικού προσωπικού. Η είσοδος στο σύστημα αξιολόγησης απαιτεί την 

συμπλήρωση από τον αξιολογητή δύο κωδικών ασφαλείας για λόγους διατήρησης της 

εμπιστευτικότητας των δεδομένων και σε κάθε αξιολογητή επιτρέπεται η πρόσβαση 

έως το επίπεδο του προσωπικού το οποίο καλείται να αξιολογήσει. Οι ανεπάρκειες 

που εμφάνισε αρχικά αυτό το σύστημα αξιολόγησης διορθώθηκαν σε δεύτερη φάση 

με  την εφαρμογή αυτόματων ειδοποιήσεων των αξιολογητών μέσω ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων.  Εάν  δεν  έχει  αξιολογηθεί  λοιπόν  προσωπικό  του  αναισθησιολογικού 

τμήματος εντός εικοσιτεσσάρων ωρών, ο αξιολογητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα 

που τον πληροφορεί για αυτή του την παράλειψη. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει 
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Σχήμα 4.7.: Α. Τα στοιχεία-κλειδιά που είναι απαραίτητα για την καταγραφή της αρτηριακής γραμμής μπορούν να 

τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας μια φόρμα σε μορφή λίστας.. Β. Ο ιατρός καλείται να δηλώσει την παρουσία του ή την 

διαθεσιμότητά του. (Πηγή : Kevin K. Tremper, PhD, MD, Michael O’Reilly, MS, MD, Paul Kazanjian, MD, Abraham Van der 

Spek, MD, and Sachin Kheterpal, MD, A Perioperative Information System: Design and Implementation, Seminars in 

Anesthesia, Perioperative Medicine and Pain, vol. 23, No 2(June), 2004: pp 72-85, Elsevier.)
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ηλεκτρονικών φορμών που διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο του αναισθησιολογικού 

προσωπικού.

●  Τέλος,  όσον  αφορά  τον  διεγχειρητικό  ηλεκτρονικό  φάκελο του  ασθενή 

προστέθηκαν μοναδικά χαρακτηριστικά για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 

του,  την  ασφάλεια  της  παροχής  των  υπηρεσιών  υγείας  και  της  καταγραφής  των 

κλινικών  δεδομένων  και  δόθηκαν  οδηγίες  προς  τους  ειδικευόμενους 

αναισθησιολόγους  να  συμμορφωθούν  με  τα  πρωτόκολλα  παροχής  φροντίδας  του 

αναισθησιολογικού τμήματος.

 Πιο συγκεκριμένα, μια εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος MorCARE/ΑΙΜS 

ήταν ότι  το σύστημα υποδείκνυε τις τεχνικές αναισθησιολογικής αντιμετώπισης ενός  

περιστατικού  ανάλογα  με  τις  χειρουργικές  διαδικασίες  που  θα  λάμβαναν χώρα.  Τα 

υποδεικνυόμενα  από  το  MorCARE για  κάθε  περιστατικό,  ήταν  συνέπεια  των 

καταγεγραμμένων  στο  σύστημα  περιστατικών  και  της  συχνότητας  με  την  οποία 

σύμβαιναν. Ο ειδικευόμενος αναισθησιολόγος ωστόσο μπορούσε να διαφοροποιήσει 

οποιοδήποτε  από  τα  βήματα  της  προτεινόμενης  διαδικασίας.  Το  πληροφοριακό 

σύστημα τον ενημέρωνε για τις εναλλακτικές επιλογές που διαθέτει σε κάθε βήμα 

προβάλλοντας τες σε λίστα. 

Το  σύστημα  MorCARE επιτύγχανε  οπότε  δύο  κύριους  στόχους,  την  βελτίωση  της  

αποτελεσματικότητας  της κλινικής καταγραφής των δεδομένων και,  παράλληλα,  την  

τυποποίηση των διαδικασιών της παροχής υπηρεσιών από το αναισθησιολογικό τμήμα. 

Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα που προέκυπταν από το σύστημα σε ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα είναι η προαγωγή της ασφάλειας και η παροχή βοήθειας στην διδασκαλία. 

Άλλο χαρακτηριστικό του διεγχειρητικού φακέλου είναι ότι δηλώνεται στο σύστημα 

το  όνομα  του  ειδικευόμενου  που  συμμετέχει  σε  κάθε  περιστατικό  και  αυτόματα 

δηλώνεται και ο αριθμός του βομβητή του. 

Επίσης, υπάρχουν πράξεις που θεωρείται σημαντική η καταγραφή τους, όπως είναι η 

εισαγωγή στην αναισθησία, η  ταυτοποίηση του ασθενή, η χειρουργική διαδικασία, η 

επιβεβαίωση του σημείου της επέμβασης, η χειρουργική επέμβαση και το τέλος της 

αναισθησίας, οι οποίες είναι επισημασμένες στο σύστημα με κόκκινο για να τονιστεί 

η  σημασία τους.  Κάθε τέτοια πράξη μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  για  να   εντοπίζει 

αυτόματα κάποιες εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί αυτόματα να 

ενημερώσει  το  χειρουργικό  προσωπικό  ότι  ο  ασθενής  Α  είναι  στην  χειρουργική 
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αίθουσα 6, σε περίπτωση που το προσωπικό του χειρουργείου δεν βρίσκεται στην 

αίθουσα 6.24

4.2. Arkive.

Το 1988 σχεδιάστηκε το αναισθησιολογικό πληροφοριακό σύστημα Arkive61 και το 

1992 εφαρμόστηκε  σε  νοσοκομείο,  αρχικά  στις  χειρουργικές  αίθουσες  με 

καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και έπειτα τόσο στις κύριες όσο και στις  σηπτικές 

χειρουργικές  αίθουσες  ευρύτερα.62 Το  Arkive περιλάμβανε  έξι  περιεγχειρητικούς 

τερματικούς  σταθμούς  που  ήταν  εγκατεστημένοι  στις  χειρουργικές  αίθουσες  και 

συνδέονταν με τα μηχανήματα αναισθησίας και τις συσκευές παρακολούθησης των 

ζωτικών λειτουργιών των ασθενών. Κάθε τερματικός σταθμός διέθετε οθόνη αφής 

που ήταν προσιτή στον ιατρό αναισθησιολόγο και συνδύαζε αυτόματα τα δεδομένα 

της φυσιολογικής λειτουργίας των οργανισμών με τα τυχόν μη φυσιολογικά δεδομένα 

των ασθενών καθώς και με τις τιμές των αερίων αίματος των ασθενών και με τα 

χορηγούμενα υγρά και φάρμακα στους ασθενείς. Επίσης, ο αναισθησιολόγος είχε την 

δυνατότητα να προσθέσει ως ελεύθερο κείμενο τυχόν σημειώσεις ή παρατηρήσεις 

του στο σύστημα.61 

Το 1988 συνδέθηκαν οι έξι τερματικοί σταθμοί μεταξύ τους μέσω τοπικού δικτύου 

και ενός κεντρικού υπολογιστή. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα περιλάμβανε επίσης 

προεγχειρητικούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής δημογραφικών, χρεωστικών και 

διαδικαστικών πληροφοριών καθώς και τερματικούς σταθμούς, μετά την χορήγηση 

αναισθησίας, που επέτρεπαν στους αναισθησιολόγους να ολοκληρώσουν τον φάκελο 

του ασθενή στον  χώρο της  ανάνηψης ή  της  εντατικής.  Το 1989 προστέθηκε  στο 

Arkive και ένα σύστημα ανάλυσης βάσης δεδομένων.63 Στο σχήμα 4-8 απεικονίζεται 

η δικτύωση του Arkive όπως αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Duke.

4.2.1. Εφαρμογή Arkive/ AIMS και Ικανοποίηση του Χρήστη.

Η επιτυχής εφαρμογή του  Arkive προϋπόθετε την εφαρμογή κάποιων διαδικασιών. 

Καταρχάς, ως απαραίτητη κρίνεται η πλήρης αποδοχή του AIMS από την διοίκηση 

του  νοσοκομείου.  Η  διοίκηση  στην  προκειμένη  αναγνώρισε  στο  προσωπικό  του 

νοσοκομείου  ένα  ευρύ  φάσμα  συμπεριφορών  όσον  αφορά  την  αποδοχή  των 
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πληροφοριακών κλινικών συστημάτων οπότε μήνες πριν την εφαρμογή του  Arkive 

ενημέρωσε τους πιθανούς χρήστες του συστήματος για τα πλεονεκτήματα του,  όπως 

είναι  για  παράδειγμα  η  εξασφάλιση  ευανάγνωστων  πληροφοριών,  η  αυτόματη 

ανάκτηση  δεδομένων  σε  τακτά  διαστήματα,  η  ηλεκτρονική  πρόσβαση  σε 

προηγούμενα περιστατικά και η ολοκλήρωση της καταγραφής δεδομένων κατά την 

διάρκεια  διαχείρισης  επειγόντων  περιστατικών.  Εξασφάλισε  παράλληλα  στους 

πιθανούς  χρήστες  του  Arkive την  κατάλληλη  και  απαραίτητη  εκπαίδευση για  την 

χρήση του συστήματος. 

Ως μάνατζερ του έργου της ευρείας εγκατάστασης του Arkive στο αναισθησιολογικό

τμήμα (project  manager)  ορίστηκε  ένας  ιατρός  αναισθησιολόγος  με  εμπειρία  στο 

σύστημα από την πρώτη εφαρμογή του στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης 

προσελήφθηκε  ως  διευθυντής  του  συστήματος ένα  άτομο με  εμπειρία  ως  τεχνικός 

αναισθησιολογικού  τμήματος  και  με  εμπειρία  στους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές. 

Τέλος  επιλέχθηκαν  έξι  αντιπρόσωποι από  το  ιατρικό  και  το  νοσηλευτικό 

αναισθησιολογικό  προσωπικό   και  τους  ειδικευόμενους  ιατρούς  οι  οποίοι 

εκπαιδεύτηκαν  στην  χρήση  του  Arkive για  να  διδάξουν  έπειτα  στο  σύνολο  των 

χρηστών του συστήματος. 

Σχήμα 4.8.: Η δικτύωση του Arkive στο Πανεπιστήμιο Duke το 1996. 

(Πηγή: Robert L. Coleman, MD, Thomas Stanley III, MD, William C. Gilbert, BS, Iain C. Sanderson, FRCA, Gayle A. Moyer,  

CRNA,  MS,  Karen  S.  Sibert,  MD,  J  G  Reves,  MD,  The  implementation  and  acceptance  of  an  intra-operative  anesthesia 

information management system, Journal of clinical monitoring 13: 121-128, 1997)

●  Στους  χρήστες  του  συστήματος  δόθηκε  η  δυνατότητα  να  εξασκηθούν  στο 

πληροφοριακό σύστημα AIMS τόσο εντός της αίθουσας διδασκαλίας όσο και εντός 
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των χειρουργικών αιθουσών, σε επεμβάσεις  που λάμβαναν χώρα, προκειμένου να 

εξοικειωθούν με το σύστημα. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα επί δύο εβδομάδες της 

εικοσιτετράωρης  υποστήριξης των  χρηστών  του  συστήματος  σχετικά  με 

προβλήματα  και  απορίες  που  τους  ανέκυπταν  κατά  την  χρησιμοποίηση  του 

συστήματος. 

● Η επιτυχής εφαρμογή του  Arkive προϋπόθετε βέβαια, εκτός των παραπάνω, την 

χρηματοδότηση της  εγκατάστασης  του  στο  νοσοκομείο,  τον  καθορισμό  της 

ημερομηνίας και της τοποθεσίας εγκατάστασης του καθώς και της  ημερομηνίας 

υιοθέτησης του  από  το  προσωπικό  του  αναισθησιολογικού  τμήματος  και  την 

βεβαίωση τέλος  από το  τμήμα του  αρχείου  του νοσοκομείου ότι  τα  ηλεκτρονικά 

ιατρικά αρχεία των ασθενών με χρήση των AIMS είναι επίσημα εγκεκριμένα. 

Αξίζει  τέλος  να  σημειωθεί  ότι  η  χειρόγραφη  καταχώρηση  πληροφοριών 

εγκαταλείφθηκε σταδιακά πλήρως και έως το έτος 1996 περισσότερα από 100.000 

περιστατικά διαχειρίστηκαν αναισθησιολογικά με το σύστημα Arkive/ AIMS.

●  Όσον  αφορά  την  ικανοποίηση  του  χρήστη διαπιστώθηκε,  από  έρευνα  που 

βασίστηκε σε διανομή ερωτηματολογίων στο παραπάνω νοσοκομείο, ότι το 69% των 

χρηστών  βαθμολογεί,  στην  πενταβάθμια  κλίμακα,  την  ικανοποίηση  του  από  την 

χρησιμοποίηση του Arkive /AIMS στο 4 με 5 (σχήμα 4-9). Διαπιστώθηκε επίσης ότι 

το 89% των ερωτηθέντων προτιμά το σύστημα  Arkive/ AIMS από το χειρόγραφο 

σύστημα,  ότι το 36% προτιμά το Arkive/ AIMS στις μικρής διάρκειας επεμβάσεις, 

ότι  το  96% το  προτιμά  στης  μεγάλης  διάρκειας  και  στις  πολύπλοκες  επεμβάσεις 

(σχήμα 4-10) και ότι το 97% το προτιμά στα επείγοντα περιστατικά. 

Επίσης, το 72,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αισθάνθηκε εξοικείωση στην χρήση 

του συστήματος εντός μιας με τέσσερις εβδομάδες ενώ το 32% δήλωσε εξοικείωση 

σε διάστημα μιας εβδομάδας και το 40% δήλωσε εξοικείωση σε διάστημα ενός μήνα 

(σχήμα 4-11).  Τέλος  το  82% των ερωτηθέντων αξιολόγησε  την  χρησιμότητα του 

Arkive/ AIMS στο 4-5 στην πενταβάθμια κλίμακα.62

Επίσης, κάποιοι χρήστες του συστήματος ανέφεραν ότι εξοικονομούσαν χρόνο χάρη 

στην αυτόματη καταχώρηση των δεδομένων που τους εξασφάλιζε το Arkive/ AIMS, 

ότι αισθάνονταν λιγότερο περιορισμένοι όσον αφορά την ανάγκη διατήρησης του

ιατρικού φακέλου, ότι τα δεδομένα τους ήταν πλέον ευανάγνωστα, ότι βελτίωσαν την 

εικόνα της τυποποίησης των πληροφοριών του ιατρικού φακέλου των ασθενών και
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Σχήμα  4.9.:  Απεικόνιση  της  ικανοποίησης  του  χρήστη  σε  5βάθμια  κλίμακα.  Το  69%   των  χρηστών  βαθμολόγησε  την 

ικανοποίησή του από την χρήση του AIMS σε 4-5. 

                            
Σχήμα 4.10.: Η προτίμηση των χρηστών στο σύστημα AIMS αυξάνεται αναλόγως με την πολυπλοκότητα των περιστατικών. 

                             8

Σχήμα 4.11.: Απεικόνιση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής με το σύστημα. Το 73% των χρηστών εξοικειώθηκε με την 

χρήση του συστήματος εντός μηνός.

 (Πηγή: Robert L. Coleman, MD, Thomas Stanley III, MD, William C. Gilbert, BS, Iain C. Sanderson, FRCA, Gayle A. Moyer, 

CRNA,  MS,  Karen  S.  Sibert,  MD,  J  G  Reves,  MD,  The  implementation  and  acceptance  of  an  intra-operative  anesthesia 

information management system, Journal of clinical monitoring 13: 121-128, 1997:)

                                                                    72



ότι είχαν πλέον την δυνατότητα της μετεγχειρητικής ανάλυσης κρίσιμων γεγονότων 

αφού  το Arkive/ AIMS λειτουργούσε  ως  το  «μαύρο  κουτί»  αντίθετα  με  το 

χειρόγραφο σύστημα καταγραφής δεδομένων όπου τα καταγεγραμμένα δεδομένα της 

φυσιολογίας των ασθενών ήταν φτωχά.64

4.2.2. Συμπεράσματα Εφαρμογής του Arkive/ AIMS.

Η επιτυχία εφαρμογής του Arkive/ AIMS συνίσταται σε δύο κύριους παράγοντες, στην 

δέσμευση της διοίκησης του νοσοκομείου στο πληροφοριακό αυτό σύστημα και  στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφάρμοσε για να προωθήσει την χρήση του.62 

 Η διοίκηση του νοσοκομείου που αγόρασε το Arkive/ AIMS επωφελήθηκε από την 

ηλεκτρονική βάση των δεδομένων που προσέφερε την άμεση ανάκτηση των κλινικών 

πληροφοριών και δήλωσε πλέον πιο αφοσιωμένη στην διατήρηση του Arkive/ AIMS 

από ότι δήλωνε στην αρχή της εφαρμογής του.

 Όσον αφορά την  εκπαίδευση του προσωπικού ο  σχεδιασμός ενός  εκπαιδευτικού 

σχεδίου, από νωρίς, βοήθησε στην διαμόρφωση κοινών προοπτικών στους χρήστες 

του συστήματος για την πετυχημένη εφαρμογή του  Arkive/ AIMS. Ο καθορισμός 

επίσης μιας ημερομηνίας για την τελική εφαρμογή του Arkive/ AIMS προσέφερε μια 

θετική  πρόκληση  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  απέτρεψε  την  σύγχυση. 

Επιπλέον, η εφαρμογή του Arkive/ AIMS σε όλες τις χειρουργικές αίθουσες και όχι 

σε ένα μόνο τμήμα του χειρουργείου συντέλεσε στην επιτυχή εφαρμογή του καθώς 

επίσης και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν τεχνικής φύσης προβλήματα.

Έπειτα από δύο χρόνια εφαρμογής του  Arkive/ AIMS διεξάχθηκε έρευνα η οποία 

έδειξε ότι το πληροφοριακό αυτό σύστημα ήταν καλά αποδεκτό από τους χρήστες του 

και η πλειοψηφία των χρηστών του το προτιμούσε από το προηγούμενο χειρόγραφο 

μη  αυτοματοποιημένο  σύστημα.  Η  προτίμηση  μάλιστα  στο  Arkive/ AIMS ήταν 

εμφανής  στα  περιστατικά  που  εμφάνιζαν  μεγαλύτερη  πολυπλοκότητα,  λόγω  της 

αυτόματης συμπλήρωσης του αναισθησιολογικού φακέλου την στιγμή που ο φόρτος 

εργασίας  του  αναισθησιολογικού  προσωπικού  ήταν  πιο  μεγάλος.  Αντίθετα,  σε 

περιστατικά μικρής  διάρκειας  ελάχιστοι  αναισθησιολόγοι  προτιμούσαν το  Arkive/ 

AIMS για  τον  λόγο  ότι  στο  συγκεκριμένο  πληροφοριακό  σύστημα  ο 

αναισθησιολογικός  φάκελος  του  ασθενή  συμπληρώνεται  αυτόματα  εντός  της 
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χειρουργικής  αίθουσας  ενώ  με  το  χειρόγραφο  σύστημα  θα  μπορούσαν  να 

ακολουθήσουν  μία  στρατηγική  εξοικονόμησης  χρόνου  συμπληρώνοντας  τον 

αναισθησιολογικό φάκελο του ασθενή πριν  ή  μετά  την  επέμβαση στον  χώρο της 

ανάνηψης. Ωστόσο η χρησιμοποίηση πρότυπων με καταγεγραμμένες σημειώσεις για 

τα  περιστατικά  αυτά  και   η  φόρτωση  εκ  των  προτέρων  των  δημογραφικών 

πληροφοριών συντελεί στην εξασθένηση αυτού του μειονεκτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Arkive/ AIMS επιτρέπει στους ιατρούς, στους ερευνητές 

και  στους  διοικητές  του  νοσοκομείου  να  έχουν  πρόσβαση  σε  ευανάγνωστες 

πληροφορίες καθώς και να διαθέτουν μια τεράστια βάση δεδομένων όσον αφορά την 

φυσιολογία της λειτουργίας των οργανισμών των ασθενών και την φαρμακολογία. Τα 

δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην  κλινική έρευνα μελετώντας για 

παράδειγμα  την  χρονική  διάρκεια  που  λαμβάνουν  αναισθησία  τα  κάθε  είδους 

περιστατικά.

Όπως  ήταν  προβλεπόμενο,  στο  νοσοκομείο  προτίμηση  προς  το  Arkive/ AIMS 

εκδηλώνουν τα τμήματα του αρχείου των ιατρικών φακέλων και της διαχείρισης του 

κινδύνου  αφού  το  πληροφοριακό  αυτό  σύστημα  προσφέρει  ευανάγνωστες  και 

έγκυρες καταγεγραμμένες πληροφορίες των κλινικών περιστατικών,  που ως υλικό 

αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών 

και ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. 

Πρόσφατα μάλιστα το AIMS χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της κοστολόγησης 

των χειρουργικών περιστατικών  από  πλευράς  αναισθησιολογικής  αντιμετώπισης.46 

Αποδεικνύεται  πως  το  AIMS είναι  το  μοναδικό  και  πιο  σημαντικό  εργαλείο  στην 

εξεύρεση  και  διατήρηση  ενός  προγράμματος  ελαχιστοποίησης  του  κόστους. 

Χρησιμοποιώντας το AIMS με στόχο τον περιορισμό του κόστους, παρατηρήσαμε ότι 

όντως με την χρήση του  AIMS το κόστος αναισθησίας ενός τυπικού χειρουργικού 

περιστατικού  μειώθηκε  από  τα  56  στα  32  δολάρια  με  άμεση  συνέπεια  την 

εξοικονόμηση, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, 938.000 δολαρίων.65 

Τέλος, η εκπαίδευση νέου κλινικού προσωπικού σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει μία 

διδακτική ώρα και δύο ώρες εξάσκησης χρησιμοποιώντας το σύστημα και τα βιβλία 

που  προμηθεύει  στο  ίδρυμα  υγείας  ο  κατασκευαστής  του  πληροφοριακού 

συστήματος.  Οι περισσότεροι  ιατροί  αναισθησιολόγοι  επιτυγχάνουν  την  εξοικείωση 

τους με το σύστημα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Σε όλους βέβαια τους χρήστες του 

Arkive/ AIMS θα πρέπει να δίνονται συμπληρωματικές οδηγίες για την ακριβή χρήση 

του συστήματος.63
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◙ Κεφάλαιο 5: Προϋποθέσεις εφαρμογής στην 

    Ελλάδα.

Η προσπάθεια ανάπτυξης  της  χρήσης εφαρμογών Τεχνολογίας  Πληροφορικής  και 

Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη χώρα μας στον χώρο των Νοσοκομείων άρχισε με την 

έγκριση, το 1985, των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Μ.Ο.Π.) και 

συνεχίστηκε με τα έργα του Β’ Κ.Π.Σ.. Κεντρικό σημείο αναφοράς των μέχρι σήμερα 

δράσεων, αποτέλεσε η προσπάθεια για εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στα 

Νοσοκομεία της χώρας. Στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ οι σχετικές παρεμβάσεις ήταν 

μικρής κλίμακας και περιορίστηκαν στο επίπεδο του σχεδιασμού.66 Πιο συγκεκριμένα 

εκπονήθηκε ένα σύνολο μελετών για την κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ιατρικών 

δεδομένων,  ένα  σύνολο προδιαγραφών για  τον  σχεδιασμό,  την  υλοποίηση και  τη 

λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας, το επιχειρησιακό 

σχέδιο για την εφαρμογή τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές της 

χώρας  μας  ή  σε  περιοχές  με  ανεπαρκή  νοσοκομειακή  υποστήριξη  και  ενέργεια 

περιορισμένης κλίμακας για την εκπαίδευση του προσωπικού στην πληροφορική. 67

 Το  2001  πραγματοποιήθηκε  μία  έρευνα  σχετικά  με  την  διείσδυση  των 

πληροφοριακών συστημάτων στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας. Η έρευνα αυτή 

έδειξε ότι όσον αφορά τον εξοπλισμό η αναλογία σταθμών εργασίας ανά κλίνη, είναι 

1 ανά 10. Δηλαδή περίπου 27 σταθμοί εργασίας ανά νοσοκομείο. Επίσης, η έρευνα 

έδειξε  ότι  τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν υλοποιήσει  εφαρμογές 

διοικητικού  χαρακτήρα,  οι  οποίες  καλύπτουν  επαρκώς  τις  λειτουργίες  των 

διοικητικών  τμημάτων  (πίνακας  5-1)  και  σχεδόν  τα  μισά  νοσοκομεία  έχουν 

υλοποιήσει  εφαρμογές  κλινικού  χαρακτήρα.  Ωστόσο,  σε  πολλές  περιπτώσεις  οι 

εφαρμογές  είναι  αυτόνομες,  και  δεν  υπάρχει  ολοκλήρωση  με  τις  διοικητικές  και 

εργαστηριακές εφαρμογές. Επιπλέον η κάλυψη των αναγκών είναι σχετικά χαμηλή. 

Λιγότερο  από  το  ένα  τρίτο  των  νοσοκομείων  έχει  υλοποιήσει  εργαστηριακές 

εφαρμογές.  Στα  νοσοκομεία  που  υπάρχουν  αυτές,  το  ποσοστό  κάλυψης  των 

διαδικασιών  είναι  αρκετά  υψηλό.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  καλύπτονται  οι 

ανάγκες  των  τριών  κεντρικών  εργαστηρίων  (Βιοχημικό,  Μικροβιολογικό, 

Αιματολογικό).68
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Αριθμός Νοσοκομείων (σε σύνολο:120)
Εφαρμογές Πληροφοριακών
Συστημάτων

Ποσοστό %

Διοικητικές (AS) 92 82%

Κλινικές (CIS) 49 44%

Εργαστηριακές (LIS) 32 29%

Ραδιολογίας (RIS) 2 2%

Πίνακας 5-1: Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στα ελληνικά νοσοκομεία
(Πηγή: Βαγγελάτος, Α. Σαριβουγιούκας, Ι. (2002a) Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου: Απαραίτητη Υποδομή στο Σύγχρονο 
Νοσοκομείο. Ιατρική 2001, Νο 9. Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών. Εκδόσεις ΒΗΤΑ) 

Σε κανένα ωστόσο νοσοκομείο της Ελλάδας δεν εφαρμόζονται στο αναισθησιολογικό 

τμήμα τους τα πληροφορικά συστήματα AIMS.

■ Προϋποθέσεις εφαρμογής των AIMS στην Ελλάδα.

Στο  κεφάλαιο  αυτό  θα  παρουσιαστεί  η  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε,  μετά  από 

έρευνα,  σχετικά  με  τις  προϋποθέσεις  εφαρμογής  των  AIMS στην χώρα μας. Το 

στατιστικό δείγμα της έρευνας ήταν το αναισθησιολογικό προσωπικό της χώρας μας, 

στο οποίο διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια και διεξήχθηκαν συνεντεύξεις. 

 Στόχος ήταν σε ένα πρώτο επίπεδο να προσεγγιστεί το αναισθησιολογικό προσωπικό 

και να μας δοθεί η ευκαιρία συλλογής στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

εργασιακής αυτής ομάδας και με το επίπεδο εξοικείωσης της με την νέα τεχνολογία. 

Επιπλέον η συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων συντέλεσε ώστε να δημιουργηθούν 

οι  κατάλληλες  συνθήκες,  για  να  πραγματοποιηθούν  συζητήσεις  σχετικά  με  τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην τρέχουσα διαδικασία και να δοθεί η 

ευκαιρία  συλλογής  στοιχείων  αναφορικά  με  τις  επιθυμίες  τους  και  τους 

προβληματισμούς τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τις 10-11-2008 μέχρι και τις 

20-12-2008. Σε αυτήν συμμετείχαν το αναισθησιολογικό προσωπικό ενός  δημόσιου 

νοσοκομείου  (424  ΓΣΝΕ)  και  μίας  ιδιωτικής  κλινικής  (Βιοκλινική)  του  νομού 

Θεσσαλονίκης.  Στο  διάστημα  αυτό  μοιράστηκαν  ερωτηματολόγια  στους 
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εργαζόμενους του αναισθησιολογικού τμήματος, και παράλληλα με την συμπλήρωσή 

τους  πραγματοποιήθηκε  μία  σειρά  προφορικών  συνεντεύξεων.  Συλλέχτηκαν  30 

έγκυρα ερωτηματολόγια. Το πλήρες κείμενο του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο 

παράρτημα  Α.  Η  επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων  των  ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε  με  την  χρήση  του  προγράμματος  Excel και  στην συνέχεια  θα 

παρουσιαστούν περιγραφικά. 

● Καταρχάς, αναγνωρίσαμε το φάσμα των συμπεριφορών του δείγματος μας όσον 

αφορά την αποδοχή των AIMS και παρατηρήσαμε ότι κλίνει σε ποσοστό 93,3% υπέρ 

της υιοθέτησης από το αναισθησιολογικό τμήμα ενός πληροφοριακού συστήματος 

καταγραφής των κλινικών δεδομένων του ασθενή, του οποίου θα είναι χρήστες του.

Αντίθετα, η μειοψηφία (6,7%) του ερωτηθέντος αναισθησιολογικού προσωπικού που 

δηλώνει  αρνητική  στην  υιοθέτηση  του  AIMS από  το  αναισθησιολογικό  τμήμα, 

αναφέρει ως κύριο λόγο της αρνητικής της στάσης την πιθανότητα εμπλοκής του 

αναισθησιολογικού  προσωπικού  σε  ιατροδικαστικές  υποθέσεις,  αδίκως,  λόγω  της 

καταγραφής  πλασματικών  τιμών,  κατά  την  μέτρηση  ζωτικών  λειτουργιών  του 

ασθενή, από το σύστημα  AIMS (σχήμα 5.1).

Βέβαια, με την τήρηση συχνών μετρήσεων των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή, την 

εξαγωγή  της  μέσης  τιμής  των  μετρήσεων  της  κάθε  λειτουργίας  και  την 

χρησιμοποίηση  της  ως  βάση  σύγκρισης  τα  παραπάνω  προβλήματα  επιλύονται. 

Παράλληλα, ο ρυθμός μεταβολής των πλασματικών τιμών μετρήσεων δηλώνει ότι 

δεν  είναι  πραγματικές  και  τα  ποικίλα  άλλα  ηλεκτρονικά  δεδομένα  που 

καταγράφονται  συνηγορούν  υπέρ  της  αναγνώρισης  των  πλασματικών 

καταμετρήσεων.

● Αξιοσημείωτη είναι  η παρατήρηση μας ότι  το αναισθησιολογικό προσωπικό σε 

ποσοστό 84,6% δεν γνωρίζει την έννοια των πληροφοριακών συστημάτων AIMS και 

ότι  το  σύνολο  του  δείγματός  μας  δηλώνει,  σε  ποσοστό  100%,  πρόθυμο   να 

παρακολουθήσει κάποιου είδους εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί 

το πληροφοριακό σύστημα AIMS (σχήμα 5.2).

Το  θέμα  της  εκπαίδευσης αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  είναι  μία  από  τις  βασικές 

προϋποθέσεις  εφαρμογής  του  AIMS.  Θα  πρέπει  να  οργανωθεί  μία  εκστρατεία 

ενημέρωσης  του  αναισθησιολογικού  προσωπικού  στην  χώρα  μας  σχετικά  με  τα 

πληροφοριακά συστήματα AIMS αφού η πλειοψηφία του δεν γνωρίζει την έννοια 
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Σχήμα 5.1.:  Γραφική απεικόνιση των απαντήσεων του δείγματός  μας,  σχετικά με την αποδοχή από μέρους  του ή μη,  της 

υιοθέτησης των AIMS (ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου)

Σχήμα 5.2.: Το σύνολο του δείγματός μας, είναι πρόθυμο να παρακολουθήσει κάποιου είδους εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να 

χρησιμοποιεί το AIMS (ερώτηση 10 του ερωτηματολογίου).
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τους. Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης οι χρήστες του συστήματος θα λάβουν την 

κατάλληλη και απαραίτητη εκπαίδευση σχετικά με την χρήση του AIMS και θα τους 

δοθεί η δυνατότητα να εξασκηθούν στο πληροφοριακό σύστημα  AIMS τόσο εντός 

της αίθουσας διδασκαλίας όσο και εντός των χειρουργικών αιθουσών. 

Τα πλεονεκτήματα του AIMS θα πρέπει, ακόμα, να τονιστούν στους πιθανούς χρήστες 

του  συστήματος  αφού  η  γνώση  αυτή  θα  τους  θωρακίσει  κατά  των  πιθανών 

προβλημάτων που θα εμφανιστούν και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα αρχικά 

στάδια  εφαρμογής  του  συστήματος.  Τονίζοντας  τα  πλεονεκτήματα  του  AIMS θα 

καλλιεργηθεί στους πιθανούς χρήστες του συστήματος η  κατά συνείδηση αποδοχή 

των  AIMS, αφού βάσει της έρευνάς μας το αναισθησιολογικό προσωπικό δεν είναι 

ενημερωμένο για τα AIMS δηλώνει όμως υπέρ της υιοθέτησης τους.

● Από τα ερωτηματολόγια που διανείμαμε διαπιστώσαμε επίσης ότι η πλειοψηφία 

του  αναισθησιολογικού  προσωπικού  εκτιμάει  ως  τα  τρία  σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση του AIMS, μεταξύ της λίστας με τα 

πλεονεκτήματα του AIMS που τους προβάλαμε, την άμεση πρόσβαση στον ιατρικό 

φάκελο και την εξασφάλιση της ποιότητας ως εξίσου τα δύο πιο σημαντικά, και την 

εξοικονόμηση χρόνου ως το τρίτο πιο σημαντικό ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ως πιο 

σημαντικό πλεονέκτημα η ιατρική έρευνα (σχήμα 5.3).

● Αντίθετα, το αναισθησιολογικό προσωπικό που συμμετείχε στην έρευνα εκτιμάει 

ότι  τα κύρια  προβλήματα που θα κληθεί  να αντιμετωπίσει  από την εφαρμογή του 

πληροφοριακού  συστήματος AIMS είναι  ο  αρνητισμός  και  η  απροθυμία  του 

προσωπικού,  κυρίως  του  νοσηλευτικού,  να  δεχτούν  αλλαγές  και  να  τηρήσουν 

κατευθυντήριες  οδηγίες,  η  ανάγκη  εκπαίδευσης  του  προσωπικού,  η  ανάγκη 

εξοικείωσης του προσωπικού με την χρήση του συστήματος, η αρχική δυσλειτουργία 

του AIMS και η μείωση της κλινικής προσοχής προς τον ασθενή, η διάθεση χρόνου 

από την  διοίκηση του ιδρύματος  υγείας  για  την  γνωριμία  του προσωπικού με  το 

σύστημα AIMS, η ανεπαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 

προσωπικό και το κόστος της εγκατάστασής του συστήματος (σχήμα 5.4).
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Σχήμα 5.3: Γραφική απεικόνιση των εκτιμήσεων του δείγματος μας, σχετικά με τα τρία πιο σημαντικά πλεονεκτήματα από την 

χρήση των AIMS.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ Η/Υ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙMS

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ-ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ-ΑΡΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλήθος από ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑIMS

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑIMS

Σχήμα 5.4: Γραφική απεικόνιση των εκτιμήσεων του δείγματος μας, σχετικά με τα προβλήματα που θα εμφανιστούν από την 

χρήση του πληροφοριακού συστήματος AIMS.
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Το  δείγμα  μας  ακόμα  πιστεύει  σε  ποσοστό  40%  ότι  τα  παραπάνω  προβλήματα 

σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητές που έχουμε ως λαός (σχήμα 5.5) και κυρίως με την 

συντηρητική επιστημονική μας αντίληψη, την ευθυνοφοβία μας, τον αρνητισμό μας 

σε  καινοτομίες,  την  δυσκολία  να  πειστούμε  για  την  αναγκαιότητα  χρήσης  των 

καινοτομιών, την απροθυμία μας να τηρούμε σαφείς εργασιακούς κανόνες και της 

τάσης μας για εργασιακή προχειρότητα και απλότητα.

Σχήμα 5.5.: Γραφική απεικόνιση των απαντήσεων του δείγματος μας, όσον αφορά την συσχέτιση των προβλημάτων που 
εμφανίζονται κατά την εφαρμογή των AIMS με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε ως λαός (ερώτηση 8 του ερωτηματολογίου).

Σε ποσοστό 80% το δείγμα μας πιστεύει ότι τα παραπάνω προβλήματα σχετίζονται με 

τις αδυναμίες του ιδρύματος υγείας στο οποίο εργάζεται και πιο συγκεκριμένα με την 

έλλειψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού (σχήμα 5.6).

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η επιτυχής εφαρμογή των  AIMS στην Ελλάδα 

προϋποθέτει  την  καλλιέργεια  θετικών  συμπεριφορών από  μέρους  των  πιθανών 

χρηστών    στα  πλαίσια  μίας  κουλτούρας  εκσυγχρονισμού  και  διατήρησης  της 

ανταγωνιστικότητας  τόσο  του  αναισθησιολογικού  προσωπικού  όσο  και  των 

ιδρυμάτων υγείας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει επομένως να στοχεύει και 

στην  διαμόρφωση  της  κουλτούρας  των  πιθανών  χρηστών  ώστε  αντιμετωπιστεί  ο 

αρνητισμός τους, να διευρυνθεί το πνεύμα τους και να καλλιεργηθεί η νοοτροπία των 

εργασιακών προκλήσεων.
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Σχήμα 5.6.: Το 80% του δείγματος (οι 24 στους 30) πιστεύουν ότι υπάρχει συσχέτιση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά 

την εφαρμογή του AIMS με τις αδυναμίες του ιδρύματος υγείας.

Παράλληλα,  απαραίτητη  θα είναι  η  εξασφάλιση της  εικοσιτετράωρης  υποστήριξης 

των  χρηστών  του  συστήματος  σχετικά  με  προβλήματα  και  απορίες  που  θα 

ανακύπτουν  κατά  το  πρώτο  χρονικό  διάστημα  χρησιμοποίησης  του AIMS,  όπως 

συνέβη και στην περίπτωση εφαρμογής του  Arkive/AIMS, ώστε να κατανοήσουν οι

χρήστες πλήρως την χρήση του συστήματος, να εξοικειωθούν με τους υπολογιστές, 

να απαλλαχτούν από το βάρος  των ευθυνών στο αρχικό και  πιο δύσκολο στάδιο 

εφαρμογής του  AIMS και να μην δυσλειτουργήσει το σύστημα.  

Βασική   προϋπόθεση  επιτυχούς  εφαρμογής  του  AIMS είναι  βέβαια  και  η 

χρηματοδότηση της εγκατάστασης του στο ίδρυμα υγείας. Η διοίκηση του ιδρύματος 

υγείας θα πρέπει να είναι πεπεισμένη για την αναγκαιότητα του συστήματος  AIMS 

ώστε  να  προβεί  στην  αυτοχρηματοδότηση  της  εγκατάστασης  του AIMS ή  σε 

περίπτωση  οικονομικής  αδυναμίας  να  εξασφαλίσει  την  χρηματοδότηση  του 

συστήματος AIMS από άλλες πηγές. 

Όσον αφορά το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, η διάθεσή του είναι συνήθως 

μέριμνα του προμηθευτή του συστήματος  AIMS. Σε περίπτωση βέβαια κωλύματος, 

το  ίδρυμα  υγείας  οφείλει  να  έχει  ως  εναλλακτική   πρόταση  την  προσέλκυση 
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εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού από τις χώρες του εξωτερικού όπου το 

πληροφοριακό σύστημα AIMS εφαρμόζεται.
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◙ Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα.

Οι  αναισθησιολόγοι  που  υιοθετούν  την  νέα  τεχνολογία  των  πληροφοριακών 

συστημάτων  AIMS κατοχυρώνουν  για  τους  εαυτούς  τους  ένα  σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.30

 Η  αρχική  τιμή  εγκατάστασης  των  AIMS είναι  μεν  υψηλή αλλά η  αναμενόμενη 

απόδοσή τους ενθαρρύνει εντέλει την χρήση τους. Με το πληροφοριακό σύστημα 

AIMS συλλέγουμε  αυτοματοποιημένα  τις  κλινικές  πληροφορίες  του  ασθενή,  τις 

αποθηκεύουμε  στην  βάση  δεδομένων  του  συστήματος  και  τις  ανακτούμε  άμεσα 

οποτεδήποτε χρειαστούμε να προβούμε σε αυτές.

Χάρη στα  AIMS επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση της κοστολόγησης των 

επεμβάσεων, αποφεύγεται η πληρωμή των ασφαλιστικών εταιριών σε περιπτώσεις 

άδικων κατηγοριών προς το ίδρυμα υγείας και το προσωπικό του και προστατεύονται 

παράλληλα  ιατροδικαστικά  οι  αναισθησιολόγοι.  Με  την  άμεση  πρόσβαση  στα 

ψηφιακά δεδομένα που προσφέρουν τα AIMS ενισχύονται επίσης οι δυνατότητες της 

έρευνας και της εκπαίδευσης και επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση των 

χειρουργικών αιθουσών, των υλικών και των ανθρώπινων πόρων. 

Βάσει της έρευνας μας, το αναισθησιολογικό προσωπικό στην χώρα μας αν και δεν 

είναι ενημερωμένο σχετικά με τα  AIMS  διατηρεί μια θετική στάση απέναντι στην 

ιδέα υιοθέτησης τους. Συσχετίζοντας μάλιστα τις  απαντήσεις του στατιστικού μας 

δείγματος  με  τις  μελέτες  των  περιπτώσεων  που  παρουσιάσαμε  στο  κεφάλαιο  4 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή 

των AIMS και για την λειτουργία τους ως ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα 

είναι αφενός να λειτουργούν εξίσου και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του 

νοσοκομείου και αφετέρου η διοίκηση του νοσοκομείου να αποδεχτεί πλήρως την 

χρήση τους και να υιοθετήσει μία στρατηγική που να ενθαρρύνει την εκπαίδευση και 

την υποστήριξη των χρηστών του συστήματος AIMS.  

Η  εισαγωγή  ενός  έργου  πληροφορικής  σε  έναν  οργανισμό,  δεν  προκαλεί  μόνο 

τεχνικές αλλαγές, αλλά και αλλαγές κοινωνιολογικού χαρακτήρα.69 Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι η εισαγωγή μιας εφαρμογής τέτοιου τύπου επιδρά με διάφορους τρόπους 

στην  ροή  των  διαδικασιών,  καθώς  οι  δραστηριότητες,  οι  συνήθειες  και  οι 

συμπεριφορές αναπροσαρμόζονται για να ενσωματώσουν το νέο-εισαχθέν εργαλείο. 
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Προσπαθώντας  να  εξασφαλίσουμε  την  επιτυχία  των  νέων  πληροφοριακών 

συστημάτων,  προσπαθούμε  να  έχουμε  όσο  το  δυνατό  καλύτερη  γνώση  του 

περιβάλλοντος  στο  οποίο  θα  εισάγουμε  την  εφαρμογή  και  η  διοίκηση  του 

νοσοκομείου  έχει  τον  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην  εξασφάλιση  υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος  για  την  επιτυχία  της  εφαρμογής  των  πληροφοριακών  συστημάτων 

AIMS.

Τέλος, για την εξασφάλιση της επιτυχίας ενός πληροφοριακού συστήματος, θα πρέπει 

το  πληροφοριακό  σύστημα  συνεχώς  να  ελέγχεται  και  να  ανανεώνεται  ώστε  να 

συμβαδίζει με τις τρέχουσες ανάγκες και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Ωστόσο 

η θεμελίωση σωστών βάσεων κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος, 

φαίνεται να είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία ή όχι 

των συστημάτων πληροφορικής AIMS. 

Ο κατάλογος με τα έργα πληροφορικής που αποτυγχάνουν διεθνώς εξαιτίας κακού 

σχεδιασμού  στις  πρώτες  φάσεις  μελέτης  του  έργου,  ολοένα  και  εμπλουτίζεται 

παράλληλα με στοιχεία για το συνολικό κόστος των αποτυχιών αυτών. Το γεγονός 

αυτό στρέφει το ενδιαφέρον του επιστημονικού αλλά και επιχειρηματικού κόσμου 

στην μελέτη τρόπων αποφυγής τέτοιων ανεπιθύμητων εκβάσεων. Η παρούσα εργασία 

στοχεύει ακριβώς στην βελτίωση της γνώσης και των πρακτικών που εφαρμόζονται 

στον τομέα αυτό για να καταστεί εφικτή η επιτυχής εφαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων AIMS στην χώρα μας.42

Κλείνοντας,  ευελπιστούμε  να  μην  αργήσει  στην  Ελλάδα  η  υιοθέτηση  των 

πληροφοριακών συστημάτων  AIMS,  αφού  τα  αναμενόμενα  οφέλη  είναι  ιδιαίτερα 

ελκυστικά  χαρακτηρίζοντας  την  υιοθέτηση  τους  από  τα  ιδρύματα  υγείας  ως  μια 

έξυπνη επένδυση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Σημειώστε με × την απάντησή σας.)

1. Είστε απόφοιτος:

α. Ιατρικής σχολής  

Αν ναι: i) Είστε ειδικευόμενος  

            ii) Είστε ειδικός 

β. Νοσηλευτικής Σχολής 

Αν ναι: i) Είστε απόφοιτος Π.Ε. 

            ii) Είστε απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 

           iii) Άλλο …………………….............................

γ. Άλλης Επιστήμης……………………………………...

    (Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών σας)

2. Δηλώστε το φύλο σας:

α. Άρρεν 

β. Γυναίκα   

3. Συμπληρώστε την ηλικία σας:   …………………….

4. Γνωρίζετε τι είναι τα AIMS?

α. Ναι 

β. Όχι 
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5. Είστε θετικοί απέναντι στην ιδέα υιοθέτησης  από το αναισθησιολογικό τμήμα ενός 

πληροφοριακού συστήματος καταγραφής των κλινικών δεδομένων, του οποίου θα 

είστε και εσείς χρήστες του?

α. Ναι 

β. Όχι 

Αν «όχι» σημειώστε τους λόγους σας: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….

6.  Σημειώστε  τα  τρία  σημαντικότερα  πλεονεκτήματα  που  πιστεύετε  ότι  θα 

προκύψουν  από  την  εφαρμογή  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  στο 

αναισθησιολογικό_τμήμα:  

α) Εξοικονόμηση χρόνου 

β) Εξασφάλιση ποιότητας 

γ) Ορθή διαχείριση χειρουργικών αιθουσών 

δ) Άμεση πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο  

ε) Βοήθεια στην ιατρική πρακτική εξάσκηση 

στ) Ιατροδικαστική χρήση 

ζ) Ιατρική έρευνα 

στ) Κοστολόγηση επέμβασης 

η)Άλλο:…………………………………………………………………………………

…………………………..................................................................................................

7.  Αναφέρατε  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  που   

πιστεύετε  ότι  θα  κληθείτε  να  αντιμετωπίσετε  από  

την  εφαρμογή  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  

στο αναισθησιολογικό τμήμα: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………

8. Πιστεύετε ότι σχετίζεται κάποιο από τα προβλήματα που αναφέρατε στην ερώτηση 

(7) με τις ιδιαιτερότητές που έχουμε ως λαός?

α) Ναι 

Αν «ναι» αναφέρατε τις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες μας που σχετίζονται με τα 

παραπάνω προβλήματα:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………......

β) Όχι 

9. Πιστεύετε ότι σχετίζεται κάποιο από τα προβλήματα που αναφέρατε στην ερώτηση 

(7) με τις αδυναμίες του ιδρύματος υγείας στο οποίο εργάζεστε?

α) Ναι 

Αν «ναι» σημειώστε το σημαντικότερο κατά την γνώμη σας αίτιο:

  i) Κτιριακή υποδομή 

 ii) Κόστος συντήρησης του πληροφοριακού 

      συστήματος 

iii) Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα 

      εκπαιδεύσει το σύνολο του προσωπικού 

iv)  Άλλο: ……………………………………………………………………………….

β) Όχι 

10. Είστε πρόθυμος  να παρακολουθήσετε κάποιου είδους εκπαίδευση προκειμένου 

να  μπορείτε  να  χρησιμοποιείτε  το  πληροφοριακό  σύστημα  στο  αναισθησιολογικό 

τμήμα?

α) Ναι 

β) Όχι 
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Αν «όχι» αναφέρατε τους λόγους σας:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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