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Περίληψη
Η τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) ήρθε προκειμένου να μετασχηματίσει τους
τρόπους που τα σύγχρονα συστήματα της υγειονομικής περίθαλψης αποκτούν,
αποθηκεύουν, έχουν πρόσβαση και διαβιβάζουν τις ιατρικές πληροφορίες. Αυτές οι
εξελίξεις προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό.
Το γεγονός αυτό οδηγεί μονοσήμαντα στην υιοθέτηση και εφαρμογή
πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής, προκειμένου να
καταγραφεί και να γίνει επεξεργασία του μεγάλου όγκου των πληροφοριών και των
δεδομένων, που προέρχονται τόσο από τις ιατρικές όσο και από τις διοικητικοοικονομικές λειτουργίες των ιδιωτικών ιατρείων.
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ερευνά την υιοθέτηση και χρήση των
πληροφοριακών συστημάτων στο τομέα της υγείας και συγκεκριμένα από ιδιώτες
ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς στο νομό Θεσσαλονίκης.

Λέξεις Κλειδιά
Υγεία, Πληροφοριακό Σύστημα, Ιδιωτικά Ιατρεία, Πληροφορική της Υγείας.
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ABSTRACT
The information technology (IT) came in order to convert the ways that the modern
systems of sanitary care acquire, store, have access and transmit the medical
information. These developments offer important profits to the patients as to the
medical and nursing personnel.
This fact leads to the adoption and application of solutions of information systems
and technologies, in order to record and process effectively this large volume of data
that emanates both from the medical as well as from administrative-economic
operations of the clinics.
The aim of this work focuses in the adoption and use of tools of information
technology in the sector of health and in particular a section of private practice
doctors in the prefecture of Thessaloni.

Keywords
Health, Information Systems, Clinics, Medical Informatics
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“Education is a progressive discovery of our ignorance”
Will Durant US historian (1885 - 1981)
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Εισαγωγή
1.1 Εισαγωγή
Η ταχύτατη εξάπλωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε
όλο το εύρος των καθημερινών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, δημιουργεί νέα
δεδομένα. Οι σύγχρονες τάσεις και οι αλλαγές που αναπόφευκτα έχουν επιφέρει τις
τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσουν και τον τομέα της υγείας.
Κεντρικό ρόλο όλων αυτών των εξελίξεων στον τομέα της υγείας διαδραματίζουν
τα πληροφοριακά συστήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος
επικοινωνίας, πληροφόρησης και συνεργασίας μεταξύ των ιατρών παγκοσμίως.
Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών υγείας μπορεί να επωφεληθεί εξαιρετικά, από
την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η
διαχείριση των πληροφοριών, δεν έχει μόνο οικονομικά και λειτουργικά οφέλη, αλλά
βελτιώνει άμεσα το βοιωτικό επίπεδο του πληθυσμού, μια και η σωστή πληροφόρηση
σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει
καθοριστική σημασία για την φροντίδα των ασθενών. Επιπλέον οι επιστήμονες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας υποστηρίζουν πως η συστηματική
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, θα αποδειχτεί εξαιρετικά πολύτιμη για την
έρευνα και θα αποτελέσει την βάση για την αρχή μίας νέας εποχής στην επιστήμη της
ιατρικής.
Σύμφωνα με τον Michael Rozen (Bell, 2005) τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα που
πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να γίνει δυνατή η χρήση πληροφοριακών
συστημάτων υγείας σε ευρεία κλίμακα: τα πρότυπα, η διαλειτουργικότητα και η
ασφάλεια. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η διεθνής επιστημονική κοινότητα, που
στα επόμενα χρόνια επιδιώκει την έκδοση κανονισμών και προτύπων που θα
καλύπτουν κάθε πλευρά της ανάπτυξης και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων. Το
όραμα είναι, να υπάρχει η δυνατότητα κάθε νέα εφαρμογή να μπορεί να
ολοκληρώνεται στο ήδη υπάρχον δίκτυο εφαρμογών, δομώντας έτσι σταδιακά ένα
ολοκληρωμένο πλέγμα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα
που θα εκτείνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διείσδυση της χρήσης των
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και του διαδικτύου σε ιδιώτες ιατρούς
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που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στο νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους
οφθαλμιάτρους.
Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη στο πρώτο μέρος το θεωρητικό και στο
δεύτερο μέρος το ερευνητικό. Η μελέτη απαρτίζεται από πέντε επιμέρους κεφάλαια.
Πιο συγκεκριμένα:
Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος,
καθορίζονται οι στόχοι της διπλωματικής, καθώς και η μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται αποσαφήνιση των όρων που
χρησιμοποιούνται στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα υγείας.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα οφέλη από την εφαρμογή των
πληροφοριακών συστημάτων στο τομέα της υγείας καθώς και οι παράγοντες
αποτυχίας.
Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πρωτογενή
έρευνα που διεξήχθη για την διείσδυση της πληροφορικής στους ιδιώτες ελεύθερους
επαγγελματίες ιατρούς.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από την πρωτογενή έρευνα καθώς και γενικά συμπεράσματα. Τέλος
αναφέρονται και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα .

1.2 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος
Ο ιδιωτικός τομέας παροχής υγείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και οι
ιδιώτες ιατροί που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι
της περίθαλψης στη χώρα μας.
Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων και η αξιολόγηση στα δημόσια
νοσοκομεία της χώρας μας έχει μελετηθεί με διάφορες έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά καιρούς.
βιβλιογραφία είναι των

Οι πιο πρόσφατες έρευνες που βρίσκουμε στη

Βαγγελάτου Α., Σοφοτάσσιου Δ. Παπανικολάου Χ. και

Μανολόπουλου Χ. (2002) για τη διείσδυση των Πληροφοριακών Συστημάτων στα
δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, επίσης μια πιο πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο
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γενικό νοσοκομείο της Καβάλας των Χιωτάκη Ν.& Κάφας Π. (2007) και είχε σχέση
με την αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών του Νοσοκομειακού
Πληροφοριακού Συστήματος που χρησιμοποιούνταν. Από τις πιο πρόσφατες στον
ελλαδικό χώρο είναι η εργασία που παρουσιάστηκε στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Στατιστικής των Σταμούλη Μ.Α., Τσικρικά Στ., Τσικρικάς Σπ., Τσακλακίδου Δ.,
Αποστολάκης Ι., Κυριόπουλος Γ. (2009),

με θέμα «Η Πληροφορική στα Ελληνικά

Δημόσια Νοσοκομεία: Η Αξιοποίησή της από τα Στελέχη των Νοσοκομείων»
τέλος η μελέτη του Κίτσιου Σ. (2010),

και

όπου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα

ύπαρξης ενός πλαισίου αξιολόγησης για την αποτίμηση του βαθμού υιοθέτησης
ΠΣ/ΤΠ στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά η εφαρμογήυιοθέτηση

των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων από ιδιώτες

ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς στην Ελλάδα και πως αυτά αξιοποιούνται, δεν
έχει μελετηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.

1.3 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διαπιστώσεις δημιουργήθηκε το κίνητρο για μελέτη
και διερεύνηση ενός κλάδου του ιδιωτικού τομέα παροχής υγείας. Σκοπός λοιπόν
της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν να ανοίξει το δρόμο προς μια νέα
θεώρηση του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών που παίζει σημαντικό ρόλο στο
σύνολο παροχής της ιατρικής φροντίδας της χώρας μας. Συγκεκριμένα μέσα από
αυτή τη μελέτη έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί ο βαθμός εφαρμογής-υιοθέτησης
των πληροφοριακών συστημάτων και του διαδικτύου από τους οφθαλμιάτρους του
νομού Θεσσαλονίκης που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

1.4 Επιμέρους στόχοι της διπλωματικής
Με την παρούσα εργασία θελήσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο οι ιατροί που
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και συγκεκριμένα οι οφθαλμίατροι:
 Χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ιατρική πράξη υπολογιστές.
 Αν καταγράφουν ηλεκτρονικά ασθενοκεντρικά δεδομένα που σχετίζονται με
ιατρικά δεδομένα των ασθενών.
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 Χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση των ασθενών
τους
 Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων
των ασθενών .
 Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ιατρικό λογισμικό που να τους υποστηρίζει με
την διάγνωση ή την συνταγογράφιση.
 Χρησιμοποιούν τεχνικές ασφάλειας κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων των ασθενών.
 Πώς αντιλαμβάνονται την επίδραση της χρήσης των πληροφοριακών
συστημάτων στο φόρτο αλλά και στον τρόπο εργασίας τους .
 Πως αντιλαμβάνονται τα οφέλη ή μη από την εφαρμογή τους.

1.5 Μεθοδολογία
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, διαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε ειδικό
ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε 54 ιδιωτικά ιατρεία του νομού Θεσσαλονίκης
και συμπληρώθηκε από τους οφθαλμιάτρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Το
ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από επιστολή στην οποία αναφερόταν ο φορέας
πραγματοποίησης της έρευνας, ο σκοπός και η χρησιμότητά της, ενώ δίνονταν
οδηγίες για τη συμπλήρωσή του και τονιζόταν η διασφάλιση της ανωνυμίας των
συμμετεχόντων. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε, πληροί τα πρότυπα σχεδιασμού
ενός ερευνητικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε δέκα (10)
ενότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις η παράδοση του ερωτηματολογίου έγινε
αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αφού προηγήθηκε ενημέρωση
των οφθαλμιάτρων και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Η έρευνα διεξήχθη
από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου του 2010, με πληθυσμό αναφοράς τα
54 Ελληνικά Ιδιωτικά Ιατρεία.
Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την χρήση
του στατιστικού πακέτου SPSS 17, αφού προηγήθηκε η κωδικοποίησή των
ερωτήσεων με εννοιολογική συνέπεια. (Julie, 2007)
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Κεφάλαιο 2ο
Αποσαφήνιση Όρων
2.1 Εισαγωγή
Ο χώρος της υγείας, είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και είναι ιδιαίτερα δύσκολο
στο να δοθούν σαφείς ορισμοί σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα που
σχεδιάζονται για αυτόν. Στην διεθνή βιβλιογραφία, επικρατεί μία σύγχυση καθώς η
ακριβής σημασία των όρων που χρησιμοποιούνται διαφοροποιείται ανάλογα με τον
συγγραφέα, ερευνητή ή μελετητή.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στα

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον χώρο των ιδιωτικών ιατρείων
και θα επισημάνουμε μερικούς από τους επικρατέστερους ορισμούς. Παράλληλα θα
προσπαθήσουμε να τους δομήσουμε με τρόπο τέτοιον ώστε να γίνει κατανοητό το
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν.
2.2 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Μερικοί από τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς από διάφορους
συγγραφείς για τον προσδιορισμό της έννοιας του πληροφοριακού συστήματος στον
τομέα της υγείας αναφέρουν, σύμφωνα με Lederer και Salmela, (Mohd et al. 2008)
ότι η εισαγωγή, η επεξεργασία και η παραγωγή είναι στοιχεία που διαμορφώνουν
ένα σύστημα. Ένα σύστημα περιλαμβάνει επίσης έναν συνδυασμό μεταβλητών ή
συστατικών που είναι αλληλένδετες, οργανωμένες και εξαρτάται το ένα από το άλλο.
Ο Beaumont (2008) αναφέρει ότι όλα τα πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν:
Input(s), Process(es), Output(s), and Boundary.
Σύμφωνα με τον Κίτσιου (2010) τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα
υγείας περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα πληροφοριακών συστημάτων και
υποσυστημάτων, για αποθήκευση, οργάνωση, εξαγωγή και διαχείριση ιατρικών και
διοικητικών πληροφοριών προκειμένου να εκτελεστούν αυτές οι εργασίες αποδοτικά
και αποτελεσματικά.
Με την έννοια Ιατρικό πληροφοριακό σύστημα ορίζουμε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα πληροφοριών ιατρικού ενδιαφέροντος. Έτσι πρέπει να υπάρχουν ψηφιακές
πληροφορίες τόσο διοικητικού-οικονομικού όσο και ιατρικού, εργαστηριακού
ενδιαφέροντος, δομημένες με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη, ακριβής
και ασφαλής ενημέρωση ή συλλογή πληροφορίας (Παρατηρητήριο για την κοινωνία
της πληροφορίας, 2007; Βαγγελάτος, Α. 2001; Καρπουζής, Κ. 2004).
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Σύμφωνα με τον Αποστολάκη (2002) ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα είναι το περιβάλλον στο οποίο τηρούνται όλες οι πληροφορίες που
σχετίζονται με τον ασθενή (εξετάσεις που απαιτούνται, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ)
και οι οποίες διοχετεύονται αυτόματα (σαν δεδομένα) σε άλλες λειτουργίεςεπεξεργασίες (π.χ. πληρωμή νοσηλείων).
Ένα σύστημα πληροφοριών υγείας είναι ένα ακέραιο συστατικό οποιουδήποτε
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η

συλλογή δεδομένων, η επεξεργασία, η ανάλυση και η υποβολή έκθεσης των
πληροφοριών υγείας πραγματοποιούνται και διευκολύνουν την ανάπτυξη των
κατάλληλων δεικτών υγειονομικής περίθαλψης για τον έλεγχο και την αξιολόγηση
της απόδοσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (Matshidze, P., Hanmer, L.,
http://www.hst.org.za/uploads/files/chap6_07.pdf [13.9.2010])

2.3 Τύποι Πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων υγείας ανάλογα με τον
σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν ή ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία στην οποία
απευθύνονται.

Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στους ιδιώτες ιατρούς ελεύθερους

επαγγελματίες συναντάμε πληροφοριακά συστήματα που διακρίνονται σύμφωνα με
την ιατρική ειδικότητα. Οι διάφορες λοιπόν εταιρίες παραγωγής λογισμικού που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, έχουν αναπτύξει και τυποποιήσει
ορισμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία απευθύνονται π.χ. σε οφθαλμιάτρους,
οδοντιάτρους, παθολόγους, γαστρεντερολόγους κ.α., ενώ άλλα σχεδιάζονται ανάλογα
με τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε μιας από αυτές τις κατηγορίες.

Στην

συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούμε σε κάποιες μόνο κατηγορίες.
2.3.1. Πληροφοριακό σύστημα Μηχανογράφησης διαγνωστικών εργαστηρίων
(Laboratory Information Systems-LIS)
Τα διαγνωστικά εργαστήρια είναι εφοδιασμένα με το πληροφοριακό σύστημα
LIS, παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.
Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η εισαγωγή στοιχείων των εξεταζόμενων και του
ιατρικού τους ιστορικού, των αιτούμενων εξετάσεων, η έκδοση αποτελεσμάτων, η
αρχειοθέτηση, ο έλεγχος ποιότητας και η στατιστική επεξεργασία.
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Εφαρμόζονται επιπλέον προγράμματα αναγνώρισης με τη βοήθεια barcode,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων και των δειγμάτων, με
τέτοιο τρόπο που να αποτρέπονται τα σφάλματα. (Βασιλειάδης, et.al.., 2001;
Μπόζιος, Γ., 2002; Κατεχάκης, Δ., 2005).
Τα εργαστηριακά συστήματα είναι γενικά αυτόνομα συστήματα που
διασυνδέονται με συστήματα Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς.

Χαρακτηριστικά,

υπάρχουν LIS που χρησιμοποιούνται ως πλήμνες για να υποδεχτούν και να
ενσωματώσουν

πληροφορίες

για

τα

εργαστηριακά

αποτελέσματα,

τις

προγραμματισμένες εξετάσεις, την τιμολόγηση, και άλλες διοικητικού χαρακτήρα
πληροφορίες. (NIHNCRR, 2006 ).

2.3.2 Πληροφοριακό σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων
(Picture Archiving and Communication Systmes-PACS)
Πρόκειται για τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων που συλλαμβάνει
και ενσωματώνει τις διαγνωστικές και ραδιολογικές εικόνες από τις διάφορες
συσκευές (π.χ., x-ray, MRI, computed tomography scan), τις αποθηκεύει, και τις
διαδίδει σε ένα ιατρικό αρχείο, ή μία βάση δεδομένων (Medpace, 2004).
Η αρχειοθέτηση των films σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο εμφανίζει πολλά
προβλήματα. Τα πιο σημαντικά είναι: η αργή πρόσβαση, η απώλεια των εικόνων
λόγω κακής κατάστασης των films και κακής αρχειοθέτησης, η δυσκολία να βρεθεί η
συγκεκριμένη εικόνα σε συγκεκριμένο χρόνο ενώ δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να
συνδυαστεί (η αρχειοθέτηση) με τυχόν ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες πληροφορίες.
Αυτά είναι μερικά από τα αίτια που δημιούργησαν την ανάγκη για ένα σύστημα
αρχειοθέτησης των εικόνων και επικοινωνίας (Picture Archiving and Communication
System [PACS]) εδώ και μερικά χρόνια.
Οι εικόνες που παράγονται από τις εξετάσεις αποθηκεύονται στον κεντρικό
υπολογιστή, που αποτελεί και τη βάση του συστήματος. Από τον κεντρικό
υπολογιστή οι εξετάσεις μπορούν να ανακληθούν από άλλους σταθμούς εργασίας, για
διάγνωση, επεξεργασία και παραγωγή ψηφιακών αντιγράφων για εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Τα PACS είναι μια καινούργια κατάκτηση στον χώρο της Ιατρικής και
έρχονται να ικανοποιήσουν ένα πλήθος αναγκών των ασθενών και των
επαγγελματιών υγείας. Η χρήση του συστήματος PACS έλυσε πολλά προβλήματα
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που είχαν ανακύψει με τις μέχρι σήμερα μεθόδους αρχειοθέτησης εικόνων ασθενών.
(Βασιλειάδης, et.al., 2001; Μπόζιος, Γ. 2002; Κατεχάκης, Δ. 2005; Pacs Team, 2007).

2.3.3. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems-DSS)
Η «υποστήριξη απόφασης» είναι μια φράση που έχει συνδεθεί κατά καιρούς
με την τεχνητή νοημοσύνη. (Beaumont, 2008).
To DSS πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα που αναλύει τα στοιχεία
των ασθενών και παρουσιάζει τις πληροφορίες έτσι ώστε οι γιατροί να μπορούν να
λάβουν τις ιατρικές αποφάσεις ευκολότερα (Open Clenical, Decision Support
Systems, http://www.openclinical.org/dss.html [23.10.2010]).
Ένα σύστημα υποστήριξης απόφασης (DSS) είναι ένα εργαλείο υπολογιστών
που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερα στοιχεία από τα δεδομένα για να παραγάγει μια
διάγνωση-συγκεκριμένες συμβουλές για έναν ασθενή. (Potts et al, 2001)
2.3.4 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς
Ένα ευρύ φάσμα όρων και ορισμών χρησιμοποιείται για τον προσδιορίσει την
έννοια του ηλεκτρονικού φακέλου. Συγκεκριμένα

πολλοί διαφορετικοί όροι

χρησιμοποιούνται σε όλη τη λογοτεχνία για να περιγράψουν

την ηλεκτρονική

καταγραφή των δεδομένων των ασθενών. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν:
-ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (Electronic Medical Record),
-ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς (Electronic Patient Record),
-ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (Electronic Health Record),
- Computer-based patient record (CPR) κ.α.
Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο και ο καθορισμός τους όρου, στην πραγματικότητα
δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός. Είναι περισσότερο ένα πλαίσιο
συστημάτων πληροφοριών που ολοκληρώνει ένα σύνολο λειτουργιών.
Οι Tang Paul C. and Clement J. McDonald χρησιμοποιούν τον όρο CPR και
τον ορίζουν ως μια αποθήκη των ηλεκτρονικά διατηρημένων πληροφοριών γύρο από
την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με
τρόπο ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τους διάφορους νόμιμους χρήστες του
αρχείου.(Tang Paul C. and Clement J. McDonald, http://www.ise.bgu.ac.il/
courses/mdss_bm/CH09-FINAL.pdf, [14.11.2010])

15

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για Ιδιώτες Ελεύθερους Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας»

Σύμφωνα με Amatayakul (2004) όπου χρησιμοποιεί τον όρο ΕΗR διευκρινίζει
ότι ένας ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος θα πρέπει
 Να ενσωματώνει στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές
 Να είναι περιγραφικός και ακριβής
 Να υποστηρίζει τους εμπλεκόμενους στο να λάβουν αποφάσεις.
Ένας EHR σύμφωνα με τους Zhang και Patel (2006), έχει τη δυνατότητα να
συμβάλει στην πρόοδο της ιατρικής, και στη βελτίωση της ποιότητας παροχής
υγειονομικής περίθαλψης καθώς και της ασφάλειας του ασθενή. Ένας ιδανικός EHR
εάν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί επιτυχώς, θα είναι σε θέση να παρέχει τα πλήρη,
εξακριβωμένα και έγκαιρα στοιχεία, την ενημέρωση, τη γνώση, την υποστήριξη
απόφασης, την υποβολή έκθεσης, τη διαχείριση των πληθυσμών, την επικοινωνία, για
όλους τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ποιότητα
της υγειονομικής περίθαλψης να μπορεί να βελτιωθεί εντυπωσιακά.
Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ «Ηλεκτρονικός Ιατρικός
Φάκελος (Electronic Medical Record/EMR) είναι ένα σύστημα που είναι
σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιμότητα και ακρίβεια
ιατρικών ή άλλων πληροφοριών, με στόχο την παροχή ιατρικής περίθαλψης».
O EΗR μπορεί να είναι «κλασσικός», περιέχοντας στοιχειώδη κλινική
πληροφορία και «μοντέρνος» περιέχοντας επιπλέον κατανεμημένη πληροφορία για
ιατρικές απεικονίσεις, ηχογραφήσεις, video, παραγωγή μηνυμάτων και με τη
δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες μονάδες υγείας. Ένας ιδανικός EHR παρέχει τη
δυνατότητα σχεδιασμού ιατρικών συμπερασμάτων από τα δεδομένα του, με τη χρήση
αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων μεταφράζοντας δεδομένα με επεξεργασία της
φυσικής γλώσσας ενός κειμένου, αποτελώντας τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Πολυμέσων
(MEMR).
Ωστόσο ένας κλασσικός EΗR πρέπει να περιέχει τουλάχιστον σε κάθε χρονική
στιγμή:
 Την επίσκεψη – επαφή του ασθενούς
 Το ιστορικό
 Τη διάγνωση
 Τα φάρμακα
 Εργαστηριακές εξετάσεις
 Ακτινογραφίες
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 Τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς (Όνομα, ΑΦΜ, Ασφαλιστικός
φορέας, Ομάδα αίματος κτλ)
Πάντως είτε ο φάκελος είναι κλασσικός είτε πολυμεσικός, θα πρέπει να
επιτρέπει σε κάθε χρονική στιγμή την ανάκτηση των δεδομένων που αφορούν τον
ασθενή είτε ανά μονάδα υγείας, είτε ανά υγειονομική περιφέρεια, είτε σε Εθνικό
δίκτυο. (Paul, C.T., and Ed Hammond, W. 1997).
2.3.5 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Τα ηλεκτρονικά συστήματα συνταγογράφισης επιτρέπουν στους γιατρούς να
στείλουν ηλεκτρονικά μια ακριβή, χωρίς λάθη και κατανοητή συνταγή άμεσα στο
φαρμακείο. Οι βασικές λειτουργίες ηλεκτρονικών συστημάτων συνταγογράφισης
είναι να μειώσουν τις δαπάνες μέσω του βελτιωμένου ευανάγνωστου δομημένους
τρόπου μεταφοράς του συνταγολόγιου, δεδομένου ότι η παρερμηνεία των κακώς
χειρόγραφων συνταγών είναι πολύ συχνά οι πιο συνήθεις προσδιορισμένες αιτίες των
λαθών στα φάρμακα.

2.4 Συνεργασία Πληροφοριακών Συστημάτων
Από τη φύση της η παροχή ιατρικής φροντίδας απαιτεί τη συνεργασία,
επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Σήμερα αυτό έχει καταστεί ευκολότερο λόγω της προόδου στην τεχνολογία. Έτσι
μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα αρχεία υγείας μεταξύ των προμηθευτών,
των γιατρών, των νοσοκομείων, των ασθενών και άλλων φορέων κατά την διάρκεια
παροχής της ιατρικής φροντίδας (NCHICA, 2009)
Η ανταλλαγή πληροφοριών υγείας το τελικό και σημαντικότερο στοιχείο είναι
η σύνδεση μέσω του Διαδικτύου και άλλων δικτύων που επιτρέπει στους
προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης να ανταλλάξουν τις πληροφορίες
ασθενών.

υγείας

Η σύγχρονη όμως ιατρική υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων

αποτελείται από πολλά ετερογενή συστήματα με διαφορετικούς μηχανισμούς
διαχείρισης δεδομένων. Επειδή όμως οι πληροφορίες των ασθενών χρειάζεται και
πρέπει να είναι προσπελάσιμες από διαφορετικές θέσεις και συστήματα απαιτείται η
ανάπτυξη

προτύπων στοιχείων και μηνύματος για να καθιερώσουν τον κρίσιμο

στόχο της διαλειτουργικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα δύο ή περισσότερων
συστημάτων π.χ. υπολογιστές, δίκτυα, πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνήσουν
το ένα με το άλλο και να κατανοήσουν τα στοιχεία που ανταλλάσσουν. Τα δίκτυα που
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επιτρέπουν την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των προμηθευτών πρέπει να είναι
ασφαλή προκειμένου να προστατευθούν οι πληροφορίες.

Τέτοια πρότυπα

επικοινωνίας είναι τo HL7, τo οποία δημιουργήθηκε συγκεκριμένα για να παρέχει το
κοινό πρωτόκολλο για τις διεπαφές ανταλλαγής για τα πληροφοριακά συστήματα.
Ορίζει το περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων με την οποία τα κλινικά και
οικονομικά δεδομένα θα ανταλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών
συστημάτων υγείας. Επιπλέον καθορίζει τα trigger events και τα error messaging τα
οποία προκύπτουν όταν η ανταλλαγή των δεδομένων δεν είναι επιτυχής.

Το HL7

είναι ένα διεθνές σύνολο από ανοιχτά πρότυπα τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία
αλλά και την ανεξάρτητη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών
υγείας.

(Orgun,

B.,

2003;

Health

Level

Seven

International,

http://www.hl7.org/[22.9.2010])
Tα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες παγκοσμίως έχουν σημειωθεί σημαντικές
προσπάθειες για την ενοποίηση μέσω τεχνολογιών «web services” πληροφοριακών
συστημάτων, και την καθιέρωση ολοκληρωμένων πληροφοριακών υποδομών
επικοινωνίας στην υγεία που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή πολλαπλών,
κατανεμημένων πληροφοριών και τη συντονισμένη επικοινωνία ανάμεσα σε
οργανισμούς υγείας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο (Κίτσιου, Σ.,
Βλαχοπούλου, Μ. 2008).
2.4.1. Κωδικοποίηση της ιατρικής πληροφορίας
Πέρα από την ανάγκη της συνεργασίας των πληροφοριακών συστημάτων
υπήρξε και η ανάγκη της κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας με απώτερο
στόχο οι εμπλεκόμενοι, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο σύστημα υγείας να μιλάνε την
ίδια γλώσσα όταν αναφέρονται σε συγκεκριμένες νόσους και ασθένειες.
Η διεθνής ταξινόμηση των ασθενειών (ICD), που δημοσιεύεται και
διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
σχεδιάστηκε για

να προωθήσει τη διεθνή συγκρισιμότητα, στη συλλογή, την

επεξεργασία, την ταξινόμηση, και την παρουσίαση της νοσηρότητας και της
θνησιμότητας. Έτσι τα πρότυπα ICD-10 (η δέκατη αναθεώρηση ICD), έγιναν
αποδεκτά ως εθνικά πρότυπα για την κωδικοποίηση διαγνώσεων και για τους
δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς της υγείας το 1995

(Matshidze, P., L. Hanmer,

http://www.hst.org.za/uploads/files/chap6_07.pdf, [6.11.2010]).
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2.5 Ζητήματα ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος
Τα πλέον προφανή µέτρα τα οποία λαµβάνονται για την ασφάλεια και
ακεραιότητα της πληροφορίας ενός ολοκληρωμένου συστήµατος είναι η φυσική
προστασία του υπολογιστικού κέντρου, η λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε τακτά
χρονικά διαστήµατα (συνήθως κάθε βράδυ) και η φύλαξή τους σε ξεχωριστό χώρο
από το λοιπό υπολογιστικό κέντρο. Το επόµενο βήµα είναι η µοναδική εξακρίβωση της
ταυτότητας (identification) κάθε χρήστη του συστήµατος και ο έλεγχος ότι η ταυτότητα
αυτή συµπίπτει µε κάποιο καταχωρισµένο χρήστη του συστήµατος (πιστοποίηση –
authentication). Ο κύριος τρόπος αναγνώρισης και πιστοποίησης χρηστών είναι η
διανοµή κωδικών (passwords) σε όλους τους χρήστες του συστήµατος. Αν απαιτείται
πρόσθετη ασφάλεια, η ταυτόχρονη χρήση µαγνητικών καρτών ή άλλων µέσων (π.χ.
συσκευής αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωµάτων) είναι εφικτή (Δελήμπασης, Κ.,
Νικηφορίδης, Γ. (2001), http://www.scribd.com/doc/900538/-, [3.10.2010]).
Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα µε ασφαλή τρόπο, είναι
απαραίτητος ο ορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης στη βάση δεδοµένων και χρήσης
των λειτουργιών και εφαρµογών οι οποίες παρέχονται από το πληροφοριακό
σύστηµα, καθώς και των περιφερειακών αυτού. Για το σκοπό αυτό οι χρήστες
χωρίζονται σε κατηγορίες, όπως ιατροί, νοσηλευτές, διαχειριστές και διοικητικοί.
Τα δεδοµένα χωρίζονται σε δηµογραφικά, ιστορικό, διαγνώσεις, εξετάσεις και
θεραπευτικές αγωγές. Η πρόσβαση στα δεδοµένα χαρακτηρίζεται ως ανάγνωση,
εισαγωγή και µεταβολή. Το διοικητικό προσωπικό δεν έχει πρόσβαση σε ιατρικά
δεδοµένα, ενώ µπορεί να διαβάζει δηµογραφικά δεδοµένα. Οι ιατροί µπορούν να
διαβάζουν δηµογραφικά δεδοµένα ή αποτελέσµατα εξετάσεων, ενώ µπορούν να
διαβάζουν και να γράφουν διαγνωστικά δεδοµένα και θεραπείες. Οι νοσηλευτές
µπορούν να διαβάζουν όλα τα δεδοµένα του ασθενούς στη διακριτική ευχέρεια του
ιατρού.
Ο ορισµός κατηγοριών χρηστών καθώς και η επιβολή περιορισµών στα
δεδοµένα της βάσης ανάλογα µε την κατηγορία του χρήστη υποστηρίζεται από όλα
σχεδόν τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων (Data Base Management Systems –
DBMS) και υλοποιείται αρχικά κατά τη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων, αλλά
µπορεί να µεταβληθεί και αργότερα. Συχνά τα δεδοµένα της βάσης είναι
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κωδικοποιηµένα, έτσι ώστε το τεχνικό προσωπικό (διαχειριστές της βάσης,
προγραµµατιστές κτλ.) να µην έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την ασφάλεια του
πληροφοριακού συστήµατος είναι η πρόσβαση σε αυτό από άλλα µη ιδιωτικά
δίκτυα. Τέτοιες συνδέσεις έχουν γίνει απαραίτητες, τόσο για επικοινωνία των
ιατρών της κλινικής από τα προσωπικά τους ιατρεία όσο και για εφαρµογές
τηλεϊατρικής,

όπου

απαιτείται

ανταλλαγή

ιατρικών

δεδοµένων

µεταξύ

διαφορετικών νοσοκοµειακών ιδρυµάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι σύνηθες να
υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του ιατρείου µέσω του διαδικτύου (internet).
Η χρήση του διαδικτύου παρέχει νέες συναρπαστικές δυνατότητες στα
ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα, ταυτόχρονα όµως δηµιουργεί καινούριους
κινδύνους για την ασφάλεια των συστηµάτων αυτών. (Jydstrup R. and Gross M.
1996; Friedman B. and Martin J. 1987; Johns R. and Blum B. 1973; Pryor T. et al.,
1983; Kennedy, O. et al., 1987; Feit, S. 1998).

2.6 Διαδίκτυο
Διαδίκτυο είναι ένα απέραντο δίκτυο υπολογιστών αποτελούμενο από
μικρότερα δίκτυα που χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα δικτύων TCP/IP για να
διευκολύνουν τη μετάδοση και την ανταλλαγή στοιχείων.
Το διαδίκτυο ήρθε για να μετασχηματίσει τον τρόπο παράδοσης της ιατρικής
φροντίδας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες παρέχουν στους ασθενείς και τους
επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα νέων μορφών επικοινωνίας, όπως είναι η χρήση
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ηλεκτρονική συμμετοχή σε ομάδες ασθενών και η
συμμετοχή σε ομάδες αυτοφροντίδας ή ψυχολογικής υποστήριξης. Το διαδίκτυο έχει
καταστήσει ευκολότερο τον τρόπο στο να μοιραστούν οι ιατρικές πληροφορίες, να
μελετηθούν οι έρευνας που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους πάνω στον ιατρικό
τομέα και να διαβιβαστεί αυτή η πληροφορίας σε ένα μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων.
Γιατρός και ασθενής διαθέτουν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια τους για επικοινωνία,
ανάκτηση-αναζήτηση πληροφοριών και αποθήκευση.

Ο ασθενής είναι πλέον

περισσότερο ενημερωμένος για την ασθένειά του, μέσα από την πληθώρα των
πληροφοριών που διατίθενται στο internet και τους πολυάριθμους εξειδικευμένους
ιατρικού ενδιαφέροντος δικτυακούς τόπους.
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Οι τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρουν μερικά πολύ σημαντικά οφέλη στα
περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι

η ευκολία χρήσης τους, οι

δυνατότητα να οργανωθούν και να συνδεθούν οι πληροφορίες (από τις διανεμημένες
πηγές), η δυνατότητα παρουσίασης πολυμέσων, και η ευρεία κάλυψη των
περισσότερων πλατφορμών λειτουργικών συστημάτων. Αυτά τα οφέλη έχουν
υιοθετηθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί από τα βασισμένα στο web ηλεκτρονικά
συστήματα αρχείων υγείας, τα οποία παρέχουν την πρόσβαση στις πληροφορίες
ιατρικών αρχείων χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης διαδικτύου και τις
τεχνολογίες web servises.
Πολλά πληροφοριακά συστήματα έχουν σχεδιαστεί μέσω web εφαρμογών τα
οποία είναι προσπελάσιμα από τους επαγγελματίες γιατρούς από οποιοδήποτε
σημείο, σπίτι, γραφείο κλπ. εφόσον υπάρχει σύνδεση. Μια από τις πιο καινοτόμες
εφαρμογές του διαδικτύου είναι η τηλεϊατρική. (Impact of the Internet Health care
quality on Hospital Performance, http://www.decisionsciences.org/Proceedings/
DSI2008/docs/237-2645.pdf [5.11.2010]; Cin, R., 2000; Baker, L., Wagner, TH.,
Singer, S., Bundorf, M.K., 2003)
2.7 Τηλεϊατρική

Έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί και όλοι υπογραμμίζουν το γεγονός
ότι η τηλεϊατρική χρησιμοποιείται και οι νέες χρήσεις της τεχνολογίας
ανακαλύπτονται και εφαρμόζονται σταδιακά.
Η τηλεϊατρική είναι ένα σύστημα της παράδοσης υγειονομικής περίθαλψης
στο οποίο οι γιατροί εξετάζουν τους ασθενείς μέσω της χρήσης της τεχνολογίας των
τηλεπικοινωνιών. Συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω ΤΠΕ, σε
περιπτώσεις όπου ο επαγγελματίας του κλάδου και ο ασθενής (ή δύο επαγγελματίες
του κλάδου) δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος.

Η τηλεϊατρική περιλαμβάνει ευρύ

φάσμα υπηρεσιών. Αυτές οι οποίες αναφέρονται συχνότερα είναι η τηλεακτινολογία,
η τηλεπαθολογία, η τηλεδερματολογία, οι τηλεξετάσεις, η τηλεπαρακολούθηση, η
τηλεχειρουργική και η τηλεοφθαλμολογία
Γενικά θα λέγαμε πως η τηλεϊατρική είναι μία λύση προηγμένης τεχνολογίας
στο παγκόσμιο πρόβλημα της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη, όπου με τη χρήση
της η γεωγραφική απομόνωση δεν είναι πλέον εμπόδιο στις βασικές ανάγκες των
ανθρώπων για γρήγορη και υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα.
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Υπάρχουν δύο είδη τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην τηλεϊατρική, (1)
η ευρυζωνική υποδομή που επιτρέπει τη ροή των απέραντων ποσών πληροφοριών
μεταξύ των περιοχών της προσοχής και (2) το πλήθος των συσκευών ελέγχου και
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς και τους παρόχους υγείας.
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=COM:2008:0689:FIN:EL:PDF , [22.10.2010]; Tan, LTH. and
Ong, KL 2002; Krupinski et al., 2002) .
Σύμφωνα με τους LTH Tan and KL Ong η τηλεϊατρική είναι όχι μόνο μια
τεχνολογική καινοτομία αλλά κοινωνικοπολιτισμική επίσης και ότι ο βαθμός στον
οποίο γίνεται αποδεκτή και υιοθετείται εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη
δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν.

2.8 Θεμελιώδη νομικά και ηθικά ζητήματα
Με µια σειρά συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπαγορεύει ρητά ότι ιατρικά
και σεξουαλικά δεδοµένα πολιτών δεν πρέπει να επεξεργάζονται αυτόµατα (χωρίς
συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων) από κυβερνητικές υπηρεσίες ή οργανισµούς και
απαιτεί από τα κράτη – µέλη να εναρµονίσουν τις νοµοθεσίες τους. Ο κώδικας ιατρικής
δεοντολογίας υπαγορεύει ότι ο ιατρός δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει σε τρίτους τίποτα
από ότι περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εξέταση του ασθενούς, καθώς και ότι
πρέπει να κρατά τα αρχεία του µη προσβάσιµα σε άλλους. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης
ιατρικών δεδοµένων για ερευνητικούς σκοπούς, το όνοµα του ασθενούς πρέπει να
προστατεύεται. Η παραβίαση του επαγγελµατικού αυτού απορρήτου τιµωρείται ποινικά.
Από το 1978, µε οδηγία της η Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγορεύει ότι ο πολίτης θα πρέπει να
ενηµερώνεται για την ύπαρξη ηλεκτρονικών αρχείων µε προσωπικά του δεδοµένα.
∆ιατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί τη δηµιουργία τους, να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά
ή να υποδείξει διορθώσεις.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Chin J. J. (2003) η όλο και αυξανόμενη
χρησιμοποίηση

των πληροφοριακών συστημάτων για να αποκτήσουμε, να

αποθηκεύσουμε και να διαδώσουμε τις πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης κατά
τρόπο οικονομικώς αποδοτικό, οδηγεί στην ανάγκη να επανεξεταστεί η ισορροπία
ανάμεσα στο ιατρικό απόρρητο και την ελεύθερη ροή των ευαίσθητων ιατρικών
πληροφοριών.
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Κεφάλαιο 3ο
Οφέλη και παράγοντες αποτυχίας ενός Ιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος
3.1 Εισαγωγή
Η σχεδίαση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας πραγματοποιήθηκε με σκοπό να
παραδώσουν ορισμένα οφέλη στους χρήστες τους. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα
αναφερθούμε σ’ αυτά τα οφέλη, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν την
αποτυχία εφαρμογής τους.
3.2. Οφέλη από την υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της
υγείας.
Σύμφωνα με τον Shorbaji (2001) τα πιθανά οφέλη από την επιστροφή της επένδυσης
για την υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες οι
οποίες είναι:
1. Ποσοτικά οφέλη: Αυτά είναι οικονομικά οφέλη που είναι σαφώς μετρήσιμα και
αποδίδονται στη χρήση μιας ιδιαίτερης τεχνολογίας. Παραδείγματος χάριν η χρήση
της τεχνολογίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για να διαβιβαστούν τα
στοιχεία ιατρικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ή για να υποβάλει
ηλεκτρονικά τις ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις που οδηγεί σε αποταμίευση
κόστος και χρόνου εργασίας.
2. Ποιοτικά οφέλη: Αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα αποδίδονται στην τεχνολογία αλλά
είναι δυσκολότερα να ποσοτικοποιηθούν.

Αυτά τα οφέλη μετριούνται μόνο σε

επίπεδο του αντίκτυπου της τεχνολογίας στην απόδοση των συστημάτων και της
αποδοτικότητάς τους. Τα ακριβή στοιχεία, η γρήγορη μεταφορά των στοιχείων, η
ευρύτερες δυνατότητα πρόσβασης και η σύνδεση των στοιχείων είναι οφέλη που δεν
ποσοτικοποιούνται εύκολα.
3. Στρατηγικά οφέλη: Αυτά ουσιαστικά τα οφέλη είναι πιο μακροπρόθεσμα. Για
παράδειγμα η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων φέρνουν έχουν ως αποτέλεσμα το
άμεσο όφελος στην οργάνωση των πληροφοριών, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό το
στοιχείο αποτελεί τη βάση για έρευνα και προγραμματισμό.
Ο Wulsin και Dougherty (2008)

υπογραμμίζουν τα οφέλη, τα οποία

σχετίζονται με την ταχύτητα και ποιότητα παράδοσης της ιατρικής φροντίδας μέσα
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από τις ηλεκτρονικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες στήριξης αποφάσεων. Επιπλέον
την αυξημένη ικανότητα τον επαγγελματιών για αναγνώριση σχεδιασμό, πρόβλεψη,
έλεγχο και προγραμματισμό παραγόντων που έχουν σχέση με τις επιδημίες, τα
φάρμακα κ.α. Την μείωση των ιατρικών λαθών, τη μείωση του κόστους λειτουργίας
και του χρόνου εργασίας.
Επίσης ο Richard Heeks (Aziz, 2005) καθορίζει έναν αριθμό ωφελειών από
την υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων, μέσα από μελέτες περιπτώσεων, τα
οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν και να ταξινομηθούν σε πολλές κατηγορίες. Μια
από αυτές την χωρίζει σε δύο επίπεδα:
 Τask level benefits: Για παράδειγμα στη βελτίωση του κόστους και
της ταχύτητας επεξεργασίες των δεδομένων και
 Ηealth process level benefits: Για παράδειγμα στην ποιότητα και
ταχύτητα οργάνωσης και παράδοσης της ιατρικής φροντίδας.
Παράλληλα τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση
προσφέρουν ακόμα περισσότερο σε όχι και τόσο ευδιάκριτα πεδία όπως τον να
βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας.
Πέρα από τα προφανή οφέλη που αποκομίζονται όπως διαπιστώσαμε και
παραπάνω από την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων τις περισσότερες
φορές το μεγαλύτερο και κυριότερο μειονέκτημα που προβάλλεται είναι το αυξημένο
κόστος επένδυσης μιας τέτοιας προσπάθειας.

3.3. Παράγοντες αποτυχίας των πληροφοριακών συστημάτων.
Η υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας είναι ένας δύσκολος στόχος να
επιτευχθεί και η διαδικασία οδηγεί συχνά σε μια αποτυχία αντί για επιτυχία. Οι
κυριότεροι λόγοι μιας αποτυχημένης ανάπτυξης-υιοθέτησης, μπορούν να προέλθουν
από τις δυσκολίες στον καθορισμό των στόχων του συστήματος και

στην επιλογή

της μη-κατάλληλης τεχνολογίας για την εφαρμογή, Επιπλέον μπορεί να υπάρξουν
προβλήματα όσον αφορά τον υπολογισμό των δαπανών ανάπτυξης ή των
οικονομικών επιδράσεων του συστήματος. Η αποτυχία πολλές φορές μπορεί να
προκύψει και από τεχνικούς λόγους, για παράδειγμα αποτυχία και προβλήματα στην
επεξεργασία των δεδομένων. Ένας άλλος παράγοντες εξίσου σημαντικός είναι η
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έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων από τους χρήστες για την χρήση των
συγκεκριμένων τεχνολογιών καθώς και η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω
στην εφαρμογή. Είναι γεγονός ότι οι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας είναι
σύνθετα ζητήματα και η διερεύνησή τους χρειάζεται περεταίρω ανάλυση. (Κίτσιου,
Σ., Βλαχοπούλου, Μ., 2008; Brender, J., Ammenwerth, E., Nykänen, P., Talmon, J.
2006).
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Κεφάλαιο 4ο
Έρευνα
4.1. Εισαγωγή
Η έρευνα βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε μια παρόμοια, η
οποία διεξήχθη το 2008 και είχε τίτλο «Benchmarking ICT use among General
Practitioners in Europe». (European Commission, http://ec.europa.eu/information,
[10.8.2010]). Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας για την εφαρμογή του ενδεδειγμένου
ερωτηματολογίου το οποίο θα είχε μια συγκεκριμένη εννοιολογική δομή και θα
ανταποκρινόταν σε μια έρευνα που θα διεξαγόταν για πρώτη φορά χωρίς καμία «a
priori» υπόθεση, απορρίφθηκαν όλα όσα σχετίζονταν με την αξιολόγηση της χρήσης,
ήδη εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων. Για το λόγο αυτό το υπάρχον
θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο και αυτό που ανταποκρινόταν περισσότερο στις
προσδοκίες μας για την διεξαγωγή της έρευνας. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
που χρησιμοποιήθηκε καλύπτει πλήρως τις επιδιώξεις μας για την εφαρμογή τους σε
ιδιώτες ιατρούς. Περιλαμβάνει σημαντικές και ολοκληρωμένες ενότητες για την
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Θεωρείται αξιόπιστο εφόσον εφαρμόστηκε ήδη
με επιτυχία σε προηγούμενη έρευνα.

4.2. Μεθοδολογία Έρευνας
Πραγματοποιήθηκε μετάφραση του ερωτηματολογίου στα ελληνικά και προσαρμογή
στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας που ήταν η προσωπική συνέντευξη. Η μέθοδος
δειγματοληψίας ήταν τυχαία.

Οι πληροφορίες για την εύρεση του δείγματος

αντλήθηκαν από το Χρυσό Οδηγό και από τις λίστες της Οφθαλμολογικής ΕΠΕ. Η
έρευνα ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του
2010. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 90 τηλεφωνικές κλήσεις για ενημέρωση των
Οφθαλμιάτρων

και συμμετοχή τους στην

έρευνα. Απάντησαν θετικά ότι θα

συμμετέχουν στην έρευνα οι 54, όπου αποτελούσε και στόχος του δείγματος για την
διεξαγωγή της έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά περίπου 200 κλήσεις για
ενημέρωση, υπενθύμιση

και συλλογή των ερωτηματολογίων.

Μοιράστηκαν

συνολικά 54 ερωτηματολόγια και συνοδευτικές επιστολές σε Οφθαλμιάτρους που
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι συνοδευτικές

επιστολές παρουσίαζαν το φορέα διεξαγωγής, το γενικό στόχο και το επιστημονικό
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υπόβαθρο στο οποίο στηριζόταν.

Επιπλέον ως κίνητρο για συμμετοχή των

ερωτώμενων στην έρευνα δόθηκε η αποστολή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε
όσους επιθυμούσαν να μάθουν τα αποτελέσματα με τη συμπλήρωση μιας φόρμας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αυτή η φόρμα συμπληρώθηκε από 20 συνολικά

οφθαλμιάτρους που θέλησαν να μάθουν για τα αποτελέσματα. Στο ερωτηματολόγιο
υπήρχαν μέσα σε παρένθεση γραμμένες διευκρινήσεις που διευκόλυναν την ροή των
ερωτήσεων.

Συγκεντρώθηκαν

συμπληρωμένα

44

ερωτηματολόγια

(Το

ερωτηματολόγιο καθώς και η επιστολή διατίθενται στο Παράρτημα).

4.2.1. Δομή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 10 ενότητες με 28 συνολικά ερωτήσεις που
κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι εκτός από τα γενικά στοιχεία που
αναφέρονται στην ηλικία και το φύλο. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1 αναφέρεται στην χρήση των
υπολογιστών και την αποθήκευση των δεδομένων των ασθενών και περιλαμβάνει
πέντε ερωτήσεις. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 2 αναφέρεται στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασθενούς και περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις. Η
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου και περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις.
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 4 αναφέρεται στην ηλεκτρονική μεταφορά των δεδομένων των
ασθενών και περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 5 αναφέρεται στην
ύπαρξη ιστοσελίδας από τους γιατρούς. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 6 αναφέρεται στις στάσειςκίνητρα και φραγμούς πάνω σε συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με την χρήση της
τεχνολογίας της πληροφορικής όπου καλούνται οι γιατροί να εκφράσουν τον βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας τους πάνω σε αυτές.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 7 αφορά την

αντιλαμβανόμενη επίδραση που έχει η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και
περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 8 αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου
από τους ασθενείς και περιλαμβάνει μία ερώτηση. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 9 αφορά την χρήση
του διαδικτύου για συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση και κατάρτιση και περιλαμβάνει μία
ερώτηση. Τέλος η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 αναφέρεται σε στατιστικά στοιχεία κυρίως και
περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις.
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4.3 Επεξεργασία των δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα
SPSS 17 ώστε να εξαχθούν οι πίνακες συχνοτήτων, σχετικών συχνοτήτων και τα
ποσοστά αυτών. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα γραφήματα στο EXCEL όπου
φαίνονται σχηματικά τα ποσοστά των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν σε κάθε
ερώτηση χωριστά.

4.4 Κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου
Οι ερωτήσεις προκειμένου να επεξεργαστούν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS
κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το αγγλικό αλφάβητο και έχουν περαστεί ως εξής:
 κάθε

γράμμα

αντιπροσωπεύει

μια

συγκεκριμένη

ενότητα

του

ερωτηματολογίου,
 ο πρώτος αριθμός κάθε ενότητας αντιπροσωπεύει τον αριθμό της ερώτησης
και τέλος
 ο δεύτερος αριθμός αντιπροσωπεύει το σκέλος της κύριας ερώτησης.

ENOTHTA 1
Κωδικός

Ερώτηση

Α1

Χρήση υπολογιστή στο ιατρείο

Α2

Ηλεκτρονική καταγραφή δημογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με τη
διαχείριση των ασθενών

Α3.1

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με συμπτώματα και
αίτια επίσκεψης

Α3.2

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με ιατρικό ιστορικό

Α3.3.

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με βασικές ιατρικές
παραμέτρους, όπως αλλεργίες σε τυχόν φάρμακα κλπ.

Α3.4

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με μετρήσεις
ζωτικών παραμέτρων π.χ. αιματική πίεση

Α3.5

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με διαγνώσεις
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Α3.6

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με φαρμακευτικές
αγωγές

Α3.7

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με εργαστηριακά
αποτελέσματα

Α3.8

Ηλεκτρονική

καταγραφή

δεδομένων

που

σχετίζονται

με

προγραμματισμένες εξετάσεις και αποτελέσματα
Α3.9

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με απεικονιστικές
εξετάσεις ή και γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων

Α3.10

Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με έκβαση
θεραπευτικής αγωγής

Α4

Εισαγωγή δεδομένων των ασθενών στον υπολογιστή με δομημένο τρόπο
χρησιμοποιώντας κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό ιατρικής πράξης

Α5

Εισαγωγή των ιατρικών δεδομένων των ασθενών με δομημένο τρόπο
ακολουθώντας κάποια τυποποιημένη κωδικοποίηση που παρέχεται από το
ειδικό λογισμικό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Κωδικός

Ερώτηση

Β1

Χρήση υπολογιστή ή κάποιου άλλου μέσου αποθήκευσης στο
εξεταστήριο κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασθενούς

Β2.1

Χρήση λογισμικού που να υποστηρίζει τη διάγνωση

Β2.2

Χρήση λογισμικού που να υποστηρίζει τη συνταγογράφηση

Β3

Συχνότητα χρήσης του λογισμικού αυτού

Β4

Αν υποστηρίζει το λογισμικό την εξατομικευμένη λήψη κλινικών
αποφάσεων παρέχοντας συγκεκριμένες συμβουλές για έναν μεμονωμένο
ασθενή βάσει των προσωπικών του κλινικών δεδομένων που εσείς έχετε
εισάγει ή παρέχει γενικευμένες συμβουλές που ισχύουν για όλους τους
ασθενείς (π.χ. αντενδείξεις φαρμάκων σε περίπτωση αλλεργιών) ή και τα
δύο.

Β5

Χρήση υπολογιστή για παρουσίαση στους ασθενείς οποιεσδήποτε
σχετικές με την υγεία τους πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Κωδικός

Ερώτηση

C1

Πρόσβαση στο ίντερνετ από το ιατρείο

C2.1.-

Είδος σύνδεσης που χρησιμοποιούν στο ιατρείο τους
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C2.6
C3.1 έως Φορείς ή φυσικά πρόσωπα με τους οποίους ηλεκτρονικά πληροφορίες
C3.13

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως εγγεγραμμένοι χρήστες με κωδικό
πρόσβασης

C4

Χρονική διάρκεια επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τα
φυσικά πρόσωπα ή τους φορείς.

C5.1

Χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με νέα
φάρμακα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή αντενδείξεις.

C5.2

Χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία με προμηθευτές (π.χ. για
παραγγελία ιατρικού υλικού).

C5.3

Χρήση του διαδικτύου για να κλείνουν ραντεβού με άλλους γιατρούς για
λογαριασμό των ασθενών τους

C5.4

Χρήση του διαδικτύου για παροχή εξ’ αποστάσεως ιατρικών υπηρεσιών
και συμβουλών στους ασθενείς που βρίσκονται στο σπίτι τους (π.χ. μέσω
συστημάτων τηλεϊατρικής).

C5.5

Χρήση του διαδικτύου για λήψη μέσω εξειδικευμένων συστημάτων
τηλεϊατρικής, δεδομένα ζωτικών παραμέτρων από τους ασθενείς που
βρίσκονται στο σπίτι και πάσχουν από χρόνιες ασθένειες (π.χ. τις τιμές
των επιπέδων γλυκόζης του αίματός τους, την αιματική τους πίεση).

C5.6

Χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία με

ασθενείς μέσω e-mail

(ηλεκτρονική αλληλογραφία), σχετικά με θέματα που αφορούν στην υγεία
τους.
C5.7

Χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία με ασθενείς μέσω e-mail για να
κλείσουν ραντεβού.

C6

Πως συμβάλουν οι ασθενείς στην εξ’ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών
ιατρικής φροντίδας

ENOTHTA 4
Κωδικός

Ερώτηση

D1.1

Χρήση του διαδικτύου από το ιατρείο για ηλεκτρονική ανταλλαγή με
άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή ιατρούς, δεδομένα που
σχετίζονται με τη διαχείριση των ασθενών (π.χ. δημογραφικά δεδομένα,
στοιχεία επικοινωνίας, κτλ)

D1.2

Χρήση του διαδικτύου από το ιατρείο για αποστολή προς τους
ασφαλιστικούς φορείς δημογραφικά και άλλα ασθενοκεντρικά δεδομένα,
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με την προοπτική της επιστροφής μέρους των χρημάτων από την ιατρική
δαπάνη.
D1.3

Χρήση του διαδικτύου από το ιατρείο για ηλεκτρονική αποστολή σε
άλλους συναδέλφους ιατρούς ή φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που
συνεργάζονται

επαγγελματικά,

διάφορα

ιατρικά

δεδομένα

που

σχετίζονται με τους ασθενείς (π.χ. γνωματεύσεις, αποτελέσματα
εξετάσεων, κτλ.)
D1.4

Χρήση του διαδικτύου από το ιατρείο για ηλεκτρονική αποστολή προς
τους ιδιώτες φαρμακοποιούς το ατομικό φαρμακευτικό συνταγολόγιο που
εκδίδουν για τους ασθενείς.

D1.5

Χρήση του διαδικτύου από το ιατρείο για ηλεκτρονική λήψη όσον αφορά
αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων των ασθενών.

D1.6

Χρήση του διαδικτύου από το ιατρείο για ηλεκτρονική αποστολή σε
άλλους συναδέλφους ιατρούς ή φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που
βρίσκονται στο εξωτερικό και συνεργάζονται επαγγελματικά μαζί τους,
διάφορα ιατρικά δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς (π.χ.
γνωματεύσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ.)

D2

Πως λαμβάνουν τη συγκατάθεση των ασθενών για την αποθήκευση και
τη μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων

D3

Προβλήματα συμβατότητας λογισμικού κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή
των ασθενοκεντρικών δεδομένων με τρίτους (π.χ. νοσοκομεία, φορείς
υγείας)

D4.1 έως Χρήση τεχνικών ασφαλείας στον υπολογιστή του ιατρείου
D4.4.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Κωδικός

Ερώτηση

E1

Προσωπική ιστοσελίδα ή εκπροσώπηση από κάποιον άλλο ιστοτόπο

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Κωδικός

Ερώτηση

F1.1

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι η χρήση των
συστημάτων και των τεχνολογιών πληροφορικής βελτιώνουν

την

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
F1.2

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι η εκμάθηση της
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χρήσης των συστημάτων και των τεχνολογιών πληροφορικής θα πρέπει
να συμπεριληφθεί στις ιατρικές πανεπιστημιακές σχολές.
F1.3

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι: για να υπάρξει όφελος
στην ιατρική πράξη από τη χρήση των νέων συστημάτων και των
τεχνολογιών πληροφορικής, θα πρέπει όλοι οι ιατροί και οι φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας να μπορούν να μοιράζονται διαδικτυακά, με
ασφαλή και δομημένο τρόπο, τις κλινικές πληροφορίες των ασθενών.

F1.4

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι οι τεχνολογίες
πληροφορικής θα χρησιμοποιούνταν περισσότερο από τους ατομικούς
ιατρούς εάν τους παρέχονταν η κατάλληλη εκπαίδευση ή κατάρτιση.

F1.5

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι: στην καθημερινή σας
εργασία χρειάζεστε περισσότερη και καλύτερη υποστήριξη από τους
προμηθευτές ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων.

F1.6

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι: το κόστος των
τεχνολογιών και των συστημάτων ιατρικής πληροφορικής είναι τελικά
και ο αποφασιστικός παράγοντας για τη χρήση τους.

F1.7

Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι: η χρήση των
συστημάτων τηλεϊατρικής και εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης (μέσω
του διαδικτύου) των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, θα
δώσει μελλοντικά στους ιατρούς τη δυνατότητα παροχής καλύτερων
υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Κωδικός

Ερώτηση

G1.1

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στον τρόπο
εκτέλεσης της προσωπικής εργασίας.

G1.2

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στον τρόπο
εργασίας του προσωπικού.

G1.3

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στη ποιότητα της
διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς.

G1.4

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στη σχέση ιατρούασθενή.

G2.1

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο μέσο αριθμό
των ασθενών που δέχονται την ημέρα.

G2.2

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο προσωπικό
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φόρτο εργασίας ή του προσωπικού που απασχολούν.
G2.3

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στα

επίπεδα

προσέλευσης των ασθενών.
G2.4

Επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο επίπεδο των
υπηρεσιών που προσφέρονται από το ιατρείο σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Κωδικός

Ερώτηση

H1.1

Χρήση του διαδικτύου από ασθενείς που επιθυμούσαν να συζητήσουν με
εσάς κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους για να διαπιστώσουν εάν οι
διάφορες πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο σχετικά με την πάθησή
τους είναι έγκυρες.

H1.2

Χρήση του διαδικτύου από ασθενείς που χρησιμοποίησαν με κακό τρόπο
ή ερμήνευσαν λανθασμένα τις πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο.

H1.3

Χρήση του διαδικτύου από ασθενείς που οι πληροφορίες που βρήκαν
ήταν σημαντικές για την πάθησή τους.

H1.4

Χρήση του διαδικτύου από ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που είπαν ότι το
διαδίκτυο τους βοηθά στο να διαχειριστούν καλύτερα την ασθένειά τους

H1.5

Χρήση του διαδικτύου από ασθενείς στους οποίους έχετε συστήσει να
επισκεφτούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Κωδικός

Ερώτηση

Ι1

Χρήση του διαδικτύου ή των υπολογιστών το τελευταίο 12μηνο για
ιατρική μετεκπαίδευση ή τη βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Κωδικός

Ερώτηση

J1

Αν ο αριθμός των ασθενών έχει μειωθεί, παρέμεινε σταθερός ή έχει
αυξηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών.

J2

Αν

για

την

πληροφορικής

τεχνική
που

υποστήριξη-συντήρηση

χρησιμοποιούν

στο

ιατρείο

των

συστημάτων

καλούν

κάποιο

εξειδικευμένο επαγγελματία του χώρου.

4.5 Ανάλυση αποτελεσμάτων-Περιγραφική Στατιστική
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ενότητα σύμφωνα με τις ενότητες του
ερωτηματολόγιου.

4.5.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 -Χρήση υπολογιστών και αποθήκευση των δεδομένων των
ασθενών
Ερώτηση Α1: Όπως παρατηρούμε από το παρακάτω γράφημα το 84% του δείγματός
μας που αποτελείται από οφθαλμίατρους, στην ερώτηση για τον αν χρησιμοποιούν
υπολογιστή στο ιατρείο τους απάντησε ότι χρησιμοποιεί, ενώ μόνο το 15% απάντησε
ότι δεν χρησιμοποιεί.
Ποσοστό Χρήσης υπολογιστή στο ιατρείο
84,10%

15,90%

ΝΑΙ

OXI

Γράφημα 1: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα 1
του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 1.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη έρευνα, οι περισσότεροι οφθαλμίατροι
του δείγματος μας και μάλιστα σε ποσοστό 84,10% χρησιμοποιούν υπολογιστή στο
ιατρείο τους. Αντίθετα αυτοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν είναι ένα μικρό θα λέγαμε
ποσοστό μόνο το 16% πράγμα που σημαίνει τα εργαλεία της πληροφορικής έχουν
διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στους οφθαλμιάτρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Ερώτηση Α2: Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, από το σύνολο των
ερωτηθέντων που απάντησαν στην ερώτηση η οποία αφορούσε την ηλεκτρονική
καταγραφή δεδομένων των ασθενών και αποτελούν το 84,10% του δείγματός μας, το
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81,08% απάντησαν ότι καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα των ασθενών
ενώ το υπόλοιπο 18,92% δεν τα καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή.

Ποσοστό καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων
ασθενών (π.χ. δημογραφικά & ασφαλιστικά δεδομένα)
81,08%

18,92%

NAI

OXI

Γράφημα 2: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 2.

Διαπιστώνουμε από την έρευνα ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων που
χρησιμοποιούν υπολογιστή καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένα που
σχετίζονται με τα δημογραφικά και ασφαλιστικά στοιχεία των ασθενών.
Ερώτηση Α3.1: Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, από το σύνολο των
ερωτηθέντων που απάντησαν στην ερώτηση η οποία αφορούσε την ηλεκτρονική
καταγραφή δεδομένων των ασθενών και αποτελούν το 84,10% του δείγματός μας, το
72,97% απάντησαν ότι καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τα
συμπτώματα και τα αίτια της επίσκεψης.
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Ποσοστό καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή συμπτώματα
και αίτια επίσκεψης
72,97%

13,51%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

13,51%

ΟΧΙ

Γράφημα 3: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 3.

Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό δηλαδή 13,51% όσοι απάντησαν ότι καταγράφουν
περιστασιακά και όσοι δεν πραγματοποιούν τέτοιου είδους ηλεκτρονική καταγραφή
δεδομένων.

Είναι φανερό πώς το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που

απάντησαν αυτή την ερώτηση καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή και
μάλιστα το 72,97% τα συμπτώματα και τα αίτια της επίσκεψης.
Ερώτηση Α3.2: Παρατηρούμε από το παρακάτω γράφημα ότι το 84,10% των
ερωτηθέντων που χρησιμοποιεί υπολογιστή στο ιατρείο του το 75% αυτών απάντησε
ότι καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή το ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς.

Ακολουθούν με 16,67% αυτοί που απάντησαν ότι πραγματοποιούν

περιστασιακή καταγραφή και τέλος με 8,33% αυτοί που δεν πραγματοποιούν τέτοιου
είδους ηλεκτρονική καταγραφή.
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Ποσοστό καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή του
ιατρικού ιστορικού
75,00%

16,67%
8,33%

ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 4: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 3.

Διαπιστώνουμε από την έρευνα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό

των ερωτώμενων

οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιεί υπολογιστή στο ιατρείο του καταγράφει
συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή το ιατρικό ιστορικό του ασθενή.

Ερώτηση Α3.3: Όπως προκύπτει από το παρακάτω γράφημα από το 84,10% του
δείγματός μας που χρησιμοποιεί υπολογιστή στο ιατρείο του το 70,27% καταγράφει
συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τις βασικές ιατρικές παραμέτρους για
παράδειγμα αλλεργίες σε τυχόν φάρμακα.
Ποσοστό καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή βασικών
ιατρικών παραμέτρων όπως αλεργίες σε φάρμακα
70,27%

16,22%

ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

13,51%

ΟΧΙ

Γράφημα 5: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 3.

Από την άλλη πλευρά το 16,22% απάντησαν ότι καταγράφει περιστατικά, ενώ το
13,51% απάντησαν ότι δεν πραγματοποιούν καμία καταγραφή. Γίνεται φανερό και
πάλι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων της έρευνα, από αυτούς που
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χρησιμοποιούν υπολογιστή, καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή τυχόν αλλεργίες σε
φάρμακα που πιθανόν να έχουν οι ασθενείς.
Ερώτηση Α3.4: Όπως προκύπτει από το παρακάτω γράφημα από το 84,10% του
δείγματός μας που χρησιμοποιεί υπολογιστή το 47,22% των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή μετρήσεις ζωτικών
παραμέτρων του ασθενή όπως για παράδειγμα αιματική πίεση.
Ποσοστά καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή
ζωτικών παραμέτρων όπως αιματική πίεση
47,22

27,78
25,00

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 6: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 3.

Παράλληλα βλέπουμε ότι σε ποσοστό 27,28% απάντησαν όσοι καταγράφουν
περιστασιακά και το 25% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση
δήλωσαν ότι δεν τα καταγράφουν καθόλου.

Προκύπτει από τα παραπάνω ένα

βασικό συμπέρασμα ότι παρόλο που το ποσοστό αυτών που καταγράφουν ζωτικές
μετρήσεις και παραμέτρους του ασθενή, αγγίζει το 47,22%, ωστόσο το συνολικό
ποσοστό αυτών που τα καταγράφουν περιστασιακά και αυτών που δεν τα
καταγράφουν καθόλου βρίσκεται πάνω από το 50% στην έρευνά μας.
Ερώτηση Α3.5: Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, από αυτούς που
χρησιμοποιούν υπολογιστή στο ιατρείο τους το 83,78% των οφθαλμιάτρων απάντησε
ότι καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τις διαγνώσεις. Παράλληλα
βλέπουμε ότι το 8,11% απάντησαν ότι πραγματοποιούν περιστασιακά την καταγραφή
ενώ το ίδιο ποσοστό φαίνεται πως δεν καταγράφει καθόλου.
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Ποσοστά καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή των
διαγνώσεων

83,78%

8,11%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

8,11%

ΟΧΙ

Γράφημα 7: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πέμπτο σκέλος της ερώτησης 3.

Είναι φανερό ότι σε ποσοστό 83,78 δηλαδή η πλειοψηφία σχεδόν των οφθαλμιάτρων
που συμμετείχαν στην έρευνα και χρησιμοποιούν υπολογιστή στο ιατρείο τους
καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τις διαγνώσεις.

Ερώτηση Α3.6:

Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα όπως προκύπτει από την

επεξεργασία των δεδομένων από το 84,10% του δείγματος που χρησιμοποιεί
υπολογιστή το 77,14% αυτών καταχωρεί συστηματική σε ηλεκτρονική μορφή τις
φαρμακευτικές αγωγές των ασθενών.
Ποσοστά καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή τις
φαρμακευτικές αγωγές
77,14%

14,29%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

8,57%

ΟΧΙ
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Γράφημα 8: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έκτο σκέλος της ερώτησης 3.

Από την άλλη το 14,29% απάντησε ότι πραγματοποιεί περιστασιακά τέτοιου είδους
καταγραφή και τέλος το 8,57% όσοι δεν πραγματοποιούν καθόλου. Συμπεραίνουμε
από τα παραπάνω ότι και εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων της
έρευνας, καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή τις φαρμακευτικές αγωγές των ασθενών.
Ερώτηση Α3.7: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 84,10% του δείγματός
μας που χρησιμοποιεί υπολογιστή στο ιατρείο του το 42,46% εξ’ αυτών καταγράφει
σε ηλεκτρονική μορφή τα εργαστηριακά αποτελέσματα.
Ποσοστά καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή των
εργαστηριακών αποτελεσμάτων
42,86%
28,57%

ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

28,57%

ΟΧΙ

Γράφημα 9: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έβδομο σκέλος της ερώτησης 3.

Το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησαν ότι καταγράφει περιστασιακά σε
ηλεκτρονική μορφή και δεν καταγράφει καθόλου σε ηλεκτρονική μορφή τα
εργαστηριακά αποτελέσματα με ποσοστό 28,57%

αντίστοιχα για τις δύο

περιπτώσεις. Προκύπτει από τα παραπάνω ένα βασικό συμπέρασμα ότι παρόλο που
το ποσοστό αυτών που καταγράφουν σε ηλεκτρονική μορφή εργαστηριακά
αποτελέσματα του ασθενή, αγγίζει το 42,86% ,ωστόσο το συνολικό ποσοστό αυτών
που τα καταγράφουν περιστασιακά και αυτών που δεν τα καταγράφουν καθόλου
βρίσκεται πάνω από το 50%.
Ερώτηση Α3.8: Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα από το σύνολο των
ερωτηθέντων που απάντησαν στην παρακάτω ερώτηση και αποτελούν το 84,10% του
δείγματος που χρησιμοποιεί υπολογιστή στο ιατρείο του το 52,94% απάντησαν ότι
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καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τις προγραμματισμένες εξετάσεις
και αποτελέσματα των ασθενών.
Ποσοστά καταγραφής σε ηλεκτρονικήμορφή τις
προγραμματισμένες εξετάσεις και αποτελέσματα
52,94%
32,35%
14,71%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 10: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το όγδοο σκέλος της ερώτησης 3.

Ακολουθούν με 32,35% αυτοί που απάντησαν ότι πραγματοποιούν περιστασιακή
καταγραφή και τέλος με 14,71% αυτοί που δεν κάνουν καμία τέτοιου είδους
ηλεκτρονική καταγραφή. Παρατηρούμε λοιπόν από την έρευνα ότι αν και το 52,94%
καταγράφουν

σε

ηλεκτρονική

μορφή

προγραμματισμένες

εξετάσεις

και

αποτελέσματα παρόλα αυτά, μεγάλο είναι και το ποσοστό που ενώ έχουν υπολογιστή
στο γραφείο τους, καταγράφουν περιστασιακά ή και καθόλου προγραμματισμένες
εξετάσεις και αποτελέσματα.
Ερώτηση Α3.9: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις έρευνας και όπως φαίνεται στο
παρακάτω γράφημα το 84,10% του δείγματός μας που χρησιμοποιεί υπολογιστή στο
ιατρείο του το 45,71% καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή
απεικονιστικές εξετάσεις ή γνωματεύσει απεικονιστικών εξετάσεων.

41

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για Ιδιώτες Ελεύθερους Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας»

Ποσοστά καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή των
απεικονιστικών εξετάσεων ή των γνωματεύσεις
απεικονιστικών εξετάσεων
45,71%
28,57%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

25,71%

ΟΧΙ

Γράφημα 11: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το ένατο σκέλος της ερώτησης 3.

Ενώ το 28,57% απάντησαν ότι πραγματοποιεί περιστατικά σε ηλεκτρονική μορφή
την καταγραφή και τέλος το 25,71% απάντησαν ότι δεν πραγματοποιεί τέτοιου
είδους ηλεκτρονική καταγραφή. Είναι φανερό ότι αν και το 45,71% καταγράφει σε
ηλεκτρονική μορφή συστηματικά απεικονιστικές εξετάσεις και γνωματεύσεις
απεικονιστικών εξετάσεων, ωστόσο πολύ αυξημένα παρουσιάζονται τα ποσοστά
όσων πραγματοποιούν περιστασιακή καταγραφή και όσων δεν πραγματοποιούν
καθόλου και μάλιστα σε ποσοστό 28,57% και 25,71% αντίστοιχα.
Ερώτηση Α3.10: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως διακρίνουμε
και στο παρακάτω διάγραμμα το 64,71% όσων απάντησαν αυτή την ερώτηση
καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή την έκβαση της θεραπευτικής
αγωγής του ασθενούς.
Ποσοστά Καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή όσον αφορά
την έκβαση της θεραπευτικής αγωγής
64,71%

20,59%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

14,71%

ΟΧΙ
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Γράφημα 12: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δέκατο σκέλος της ερώτησης 3.

Από την άλλη πλευρά το 20%,59 απάντησαν ότι καταγράφει περιστασιακά σε
ηλεκτρονική μορφή, ενώ δεν καταγράφει καθόλου την έκβαση της θεραπευτικής
αγωγής το 14,71% των ερωτηθέντων που απάντησαν αυτή την ερώτηση. Προκύπτει
λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που απάντησε αυτή την
ερώτηση καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή την έκβαση της
θεραπευτικής αγωγής του ασθενή.
Ερώτηση Α4: Από το σύνολο των ερωτηθέντων που καταγράφουν περιστασιακά ή
συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τις παραμέτρους της ερώτησης Α3.1-10 το 75%
αυτών απάντησαν ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό ιατρικής πράξης ενώ το
22,22% απάντησε όχι και το 2,78% δεν ξέρων/δεν απαντώ.
Ποσοστό χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου
ιατρικής πράξης
75,00%

22,22%
2,78%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 13: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 4.

Φαίνεται λοιπόν ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων που καταγράφουν συστηματικά
ή περιστασιακά σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία που σχετίζονται με τους ασθενείς,
χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό.
Ερώτηση Α5: Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι οι οποίοι
χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ιατρικής πράξης το 44,12% καταχωρεί τα
στοιχεία σε απλή μορφή κειμένου.
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Ποσοστό τυποποιημένης εισαγωγής δεδομένων από τη χρήση
του ειδικού λογισμικού
44,12%
26,47%

23,53%

5,88%

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 14: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των
απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα 1 του ερωτηματολογίου και αφορούν την
ερώτηση 5.
Το 26,47% απάντησε ότι πραγματοποιεί την καταχώρηση των στοιχείων σύμφωνα με
τον τυποποιημένο τρόπο που προσφέρεται από το λογισμικό, ενώ το 23,53%
χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους. Τέλος το 5,88% απάντησαν δεν γνωρίζω/δεν
απαντώ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή το 44,12% των
οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό ιατρικής πράξης,
καταγράφει σε απλή μορφή κειμένου τα δεδομένα των ασθενών. Μικρότερο είναι το
ποσοστό, σχεδόν το μισό από το προηγούμενο που πραγματοποιεί την καταγραφή
σύμφωνα με τον τυποποιημένο τρόπου που δίνεται από το λογισμικό όπως επίσης και
το ποσοστό αυτών που πραγματοποιούν την καταγραφή και με τους δύο τρόπους.

4.5.2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2- Χρήση υπολογιστών κατά τη διάρκεια της εξέτασης
Ερώτηση Β1: Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση για το αν
χρησιμοποιούν υπολογιστή ή κάποιο άλλο μέσο αποθήκευσης στο εξεταστήριο του
ιατρείου τους για καταχώρηση των κλινικών δεδομένων το 35,14% των ερωτηθέντων
απάντησαν ότι χρησιμοποιούν συστηματικά.

Το ίδιο ποσοστό δηλαδή 35,14%

απάντησαν και όσοι χρησιμοποιούν περιστασιακά,

ενώ καθόλου απάντησε το

29,73% των ερωτηθέντων.
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Ποσοστό χρήσης υπολογιστή ή άλλου μέσου αποθήκευσης
ηλεκτρονικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
35,14%

35,14%

29,73%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 15: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 2 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 1

Διαπιστώνουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των γιατρών χρησιμοποιεί συστηματικά
υπολογιστή συστηματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ αρκετά μεγάλο είναι
και το ποσοστό όσων δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή ή άλλο μέσο αποθήκευσης
ηλεκτρονικών δεδομένων κατά της διάρκεια της εξέτασης.
Ερώτηση Β2.1: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως βλέπουμε και
στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό
που να τους υποστηρίζει με την διάγνωση το 61,11% των ερωτηθέντων απάντησαν
όχι, ενώ το 38,89% απάντησε όχι χρησιμοποιεί.
Ποσοστό χρήσης λογισμικού που να υποστηρίζει τη διάγνωση
61,11%
38,89%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 16: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 2 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 2.
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι

το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων δεν

χρησιμοποιεί λογισμικό που υποστηρίζει τη διάγνωση.
Ερώτηση Β2.2: Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα και σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν λογισμικό που να
τους υποστηρίζει με την συνταγογράφηση το 71,43% απάντησαν ότι δεν
χρησιμοποιούν ενώ το 28,57 των ερωτηθέντων απάντησαν ότι χρησιμοποιούν.
Ποσοστό χρήσης λογισμικού που να υποστηρίζει τη
συνταγογραφηση
71,43

28,57

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 17: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 2 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 2.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη μεγαλύτερο εμφανίζεται το ποσοστό των οφθαλμιάτρων
που δεν χρησιμοποιεί λογισμικό που να υποστηρίζει τη συνταγογράφηση. Παρόλα
αυτά θα λέγαμε ότι είναι σημαντικό και το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν.
Ερώτηση Β3:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας όσοι χρησιμοποιούν

λογισμικού που τους υποστηρίζει με την διάγνωση ή την συνταγογράφηση το 80%
αυτών απάντησαν ότι το χρησιμοποιούν συστηματικά ενώ το 13,33% απάντησαν ότι
το χρησιμοποιούν περιστασιακά. Καθόλου απάντησαν ότι το χρησιμοποιεί το 6,67%
των ερωτηθέντων που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση.
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Ποσοστά χρήσης του λογισμικού που υποστηρίζει την
διάγνωση ή την συνταγογράφιση
80,00%

13,33%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

6,67%

ΚΑΘΟΛΟΥ

Γράφημα 18: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 2 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 3.

Διαπιστώνουμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όσων διαθέτουν
λογισμικό που να τους υποστηρίζει με την διάγνωση ή την συνταγογράφιση το
χρησιμοποιούν συστηματικά ενώ δεν το χρησιμοποιεί καθόλου ένα ελάχιστο θα
λέγαμε ποσοστό.
Ερώτηση Β4: Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα το σύνολο των
ερωτηθέντων που απάντησαν στην ερώτηση για το αν το ειδικό λογισμικό που
χρησιμοποιούν

συστηματικά

ή

περιστασιακά

για

την

διάγνωση

ή

την

συνταγογράφηση παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές για κάθε ασθενή ή
γενικευμένες συμβουλές, το 38,46% απάντησε ότι παρέχει εξατομικευμένες
συμβουλές για κάθε ασθενή. Το 23,08% απάντησε ότι παρέχει γενικές συμβουλές
ενώ το 15,38% απάντησαν ότι παρέχει και τα δύο. Τέλος το 23,08% απάντησε δεν
ξέρω/δεν απαντώ.
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Ποσοστά όσον αφορά την παροχή από το ειδικό λογισμικών
εξατομικευμένων συμβουλών για κάθε ασθενή
38,46%

23,08%

23,08%
15,38%

ΠΑΡΕΧΕΙ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 19: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 2 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 4.

Ερώτηση Β5: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και όπως προκύπτει
από το παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν υπολογιστή για
να δείξουν στους ασθενείς οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους, το
45,95% από αυτούς που απάντησαν αυτή την ερώτηση, δήλωσε ότι

δεν

χρησιμοποιεί. Το 29,73 απάντησε ότι χρησιμοποιεί τον υπολογιστή περιστασιακά,
ενώ το 24,32% απάντησε ότι τον χρησιμοποιεί συστηματικά.
Ποσοστά χρήσης υπολογιστή για παρουσίαση στους ασθενής
πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους
45,95%
29,73%
24,32%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΌΧΙ

Γράφημα 20: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 2 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 5.
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Συμπεραίνουμε ότι οι μισοί περίπου από τους οφθαλμιάτρους που απάντησαν αυτή
την ερώτηση δεν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να δείξουν στους ασθενείς
πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους ενώ οι άλλοι μισοί χρησιμοποιούν
συστηματικοί ή περιστασιακά.

5.5.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3-Χρήση του Διαδικτύου
Ερώτηση C1: Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα τις έρευνας το 78,38% των
ερωτηθέντων που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση έχει πρόσβαση στο ίντερνετ από
το ιατρείο ενώ το υπόλοιπο 21,62% δεν έχει πρόσβαση στο ιντερνετ. Αυτό φαίνεται
και από το παρακάτω γράφημα που δείχνει τα αντίστοιχα ποσοστά.
Ποσοστό πρόσβασης στο ιντερνετ από το ιατρείο
78,38%

21,62%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 21: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 1.

Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που έχουν
υπολογιστή στο ιατρείο τους έχουν πρόσβαση στο internet.
Ερωτήσεις C2.1-C2.6: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τον τύπο της
σύνδεσης που έχουν στο ιατρείο τους από αυτούς που απάντησαν σ’ αυτή την
ερώτηση πολλαπλών επιλογών και έχουν σύνδεση το 55,2% έχει DSL σύνδεση, το
31% απάντησαν ότι έχουν ISDN, το 20,7% απάντησε ότι έχει ασύρματο ίντερνετ.
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Ποσοστά είδους σύνδεσης που διαθέτουν
55,2%

31,0%
20,7%
3,4%

3,4%

Είδος σύνδεσηςDial-up Modem

Είδος σύνδεσηςISDN σύνδεση

Είδος σύνδεσηςDSL σύνδεση

Άλλες
ευθυζωνικές
συνδέσεις

3,4%

Ασύρματο
Ιντερνετ (π.χ.
Vodafone,
cosmote, wind)

Δεν γνωρίζω
τους τύπους των
συνδέσεων

Γράφημα 22: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των πολλαπλών
απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 2.

Το ίδιο ποσοστό δηλαδή 3,4% των ερωτηθέντων

απάντησαν ότι έχουν Dial-up

Modem, άλλες ευρυζωνκές συνδέσεις και δεν γνωρίζω τους τύπους των συνδέσεων
αντίστοιχα. Προκύπτει λοιπόν ότι ο κάθε ερωτώμενος έδωσε κατά μέσο όρο 1,17
θετικές απαντήσεις.
Ερωτήσεις C3.1-C3.13: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην ερώτηση
πολλαπλών επιλογών για

το

αν ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά πληροφορίες

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως εγγεγραμμένοι χρήστες με διάφορους φορείς ή
πρόσωπα φαίνεται στο παρακάτω γράφημα ότι το 64,7% επικοινωνεί με άλλους
γιατρούς της ειδικότητα τους.

Το 38,2% απάντησαν ότι επικοινωνούν με τους

προμηθευτές τους. Με το ίδιο ποσοστό και συγκεκριμένα με 29,4% απάντησαν όσοι
επικοινωνούν με άλλους, με διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές αντίστοιχα.
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Ποσοστά ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών με φορείς ή φυσικά
πρόσωπα μέσω του διαδικτύου
64,7%

38,2%
29,4%

29,4%

29,4%
23,5%
17,6%

14,7%
8,8%
2,9%

5,9%

Γράφημα 23: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των πολλαπλών
απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 3.

Στη συνέχεια με ποσοστό 23,5% απάντησαν ότι επικοινωνούν με τους ασθενείς ενώ
το 17,6% απάντησαν κανένα από τα παραπάνω. Σε ποσοστό 14,7% απάντησαν ότι
επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ενώ σε ποσοστό 8,8% με νοσοκομεία
και σε ποσοστό

5,9% και 2,9% με ασφαλιστικές εταιρίες και φαρμακοποιούς

αντίστοιχα. Όπως προέκυψε από την ανάλυση ο κάθε ερωτώμενος έδωσε κατά μέσο
όρο 2,64 θετικές απαντήσεις.
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Ερώτηση C4: Όπως προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των
φίλτρων του ερωτηματολογίου όσοι από τους ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στις
C3.1-C3.10 κλήθηκαν να απαντήσουν για την διάρκεια επικοινωνίας με τους
παραπάνω φορείς και πρόσωπα. Έτσι από αυτούς που απάντησαν αυτή την ερώτηση
το 37,04% επικοινωνεί για περισσότερο από πέντε χρόνια. Το 33,33% απάντησαν ότι
επικοινωνούν και ανταλλάσουν δεδομένα από ένα έως δύο χρόνια, ενώ το 29,63%
των ερωτηθέντων απάντησε από 2-5 χρόνια.
Ποσοστά διάρκειας επικοινωνίας με φορείς ή φυσικά
πρόσωπα μέσω διαδικτύου
33,33%

1-2 ΧΡΟΝΙΑ

37,04%
29,63%

2-5 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ
5 ΧΡΟΝΙΑ

Γράφημα 23: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 4.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επικοινωνεί πάνω από 5 χρόνια ενώ
ακολουθούν διαφορά 3 μονάδων και 8 μονάδων αντίστοιχά όσοι επικοινωνούν από 12 χρόνια και όσοι επικοινωνούν από 2-5 χρόνια.
Ερώτηση C5.1: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με νέα φάρμακα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή
αντενδείξεις, από αυτούς που απάντησαν το 54,04% απάντησαν συστηματικά ενώ το
35,14% απάντησαν περιστασιακά και το 10,81% απάντησαν αρνητικά.
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Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών
σχετικά με νέα φάρμακα και αντενδείξεις
54,05%
35,14%

10,81%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 24: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 5.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση χρησιμοποιεί το διαδίκτυο συστηματικά για να
αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με νέα φάρμακα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή
αντενδείξεις.
Ερώτηση C5.2: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές, από αυτούς που απάντησαν το 51,43%
απάντησαν αρνητικά ενώ το 34,29% απάντησαν περιστασιακά και μόνο το 14,29%
απάντησαν συστηματικά.
Ποσοστά όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου για
επικοινωνία με τους προμηθευτές
51,43%
34,29%
14,29%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 25: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 5.
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Διαπιστώνουμε σε αντίθεση με το προηγούμενο γράφημα, ότι εδώ το μεγαλύτερο
ποσοστό των οφθαλμιάτρων δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να επικοινωνήσει με
τους προμηθευτές.
Ερώτηση C5.3: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κλείσουν
ραντεβού με άλλους γιατρούς για λογαριασμό των ασθενών τους, από αυτούς που
απάντησαν αυτή την ερώτηση το 94,29% απάντησε

αρνητικά ενώ το υπόλοιπο

5,71% απάντησαν περιστασιακά.
Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για να κλείσουν ραντεβού με
άλλους γιατρούς για λογαριασμό των ασθενών τους
94,29%

5,71%

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 26: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 5.

Προκύπτει λοιπόν ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων δεν χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο για να κλείνει ραντεβού για λογαριασμό των ασθενών τους με άλλους
γιατρούς και μάλιστα σε ποσοστό 94,29%.
Ερώτηση C5.4: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να παρέχουν
εξ’ αποστάσεως ιατρικές υπηρεσίες και συμβουλές στους ασθενείς που βρίσκονται
στο σπίτι του μέσω συστημάτων τηλεϊατρικής, το 60% των ερωτηθέντων που
απάντησαν έδωσε αρνητική απάντηση. Το 37,14 απάντησαν ότι παρέχουν
περιστασιακά τέτοιου είδους υπηρεσίες, ενώ μόνο το 2,86% απάντησαν ότι παρέχουν
συστηματικά τέτοιου είδους υπηρεσίες.
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Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για παροχή εξ' αποστάσεως
ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς
60,00%
37,14%

2,86%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 27: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 5.

Διακρίνουμε ότι τα ποσοστά των οφθαλμιάτρων που παρέχουν εξ’ αποστάσεως
ιατρικές υπηρεσίες και συμβουλές στους ασθενείς μέσω συστημάτων τηλεϊατρικής
είναι ελάχιστα, μόνο το 2,86%.
Ερώτηση C5.5: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για λήψη μέσω
εξειδικευμένων συστημάτων τηλεϊατρικής δεδομένα ζωτικών παραμέτρων από
ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις το 91,43% των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση είπαν ότι δεν παρέχουν, ενώ μόνο το 8,57% δήλωσαν
ναι περιστασιακά.
Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για λήψη μέσω εξειδικευμένων
συστημάτων τηλεϊατρικής δεδομένα ζωτικών παραμέτρων από
ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις
91,43%

8,57%

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 28: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πέμπτο σκέλος της ερώτησης 5.
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Παρατηρούμε να εμφανίζεται και εδώ πολύ μικρό το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο για τη λήψη μέσω εξειδικευμένων συστημάτων τηλεϊατρικής δεδομένα
ζωτικών παραμέτρων από ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.
Ερώτηση C5.6: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
επικοινωνούν με τους ασθενείς μέσω e-mail για θέματα σχετικά με την υγεία τους, το
52,78% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά ενώ το 36,11% απάντησαν
περιστασιακά. Το υπόλοιπο 11,11% απάντησαν ότι επικοινωνούν συστηματικά με
τους ασθενείς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για επικοινωνία με ασθενείς
μέσω e-mail για θέματα σχετικά με την υγεία τους
52,78%
36,11%

11,11%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 29: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έκτο σκέλος της ερώτησης 5.

Προκύπτει από τα παραπάνω μόνο ένα μικρό ποσοστό των οφθαλμιάτρων
επικοινωνούν συστηματικά με ασθενείς μέσω e-mail για θέματα σχετικά με την υγεία
τους.
Ερώτηση C5.7: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
επικοινωνούν με τους ασθενείς μέσω e-mail και να κλείνουν ραντεβού μαζί τους, το
71,43% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά, ενώ το 22,86% απάντησαν
περιστασιακά. Το υπόλοιπο 5,71% απάντησαν ότι επικοινωνούν συστηματικά με τους
ασθενείς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κλείσουν ραντεβού μαζί τους.
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Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για επικοινωνία μεσω email και για κλείσιμο ιατρικού ραντεβού
71,43%

22,86%
5,71%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 30: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έβδομο σκέλος της ερώτησης 5.

Ελάχιστο εμφανίζεται να είναι το ποσοστό των οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιεί
συστηματικά το διαδίκτυο για επικοινωνία μέσω e-mail και για κλείσιμο ιατρικού
ραντεβού με τους ασθενείς
Ερώτηση C6:

Από αυτούς που

απάντησαν ότι παρέχουν συστηματικά ή

περιστασιακά υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους ασθενείς τους, δηλαδή το 2,86%, όταν
ρωτήθηκαν για το αν οι ασθενείς συμβάλουν στο κόστος αυτής της υπηρεσίες το
85,71% απάντησαν ότι οι ασθενείς δεν πληρώνουν απευθείας για κανένα είδος εξ’
αποστάσεως ιατρικής φροντίδας. Το υπόλοιπο 14,29% απάντησαν ότι εξαρτάται από
το ιατρικό γεγονός.
Ποσοστά όσον αφορά το κόστος παροχής της εξ'
αποστάσεως παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας
στους ασθενείς
85,71%
14,29%

ΝΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γράφημα 31: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 3 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 6.
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4.5.4 ΕΝΟΤΗΤΑ 4- Ηλεκτρονική μεταφορά των δεδομένων των ασθενών
Σ’ αυτή την ενότητα των ερωτήσεων κλήθηκαν να απαντήσουν μόνο όσοι είχαν
πρόσβαση στο internet από το ιατρείο τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μας
μόνο το 78,38% όσον χρησιμοποιούν υπολογιστή έχουν πρόσβαση στο internet από
το ιατρείο τους.
Ερώτηση D1.1:

Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να

ανταλλάσουν ηλεκτρονικά με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή ιατρούς,
δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση των ασθενών (π.χ. δημογραφικά
δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), το 74,41% απάντησαν αρνητικά. Το 24,14
απάντησαν ότι ανταλλάσουν ασθενοκεντρικά δεδομένα περιστασιακά, ενώ μόνο το
3,45% απάντησε ότι πραγματοποιεί την ηλεκτρονική ανταλλαγή ασθενοκεντρικών
δεδομένων συστηματικά.
Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων που σχετίζονται με τη διαχείριση των ασθενών με
φορείς ή άλλους ιατρούς
72,41%

24,14%
3,45%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 32: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 1.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι είναι ελάχιστο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που ανταλλάσει
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση ασθενών
με φορείς ή άλλους ιατρούς.
Ερώτηση D1.2: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην ερώτηση αν
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ηλεκτρονική αποστολή ασθενοκεντρικών δεδομένων
προς τους ασφαλιστικούς φορείς, με την προοπτική της επιστροφής μέρους των
χρημάτων από την ιατρική δαπάνη, το 89,66% που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση
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έδωσε αρνητική απάντηση. Το 6,90% όσον απάντησαν είπαν ότι πραγματοποιούν
συστηματικά

τέτοιου

είδους

ανταλλαγές,

ενώ

το

3,45%

πραγματοποιούν

περιστασιακά.
Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για αποστολή σε ασφαλιστικούς
φορείς δημογραφικά στοιχεία των ασθενών με προοπτική
επιστροφή μέρους των χρημάτων από την ιατρική φροντίδα
89,66%

6,90%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

3,45%

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 33: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 1.

Συμπεραίνουμε ότι πολύ μικρά εμφανίζονται τα ποσοστά συστηματικής ή
περιστασιακής

χρήσης του διαδικτύου για

αποστολή σε ασφαλιστικούς φορείς

δημογραφικά στοιχεία των ασθενών με προοπτική επιστροφή μέρους των χρημάτων
από την ιατρική φροντίδα.
Ερώτηση D1.3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην ερώτηση αν
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ηλεκτρονική αποστολή προς άλλους ιατρούς ή
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνεργάζονται επαγγελματικά, διάφορα
ιατρικά δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς, το 44,83% των οφθαλμιάτρων
που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση έδωσε αρνητική απάντηση. Το 37,39% όσον
απάντησαν είπαν ότι πραγματοποιούν περιστασιακά τέτοιου είδους ανταλλαγές, ενώ
το 17,24% πραγματοποιούν συστηματικά.
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Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για αποστολή ιατρικών δεδομένων
των ασθενών σε άλλους ιατρούς ή φορείς παροχής ιατρικής
φροντίδας
44,83%

37,93%
17,24%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 34: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 1.

Παρατηρούμε ότι μικρό είναι το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για
αποστολή ιατρικών δεδομένων των ασθενών σε άλλους ιατρούς ή φορείς παροχής
ιατρικής φροντίδας, ενώ οι μισοί σχεδόν που απάντησαν αυτή την ερώτηση δεν
πραγματοποιούν καθόλου τέτοιου είδους αποστολή.
Ερώτηση D1.4: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς ιδιώτες φαρμακοποιούς το ατομικό φαρμακευτικό
συνταγολόγιο των ασθενών, το 96,55% των οφθαλμιάτρων απάντησαν αρνητικά, ενώ
το 3,45% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι πραγματοποιεί συστηματικά.
Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου για αποστολή σε
φαρμακοποιούς το συνταγολόγιο των ασθενών
96,55%

3,45%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 35: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 1.
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Φαίνεται καθαρά πόσο

ελάχιστο είναι το ποσοστό των οφθαλμιάτρων που

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αποστείλουν σε φαρμακοποιούς το συνταγολόγιο
των ασθενών.
Ερώτηση D1.5: Στην ερώτηση για το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

για να

παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των
ασθενών, το 65,52% των οφθαλμιάτρων που απάντησε αυτή την ερώτηση έδωσε
αρνητική απάντηση. Το 20,69% απάντησαν ότι πραγματοποιούν περιστασιακά, ενώ
το 13,79% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι πραγματοποιεί συστηματικά.
Ποσοστό χρήσης του διαδικτύου για ηλεκτρονική παραλαβή
εργαστηριακών εξετάσεων
65,52%

20,69%
13,79%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 36: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πέμπτο σκέλος της ερώτησης 1.

Καταδεικνύεται και πάλι ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων δεν χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο για ηλεκτρονική παραλαβή εργαστηριακών εξετάσεων.
Ερώτηση D1.6: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην ερώτηση για το αν
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από το ιατρείο τους για να αποστέλλουν ηλεκτρονικά
σε άλλους συναδέλφους ιατρούς ή φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται
στο εξωτερικό και συνεργάζονται επαγγελματικά μαζί τους, διάφορα ιατρικά
δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς (π.χ. γνωματεύσεις, αποτελέσματα
εξετάσεων κλπ), το 55,17% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση
έδωσε αρνητική απάντηση.

Το 27,59% απάντησαν ότι πραγματοποιούν

περιστασιακά, ενώ το 17,24% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι πραγματοποιεί
συστηματικά.
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Ποσοστό χρήσης διαδικτύου για ηλεκτρονικής αποστολή
ιατρικών δεδομένων με άλλους ιατρούς ή φορείς του εξωτερικού
55,17

27,59%
17,24%

ΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΟΧΙ

Γράφημα 37: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έκτο σκέλος της ερώτησης 1.

Επιπλέον όσοι από τους οφθαλμιάτρους απάντησαν ότι ανταλλάσουν συστηματικά ή
περιστασιακά, μέσω διαδικτύου από το γραφείο τους, ηλεκτρονικά δεδομένα των
ασθενών στις ερωτήσεις D1.1 έως D1.6 κλήθηκαν να απαντήσουν τις ερωτήσεις
D2,D3 και D4.1 έως D4.4, όπου στα

παρακάτω γραφήματα φαίνονται πως

διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτηθέντες
οφθαλμίατροι.
Ερώτηση D2: Στην ερώτηση για το πώς λαμβάνουν οι οφθαλμίατροι την
συγκατάθεση των ασθενών για αποθήκευση και μεταφορά των προσωπικών
δεδομένων, το 45% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένη
συγκατάθεση. Το 30% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι λαμβάνει προφορικά την
συγκατάθεση ενώ το 25% απάντησε ότι λαμβάνει τη συγκατάθεση γραπτά.
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Ποσοτά όσον αφορά τη συγκατάθεση των ασθενών για
αποθήκευση και μεταφορά των προσωπικών δεδομένων
45,00
30,00
25,00

ΓΡΑΠΤΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Γράφημα 38: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 2.

Ερώτηση D3: Στην ερώτηση για το αν συναντούν κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή
των ασθενοκεντρικών δεδομένων προβλήματα συμβατότητας ανάμεσα στα λογισμικά
πακέτα που χρησιμοποιούν, το 44,44% των οφθαλμιάτρων απάντησε αρνητικά ότι
δηλαδή δεν συναντούν προβλήματα. Το 33,33% των οφθαλμιάτρων απάντησε δεν
γνωρίζω/δεν απαντών, ενώ το 22,22% ότι συναντούν προβλήματα κατά την
ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων.
Ποσοστό όσον αφορά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
κατά την ανταλλαγή ασθενοκεντρικών δεδομένων
44,44%
33,33%
22,22%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 39: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 3.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν
προβλήματα συμβατότητας ανάμεσα στα λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιούν.
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Ερώτηση D4.1: Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το αν
χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης ως μια από τις τεχνικές ασφάλειας στον
υπολογιστή του ιατρείου τους, το 44,44% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι
χρησιμοποιεί, ενώ το 15% απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί κωδικό πρόσβασης.
Ποσοστό χρήσης κωδικού πρόσβασης στον υπολογιστή
85,00%

15,00%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 40: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 4.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό των οφθαλμιάτρων δεν
χρησιμοποιεί κωδικό πρόσβασης ως τεχνική ασφάλειας στον υπολογιστή του
ιατρείου τους.
Ερώτηση D4.2: Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το αν
χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης ως μια από τις τεχνικές ασφάλειας για αποστολή
και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον υπολογιστή του ιατρείου τους, το 78,95%
των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι χρησιμοποιεί, ενώ το 21,05% απάντησε ότι δεν
χρησιμοποιεί.
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Ποσοστά χρήσης κωδικού πρόσβασης για αποστολή και λήψη
ηλεκτρονικών μηνυμάτων
78,95

21,05

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 41: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 4.

Φαίνεται καθαρά ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων χρησιμοποιεί κωδικό
πρόσβασης για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Ερώτηση D4.3: Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το αν
χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση των σταλμένων ή λαμβανομένων ηλεκτρονικών
αρχείων και μηνυμάτων e-mail, το 77,78% των οφθαλμιάτρων απάντησε αρνητικά ότι
δηλαδή δεν χρησιμοποιεί, ενώ το 22,22% απάντησε ότι χρησιμοποιεί.
Ποσοστό χρήσης κρυπτογράφησης των απεσταλμένων και
ληφθέντων ηλεκτρονικών αρχείων και μηνυμάτων
77,78%

22,22%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 42: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 4.
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Μικρό παρατηρείται να είναι

και το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν την

κρυπτογράφηση ως τεχνική ασφαλείας σε σύγκριση με τον κωδικό πρόσβασης.
Ερώτηση D4.4: Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το αν
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπογραφές, το 84,21% των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση έδωσε αρνητική απάντηση, ότι δηλαδή δεν
χρησιμοποιεί, ενώ το 10,53% απάντησε ότι δεν γνωρίζω/δεν απαντών. Τέλος το
5,26% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι χρησιμοποιεί.
Ποσοστό χρήσης ηλεκτονικών υπογραφών
84,21%

10,53%

5,26%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 43: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 4 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 4.

Τέλος βλέπουμε ότι

ελάχιστο είναι το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν τις

ηλεκτρονικές υπογραφές ως τεχνική ασφαλείας.

4.5.5 ΕΝΟΤΗΤΑ 5-Ιστοσελίδα
Ερώτηση Ε1: Όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το
αν έχουν προσωπική ιστοσελίδα ή εκπροσωπούνται από κάποιο άλλο ιστοτόπο, το
58,33% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση δήλωσε ότι δεν
διαθέτει προσωπική ιστοσελίδα αλλά ούτε εκπροσωπείται από κάποιο άλλο ιστοτόπο.
Το υπόλοιπο 44,44% των οφθαλμιάτρων απάντησε θετικά ότι δηλαδή διαθέτει
ιστοσελίδα ή εκπροσωπείτε από κάποιο άλλο ιστοτόπο.
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Ποσοστά προσωπικής ιστοσελίδας ή εκπροσώπισης από
κάποιον άλλο ιστοτόπο
58,33%
44,44%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 44: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 5 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 1.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων θα λέγαμε ότι δεν διαθέτουν προσωπική
ιστοσελίδα ωστόσο αρκετά μεγάλο εμφανίζεται και το ποσοστό όσων διαθέτουν
ιστοσελίδα ή εκπροσωπούνται από κάποιον άλλο ιστοτόπο.

4.5.6 ΕΝΟΤΗΤΑ 6-Στάσεις-Κίνητρα-Φραγμοί
Ερώτηση F1.1: Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και
όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση όπου οι οφθαλμίατροι
έπρεπε να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας τους με την δήλωση,
ότι η χρήση των συστημάτων και των τεχνολογιών πληροφορικής βελτιώνουν την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, το 66,67% δήλωσε
ότι συμφωνεί απόλυτα. Το 30,56% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την
ερώτηση δήλωσε ότι μάλλον συμφωνεί ενώ το 2,78% δήλωσε ότι μάλλον διαφωνεί.
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Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας με τη δήλωση ότι η χρήση των
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης βελτιώνουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες
66,67%
30,56%
2,78%

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

Γράφημα 45: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων που
δόθηκαν στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 1.

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνούν με την παραπάνω δήλωση ωστόσο
υπήρξε ένα ελάχιστο απρόσμενο ποσοστό διαφωνούντων.
Ερώτηση F1.2: Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και
όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση όπου οι οφθαλμίατροι
έπρεπε να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας τους με την δήλωση,
ότι η εκμάθηση της χρήσης των συστημάτων και των τεχνολογιών πληροφορικής θα
πρέπει να συμπεριληφθεί στις ιατρικές πανεπιστημιακές σχολές, το 78,38% δήλωσε
ότι συμφωνεί απόλυτα. Το υπόλοιπο 30,56% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν σ’
αυτή την ερώτηση δήλωσε ότι μάλλον συμφωνεί.
Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας με την δήλωση οτι η
εκμάθηση των Τ.Π θα πρέπι να συμπεριληφθεί Ιατρικές
Πανεπιστημιακές Σχολές
78,38%

21,62%

ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

Γράφημα 46: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 1.
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Εδώ διακρίνουμε ότι όλοι συμφωνούν με την παραπάνω δήλωση με διαφορετική
βέβαια ένταση.
Ερώτηση F1.3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως παρατηρούμε
στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση όπου οι οφθαλμίατροι έπρεπε να εκφράσουν
τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας τους με την δήλωση, ότι για να υπάρξει
όφελος στην ιατρική πράξη από τη χρήση των νέων συστημάτων και τεχνολογιών
πληροφορικής, θα πρέπει όλοι οι ιατροί και οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας να
μπορούν να μοιράζονται διαδικτυακά, με ασφαλή και δομημένο τρόπο, τις κλινικές
πληροφορίες των ασθενών, το 64,86% όσων απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσε
ότι συμφωνεί απόλυτα. Το 27,03% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν δήλωσαν ότι
μάλλον συμφωνούν, ενώ το 5,41% απάντησε ότι δεν ξέρω/δεν απαντών/δεν το έχω
σκεφτεί ακόμα.

Τέλος το 2,70% απάντησαν ότι μάλλον διαφωνεί με αυτήν τη

δήλωση.
Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας για την διαδικτυακή ανταλλαγή
κλινικών πληροφοριών των ασθενών προς όφελος της ιατρικής
πράξης
64,86%
27,03%
2,70%

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

5,41%

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ ΔΕΝ
ΤΟ ΕΧΩ
ΣΚΕΦΤΕΙ
ΑΚΟΜΑ

Γράφημα 47: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 1.

Παρατηρούμε ότι αν και η πλειοψηφία συμφωνεί, ωστόσο υπάρχει ένα ελάχιστο
ποσοστό αυτών που διαφωνούν και επίσης αυτών που δεν το έχουν σκεφτεί ακόμ
Ερώτηση F1.4: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως παρατηρούμε
στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση όπου οι οφθαλμίατροι έπρεπε να εκφράσουν
τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας τους με την δήλωση, ότι οι τεχνολογίες
πληροφορικής θα χρησιμοποιούνταν περισσότερο από τους ατομικούς ιατρούς εάν
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τους παρέχονταν η κατάλληλη εκπαίδευση ή κατάρτιση, το 54,05% όσων απάντησαν
αυτή την ερώτηση δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα. Το 37,84% των οφθαλμιάτρων
που απάντησαν δήλωσαν

ότι μάλλον συμφωνούν, ενώ το 5,41% απάντησε ότι

μάλλον διαφωνεί. Τέλος το 2,70% απάντησαν, δεν ξέρω/δεν απαντώ/δεν το έχω
σκεφτεί ακόμα.
Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας με την δήλωση οτι οι Τ.Π. θα
χρησιμοποιούντα περισσότερο αν παρέχονταν η κατάλληλη
εκπαίδευση ή κατάρτιση
54,05%
37,84%
5,41%

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

2,70%

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ ΔΕΝ
ΤΟ ΕΧΩ
ΣΚΕΦΤΕΙ
ΑΚΟΜΑ

Γράφημα 48: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 1.

Βλέπουμε ότι αν και η πλειοψηφία συμφωνεί με την παραπάνω δήλωση ωστόσο και
εδώ πάλι υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών που διαφωνούν και επίσης αυτών που
δεν το έχουν σκεφτεί ακόμη.
Ερώτηση F1.5: Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως
διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση όπου οι οφθαλμίατροι έπρεπε να
εκφράσουν τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας τους με την δήλωση, ότι στην
καθημερινή τους εργασία χρειάζονται περισσότερη και καλύτερη υποστήριξη από
τους προμηθευτές ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων, το 35,14% δήλωσε ότι
συμφωνεί απόλυτα. Το υπόλοιπο 35,56% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν σ’ αυτή
την ερώτηση δήλωσε ότι μάλλον συμφωνεί.

Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό

αντίστοιχα, σε κάθε απάντηση, και συγκεκριμένα με 13,51% όσοι οφθαλμίατροι
δήλωσαν ότι μάλλον συμφωνούν και εκείνοι που δήλωσαν ότι δεν το έχουν σκεφτεί
ακόμα.

Τέλος το 2,70% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση

διαφωνούν απόλυτα.
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Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας με την δήλωση ότι στην καθημερινότητα
χρειάζονται καλύτερη και υποστήριξη από τους προμηθευτές ιατρικών
πληροφοριακών συστημάτων
35,14%

35,14%
13,51%

13,51%
2,70%

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ
ΣΚΕΦΤΕΙ
ΑΚΟΜΑ

Γράφημα 49: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πέμπτο σκέλος της ερώτησης 1.

Αν και συνολικά το 70% περίπου εκφράζουν τη συμφωνία τους σε διαφορετικό
βέβαια βαθμό έντασης, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που διαφωνούν με
αυτή τη δήλωση καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό που δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα.
Ερώτηση F1.4: Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως
παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση όπου οι οφθαλμίατροι έπρεπε
να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας τους με την δήλωση, το κόστος
των τεχνολογιών και των συστημάτων ιατρικής πληροφορικής είναι τελικά και ο
αποφασιστικός παράγοντας για τη χρήση τους, το 35,14% όσων απάντησαν αυτή την
ερώτηση δήλωσε ότι μάλλον διαφωνεί.

Από την άλλη πλευρά το 32,43% των

οφθαλμιάτρων δήλωσαν ότι συμφωνούν απόλυτα, ενώ επίσης το 32,43% δήλωσαν
ότι μάλλον συμφωνούν.
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Ποσοστά συμφωνίας ή διαφωνίας με την δήλωση ότι το κόστος Τ.Π. και
συστημάτων πληροφορικής είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τη χρήση
τους
35,14%

32,43%

ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΟΛΥΤΑ

32,43%

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΩΝΩ

Γράφημα 50: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έκτο σκέλος της ερώτησης 1.

Διακρίνουμε ότι συνολικά το 64% θεωρεί το κόστος ως αποφασιστικό παράγοντα για
τη χρήση ή όχι των πληροφοριακών συστημάτων.
Ερώτηση F1.7: Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα βλέπουμε ότι στην ερώτηση
όπου οι οφθαλμίατροι έπρεπε να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνία τους ή διαφωνίας
τους με την δήλωση, ότι η χρήση των συστημάτων τηλεϊατρικής και εξ’ αποστάσεως
παρακολούθησης (μέσω διαδικτύου) των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες
παθήσεις θα δώσει μελλοντικά στους ιατρούς τη δυνατότητα παροχής καλύτερων
υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα. Το
40,54% των οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσε ότι συμφωνεί
απόλυτα, ενώ το 48,65% ότι μάλλον συμφωνεί. Από την άλλη σε ποσοστό 8,11%
δήλωσαν όσοι μάλλον διαφωνούν και σε ποσοστό 2,70% δήλωσαν όσοι
οφθαλμίατροι δεν γνωρίζουν και δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου.
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Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας με την δήλωση ότι η χρήση συστημάτων
τηλεϊατρικής σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις θα βελτιώσει
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους γιατρούς

48,65%

40,54%

8,11%

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΩΝΩ

2,70%

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ ΔΕΝ
ΤΟ ΕΧΩ
ΣΚΕΦΤΕΙ
ΑΚΟΜΑ

Γράφημα 51: Στο γράφημα αυτό φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 6 του ερωτηματολογίου και αφορούν το έβδομο σκέλος της ερώτησης 1.

Αν και πολύ μικρό το ποσοστό, μόνο το 8,11%, ωστόσο διαφωνεί με την παραπάνω
δήλωση.

4.5.7 ΕΝΟΤΗΤΑ 7-Αντιλαμβανόμενη Επίδραση
Ερώτηση G1.1:

Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα διακρίνουμε ότι στην

ερώτηση για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στον
τρόπο με τον οποίο εκτελούν την προσωπική τους εργασία, το 80,56% των
οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσαν ότι έχει θετική επίδραση,
ενώ το 19,44% δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
Ποσοστό όσον αφορά την βελτίωση ή όχι της χρήσης Τ.Π.
στον τρόπο εκτέλεσης καθημερινής εργασίας

19,44%

80,56%
ΘΕΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
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Γράφημα 52: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 1.

Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των
οφθαλμιάτρων διέκρινε θετική επίδραση στον τρόπο εργασίας, ωστόσο ένα
σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
Ερώτηση G.1.2: Βλέποντας το παρακάτω γράφημα παρατηρούμε ότι στην ερώτηση
για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στον

τρόπο

εργασίας του προσωπικού που απασχολούν, το 79% των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσαν ότι έχει θετική επίδραση, ενώ το 15%
δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Τέλος το 6% δήλωσαν δεν γνωρίζω/δεν
απαντώ.
Ποσοστό επίδρασης των Τ.Π. όσον αφορά την βελτίωση ή όχι
της εργασίας του προσωπικού

6%
15%

79%

ΘΕΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 53: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 1.

Παρατηρούμε και εδώ ότι η επίδραση στην πλειοψηφία του προσωπικού που
απασχολούν οι οφθαλμίατροι ήταν θετική.
Ερώτηση G1.3:

Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα διακρίνουμε ότι στην

ερώτηση για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στην
ποιότητα της διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς, το 66% των
οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσαν ότι έχει θετική επίδραση,
ενώ το 34% δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
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Ποσοστό επίδρασης της Τ.Π. στην ποιότητα της διάγνωσης
και της θεραπευτικής αγωγής

34%

66%
ΘΕΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

Γράφημα 54: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 1.

Το συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε από τα παραπάνω είναι ότι αν και το
μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσαν ότι είχε θετική επίδραση, ωστόσο σημαντικό είναι και
το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
Ερώτηση G.1.4: Βλέποντας το παρακάτω γράφημα παρατηρούμε ότι στην ερώτηση
για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στη σχέση γιατρού
ασθενή, το 79% των οφθαλμιάτρων δήλωσαν ότι έχει θετική επίδραση, ενώ το 37%
δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Τέλος με ποσοστά 3% αντίστοιχα για κάθε
απάντηση, δήλωσαν ότι είχε αρνητική επίδραση και δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Ποσοστό επίδρασης της Τ.Π. στη σχέση γιατρού ασθενή
3%
37%

57%

3%
ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 55: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 1.
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Δεν γνωρίζω δεν απαντώ δήλωσε το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
οφθαλμιάτρων ενώ ελάχιστο είναι το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι είχε αρνητικές
επιπτώσεις.
Ερώτηση G.2.1: Βλέποντας το παρακάτω γράφημα παρατηρούμε ότι στην ερώτηση
για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στο μέσο αριθμό
των ασθενών που μπορεί να δεχτεί σε μια ημέρα, το 56% των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσαν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή, ενώ το 39%
δήλωσε ότι έχει θετική επίδραση. Τέλος το 5% δήλωσαν ότι έχει αρνητική επίδραση.
Ποσοστό επίδρασης της χρήσης Τ.Π. στο μέσο αριθμό
ασθενών που μπορεί να δεχτεί σε μια ημέρα ο γιατρός
39%

56%

5%
ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

Γράφημα 56: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το πρώτο σκέλος της ερώτησης 2.

Πάνω από το πενήντα της εκατό των οφθαλμιάτρων δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία
αλλαγή στο μέσο αριθμό των ασθενών που δέχονται την ημέρα, ενώ ένα πολύ μικρό
ποσοστό δήλωσε ότι είχε αρνητικές επιπτώσεις.
Ερώτηση G2.2:

Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα διακρίνουμε ότι στην

ερώτηση για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στο φόρτο
εργασίας των ίδιων των γιατρών ή του προσωπικού που απασχολούν, το 47% των
οφθαλμιάτρων απάντησαν ότι έχει θετική επίδραση, ενώ το 28% δήλωσε ότι δεν
υπάρχει καμία αλλαγή.

Αντίθετα το 22% των οφθαλμιάτρων δήλωσαν ότι έχει

αρνητική επίδραση, ενώ το 3% δήλωσαν δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.
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Ποσοστό επίδρασης της χρήσης Τ.Π. στο φόρτο εργασίας
του προσωπικού και του γιατρού

3%
28%
47%

22%
ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 57: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 2.

Αν και όπως είδαμε σε προηγούμενο γράφημα η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων
δήλωσαν ότι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής είχε θετική επίδραση στον
τρόπο εργασίας ωστόσο αρκετά μεγάλο παρουσιάζεται το ποσοστό στο παρόν
γράφημα που δείχνει ότι έχει αρνητική επίπτωση στο φόρτο εργασίας.
Ερώτηση G2.3: Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση για το αν η
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στα επίπεδα προσέλευσης των
ασθενών, το 61% των οφθαλμιάτρων απάντησαν ότι δεν έχει καμία αλλαγή, ενώ το
33% δήλωσε ότι έχει θετική επίδραση. Αντίθετα το 3% των οφθαλμιάτρων δήλωσαν
ότι έχει αρνητική επίδραση, ενώ επίσης το 3% δήλωσαν δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.
Ποσοστά επίδρασης της χρήσης Τ.Π. στα επίπεδα
προσέλευσης των ασθενών
3%
33%
61%

3%

ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 58: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τρίτο σκέλος της ερώτησης 2.
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Παρατηρούμε λοιπόν, ένα πολύ μικρό ποσοστό να θεωρεί ότι η χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής είχε αρνητική επίπτωση στα επίπεδα προσέλευσης των
ασθενών αν και το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
Ερώτηση G2.4:

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, βλέπουμε ότι στην

ερώτηση για το αν η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επίδραση στο
επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι οφθαλμίατροι, το 75% δήλωσαν ότι έχει
θετική επίδραση, ενώ το 25% δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
Ποσοστό επίδρασης της χρήσης Τ.Π. όσον αφορά το επίπεδο
των παρεχόμενων υπηρεσιών

25%

75%
ΘΕΤΙΚΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

Γράφημα 58: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου και αφορούν το τέταρτο σκέλος της ερώτησης 2.

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων θεωρεί ότι η χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής έχει θετική επίπτωση στα επίπεδα των υπηρεσιών
που προσφέρουν στους ασθενείς τους.

4.5.8 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 -Χρήση του Διαδικτύου από τους ασθενείς
Ερώτηση Η1.1: Σύμφωνα με την έρευνα στην ερώτηση για το αν οι οφθαλμίατροι
αντιμετώπισαν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς ήθελαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης
να συζητήσουν για πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο σχετικά με την πάθησή
τους και αν είναι έγκυρες, το 48,65% των οφθαλμιάτρων απάντησαν ότι συχνά
αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις, ενώ μερικές φορές απάντησε το 40,54%. Τέλος,
το 10,81% των οφθαλμιάτρων απάντησε ότι σπάνια αντιμετωπίζει τέτοια
περιστατικά.
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Ποσοστά για το πόσο συχνά ασθενείς βρήκαν πληροφορίες στο
διαδίκτυο για την πάθησή τους και ήθελαν να τις συζητήσουν με
τον οφθαλμίατρο
48,65

40,54

10,81

ΣΥΧΝΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ

Γράφημα 59: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 8 του ερωτηματολογίου και αφορούν πρώτο σκέλος της ερώτησης 1.

Φαίνεται λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό σχεδόν το πενήντα της εκατό των
οφθαλμιάτρων αντιμετωπίζουν συχνά τέτοιες περιπτώσεις.
Ερώτηση Η1.2: Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα, στην ερώτηση για το αν οι
οφθαλμίατροι αντιμετώπισαν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς χρησιμοποίησαν με κακό
ή λανθασμένο τρόπο πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο, το 45,95% των
οφθαλμιάτρων απάντησαν μερικές φορές, ενώ συχνά απάντησε το 37,84%. Τέλος το
13,51% των οφθαλμιάτρων δήλωσαν σπάνια και το 2,70% ποτέ.
Ποσοστά για το πόσο συχνά ασθενείς χρησιμοποιήση με
λανθασμένο τρόπο πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο
45,95%
37,84%

13,51%
2,70%

ΣΥΧΝΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΤΕ

Γράφημα 60: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 8 του ερωτηματολογίου και αφορούν δεύτερο σκέλος της ερώτησης 1.
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Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων μόνο μερικές φορές
συναντά τέτοιες περιπτώσεις ασθενών.
Ερώτηση Η1.3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και όπως φαίνεται και
στο παρακάτω γράφημα στην ερώτηση για το πόσο συχνά οι οφθαλμίατροι ήρθαν σε
επαφή με ασθενείς που οι πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο ήταν σημαντικές
για την πάθηση τους, το 37,84% που απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσαν συχνά.
Μερικές φορές, δήλωσε το 29,73% των οφθαλμιάτρων ενώ σπάνια το 24,32%.
Τέλος, ποτέ δήλωσε το 8,11%.
Ποσοστό χρήσης του διαδικτύου από ασθενείς που βρήκαν τις
πληροφορίες σημαντικές για την πάθησή τους
37,84%
29,73%
24,32%

8,11%

ΣΥΧΝΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΤΕ

Γράφημα 61: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 8 του ερωτηματολογίου και αφορούν τρίτο σκέλος της ερώτησης 1.

Βλέπουμε λοιπόν και εδώ ότι οι περισσότεροι οφθαλμίατροι δήλωσαν ότι συχνά
αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις ασθενών, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό μόνο
δήλωσε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ.
Ερώτηση Η1.4: Βλέποντας το παρακάτω γράφημα διακρίνουμε ότι στην ερώτηση για
το πόσο συχνά οι οφθαλμίατροι ήρθαν σε επαφή με ασθενείς που πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις και δήλωσαν ότι το διαδίκτυο τους βοηθά στο να διαχειριστούν
καλύτερα την ασθένειά τους, το 29,73% που απάντησαν αυτή την ερώτηση δήλωσαν
συχνά. Παράλληλα το 27,03% των οφθαλμιάτρων δήλωσε μερικές φορές. Αντίθετα
το 24,32% απάντησε ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος το
16,22% των οφθαλμιάτρων δήλωσαν σπάνια, ενώ το 2,70% δεν ξέρω/δεν απαντώ.
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Ποσοστά όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου από ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις που δήλωσαν οτι τους βοηθάει στο να
διαχειριστούν καλύτερα την πάθησή τους
29,73%

27,03%

24,32%
16,22%

2,70%

ΣΥΧΝΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΤΕ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ
ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 62: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 8 του ερωτηματολογίου και αφορούν τέταρτο σκέλος της ερώτησης 1.

Διακρίνουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό δήλωσε ότι ποτέ δεν έχει έρθει σε επαφή με
τέτοιους ασθενείς. Ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά φαίνεται να καταλαμβάνουν όσοι
δήλωσαν συχνά και μερικές φορές.
Ερώτηση Η1.5:

Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα διακρίνουμε ότι στην

ερώτηση για το πόσο συχνά οι οφθαλμίατροι συνέστησαν σε ασθενείς τους να
επισκεφτούν συγκεκριμένες σελίδες ιατρικού περιεχομένου, το 38,89% των
οφθαλμιάτρων που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση δήλωσαν μερικές φορές ενώ το
ίδιο ποσοστό δήλωσαν ποτέ. Επίσης το 11,11% των οφθαλμιάτρων δήλωσαν συχνά
ενώ τέλος το ίδιο ποσοστό δηλαδή 11,11% δήλωσαν σπάνια.
Ποσοστά όσον αφορά την συχνόατητα με την οποία
οφθαλμίατροι σύστησαν σε ασθενείς να επισκεφτούν
συγκεκριμένες ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου
38,89

38,89

11,11

ΣΥΧΝΑ

11,11

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΤΕ

Γράφημα 63: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 8 του ερωτηματολογίου και αφορούν πέμπτο σκέλος της ερώτησης 1.
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Διαπιστώνουμε ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των οφθαλμιάτρων συστήνει συχνά
στους ασθενείς τους ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου ενώ μεγαλύτερα ποσοστά
φαίνεται να καταλαμβάνουν οι απαντήσεις, ποτέ και μερικές φορές.

4.5.9 ΕΝΟΤΗΤΑ 9-Χρήση του διαδικτύου για συνεχιζόμενη μετεκπαίδευσηκατάρτιση
Ερώτηση Ι1: Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε ότι το 86% των ερωτηθέντων
οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση, δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει
το διαδίκτυο ή τους υπολογιστές το τελευταίο 12μηνο για μετεκπαίδευση ή βελτίωση
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ενώ το 14% απάντησε αρνητικά.
Ποσοστό χρήσης του διαδικτύου το τελευταίο 12μηνο για
μετεκπαίδευση ή βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

14%

86%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 64: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις
απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 9 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 1.

Φαίνεται ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την
μετεκπαίδευση ή βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

4.5.10 ΕΝΟΤΗΑ 10 - Στατιστικά στοιχεία
Ερώτηση J1: Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα το 62,16% των οφθαλμιάτρων
που απάντησαν αυτή την ερώτηση, δήλωσε ότι ο αριθμός των ασθενών τους έχει
αυξηθεί, ενώ το 35,14% παρέμεινε σταθερός. Τέλος δεν ξέρω/δεν απαντώ απάντησε
το 2,70%.
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Ποσοστό όσον αφορά την αύξηση ή μείωση των ασθενών
κατα τα δύο προηγούμενα έτη
62,16%
35,14%

2,70%

ΠΑΡΕΜΕΙΕ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ

ΑΥΞΗΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

Γράφημα 65: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 10 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 1.

Προκύπτει λοιπόν ότι ο αριθμός των ασθενών έχει αυξηθεί, ενώ ένα αρκετά
σημαντικό ποσοστό των οφθαλμιάτρων δήλωσε ότι παρέμεινε σταθερός.
Ερώτηση J2: Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε ότι το 81% των ερωτηθέντων
οφθαλμιάτρων που απάντησαν αυτή την ερώτηση, δήλωσε ότι για την τεχνική
υποστήριξη-συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν στο
ιατρείο καλούν κάποιο εξειδικευμένο επαγγελματία του χώρου, ενώ το 19%
απάντησε αρνητικά.
Ποσοστό όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη

19%

81%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 66: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα 10 του ερωτηματολογίου και αφορούν την ερώτηση 2.
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Η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων καλεί εξειδικευμένο τεχνικό για την τεχνική
υποστήριξη-συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν αν και
ένα σημαντικό ποσοστό έδωσε αρνητική απάντηση.

4.5.11 ΕΝΟΤΗΤΑ- Γενικά στοιχεία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 84% του δείγματός μας αποτελείται
από άνδρες ενώ το 16% αποτελείται από γυναίκες. Η ηλικία των οφθαλμιάτρων
ιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα κυμαίνεται από 35 έως 80 ετών.
Ποσοστά του δείγματος σύμφωνα με το φύλο
16%

84%

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΝΤΡΑΣ

Γράφημα 67: Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν τα ποσοστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ενότητα γενικά στοιχεία του ερωτηματολογίου και αφορούν το φύλο του δείγματος.

4.5 Περιορισμοί - Παραδοχές
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της παρούσας πρωτογενής έρευνας

τα

αποτελέσματα της οποίας περιγράφονται παραπάνω έγιναν κάποιες παραδοχές.
Συγκεκριμένα:
 Τα στοιχεία για το δείγμα μας αντλήθηκαν από τον Χρυσό Οδηγό και από την
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ διότι από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
αρνήθηκαν να μας παρέχουν οποιαδήποτε στοιχεία.
 Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχτηκε ήταν τυχαία.
 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα.
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 Η

ηλικιακή διασπορά του δείγματος μας είναι μεγάλη και γι’ αυτό δεν

πραγματοποιήθηκαν περεταίρω αναλύσεις και συσχετισμοί όσον αφορά την
ηλικία.
 Επίσης δεν πραγματοποιήθηκαν συσχετισμοί των απαντήσεων με βάση το
φύλο των ερωτηθέντων διότι οι πλειοψηφία είναι άντρες.
 Δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε άλλη σύγκριση ή συσχέτιση των
ερωτήσεων-απαντήσεων, διότι στόχος μας ήταν απλώς να καταγραφεί και να
αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση. Η παρούσα έρευνα χρειάζεται περεταίρω
ανάλυση.
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Κεφάλαιο 5ο
Συμπεράσματα-Προτάσεις για Μελλοντική έρευνα
5.1 Συμπεράσματα Έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και την περιγραφική στατιστική ανάλυση
εξήχθησαν κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα.
Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1 του ερωτηματολογίου που αφορούσε
χρήση υπολογιστών και αποθήκευση των δεδομένων των ασθενών τα παρακάτω:
 Οι περισσότεροι οφθαλμίατροι του δείγματος μας και μάλιστα σε ποσοστό
84,10%, χρησιμοποιούν υπολογιστή στο ιατρείο τους.
 Αντίθετα αυτοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή είναι ένα μικρό θα
λέγαμε ποσοστό μόνο το 16% πράγμα που σημαίνει ότι τα εργαλεία της
πληροφορικής έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στους οφθαλμιάτρους που
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
 Διαπιστώσαμε επίσης από την έρευνα, ότι η πλειοψηφία αυτών που
χρησιμοποιούν υπολογιστή καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένα που
σχετίζονται με τα δημογραφικά και ασφαλιστικά στοιχεία των ασθενών.
 Εξήχθη το συμπέρασμα πως το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που
συμμετείχε στην έρευνα κατέγραφε συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή και
μάλιστα το 72,97% τα συμπτώματα και τα αίτια της επίσκεψης.
 Επιπλέον ακόμη μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό των οφθαλμιάτρων δηλαδή
το 75%, όσον χρησιμοποιούν υπολογιστή στο ιατρείο τους, που καταγράφει
σε ηλεκτρονική μορφή το ιατρικό ιστορικό των ασθενών.
 Το ίδιο περίπου ποσοστό των οφθαλμιάτρων καταγράφει και σε ηλεκτρονική
μορφή τυχόν αλλεργίες σε φάρμακα που πιθανόν να έχουν οι ασθενείς.
 Αντίθετα πολύ μικρότερο από τα προηγούμενα ποσοστά, μόνο 47,22% των
οφθαλμιάτρων, καταγράφει σε ηλεκτρονική μορφή ζωτικές παραμέτρους των
ασθενών, ενώ παρουσιάζονται μεγάλα τα ποσοστά συγκριτικά με τα
προηγούμενα αποτελέσματα όσον καταγράφουν περιστασιακά, σε ποσοστό
27,28% και όσον απάντησαν καθόλου δηλαδή το 25% των οφθαλμιάτρων.
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 Επιπλέον έγινε φανερό από την έρευνα ότι σε ποσοστό 83,78 δηλαδή η
πλειοψηφία σχεδόν των οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιούν υπολογιστή στο
ιατρείο τους καταγράφει συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή τις διαγνώσεις.
 Πολύ μικρά παρουσιάζονται και μάλιστα με το ίδιο ακριβώς ποσοστό 8,11%
για κάθε περίπτωση, όσοι από τους οφθαλμιάτρους δήλωσαν ότι καταγράφουν
περιστασιακά και όσοι δεν καταγράφουν καθόλου.
 Μεγάλο είναι επίσης το ποσοστό καταγραφής των φαρμακευτικών αγωγών
των ασθενών από τους οφθαλμιάτρους και μάλιστα αγγίζει το 77,14%.
 Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι παρόλο που το ποσοστό αυτών που καταγράφουν
σε ηλεκτρονική μορφή εργαστηριακά αποτελέσματα του ασθενή αγγίζει το
42,86%,ωστόσο το συνολικό ποσοστό αυτών που τα καταγράφουν
περιστασιακά και αυτών που δεν τα καταγράφουν καθόλου βρίσκεται πάνω
από το 50%.
 Διαπιστώσαμε επίσης ότι αν και το 52,94% καταγράφουν σε ηλεκτρονική
μορφή προγραμματισμένες εξετάσεις και αποτελέσματα παρόλα αυτά μεγάλο
είναι και το ποσοστό των οφθαλμιάτρων που ενώ έχουν υπολογιστή στο
γραφείο τους καταγράφουν περιστασιακά ή και καθόλου προγραμματισμένες
εξετάσεις και αποτελέσματα.
 Φάνηκε επίσης από την έρευνα ότι αν και το 45,71% καταγράφει σε
ηλεκτρονική μορφή συστηματικά απεικονιστικές εξετάσεις και γνωματεύσεις
απεικονιστικών εξετάσεων, ωστόσο πολύ αυξημένα είναι τα ποσοστά όσων
πραγματοποιούν περιστασιακή καταγραφή και όσων δεν πραγματοποιούν
καθόλου και μάλιστα σε ποσοστό 28,57% και 25,71% αντίστοιχα.
 Προέκυψε επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό και μάλιστα το 64,71%
καταγράφει

συστηματικά

σε

ηλεκτρονική

μορφή

την

έκβαση

της

θεραπευτικής αγωγής του ασθενή, ενώ το 20%,59 απάντησαν ότι καταγράφει
περιστασιακά και το 14,71% δεν καταγράφει καθόλου
 Διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων που καταγράφουν
συστηματικά ή περιστασιακά σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία που σχετίζονται
με τους ασθενείς, χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό και μάλιστα το 75%,
ενώ το 22,22% απάντησε αρνητικά, ενώ το 2,78% δεν γνώριζε.
 Τέλος παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό

δηλαδή το 44,12% των

οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό ιατρικής πράξης,
καταγράφει σε απλή μορφή κειμένου τα δεδομένα των ασθενών. Ενώ
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μικρότερα παρουσιάζονται τα ποσοστά σχεδόν στο μισό από το προηγούμενο,
των οφθαλμιάτρων που πραγματοποιεί καταγραφή σύμφωνα με τον
τυποποιημένο που υποδεικνύεται από το λογισμικό και των οφθαλμιάτρων
που χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους.
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 του ερωτηματολογίου που αφορούσε χρήση υπολογιστών κατά
τη διάρκεια της εξέτασης εξήχθησαν τα παρακάτω σημαντικά συμπεράσματα:
 Διαπιστώνουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των οφθαλμιάτρων, δηλαδή το
35,14% χρησιμοποιεί υπολογιστή συστηματικά κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, ενώ αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό όσων δεν
χρησιμοποιούν υπολογιστή ή άλλο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών
δεδομένων στο εξεταστήριο του ιατρείου τους.
 Επιπλέον συμπεράναμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων
δηλαδή το 61,11% δεν χρησιμοποιεί λογισμικό που να τους υποστηρίζει
στην διάγνωση. Παρόλα αυτά όμως σημαντικό είναι το ποσοστό όσων
χρησιμοποιεί και μάλιστα το 38,89%.
 Παρατηρήσαμε ότι μεγαλύτερο κατά 10 μονάδες εμφανίζεται το ποσοστό
των οφθαλμιάτρων που δεν χρησιμοποιεί λογισμικό που να υποστηρίζει τη
συνταγογράφηση σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούν λογισμικό που
να υποστηρίζει τη διάγνωση δηλαδή το 71,43%. Παρόλα αυτά θα λέγαμε
ότι σημαντικό είναι το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν.
 Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όσων διαθέτουν λογισμικό
που να τους υποστηρίζει με την διάγνωση ή την συνταγογράφιση, το 80%,
το χρησιμοποιούν συστηματικά, ενώ δεν το χρησιμοποιεί καθόλου ένα
ελάχιστο ποσοστό μόνο το 6,67%.
 Διακρίναμε ότι οι μισοί περίπου (45,95%) από τους οφθαλμιάτρους που
απάντησαν αυτή την ερώτηση δεν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να
δείξουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους ενώ οι
άλλοι μισοί χρησιμοποιούν συστηματικοί και περιστασιακά.
Παράλληλα διαπιστώσαμε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3 που αφορούσε τη χρήση του
διαδικτύου τα παρακάτω:
 Το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που έχουν υπολογιστή στο
ιατρείο τους έχει πρόσβαση στο internet δηλαδή το 78,38%.
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 Επίσης από τους οφθαλμιάτρους που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ το
μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή το 55% έχουν σύνδεση DSL, ενώ μικρότερα
ποσοστό καταλαμβάνουν η σύνδεση ISDN και όσοι έχουν ασύρματο ίντερνετ
με ποσοστά 31% και 20,7% αντίστοιχα.
 Διαπιστώνουμε ότι οι οφθαλμίατροι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως
εγγεγραμμένοι χρήστες ανταλλάσουν ηλεκτρονικά πληροφορίες με άλλους
γιατρούς της ειδικότητάς τους ενώ μικρότερα εμφανίζονται τα ποσοστά των
οφθαλμιάτρων που ανταλλάσουν πληροφορίες με προμηθευτές, διαγνωστικά
κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, και με τους ασθενείς.
 Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή το 37% επικοινωνεί
με τους παραπάνω φορείς ή φυσικά πρόσωπα για πάνω από 5 χρόνια ενώ
ακολουθούν με διαφορά 3 μονάδων και 8 μονάδων αντίστοιχα όσοι
επικοινωνούν από 1-2 χρόνια και όσοι επικοινωνούν από 2-5 χρόνια.
 Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων που
απάντησαν αυτή την ερώτηση χρησιμοποιεί το διαδίκτυο συστηματικά για να
αναζητήσει πληροφορίες σχετικά

με νέα φάρμακα, αλληλεπιδράσεις

φαρμάκων ή αντενδείξεις, δηλαδή το 54,05%.
 Διαπιστώνουμε σε αντίθεση με το προηγούμενο, ότι εδώ το μεγαλύτερο
ποσοστό των οφθαλμιάτρων δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να
επικοινωνήσει με τους προμηθευτές και συγκεκριμένα το 51,43%.
 Προκύπτει λοιπόν ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων δεν χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο για να κλείνει ραντεβού για λογαριασμό των ασθενών τους με
άλλους γιατρούς και μάλιστα σε ποσοστό 94,29%.
 Διακρίνουμε ότι τα ποσοστά των οφθαλμιάτρων που παρέχουν εξ’
αποστάσεως ιατρικές υπηρεσίες και συμβουλές στους ασθενείς μέσω
συστημάτων τηλεϊατρικής είναι ελάχιστα, μόνο το 2,86%.
 Αντίστοιχα διαπιστώσαμε να εμφανίζεται και εδώ πολύ μικρό το ποσοστό
όσων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη λήψη μέσω εξειδικευμένων
συστημάτων τηλεϊατρικής δεδομένα ζωτικών παραμέτρων από ασθενείς που
πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και μάλιστα μόνο το 8,57%.
 Προέκυψε από την έρευνα ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των οφθαλμιάτρων
επικοινωνούν συστηματικά με ασθενείς μέσω e-mail για θέματα σχετικά με
την υγεία τους και συγκεκριμένα το 11,11%.
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 Επιπλέον ελάχιστο είναι και το ποσοστό των οφθαλμιάτρων που χρησιμοποιεί
συστηματικά το διαδίκτυο για επικοινωνία μεσω e-mail για κλείσιμο ιατρικού
ραντεβού με τους ασθενείς και συγκεκριμένα μόνο το 5,71%.
 Επίσης από αυτούς που δήλωσαν, δηλαδή το 2,86%, ότι παρέχουν εξ’
αποστάσεως μέσω συστημάτων τηλεϊατρικής υπηρεσίες στους ασθενείς τους,
όσον αφορά το κόστος αυτής της υπηρεσίας το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσαν
ότι οι ασθενείς δεν πληρώνουν απευθείας για κανένα είδος ιατρικής
φροντίδας.
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4 που αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά των δεδομένων των
ασθενών το 78,38% των οφθαλμιάτρων απάντησε που έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο από το ιατρείο τους απάντησε και σε μια σειρά σχετικών ερωτήσεων που
αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά των δεδομένων.

Διαπιστώσαμε λοιπόν τα

παρακάτω:
 Ελάχιστο είναι το ποσοστό, μόνο το 3,45% των οφθαλμιάτρων που
ανταλλάσει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου δημογραφικά δεδομένα που
σχετίζονται με τη διαχείριση των ασθενών με φορείς ή άλλους ιατρούς.
 Πολύ μικρά εμφανίζονται επίσης τα ποσοστά συστηματικής ή περιστασιακής
χρήσης του διαδικτύου σε ποσοστό 6,90%

και 3,45% αντίστοιχα,

για

αποστολή σε ασφαλιστικούς φορείς δημογραφικά στοιχεία των ασθενών με
προοπτική επιστροφή μέρους των χρημάτων από την ιατρική φροντίδα.
 Παρατηρούμε ότι μικρό είναι το ποσοστό, μόνο το 17,24%, όσων
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αποστολή ιατρικών δεδομένων των ασθενών
σε άλλους ιατρούς ή φορείς παροχής ιατρικής φροντίδας, ενώ οι μισοί σχεδόν
που απάντησαν αυτή την ερώτηση δεν πραγματοποιούν καθόλου τέτοιου
είδους αποστολή.
 Φαίνεται καθαρά πόσο ελάχιστο είναι το ποσοστό των οφθαλμιάτρων που
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αποστείλουν σε φαρμακοποιούς το
συνταγολόγιο των ασθενών και συγκεκριμένα μόνο το 3,45%.
 Διακρίνουμε και πάλι ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων δεν χρησιμοποιεί
το διαδίκτυο για ηλεκτρονική παραλαβή εργαστηριακών εξετάσεων και
μάλιστα σε ποσοστό 65,52%.
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό όμως
των οφθαλμιάτρων το 17,24% ανταλλάσσει συστηματικά μέσω διαδικτύου
ιατρικά δεδομένα των ασθενών με άλλους ιατρούς ή φορείς του εξωτερικού.
 Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι όσοι από τους οφθαλμιάτρους χρησιμοποιούσαν
περιστασιακά ή συστηματικά το διαδίκτυο για ανταλλαγή ασθενοκεντρικών
δεδομένων των ασθενών το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δηλαδή το 45%, των
οφθαλμιάτρων δήλωσαν ότι δεν λαμβάνουν συγκεκριμένη συγκατάθεση από
τους ασθενείς για να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους ανταλλαγή.
 Το μεγαλύτερο ποσοστό των οφθαλμιάτρων, δηλαδή το 44,44% φαίνεται να
μην αντιμετωπίζουν προβλήματα συμβατότητας κατά την ανταλλαγή των
ασθενοκεντρικών

δεδομένων,

ανάμεσα

στα

λογισμικά

πακέτα

που

χρησιμοποιούν.
 Τέλος όσον αφορά τις τεχνικές ασφάλειας που χρησιμοποιούν οι
οφθαλμίατροι παρατηρούμε ότι η πιο συνηθισμένη είναι ο κωδικός
πρόσβασης και η πιο σπάνια είναι οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
Όσον αφορά την ΕΝΟΤΗΤΑ 5 του ερωτηματολογίου που σχετίζεται με το αν οι
οφθαλμίατροι έχουν δική τους ιστοσελίδα ή εκπροσωπούνται από κάποιον άλλο
ιστοτόπο διαπιστώσαμε ότι:
 Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων απάντησαν αυτή την ερώτηση δηλαδή το
58,33% δεν διαθέτουν ιστοσελίδα ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των
οφθαλμιάτρων διαθέτουν.
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ 6 που αφορά τις στάσεις, κίνητρα και τους φραγμούς σύμφωνα με
συγκριμένες δηλώσεις όπου έπρεπε να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας
διακρίναμε τα παρακάτω:
 Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνούν ότι η χρήση των συστημάτων και
τεχνολογιών πληροφορικής βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ωστόσο υπήρξε

ένα ελάχιστο

απρόσμενο ποσοστό διαφωνούντων και συγκεκριμένα το 2,78%.
 Όλοι συμφωνούν με διαφορετική βέβαια ένταση με την δήλωση ότι η
εκμάθηση της χρήσης των συστημάτων και των τεχνολογιών πληροφορικής
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ιατρικές πανεπιστημιακές σχολές.
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 Παρατηρούμε την πλειοψηφία να συμφωνεί, με τη δήλωση ότι για να υπάρξει
όφελος στην ιατρική πράξη από τη χρήση των νέων συστημάτων και των
τεχνολογιών πληροφορικής θα πρέπει όλοι οι ιατροί και οι φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας να μπορούν να μοιράζονται διαδικτυακά, με ασφαλή και
δομημένο τρόπο, τις κλινικές πληροφορίες. Ωστόσο παρόλα αυτά υπάρχει
ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών που διαφωνούν και επίσης αυτών που δεν το
έχουν σκεφτεί ακόμη της τάξης του 2,71% και 5,41% αντίστοιχα.
 Διαπιστώνουμε και εδώ ότι η πλειοψηφία συμφωνεί με την δήλωση ότι οι
τεχνολογίες πληροφορικής θα χρησιμοποιούνταν περισσότερο από τους
ατομικούς ιατρούς εάν τους παρέχονταν η κατάλληλη εκπαίδευση ή
κατάρτιση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό που αυτών που
διαφωνούν και επίσης αυτών που δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα της τάξης του
5,41% και 2,71% αντίστοιχα.
 Αν και συνολικά το 70% περίπου εκφράζουν τη συμφωνία τους σε
διαφορετικό βαθμό έντασης με τη δήλωση ότι στην καθημερινή τους εργασία
χρειάζονται περισσότερη και καλύτερη υποστήριξη από τους προμηθευτές
ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων,

ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό

ποσοστό που διαφωνούν με τη δήλωση καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό
που δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα.
 Διακρίνουμε επίσης ότι συνολικά το 64 %, θεωρεί ότι το κόστος είναι τελικά
ο αποφασιστικός παράγοντας για τη χρήση ή όχι των πληροφοριακών
συστημάτων.
 Τέλος αν και μικρό το ποσοστό, μόνο 8,11%, ωστόσο διαφωνεί με την
δήλωση ότι η χρήση των συστημάτων τηλεϊατρικής και εξ’ αποστάσεως
παρακολούθησης (μέσω του διαδικτύου) των ασθενών που πάσχουν από
χρόνιες παθήσεις
Ταυτόχρονα στην ΕΝΟΤΗΤΑ 7 που σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη επίδραση
που έχει η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής διαπιστώνουμε ότι:
 Αν και η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων πιστεύει ότι η χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής έχει θετική επίδραση στον τρόπο εργασίας τους,
ωστόσο το 19,44% δηλώνει ότι δεν διαπίστωσε καμία αλλαγή.
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 Παρατηρούμε και εδώ ότι η επίδραση στον τρόπο εργασίας του προσωπικού
δήλωσε η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων ότι ήταν θετική και συγκεκριμένα
το 79%.
 Το ίδιο ισχύει και στην ποιότητα της διάγνωσης της θεραπευτικής αγωγής με
το μεγαλύτερο ποσοστό να δηλώνει θετική επίδραση.
 Στην ποιότητα της σχέσης γιατρού ασθενή, δεν γνωρίζω δεν απαντώ δήλωσε
το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων οφθαλμιάτρων συγκεκριμένα το
57%, ενώ ελάχιστο είναι το ποσοστό (3%) όσων δήλωσαν ότι είχε αρνητικές
επιπτώσεις.
 Πάνω από το πενήντα της εκατό των οφθαλμιάτρων δήλωσε ότι δεν υπάρχει
καμία αλλαγή στο μέσο αριθμό των ασθενών που δέχονται την ημέρα, ενώ
ένα πολύ μικρό ποσοστό δήλωσε ότι είχε αρνητικές επιπτώσεις.
 Αν και όπως είδαμε η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων δήλωσαν ότι η χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής είχε θετική επίδραση στον τρόπο εργασίας,
ωστόσο αρκετά μεγάλο παρουσιάζεται το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι
έχει αρνητική επίπτωση στο φόρτο εργασίας και συγκεκριμένα το 22%.
 Όσον αφορά τα επίπεδα προσέλευσης των ασθενών ένα μικρό ποσοστό
δήλωσε ότι είχε αρνητική επίδραση η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής.
 Τέλος θετική επίδραση θεωρούν οι οφθαλμίατροι ότι έχει η χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής στα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους ασθενείς.
Επιπλέον στην ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η οποία αναφέρεται στην χρήση του διαδικτύου από
τους ασθενείς εξήχθησαν τα παρακάτω:
 Η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων συναντά συχνά περιπτώσεις ασθενών που
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε για να βρουν πληροφορίες για την πάθηση
τους είτε γιατί τους βοηθάει καλύτερα στο να διαχειριστούν καλύτερα την
ασθένειά τους.
 Πολύ μικρά όμως είναι τα ποσοστά των οφθαλμιάτρων που έχουν συστήσει
συχνά στους ασθενείς τους σελίδες ιατρικού περιεχομένου.
Παράλληλα στην ΕΝΟΤΗΤΑ 9 που αφορά την χρήση του διαδικτύου για
συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση και κατάρτισή διαπιστώσαμε ότι μόνο ένα μικρό
ποσοστό της τάξης του 14% δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο γι’ αυτό το σκοπό.
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Επίσης στην ΕΝΟΤΗΤΑ 10 διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των οφθαλμιάτρων
θεωρεί ότι ο αριθμός των ασθενών τους έχει αυξηθεί, ενώ ένα αρκετά σημαντικό
ποσοστό πιστεύει ότι παρέμεινε σταθερός. Παράλληλα όσον αφορά την τεχνική
υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν η πλειοψηφία των
οφθαλμιάτρων καλεί εξειδικευμένο επαγγελματία του χώρου αν και το 19% έδωσε
αρνητική απάντηση.

5.3 Γενικά συμπεράσματα
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και
πληροφοριακών συστημάτων υγείας εφαρμόζονται και αξιοποιούνται. Παράλληλα,
ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και
των τεχνολογιών πληροφορικής αυξάνονται ολοένα οι αποδέκτες της και συνεχίζει η
τεχνολογία αυτή να διαδίδεται.
Το διαδίκτυο, και οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής αποτελούν μια εξαιρετικά
ισχυρή καινοτομία που έχει επηρεάσει θα επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει
και να διαμορφώνει τον τομέα της υγείας.
Οι παραδοσιακές δομές και πρακτικές αλλάζουν και αναδιαμορφώνονται
επηρεάζοντας τον τρόπο παράδοσης της ιατρικής φροντίδας προς τους ασθενείς,
δημιουργώντας μια νέα τάξη πραγμάτων.
Η παραδοσιακή σχέση γιατρού ασθενή περνάει σε μια άλλη διάσταση, αυτή
του κυβερνοχώρου.
Το επάγγελμα του ιατρού αποκτάει πλέον άλλη υπόσταση, προστίθενται σ’
αυτό νέες ικανότητες και δεξιότητες.
Οι ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί όχι μόνο για να επιβιώσουν αλλά
και για να αναπτυχθούν επαγγελματικά σ’ αυτό το νέο περιβάλλον, θα πρέπει να
αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες-ικανότητες τους ώστε να διαχειριστούν
αποτελεσματικά αυτές τις αλλαγές.
Οι σχεδιαστές πληροφοριακών συστημάτων υγείας πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους κατά τον σχεδιασμό ότι οι νέες τεχνολογίες είναι εδώ για να
διευκολύνουν και να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και όχι να στήνουν εμπόδια μπροστά
του.
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Η μελλοντική πρόοδος στον τομέα της υγείας εξαρτάται από την επένδυση
στην έρευνα την ανάπτυξη και την εκπαίδευση.
5.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξέτασε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος όσων
εμπλέκονται στον ιδιωτικό τομές παροχής υγείας, καταδεικνύοντας ότι πρέπει και
είναι σκόπιμο να γίνονται περισσότερες έρευνες για καλύτερες και πιο
ολοκληρωμένες λύσεις προς τους ασθενείς αλλά και προς τους ιδιώτες γιατρούς που
πιθανόν να θέλουν ή που χρησιμοποιούν ήδη ιατρικά πληροφοριακά συστήματα.
Παράλληλα το μεγαλύτερο κομμάτι ίσως που θα έπρεπε να μελετηθεί είναι όσον
αφορά το πώς οι όντας ελεύθεροι επαγγελματίες του χώρου θα μπορέσουν να
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς αλλά και πως μέσω της
εφαρμογής των Τ.Π. θα περιοριστούν τα ιατρικά λάθη.
Ειδικά στην Ελλάδα που ο ιδιωτικός τομές και κυρίως των ιατρών που ασκούν
ελεύθερο επάγγελμα παρουσιάζει ενδιαφέρον να εξεταστούν και οι ακόλουθες
επεκτάσεις.
 Συνταγογράφηση- εφαρμογή και αποτελέσματα σε ιδιώτες ιατρούς
 Συστήματα τηλεϊατρικής και χρήση από ιδιώτες ιατρούς.
 ROI μιας τέτοιας επένδυσης στους ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς
 Παραγωγικότητα και εργαλεία μέτρησης
 Περίοδος προσαρμοστικότητας
 Κινητή τηλεφωνία και ιατρικά πληροφοριακά συστήματα για ιδιώτες ιατρούς
ελεύθερους επαγγελματίες
 Κινητή τηλεφωνία και διαχείριση ασθενών
 Προβλήματα μεταφοράς συμβατότητας και ανταλλαγής πληροφοριών από
ιδιώτες ιατρούς σε νοσοκομεία φορείς και χώρες του εξωτερικού.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Για τη σωστή συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου προσέξτε τις διευκρινήσεις που υπάρχουν με αστεράκι μέσα σε παρένθεση.
Τσεκάρετε τις απαντήσεις σας στα τετραγωνάκια με ένα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
(Χρήση Υπολογιστών και Αποθήκευση των δεδομένων των ασθενών)
1)

Χρησιμοποιείτε υπολογιστή στο ιατρείο σας;
Ναι
Όχι

Δεν ξέρω/δεν απαντώ
*(αν η απάντηση είναι ΝΑΙ συνεχίστε στην επόμενη ερώτηση διαφορετικά πηγαίνετε στο τέλος στα γενικά
στοιχεία)
2)

Καταγράφετε σε ηλεκτρονική μορφή στην καθημερινή σας ιατρική πράξη τα διάφορα δεδομένα που
σχετίζονται με τη διαχείριση των ασθενών σας (π.χ. δημογραφικά και ασφαλιστικά δεδομένα);
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

3)

Καταγράφετε σε ηλεκτρονική μορφή στην καθημερινή σας ιατρική πράξη τα ακόλουθα στοιχεία που
σχετίζονται με τους ασθενείς σας;
Ναι
συστηματικά

Ναι
περιστασιακά

Όχι

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Συμπτώματα και αίτια επίσκεψης
Ιατρικό ιστορικό
Βασικές ιατρικές παραμέτρους, όπως
αλλεργίες σε τυχόν φάρμακα, κτλ.
Μετρήσεις ζωτικών παραμέτρων (π.χ.
αιματική πίεση)
Διαγνώσεις
Φαρμακευτικές αγωγές
Εργαστηριακά αποτελέσματα
Προγραμματισμένες εξετάσεις και
αποτελέσματα (π.χ. γνωματεύσεις)
Απεικονιστικές εξετάσεις ή και γνωματεύσεις
απεικονιστικών εξετάσεων
Έκβαση θεραπευτικής αγωγής
*(αν σε κάποια έχετε απαντήσει ναι συστηματικά ή ναι περιστασιακά συνεχίστε στις επόμενες ερωτήσεις,
διαφορετικά προχωρήστε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 στην ερώτηση 1)
4)

Εισάγετε τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών στον υπολογιστή με δομημένο τρόπο χρησιμοποιώντας
κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό πακέτο ιατρικής πράξης;
Ναι
Όχι

105

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για Ιδιώτες Ελεύθερους Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας»

Δεν ξέρω/δεν απαντώ
5)

Εισάγετε τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών (π.χ. νόσους, παραμέτρους ζωτικών λειτουργιών) με
δομημένο τρόπο, ακολουθώντας κάποια τυποποιημένη κωδικοποίηση που παρέχεται από το ειδικό
λογισμικό, τα εισάγετε υπό μορφή απλού ενιαίου κειμένου ή και τα δύο;

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο τρόπο που υποδεικνύεται από το ειδικό λογισμικό
Σε απλή μορφή κειμένου που παρέχεται από το λογισμικό
Και τα δύο
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
(Χρήση υπολογιστών κατά τη διάρκεια της εξέτασης)
1)

Χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή κάποιο άλλο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων (π.χ. PDA)
στο εξεταστήριο του ιατρείου σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασθενούς για την καταχώρηση
των κλινικών δεδομένων;
Ναι, συστηματικά
Ναι, περιστασιακά
Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

2)

Στην καθημερινή σας πρακτική χρησιμοποιείτε κάποιο λογισμικό που να σας υποστηρίζει με:
Ναι
Τη Διάγνωση

Όχι

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Τη Συνταγογράφηση
*(αν μια από τις απαντήσεις σας είναι ΝΑΙ συνεχίστε, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 5 )
3)

Χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό:
Συστηματικά
Περιστασιακά
Καθόλου

Δεν ξέρω/δεν απαντώ
*(εάν η απάντηση που δώσατε στην παραπάνω ερώτηση ήταν συστηματικά ή περιστασιακά τότε προχωρήστε
στην ερώτηση 4, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 5)
4)

Το λογισμικό που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει την εξατομικευμένη λήψη κλινικών αποφάσεων
παρέχοντας συγκεκριμένες συμβουλές για έναν μεμονωμένο ασθενή βάσει των προσωπικών του
κλινικών δεδομένων που εσείς έχετε εισάγει ή παρέχει γενικευμένες συμβουλές που ισχύουν για όλους
τους ασθενείς (π.χ. αντενδείξεις φαρμάκων σε περίπτωση αλλεργιών) ή και τα δύο;
Παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές για κάθε ασθενή
Παρέχει γενικές συμβουλές
Και τα δύο
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

5)

Χρησιμοποιείτε υπολογιστή για να παρουσιάσετε στους ασθενείς οποιεσδήποτε σχετικές με την υγεία
τους πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
Ναι, συστηματικά
Ναι, περιστασιακά
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Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

(Χρήση του Διαδικτύου)

1)

Έχετε από το ιατρείο σας πρόσβαση στο ίντερνετ;
Ναι
Όχι

Δεν ξέρω/δεν απαντώ
*(αν η απάντησή σας είναι ΝΑΙ συνεχίστε στην επόμενη διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 3 αυτής της
ενότητας)
2)

Τι είδους σύνδεση διαθέτετε στο ιατρείο σας για να συνδέεστε στο ίντερνετ; (μπορείτε να δώσετε
περισσότερες από μια απαντήσεις)
Dial-up Modem
ISDN σύνδεση
DSL σύνδεση
Άλλες ευρυζωνικές συνδέσεις
Ασύρματο Internet (π.χ. μέσω Vodafone, Cosmote, Wind)
Δεν γνωρίζω τους τύπους των συνδέσεων

3)

Με ποιους από τους παρακάτω φορείς ή φυσικά πρόσωπα μπορείτε και ανταλλάζετε ηλεκτρονικά
πληροφορίες χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως εγγεγραμμένοι χρήστες με κωδικό πρόσβασης;
(μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις)
1

Άλλους ιατρούς της ειδικότητάς σας

2

Ιδιωτικές κλινικές

3

Νοσοκομεία

4

Διαγνωστικά κέντρα

5

Φαρμακοποιούς

6

Κέντρα υγείας ή αποκατάστασης

7

Με τους ασθενείς

8

Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας

9

Ασφαλιστικές Εταιρίες

10

Προμηθευτές

11

Άλλους

12

Κανένα από τα παραπάνω

13

Δεν ξέρω/δεν απαντώ

*(αν έχετε επιλέξει στην παραπάνω ερώτηση έστω και έναν φορέα ή φυσικό πρόσωπο εκ των επιλογών που
σας δόθηκαν από το 1 έως το 10, τότε συνεχίστε με την ερώτηση 4 της παρούσας ενότητας, διαφορετικά
προχωρήστε στην ερώτηση 5 )
4)

Για πόσα έτη επικοινωνείτε/ανταλλάζετε δεδομένα μέσω του διαδικτύου με τους συγκεκριμένους
φορείς ή και φυσικά πρόσωπα;
1-2 χρόνια
2-5 χρόνια
Περισσότερο από 5 χρόνια
Δεν ξέρω/δεν απαντώ
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5)

Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους επαγγελματικούς σκοπούς;

1

Για να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με νέα
φάρμακα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή
αντενδείξεις.

2

Για να επικοινωνήσετε με τους προμηθευτές σας (π.χ.
για την παραγγελία ιατρικού υλικού).

3

Για να κλείσετε ραντεβού με άλλους ιατρούς για
λογαριασμό των ασθενών σας.

4

Για να παρέχετε εξ’ αποστάσεως ιατρικές υπηρεσίες
και συμβουλές στους ασθενείς που βρίσκονται στο
σπίτι τους (π.χ. μέσω συστημάτων τηλεϊατρικής).

5

Για να λαμβάνετε μέσω εξειδικευμένων συστημάτων
τηλεϊατρικής, δεδομένα ζωτικών παραμέτρων από
τους ασθενείς σας που βρίσκονται στο σπίτι τους και
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες (π.χ. τις τιμές των
επιπέδων γλυκόζης του αίματός τους, την αιματική
τους πίεση).

6

Για να επικοινωνείτε με τους ασθενείς σας μέσω email (ηλεκτρονική αλληλογραφία), σχετικά με
θέματα που αφορούν στην υγεία τους.

7

Ναι
συστηματικά

Ναι
περιστασιακά

Όχι

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Για να επικοινωνείτε με τους ασθενείς σας μέσω email και να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί τους.

6)

Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση μόνο εφόσον παρέχετε ιατρικές υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως
μέσω του διαδικτύου στους ασθενείς σας.
Οι ασθενείς σας συμβάλλουν στο κόστος της εξ’ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών ιατρικής
φροντίδας;

Ναι, πληρώνουν για όλη την υπηρεσία
Ναι, οι ασθενείς πληρώνουν μέρος αυτής
Ναι, εξαρτάται από το ιατρικό γεγονός
Όχι, οι ασθενείς δεν πληρώνουν απευθείας για κανένα είδος εξ’ αποστάσεως ιατρικής φροντίδας
Δεν ξέρω/δεν απαντώ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

(Ηλεκτρονική μεταφορά των δεδομένων των ασθενών)
Εάν διαθέτετε στο ιατρείο σας σύνδεση ίντερνετ τότε συνεχίστε στην επόμενη ερώτηση, διαφορετικά
προχωρήστε στην ενότητα 5
1)

Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο ιατρείο σας για τα ακόλουθα είδη ανταλλαγής ασθενοκεντρικών
δεδομένων.

Για να ανταλλάζετε ηλεκτρονικά με άλλους φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας ή ιατρούς, δεδομένα που
σχετίζονται με τη διαχείριση των ασθενών σας (π.χ.
δημογραφικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας, κτλ)

Ναι
συστηματικά

Ναι
περιστασιακά

Όχι

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Για να αποστέλλετε προς τους ασφαλιστικούς
φορείς δημογραφικά και άλλα ασθενοκεντρικά
δεδομένα, με την προοπτική της επιστροφής μέρους
των χρημάτων από την ιατρική δαπάνη.
Για να αποστέλλετε ηλεκτρονικά σε άλλους
συναδέλφους ιατρούς ή φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας που συνεργάζεστε επαγγελματικά, διάφορα
ιατρικά δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς
σας (π.χ. γνωματεύσεις, αποτελέσματα εξετάσεων,
κτλ.)
Για να αποστέλλετε ηλεκτρονικά προς τους ιδιώτες
φαρμακοποιούς το ατομικό φαρμακευτικό
συνταγολόγιο που εκδίδετε για τους ασθενείς σας
Για να παραλαμβάνετε τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων των ασθενών σας
ηλεκτρονικά.
Για να αποστέλλετε ηλεκτρονικά σε άλλους
συναδέλφους ιατρούς ή φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας που βρίσκονται στο εξωτερικό και
συνεργάζεστε επαγγελματικά μαζί τους, διάφορα
ιατρικά δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς
σας (π.χ. γνωματεύσεις, αποτελέσματα εξετάσεων,
κτλ.)
2)

Πώς λαμβάνετε τη συγκατάθεση των ασθενών σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά των
προσωπικών τους δεδομένων; *(απαντήστε αυτή την ερώτηση μόνο εφόσον στην προηγούμενη έχετε
απαντήσει σε ένα από τα επιμέρους ερωτήματα ναι συστηματικά ή ναι περιστασιακά)
Γραπτά
Προφορικά
Δεν απαιτείτε συγκεκριμένη συγκατάθεση
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

3)

Κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή των ασθενοκεντρικών δεδομένων με τρίτους (π.χ. νοσοκομεία,
φορείς υγείας) συναντάτε ποτέ προβλήματα συμβατότητας ανάμεσα στα λογισμικά πακέτα που
χρησιμοποιείτε; *(απαντήστε αυτή την ερώτηση μόνο εφόσον στην ερώτηση 1 έχετε απαντήσει σε ένα
από τα επιμέρους ερωτήματα ναι συστηματικά ή ναι περιστασιακά)
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ
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4)

Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες τεχνικές ασφάλειας στον υπολογιστή του ιατρείου σας; *(απαντήστε
αυτή την ερώτηση μόνο εφόσον στην ερώτηση 1 έχετε απαντήσει σε ένα από τα επιμέρους ερωτήματα:
ναι συστηματικά ή ναι περιστασιακά)
Ναι

Όχι

Κωδικό πρόσβασης

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Κωδικό πρόσβασης για την αποστολή και λήψη
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails).
Κρυπτογράφηση των σταλμένων ή λαμβανόμενων
ηλεκτρονικών αρχείων και μηνυμάτων e-mail.
Ηλεκτρονικές υπογραφές (e-signatures)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
(Ιστοσελίδα)

5)

Έχετε δική σας προσωπική ιστοσελίδα ή εκπροσωπείστε από κάποιον άλλον ιστότοπο.
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

(Στάσεις-Κίνητρα-Φραγμοί)
1)

Εκφράστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις.
Συμφωνώ
απόλυτα

Η χρήση των συστημάτων και των τεχνολογιών
πληροφορικής βελτιώνουν την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Μάλλον
συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

Δεν ξέρω/ δεν
απαντώ / δεν το
έχω σκεφτεί
ακόμη

Η εκμάθηση της χρήσης των συστημάτων και των
τεχνολογιών πληροφορικής θα πρέπει να συμπεριληφθεί
στις ιατρικές πανεπιστημιακές σχολές.
Για να υπάρξει όφελος στην ιατρική πράξη από τη χρήση
των νέων συστημάτων και των τεχνολογιών
πληροφορικής, θα πρέπει όλοι οι ιατροί και οι φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας να μπορούν να μοιράζονται
διαδικτυακά, με ασφαλή και δομημένο τρόπο, τις κλινικές
πληροφορίες των ασθενών.
Οι τεχνολογίες πληροφορικής θα χρησιμοποιούνταν
περισσότερο από τους ατομικούς ιατρούς εάν τους
παρέχονταν η κατάλληλη εκπαίδευση ή κατάρτιση.
Στην καθημερινή σας εργασία χρειάζεστε περισσότερη και
καλύτερη υποστήριξη από τους προμηθευτές ιατρικών
πληροφοριακών συστημάτων.
Το κόστος των τεχνολογιών και των συστημάτων ιατρικής
πληροφορικής είναι τελικά και ο αποφασιστικός
παράγοντας για τη χρήση τους.
Η χρήση των συστημάτων τηλεϊατρικής και εξ’
αποστάσεως παρακολούθησης (μέσω του διαδικτύου) των
ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, θα δώσει
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μελλοντικά στους ιατρούς τη δυνατότητα παροχής
καλύτερων υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

(Αντιλαμβανόμενη Επίδραση)
Με ποιους τρόπους η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει αλλάξει την εργασία στην
καθημερινή σας πρακτική; Είχε θετική, αρνητική ή ουδέτερη επίδραση:
Καμία
Δεν ξέρω/
Θετικά
Αρνητικά
αλλαγή
δεν απαντώ
Στον τρόπο με τον οποίον εκτελείτε εσείς την προσωπική
σας εργασία.
Στον τρόπο εργασίας του προσωπικού σας.
Στη ποιότητα της διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής
του ασθενούς.
Στην σχέση ιατρού-ασθενή.
1)

2)

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής έχει επηρεάσει:
Θετικά

Αρνητικά

Καμία
αλλαγή

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Το μέσο αριθμό των ασθενών που μπορείτε να δείτε σε μια ημέρα.
Το φόρτο εργασίας το δικό σας ή του προσωπικού που απασχολείτε.
Τα επίπεδα προσέλευσης των ασθενών.
Το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το ιατρείο σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

(Χρήση του διαδικτύου από τους ασθενείς)
1)

Μερικοί ασθενείς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες υγείας σχετικά με
την ασθένεια ή την πάθησή τους. Πόσο συχνά σας έχει τύχει να αντιμετωπίσετε μία από τις
παρακάτω περιπτώσεις, από ασθενείς που έχουν βρει πληροφορίες υγείας στο διαδίκτυο;
Συχνά

Οι ασθενείς επιθυμούσαν να συζητήσουν με εσάς κατά τη διάρκεια
της εξέτασής τους για να διαπιστώσουν εάν οι διάφορες
πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο σχετικά με την πάθησή τους
είναι έγκυρες.

Μερικές
φορές

Σπάνια

Ποτέ

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Ασθενείς που χρησιμοποίησαν με κακό τρόπο ή ερμήνευσαν
λανθασμένα τις πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο.
Ασθενείς που οι πληροφορίες που βρήκαν ήταν σημαντικές για την
πάθησή τους.
Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που είπαν ότι το διαδίκτυο τους
βοηθά στο να διαχειριστούν καλύτερα την ασθένειά τους..
Ασθενείς στους οποίους έχετε συστήσει να επισκεφτούν
συγκεκριμένες ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

(Χρήση του διαδικτύου για συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση-κατάρτιση)
1)

Έχετε χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο, ή τους υπολογιστές το τελευταίο 12μηνό για την ιατρική σας
μετεκπαίδευση ή για τη βελτίωση της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;
Ναι
Όχι
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Δεν ξέρω/δεν απαντώ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

(στατιστικά στοιχεία)
1)

Ο αριθμός των ασθενών σας έχει μειωθεί, έχει παραμείνει σταθερός ή έχει αυξηθεί κατά τη
διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών;
Μειώθηκε
Παρέμεινε σταθερός
Αυξήθηκε
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

2)

Για την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιείται στο
ιατρείο σας καλείτε κάποιο εξειδικευμένο επαγγελματία του χώρου;
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

Γενικά Στοιχεία

Ηλικία

I__I__I
Άνδρας

Γυναίκα

Φύλο
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Συνοδευτική Επιστολή Ερωτηματολογίου
Έρευνα για την διείσδυση της πληροφορικής και του internet σε μεμονωμένους
ιατρούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στα
πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας της Ανσουριάν Μαργαρίτας Φοιτήτριας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Μάνθου
Φραγκοπούλου Βασιλική.
Πρόκειται για την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε
στην έρευνα η οποία διεξήχθη σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης το 2008 και είχε
τίτλο «Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe».
Η έρευνα διεξάγεται για καθαρά επιστημονικούς σκοπούς και τα στοιχεία σας θα
παραμείνουν απόρρητα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας και ελπίζω στην άμεση
ανταπόκριση ώστε να πραγματοποιηθεί γρήγορα η συλλογή
και επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Αν επιθυμείτε να λάβετε ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας
παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας σταλεί αντίγραφο της
έκθεσης.
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Με εκτίμηση

Ανσουριάν Μαργαρίτα υπεύθυνη διεξαγωγής έρευνας
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