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Στόχοι της Εργασίας
 Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στο κλινικό σύστημα της Μ.Ε.Θ του
Ιπποκρατείου
 Θα αναλυθεί το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη Μ.Ε.Θ
 Θα προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που δρούν ανασταλτικά στην
επιτυχή εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής στον χώρο ενός
νοσοκομείου χρησιμοποιώντας την Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου ώς μονάδα
μελέτης.
 Έχοντας λοιπόν ώς στόχο τα παραπάνω θέλουμε να ερευνήσουμε το πώς
και το γιατί των πραγμάτων. Δημιουργούνται επομένως συγκεκριμένα
ερευνητικά ερωτήματα.

Ερευνητικά Ερωτήματα
 Ερευνητικό Ερώτημα #1
Πώς διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή ενός κλινικού
συστήματος από τις ενέργειες των ατόμων που εμπλέκονται σε
αυτήν;
 Ερευνητικό Ερώτημα #2
Γιατί μια δεδομένη εφαρμογή μπορεί να χαίρει άκρας αποδοχής από
τους χρήστες και να χρησιμοποιείται καθημερινά σε μια Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας συγκεκριμένου νοσοκομείου, ενώ αποτυγχάνει
σε μονάδα άλλου νοσοκομείου;
 Με το πέρας της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης θα αναπτυχθούν οι
ερευνητικές προτάσεις ώστε να καταδειχθούν με σαφήνεια οι κρίσιμοι
παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα
νοσοκομεία.

Μεθοδολογία Έρευνας
 Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ιατρική
ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed) και η Mesh database
 Για την περιγραφή της μελέτης περίπτωσης (ιστορικό απόκτησης λογισμικού,
προβλήματα χρήσης του), αναπτύχθηκε ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγιο
που αποτέλεσε οδηγό για τις συνεντεύξεις των ιατρών της Μ.Ε.Θ.

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
 Αποτελούν εκείνο το τμήμα του νοσοκομείου στο οποίο εισάγονται οι
ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζονται εντατική
θεραπεία και παρακολούθηση
 Είναι στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό και στην υποδομή τους
υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός τεχνιτής υποστήριξης των ζωτικών
λειτουργιών
 Έρευνα του National Center of Health Statistics έδειξε πώς εάν το 1/3 των
θανάτων των ενηλίκων επισυμβαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο, τότε από αυτό
το ποσοστό, το 50% είναι μέσα στην Μ.Ε.Θ.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην μείωση της
αποδοτικότητας των Μ.Ε.Θ
 Ορισμός της αποδοτικότητας σύμφωνα με άρθρο του Critical Care Medicine
που δημοσιεύθηκε το 1999:
« Ως αποδοτικότητα ορίζεται ο λόγος του παραγόμενου προϊόντος, προς τη
δυνατότητα νοσηλείας της ΜΕΘ. Ουσιαστικά θα λέγαμε πως η
αποδοτικότητα αποδίδει τον βαθμό χρήσης της υποδομής ».
 Στην παρούσα εργασία, θα επικεντρωθούμε στους τέσσερις βασικότερους
τομείς που επηρρεάζουν σημαντικά την απόδοση μιας ΜΕΘ.
• Ιατρικά Λάθη
• Διαχείριση ιατρικής πληροφορίας
• Διαχείριση νοσοκομειακών πόρων και ασθενών
• Κόστος νοσηλείας

Ιατρικά Λάθη
 Σύμφωνα με τον Starfield (2000), οι λανθασμένες ή άκαιρες ιατρικές

παρεμβάσεις συμβαίνουν σε όλο το σύστημα υγείας .

Ο λόγος; Ο εκάστοτε ιατρός παρεμβαίνει στον ασθενή σύμφωνα με την
υποκειμενική του κρίση χωρίς η στρατηγική θεραπείας που θα ακολουθηθεί
να αποτελεί συνδυασμό κρίσης- ευθυγράμμισης με τυποποιημένες μεθόδους
θεραπείας.
 Τα ιατρικά λάθη συνδέονται με την κακή έκβαση της πορείας του ασθενούς.
 Συχνά φαινόμενα που παρατηρούνται και μπορούν να αποβούν καθοριστικά:
• Λάθη στην συγγραφή συνταγών και οδηγιών
• Χειρόγραφες εντολές πάσχουν από κακογραφία, λάθη στην αντιγραφή,
λανθασμένες δοσολογίες κ.α

Διαχείριση ιατρικής πληροφορίας
 Δεδομένα για τους ασθενείς προκύπτουν από :
•
•
•
•
•
•

Παρατηρήσεις και ιδιόχειρες μετρήσεις του ιατρικού προσωπικού
Καταγραφικά συστήματα ( αναπνευστήρες, monitors ελέγχου ζωτικών λειτουργιών,
τεχνιτού νεφρού κ.α)
Εργαστήρια (μικροβιολογικό, ακτινολογικό, μαγνητικό τομογράφο κ.α)
Παρακλίνιες κάρτες πορείας του ασθενούς
Αναφορές ιατρών
Σύστημα πληροφορικής του νοσοκομείου.

 Παρουσιάζεται πρόβλημα συλλογής και ενοποίησης των διαφορετικών πληροφοριών.
 Οι ιατροί αναγκάζονται να διαβάζουν έντυπα αρχεία, να χρησιμοποιούν
διαφορετικούς Η/Υ και να φεύγουν απο την ΜΕΘ για να συλλέξουν δεδομένα που
βρίσκονται αλλού.

Διαχείριση νοσοκομειακών πόρων και
ασθενών

Πόροι:
 Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς πολιτικές που αφορούν την σωστή σε timing
συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ στις περιόδους που γίνεται η συντήρηση
του εξοπλισμού να μην συμπίπτει με περιόδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση κλινών
στην ΜΕΘ).
 Θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό,
δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας αναλώσιμων υλικών (αξιόπιστοι προμηθευτές ) κ.α
 Ασθενείς:
 Η επιτυχής διαχείριση των ασθενών πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής
πρωτοκόλλων που προσδιορίζουν
• Τα κριτήρια εισαγωγής/εξόδου από την Μ.Ε.Θ (συγκεκριμένου τύπου διαγνώσεις ώστε
να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα για την εισαγωγή/έξοδο από την ΜΕΘ )
• Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της κυρίας νόσου και πρόληψη επιπλοκών που
σχετίζονται με τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς.

Κόστος νοσηλείας
 Οι Μ.Ε.Θ είναι περισσότερο ευάλωτες στο υψηλό κόστος, σε σχέση με τα
υπόλοιπα νοσοκομειακά τμήματα (υψηλού επιπέδου προσωπικό και
ακριβότερη τεχνολογία ).
 Σημαντικός αριθμός μελετών έχει δείξει πως το κόστος νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ
είναι από 3 έως 3.8 φορές μεγαλύτερο από το κόστος νοσηλείας σε άλλα
τμήματα.
 Σε μελέτες που η μέτρηση κόστους έγινε με ταυτόχρονη εξέταση της
υποκατάστασης νοσηλείας ασθενών από τη Μ.Ε.Θ σε γενικό (παθολογικό ή
χειρουργικό τμήμα) η αναλογία κόστους είναι 6:1 για το παθολογικό τμήμα
και 7:1 για το χειρουργικό.

Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα
 Μια διακριτή σειρά υλικού και λογισμικού που στόχο έχει την
παρακολούθηση και την καταγραφή των στοιχείων των ασθενών μέσω
υπαρχόντων συζέυξεων με εργαλεία ελέγχου και εξοπλισμούς
παρακολούθησης.
 Τα περισσότερα CISs ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες όπως ανάλυση
σημάτων και γραφική αναπαράσταση δεδομένων.
 Παραθέτουν προτάσεις που παράγονται κατόπιν επεξεργασίας δεδομένων
που έχει δώσει ώς είσοδο ο ιατρός ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση για κάθε
περιστατικό.
 Χρησιμοποιούν σχεσιακές βάσεις δεδομένων (ευκολότερη και γρηγορότερη
αναζήτηση, συλλογή και ανάλυση ιατρικής πληροφορίας ).

Δομή Κλινικού Συστήματος

Πλεονεκτήματα χρήσης υπολογιστών στη
Μ.Ε.Θ
 Οι Η/Υ και τα συστήματα πληροφορικής είναι ισχυρά εργαλεία για την
βελτίωση της αποδοτικότητας μιας Μ.Ε.Θ.
 Σε αντίθεση με τους ανθρώπους μπορούν να κρατήσουν σχεδόν
απεριόριστο αριθμό πληροφοριών χωρίς να ξεχνούν ποτέ και είναι
αλάθητοι στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

•
•
•

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των κλινικών συστημάτων είναι:
Πρόσβαση και συλλογή πληροφοριών (π.χ τερματικά, PACs)
Λήψη αποφάσεων (π.χ CADs)
Διαχείριση ασθενών (π.χ αυτόματη τροποποίηση συσκευών όπως
αναπνευστήρες και αντλίες έγχυσης φαρμάκων )

• Μείωση κόστους (π.χ τηλεϊατρική)

Παράγοντες που δυσχεραίνουν την χρήση
Η/Υ στη Μ.Ε.Θ
 Οι παράγοντες που περιορίζουν αισθητά την χρήση της πληροφορικής σε
μια Μ.Ε.Θ κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
• Οργανωσιακοί: Αφορούν την πολιτική που ακολουθεί το κάθε
νοσηλευτικό ίδρυμα και την γενικότερη κουλτούρα που το διέπει
• Τεχνικοί: Αναφέρονται κυρίως στο κατά πόσο φιλικό είναι προς τους
χρήστες το σύστημα που πρόκειται να υιοθετηθεί από το νοσοκομείο.

Το κλινικό σύστημα της Μ.Ε.Θ του
Ιπποκρατείου
Σύντομο ιστορικό απόκτησης
Τέλη του 1997 έγινε αισθητή η ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών
Προσωρινή λύση δόθηκε το 1998 από ιατρό της Μ.Ε.Θ ο οποίος έκανε
δωρεά στην μονάδα μια εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης
ασθενών.

Τέλη 1999 και έπειτα από εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των
διευθύνσεων της Μ.Ε.Θ και της διοίκησης του ΑΧΕΠΑ παραχωρήθηκε από
τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου η
εφαρμογή ICU DATABASE 4.5 η οποία χρησιμοποιείται έως και σήμερα.





•
•

2 σημαντικοί λόγοι που βρήκαν σύμφωνη την Διοίκηση του
Ιπποκρατείου και την Ιατρική Υπηρεσία για την χρήση της:
δεν έπληττε οικονομικά το Νοσοκομείο
επαφίετο στη διακριτική ευχέρεια της Διεύθυνσης

Το ICU DATABASE 4.5 (1/5)
 Είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης ασθενών
 Δημιουργήθηκε το 1993 από ομάδα επιστημόνων του τμήματος
πληροφορικής του Α.Π.Θ
 Δημιουργήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ μέσω της συνεργασίας τους.

Το ICU DATABASE 4.5 (2/5)

Το ICU DATABASE 4.5 (3/5)

Το ICU DATABASE 4.5 (4/5)

Το ICU DATABASE 4.5 (5/5)

Σχεδιασμός Έρευνας
 Κεντρική ιδέα
Να γίνουν αντιληπτοί οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν
αποφασιστικά την καθιέρωση ενός CIS.
Γιατί case study;
μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμόσιμη θεωρία μέσα από την
μελέτη συγκεκριμένης μονάδας μελέτης (Μ.Ε.Θ Ιπποκρατείου)
 Ερευνητικά ερωτήματα
 Πώς διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή ενός CIS από τις ενέργειες των
εμπλεκομένων ατόμων;
 Γιατί μια δεδομένη εφαρμογή επιτυγχάνει σε μια Μ.Ε.Θ ενώ δεν χαίρει
της ιδίας αποδοχής σε μονάδα άλλου νοσοκομείο;

Διαδικασία δημιουργίας θεωρίας μέσω case
study
• Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτήσεων
• Επιλογή case study
Προσδιορισμός μονάδας μελέτης
• Σχεδιασμός
Προσδιορισμός συμμετεχόντων στη διαδικασία, δημιουργία λίστας γιa
συνέντευξη, σχεδιασμός ερωτηματολογίου
• Συλλογή δεδομένων
Συνεντεύξεις ιατρών
• Ανάλυση δεδομένων
Ανασκόπηση δεδομένων συνέντευξης και συναφών κειμένων
• Παράθεση ευρημάτων
Διαμόρφωση αποτελεσμάτων έρευνας, παρουσίαση επιστημονικών
ευρημάτων

Το Μοντέλο Αποδοχής της
Τεχνολογίας(ΤΑΜ)
 Αναπτύχθηκε από τον Davis και την ομάδα του το 1989 προκειμένου να
εξηγήσει και να προβλέψει την αποδοχή της τεχνολογίας της
πληροφορικής.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται το ΤΑΜ είναι:
Tα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος
Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του (perceived ease of use)
Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητά του (perceived usefulness)
Συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στην νέα τεχνολογία (attitude
towards using)
• Πραγματική χρήση συστήματος (Actual use)

•
•
•
•

Το Μοντέλο Αποδοχής της
Τεχνολογίας(ΤΑΜ)

Χαρακτηριστικά συστήματος
 Ο όρος αναφέρεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όσο
και στο τεχνολογικό υπόβαθρο του οργανισμού
 Στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου:
• Ανύπαρκτη υποδομή σε υλικό και λογισμικό
• Υπάρχει μόνον ένας Η/Υ (από το 2000) στον οποίο
εγκαταστάθηκε η εφαρμογή με δισκέττες
• Δεν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης μέσω δικτύου με Η/Υ άλλων
τμημάτων αλλά και με το διαδίκτυο
• Αδύνατη η αναζήτηση ψηφιακών δεδομένων(pubmed), δικτυακών
τόπων (ADA,ICU), πρωτοκόλλων απο ιατρικές εταιρείες(guidelines)
• Το τμήμα πληροφορικής του νοσοκομείου μπορεί να επέμβει μόνον
επισκευαστικά στους Η/Υ και όχι να τροποποιήσει εσωτερικές
παραμέτρους του λογισμικού

Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης
 Κυριότερες δυσκολίες του ICU DATABASE 4.5 :
• Γλώσσα
Οι ονομασίες των εντολών και το μενού είναι στα αγγλικά.Για τις
βασικές νόσους η ορολογία είναι διεθνής.Υπάρχουν όμως ορισμένες
παράμετροι ή τεχνικές που η ορολογία απαιτεί ακριβή μετάφραση
Π.χ ο όρος «perfusion pressure» μπορεί να σημαίνει πίεση διάχυσης ή
πίεση διήθησης ή πίεση αιμάτωσης.
• Εσφαλμένες λειτουργίες
Λανθασμένος υπολογισμός των scores APACHE και SAPS

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα
 Το ICU DATABASE 4.5 δημιουργήθηκε με γνώμονα την υφή των περιστατικών της
Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ. Το Ιπποκράτειο έχει γυναικολογικές κλινικές, κλινική
μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων κ.α που σημαίνει πως η Μ.Ε.Θ νοσηλεύει
αντίστοιχα περιστατικά.
• Πλεόνασμα πληροφοριών
Υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες οι παθήσεις από την απλούστερη έως την πιο
βαρειά(περίπου 300).Ωστόσο, το 95% των αιτιών εισαγωγής στην Μ.Ε.Θ δεν ξεπερνά
τις 50. Πρέπει ο χρήστης να αναζητεί επί ώρα μια τεράστια λίστα.
• Έλλειψη συνδυαστικών λειτουργιών
Η εφαρμογή δεν δύναται να εξορύξει δεδομένα όπως π.χ να δούμε πόσοι ασθενείς
τραχειοστομήθηκαν, ποιά μέρα της νοσηλείας τους και τι επιπλοκές είχαν
• Πρόσθετα στοιχεία
Μη επαρκή στοιχεία για γυναικολογικά περιστατικά,μεταμοσχεύσεις που δέχεται η
Μ.Ε.Θ.

Στάση απέναντι στη χρήση
 Σύμφωνα με την δομή του ΤΑΜ, εξαρτάται άμεσα από την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης
 Πολλές φορές οι ιατροί της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου λόγω φόρτου
εργασίας αρνούνται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή όχι με την λογική
του «δεν το κάνω» αλλά με την παράθεση δικαιολογιών πως το
πρόγραμμα είναι δυσλειτουργικό

Πραγματική χρήση
Βαθμός

Πλήθος

Ηλικία

Ιατροί

Διευθυντής

1

<35

4

Αναπληρωτής
Διευθ.

1

35-45

3

Επιμελητές Α

2

>45

4

Επιμελητές Β

3

Εξειδικευόμενοι

4

 Κάποια στατιστικά στοιχεία: Οι γυναίκες > 45 ετών δεν έχουν την γνώση
να λειτουργήσουν έναν Η/Υ ενώ οι νεώτερες το καταφέρνουν σε ποσοστό
50%. Οι άδρες > 45 ετών δεν μπορούν να χειριστούν Η/Υ ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία των νεωτέρων μπορεί.
 Συμπεράσμα: Η εξοικοίωση καθενός από τα μέλη της ιατρικής ομάδας
ποικίλλει και μόλις το 50% έχει μια σχετική ευχέρεια. Από αυτούς ακόμα
λιγότεροι χρησιμοποιούν καθημερινά την εφαρμογή.

Ερευνητικές προτάσεις (1/6)
 Πρόταση #1
Η επιτυχής υιοθέτηση ενός κλινικού συστήματος έγκειται στον απολύτως σαφή
καθορισμό των απαιτήσεων των τελικών χρηστών και στη γενικότερη
ευθυγράμμιση με την πολιτική του νοσηλευτικού ιδρύματος
 Στρατηγική ευθυγράμμιση (strategic analysis)
Η ομάδα επιστημόνων του Α.Π.Θ δημιούργησε το ICU DATABASE 4.5 με βάση τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των ιατρών του ΑΧΕΠΑ και όχι του Ιπποκρατείου
 Ανάλυση εμπλεκομένων στο σύστημα (Stakeholder analysis)
• Διοίκηση του Ιπποκρατείου – Θα πρέπει να ενθαρρύνει για την χρήση της νέας
εφαρμογής τους χρήστες. Γνωστοποίηση μέσω υπομνημάτων και ενημερωτικών
φυλλαδίων
• Χρήστες ιατροί- Συγκεκριμένο άτομο να επωμισθεί το έργο της ηλ.καταγραφής,
εβδομαδιαίες αναφορές στην Διοίκηση και την Διεύθυνση ώστε να υπάρχει
επίβλεψη της λειτουργίας της εφαρμογής.

Ερευνητικές προτάσεις (2/6)
 Πρόταση #2
Η εκπαίδευση των τελικών χρηστών πάνω στο νέο κλινικό σύστημα που
πρόκειται να λειτουργήσει σε ένα νοσοκομειακό τμήμα αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για την αποδοχή και την επιτυχή εφαρμογή του.
“ Ένας οργανισμός θεωρείται επιτυχημένος, μόνον όταν προσδιορίζει τις
ικανότητες του κάθε μέλους του δυναμικού του, το προτρέπει να τις
βελτιώσει και εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητές του”
(Hochtstrasser; Griffiths, 1991)

Ερευνητικές προτάσεις (3/6)
 Πρόταση #2 (συνέχεια)
 Στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου:
• Η επίδειξη του λογισμικού έγινε σε έναν ιατρό από τους ιατρούς της
Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ
• Δεν υπήρξε κανενός είδους εκπαίδευση προφορική ή μέσω τεχνικών
εγχειριδίων
• Ο κάθε χρήστης προσπάθησε από μόνος του «βλέποντας και
μαθαίνοντας» να καταλάβει τις λειτουργίες της εφαρμογής.
 Σημαντική διαφοροποίηση με Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ:
• Εκπαίδευση συγκεκριμένου ατόμου στο οποίο ανατέθηκε η ηλεκτρονική
καταγραφή των ασθενών.
• Στα πλαίσια της εργασιακής του δραστηριότητας κατέγραφε στοιχεία
μετά την παραλαβή εγγράφων από τους ιατρούς.

Ερευνητικές προτάσεις (4/6)
 Πρόταση #3:
Η πεποίθηση πως ένα κλινικό σύστημα είναι μια δυναμική οντότητα που δεν
μένει ανεπηρρέαστη από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες θα πρέπει να
υφίσταται διαρκώς, ενώ η αναβάθμισή του μετά από πεπερασμένο χρονικό
διάστημα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
 Σύμφωνα με το μοντέλο ΟΙΤΜ (Organizational Information Technology
Innovation Model), η ετοιμότητα ενός οργανισμού να εντάξει νέες
τεχνολογίες στην λειτουργία του εξαρτάται άμεσα από την αλληλεπίδραση
των εξωτερικών παραγόντων με τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά του
νοσοκομείου

Ερευνητικές προτάσεις (5/6)

Ερευνητικές προτάσεις (6/6)
 Στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου:
• Δεν υπήρξε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη συνεχή εκπαίδευση των χρηστών σε
νέες τεχνολογίες, αναβάθμιση του λογισμικού.
• Δεν υπάρχει επικοινωνία με τους κατασκευαστές της εφαρμογής για
περαιτέρω ανάπτυξή της σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις.
 Στην πορεία του χρόνου έχουν προκύψει νέες ανάγκες όπως :
• ταξινόμηση των μικροβίων, των αντιβιοτικών και των ευαισθησιών τους
με σκοπό των έλεγχο ανθεκτικών λοιμώξεων
• Καταγραφή των παρεμβατικών πράξεων και των αποτελεσμάτων τους.

Τελικές παρατηρήσεις
 Πολυάριθμες μελέτες και ερευνητικές δραστηριότητες που εστιάζουν
στους παράγοντες επιτυχούς υιοθέτησης ενός CIS έχουν
πραγματοποιηθεί.
 Η γενική στρατηγική που ακολουθείται από τους οργανισμούς για την
αποδοχή νέων τεχνολογιών θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
 Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιώντας την Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου ως
μονάδας μελέτης, εξήγαγε 3 ερευνητικές προτάσεις που καταδεικνύουν
τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας και αποδοχής απο τους
χρήστες.
 Το μοντέλο ΤΑΜ προτείνεται για εφαρμογή πριν την υιοθέτηση ενός
νέου κλινικού συστήματος.

