
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

UNIVERSITY OF MACEDONIA

Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά συστήματα

Master in Information Systems

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Σ.Θ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ

                  Επιβλέποντες Καθηγητές:  Βλαχοπούλου Μάρω, Καθηγήτρια

                               Κίτσιου Σπύρος, Καθηγητής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011



ii

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις

ευχαριστίες μου στους ανθρώπους που συνέβαλαν αποφασιστικά στην υλοποίησή

της.

Στην Καθηγήτρια κα. Μάρω Βλαχοπούλου και στον Καθηγητή κ. Σπύρο Κίτσιου για

την αμέριστη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχαν καθ’όλη την διάρκεια της

συνεργασίας μας.

Στους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης και

ιδιαίτερα στην εντατικολόγο κα. Χριστίνα Κυδώνα, για την πολύπλευρη

συμπαράσταση και υποστήριξή της.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην οικογένειά μου, για τη

συνεχή στηριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στη μητέρα μου Νίκη η οποία

αποτελεί υπόδειγμα επιστήμονα και ανθρώπου.



iii

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης ξοδεύουν σημαντικά χρηματικά ποσά για

την απόκτηση ή την ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων. Η τελική

εφαρμογή των συστημάτων αυτών στις νοσοκομειακές μονάδες για την υποστήριξη

της καθημερινής καταγραφής και τεκμηρίωσης της νοσηλευτικής πράξης, έχει

προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε ό,τι αφορά την ικανότητα αλλά και την

ετοιμότητα των οργανισμών αυτών  να διαχειριστούν ικανοποιητικά αυτή την

τεχνολογία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφείς απάντησεις για τους λόγους που οδηγούν

στην επιτυχία ή στην αποτυχία ενός κλινικού συστήματος. Ο σκοπός της παρούσας

εργασίας, είναι να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παράγοντες εκείνοι που λειτουργούν

ανασταλτικά στην επιτυχή υιοθέτηση κλινικών συστημάτων στον χώρο ενός

νοσοκομείου. Η έρευνα επικεντρώνεται στη δημιουργίας θεωρίας μέσω της μελέτης

περίπτωσης του λογισμικού που χρησιμοποιείται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου. Προκειμένου επομένως να αποκομίσουμε

πολύτιμα συμπεράσματα τόσο για εμάς όσο και για την ίδια τη ΜΕΘ και την

επιστημονική κοινότητα γενικότερα, θέλουμε να ερευνήσουμε το πώς και το γιατί

των πραγμάτων. Με το πέρας της έρευνας, αναπτύσσονται τρείς ερευνητικές

προτάσεις οι οποίες καταδεικνύουν με σαφήνεια τις αλληλεπιδράσεις που διέπουν τη

δυναμική φύση των κλινικών πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και τις

παραμέτρους εκείνες που οδηγούν με ασφάλεια στην επιτυχή υιοθέτηση και

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στα νοσοκομεία.........................................................
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο χώρος της υγείας αντιμετωπίζει στις μέρες μας ποικίλες προκλήσεις. Η συνεχώς

αυξανόμενη τεχνολογική εξέλιξη σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και η ενσωμάτωση

των τεχνολογιών πληροφορικής στις νοσοκομειακές μονάδες για την υποστήριξη της

καθημερινής καταγραφής και τεκμηρίωσης της νοσηλευτικής πρακτικής, έχει

προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε ό,τι αφορά την ικανότητα των σημερινών

νοσοκομείων να διαχειριστούν ικανοποιητικά αυτή την τεχνολογία. Η εφαρμογή των

τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας θεωρείται από πολλούς σήμερα,

ως ένας νευραλγικός παράγοντας ανάπτυξης και αποδοτικότερης λειτουργίας των

νοσοκομείων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς επίσης και οι απεριόριστες

δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο μπορούν να λειτουργήσουν σαν βασικοί

άξονες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και επεξεργασία κλινικών

πληροφοριών, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και κατ’επέκτασιν τον

εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

υγείας. Σημαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω διαδραματίζουν τα Κλινικά

Πληροφοριακά Συστήματα (Clinical Information Systems- CIS), η απόδοση των

οποίων μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα, την

αξιοπιστία αλλά και την ευελιξία του νοσοκομείου στο οποίο θα εγκατασταθούν και

θα λειτουργήσουν. Επιπροσθέτως, στην επιστήμη της ιατρικής, ολοένα και

περισσότερο, διαπιστώνεται η ανάγκη για την συγκέντρωση όσο το δυνατόν

περισσοτέρων πληροφοριών τόσο για την πραγματοποίηση επιδημιολογικών

μελετών, όσο και για την πληρέστερη εικόνα της υγείας ενός ασθενή.

1.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα εργασία, θα επικεντρωθεί στο κλινικό πληροφοριακό σύστημα της

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου
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Θεσσαλονίκης καθώς οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και η υπερεξειδίκευση στο

πολύπλοκο περιβάλλον της, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της κατάστασης των

νοσηλευόμενων ασθενών και την αυξημένη συχνότητα παρεμβάσεων (με τον

συνακόλουθο υψηλό κίνδυνο επιπλοκών), καθιστούν επιτακτική την ανάγκη

συνεχούς παρακολούθησης της φροντίδας με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου

λογισμικού. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτή, στο μεγαλύτερο βαθμό της θεωρείται  ως ένα

αποτυχημένο έργο, καθώς δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής από το ιατρικό προσωπικό,

χρησιμοποιείται αποσπασματικά και παρουσιάζει αρκετά λειτουργικά προβλήματα.

Εμείς, στα πλαίσια των ερευνητικών μας ενδιαφερόντων, χρησιμοποιώντας το

Ιπποκράτειο ως μονάδα μελέτης, θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε διεξοδικότερα

τους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά εκείνα που λειτουργούν ανασταλτικά στην

επιτυχή εφαρμογή συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής στο κλινικό

περιβάλλον ενός νοσοκομείου, προκειμένου να αποκομίσουμε πολύτιμα

συμπεράσματα τόσο για εμάς όσο και για την ίδια τη ΜΕΘ και την επιστημονική

κοινότητα γενικότερα.

Έχοντας, λοιπόν, ως βασικό στόχο τα παραπάνω θέλουμε να ερευνήσουμε το πώς

και το γιατί των πραγμάτων. Τα ερευνητικά ερωτήματα, από τα οποία εκπορεύεται

αυτή η έρευνα και θα μας οδηγήσουν στην βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος

των Κλινικών Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι:

 Πώς διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή ενός κλινικού συστήματος από τις

ενέργειες των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτήν ;

 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 προχωρήσουμε στην

ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων, ώστε να καταδειχθούν με σαφήνεια οι

αλληλεπιδράσεις που διέπουν τη δυναμική φύση των κλινικών πληροφοριακών

συστημάτων αλλά και να διατυπωθούν οι βασικές προϋποθέσεων και κρίσιμοι

παραγόντες επιτυχίας που διασφαλίζουν την επιτυχή εφαρμογή των τεχνολογιών

πληροφορικής στα νοσοκομεία.
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1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκε η ιατρική

ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/)

καθώς και η βάση δεδομένων MeSH (Medical Subject Headings). Η PubMed είναι

μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περισσότερες από 14

εκατομμύρια  εγγραφές βιοϊατρικών άρθρων από το 1950 μέχρι σήμερα και αποτελεί

μια δωρεάν υπηρεσία της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης (National Library of

Medicine). Η PubMed περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες παρέχοντας σε

κάποιες από αυτές το πλήρες κείμενο των άρθρων και τη σχετική βιβλιογραφία.

    Για την ανάκτηση των σχετικών με την έρευνά μας βιβλιογραφικών πηγών, έγιναν

πολυάριθμες εξειδικευμένες αναζητήσεις (Advanced Search), με όρους αναζήτησης,

συγκεκριμένες  «λογικές προτάσεις». Στην PubMed, χρησιμοποιήθηκαν ως επί τω

πλείστον, οι λέξεις κλειδιά “information clinical systems”, “intensive care”,

“technology adoption”, “organizational issues in health”, “implementing eHealth

services” συνδυαζόμενες πάντα μεταξύ τους με κάποιον λογικό τελεστή Bool (AND,

OR, NOT), ενώ στην MeSH βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο όρος

“clinical information system” ως MeSH term.

    Για την περιγραφή της μελέτης περίπτωσης, το ιστορικό απόκτησης του

λογισμικού, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με την χρήση του,

αναπτύχθηκε ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγιο το οποίο αποτέλεσε τον οδηγό των

συνεντεύξεων των ιατρών της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου.

1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρθρωση της εργασίας αποτελείται από τα εξής πέντε κεφάλαια :

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των

παραγόντων, που συμβάλλουν στη μείωση της αποδοτικότητας μιας Μονάδας

Εντατικής Θεραπείας, καθώς και στη χρήση των υπολογιστών στο νοσοκομειακό

αυτό τμήμα. Επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η εφαρμογή των

κλινικών συστημάτων στη γενικότερη λειτουργία μιας Μ.Ε.Θ και αναλύονται

διάφοροι κρίσιμοι  οργανωσιακοί  και τεχνικοί παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με

την επιτυχημένη, αλλά και αποτυχημένη εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων

υγείας στους οργανισμούς περίθαλψης.
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Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει τους αναγνώστες στο λογισμικό που χρησιμοποιείται

καθημερινά από τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Γίνεται μια αναλυτική

περιγραφή του κλινικού συστήματος, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη χρονολογική

διαδοχή των ενεργειών που έγιναν από τη συγκεκριμένη Μ.Ε.Θ προκειμένου να

αποκτηθεί το λογισμικό για την ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών. Στη συνέχεια,

περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής παραθέτοντας μια σχετική

εξομοίωση της χρήσης της από το ιατρικό δυναμικό της Μ.Ε.Θ.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη

συλλογή των δεδομένων (data collection) της μελέτης περίπτωσης του κλινικού

πληροφοριακού συστήματος της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Συγκεκριμένα,

προσδιορίζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν και οι μέθοδοι που

χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου case study.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων. Με οδηγό

τις παραμέτρους που θέτει το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology

Acceptance Model) , επισημαίνονται οι τομείς εκείνοι, οι οποίοι θέτουν σε

αμφισβήτηση την εφαρμογή του νέου λογισμικού στο κλινικό περιβάλλον της Μ.Ε.Θ

του Ιπποκρατείου και καθιστούν προβληματική την υιοθέτηση και αποδοχή της από

τους χρήστες-ιατρούς.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται οι ερευνητικές προτάσεις της παρούσας

μελέτης, καταδεικνύοντας με σαφήνεια τις αλληλεπιδράσεις που διέπουν τα κλινικά

πληροφοριακά συστήματα, αλλά και τις παραμέτρους εκείνες που οδηγούν με

ασφάλεια στις επιτυχή υιοθέτηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στα

νοσηλευτικά ιδρύματα.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές που

χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προβλήματα στις σύγχρονες Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας και Κλινικά Πληροφοριακά  Συστήματα

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι ένα σημαντικό κομμάτι του

σύγχρονου συστήματος υγείας. Αποτελούν εκείνο το τμήμα του νοσοκομείου στο

οποίο εισάγονται οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζονται

εντατική θεραπεία και παρακολούθηση. Οι ΜΕΘ είναι στελεχωμένες με

εξειδικευμένο προσωπικό ενώ στην υποδομή τους υπάρχουν προηγμένες συσκευές

παρακολούθησης και σύνθετος εξοπλισμός τεχνιτής υποστήριξης των ζωτικών

λειτουργιών. Παραθέτοντας στοιχεία από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί,  μας

δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα  για το πόσο κρίσιμη

είναι η σωστή αντιμετώπιση ενός ασθενούς στην ΜΕΘ. Ενα χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι ο αριθμός των θανάτων που επισυμβαίνει στην μονάδα: αν οι

θάνατοι μέσα στα νοσοκομεία είναι το ένα τρίτο του γενικού συνόλου των θανάτων

των ενηλίκων (National Center for Health Statistics), απο αυτούς το 50% είναι μέσα

στη ΜΕΘ (Center for the Evaluative Clinical Sciences Staff, 1999). Σύμφωνα με την

ίδια πηγή, το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ των

νοσηλευτικών ιδρυμάτων κυμαίνεται από 8 έως 17%, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν

πως το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για συγκεκριμένες διαγνώσεις/ασθένειες

(Prendergast T.J, Claessens M.T, Luce J.M, 1998).

Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι αφενός να προσδιορίσει και να

πραγματευτεί τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στον χώρο της ΜΕΘ και

αφετέρου να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας της

πληροφορικής και τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν

στην αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή ιατρικής περίθαλψης. Πιο

συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο εκθέτονται οι παράμετροι που επεμβαίνουν

καταλυτικά στην μείωση της απόδοσης μιας μονάδας εντατικής θεραπείας,

δυσχεραίνοντας την ομαλή της λειτουργία. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο
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επικεντρώνεται στην χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και στους τρόπους

με τους οποίους προσφέρεται λύση στα προβλήματα που εντοπίστηκαν, ενώ

παραθέτονται και οι παράγοντες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την χρήση των

συστημάτων αυτών.

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘ

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπως και κάθε νοσοκομειακό τμήμα, αντιμετωπίζει

καθημερινά προκλήσεις ενώ τίθενται συνεχώς θέματα προς άμεση  επίλυση. Είναι

πολλές οι παράμετροι, που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία και κατ’

επέκταση την αποδοτικότητα της ΜΕΘ. Σε αυτό το σημείο, θα ήταν χρήσιμο να

παραθέσουμε τον ορισμό της αποδοτικότητας όπως αυτός διατυπώθηκε σε άρθρο του

Critical Care Medicine:

« Ως αποδοτικότητα ορίζεται ο λόγος του παραγόμενου προϊόντος προς τη

δυνατότητα νοσηλείας της ΜΕΘ. Ουσιαστικά θα λέγαμε πως η αποδοτικότητα

αποδίδει το βαθμό χρήσης της υποδομής (Guidelines for ICU admission,

discharge and triage. Critical Care Med 1999 ) »

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε κυρίως στους τέσσερις βασικότερους

τομείς που επηρρεάζουν σημαντικά την απόδοση μιας Μονάδας Εντατικής

Θεραπείας. Αυτοί είναι:

 Ιατρικά λάθη

 Διαχείριση ιατρικής πληροφορίας

 Διαχείριση νοσοκομειακών πόρων και ασθενών

 Κόστος νοσηλείας

2.2.1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ

Οι λανθασμένες ή άκαιρες ιατρικές παρεμβάσεις συμβαίνουν σε όλο το σύστημα

υγείας (Starfield, B.,2000), καθώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο εκάστοτε

ιατρός να παρεμβαίνει  στον ασθενή σύμφωνα με την υποκειμενική του κρίση χωρίς η
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στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την θεραπεία του ασθενούς να αποτελεί

συνδιασμό κρίσης-ευθυγράμμισης με τυποποιημένες και αναγνωρισμένες μεθόδους

θεραπείας.

Αυτό το γεγονός συνδέεται συχνά με την κακή έκβαση της πορείας του πάσχοντα.

(Dubois, R.W.; Rogers, W.H; Moxley, J.H.; Brook, R.H., 1987). Τα ιατρικά

λάθη,είναι μιά πραγματικότητα που μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες και θανάτους

(Kohr, L.T.; Corrigan, J.M.; Donaldson, M.S., 2000). Μια μελέτη που έγινε σε

νοσοκομεία βετεράνων των Η.Π.Α βρήκε ότι 6-34% των θανάτων θα μπορούσαν να

είχαν προληφθεί (Haywood, R.A; Hofer, T.P., 2001), ενώ μελέτη που αφορά σε

ορισμένες υποομάδες ασθενών με ιατρογενείς επιπλοκές σε ΜΕΘ, παρατήρησε ότι

αυτές συμβαίνουν στο 31% του συνόλου των ασθενών και ότι είναι ιδιαίτερα

επικίνδυνες σε ποσοστό 13% ( Giraud, T.,;Dhainaut, J.; Vaxelaire, J. κ.α, 1993).

Τα λάθη στην συγγραφή συνταγών και οδηγιών από τους ιατρούς προς τους

ασθενείς, είναι ένα φαινόμενο που επίσης παρατηρείται. Οι χειρόγραφες εντολές τις

περισσότερες φορές πάσχουν από κακογραφία, λάθη στην αντιγραφή, λανθασμένες

δοσολογίες και άλλα.

2.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 Η παρακολούθηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τον ασθενή είναι μια

συνεχώς αυξανόμενη πρόκληση. Δεδομένα για τους ασθενείς της ΜΕΘ προκύπτουν

από παρατηρήσεις και ιδιόχειρες μετρήσεις που γίνονται από το προσωπικό, από τα

καταγραφικά συστήματα, τα εργαστήρια (μικροβιολογικό, ακτινολογικό, αξονικό ή

μαγνητικό τομογράφο, υπερήχους κ.α), τις παρακλίνιες κάρτες πορείας, την

καταγραφή και αξιολόγηση των παραμέτρων των προηγμένης τεχνολογίας συσκευών

που λειτουργούν στο ειδικό αυτό τμήμα (αναπνευστήρες, monitor’s ελέγχου των

ζωτικών λειτουργιών, τεχνιτού νεφρού, κ.α), τις αναφορές των συμβούλων ιατρών, το

σύστημα πληροφορικής του νοσοκομείου και άλλες πηγές. Στις περισσότερες ΜΕΘ,

η συλλογή αυτού του πλήθους ετερόκλητων πληροφοριών προϋποθέτει από τους

ιατρούς να διαβάζουν έντυπα αρχεία, να χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς

υπολογιστές και να φεύγουν από τον χώρο της ΜΕΘ για να συλλέξουν πληροφορίες

που βρίσκονται αλλού. Αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει το ήδη δύσκολο έργο των

εντατικολόγων και η συνεχής προσπάθεια συλλογής και ενοποιήσης όλων των
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απαραίτητων στοιχείων δεν τους κουράζει μόνον σωματικά αλλά  τους καθιστά

επιρρεπείς σε παραλήψεις και λάθη.

Στις μέρες μας, πολλοί ιατροί, νοσηλευτές, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας

δρουν συνεργατικά για την διεξαγωγή κλινικών ελέγχων, την ανάπτυξη

κατευθυντήριων γραμμών και την πραγματοποίηση κλινικών ερευνών (Dodd;

Fortune, 1995).   Τα δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν κλινικών ερευνών, καθώς

και οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι στρατηγικές για την καλύτερη απόδοση μιας

ΜΕΘ. Όμως και τα δύο αυτά στοιχεία περιορίζονται από έλλειψη μεθόδων διάθεσης

των πληροφοριών στους ιατρούς με αξιόπιστο, πρακτικό και έγκαιρο τρόπο.

2.2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η απόδοση μιας ΜΕΘ επηρεάζεται σημαντικά από την διαθεσιμότητα των πόρων του

νοσοκομείου καθώς και τον ορθό τρόπο διαχείρισής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα

πρέπει να υπάρχουν σαφείς πολιτικές που αφορούν στην άρτια και την σωστή σε

timing συντήρηση του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ στις περιόδους που

γίνεται η προληπτική συντήρησή τους να μην συμπίπτουν με περιόδους που η ζήτηση

κλινών στη ΜΕΘ είναι πολύ μεγάλη), όπως επίσης στην εξασφάλιση της άμεσης

πρόσβασης σε ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό, την δυνατότητα έγκαιρης

προμήθειας αναλωσίμων υλικών (μέσω συνεργασίας με αξιόπιστους προμηθευτές )

κ.α

Ωστόσο, σημαντικότερες όλες των παραμέτρων είναι αυτές, που αφορούν στο

τρόπο λειτουργίας της ΜΕΘ και κυρίως στο τρόπο διαχείρισης των ασθενών. Η

αύξηση της παραγωγικότητας ή η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης όλων των

απαραίτητων διαδικασιών που εφαρμόζονται στους ασθενείς, επιτυγχάνεται κυρίως

μέσα από την εφαρμογή πρωτοκόλλων, που προσδιορίζουν: τα  κριτήρια εισαγωγής

και εξόδου ασθενών από τη ΜΕΘ (διαγνώσεις συγκεκριμένου τύπου προκειμένου να

προσδιοριστεί η αναγκαιότητα / καταλληλότητα για την εισαγωγή / έξοδο στη ΜΕΘ),

την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της κυρίας νόσου και την πρόληψη των

επιπλοκών, καταστάσεων, που έχουν σχέση με την διάρκεια του χρόνου νοσηλείας

των ασθενών.
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2.2.4 ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Είναι γνωστό πως λόγω της σπουδαιότητας μιας ΜΕΘ σε ό,τι αφορά την επιτυχή

έκβαση της πορείας του ασθενή, οι απαιτήσεις για επαρκή στελέχωση με υψηλού

επιπέδου προσωπικό και  ακριβότερη τεχνολογία είναι δεδομένες. Ωστόσο το γεγονός

αυτό ,κάθιστά τις ΜΕΘ περισσότερο ευάλωτες στο υψηλό κόστος.

Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών, που αφορούν στη μέτρηση του

κόστους νοσηλείας στη ΜΕΘ. Οι μελέτες αυτές στο σύνολό τους έχουν δείξει ότι το

κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ είναι από 3 ως 3,8 φορές μεγαλύτερο από το κόστος

νοσηλείας σε ένα από τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου (Norris, C.; Jacobs, P.;

Rappoport, J.; Hamilton, S., 1995). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μελέτες

αυτές περιορίζονται στη μέτρηση του κόστους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη

δυνατότητα υποκατάστασης της νοσηλείας στη ΜΕΘ από νοσηλεία εκτός ΜΕΘ.

     Σε μελέτη που η μέτρηση του κόστους έγινε με ταυτόχρονη εξέταση της

υποκατάστασης νοσηλείας ασθενών από τη ΜΕΘ σε γενικό (παθολογικό ή

χειρουργικό) τμήμα, βρέθηκε ότι η αναλογία του κόστους είναι 6:1 για το παθολογικό

και 7:1 για το χειρουργικό τμήμα. Σε απόλυτα ποσά η εξοικονόμηση στην πρώτη

περίπτωση, αφορά σε $1.200 ημερησίως ενώ στην δεύτερη περίπτωση το ποσό

ανέρχεται σε $1.300 ανά μέρα νοσηλείας ( Norris,C.; Jacobs, P.; Rappoport, J.;

Hamilton, S., 1995).

Από τα παραπάνω γίνονται άμεσα αντιληπτές οι οικονομικές συνέπειες της μη

ενδεικνυόμενης εισαγωγής ασθενών στη ΜΕΘ ή της καθυστερημένης εξόδου τους

από αυτήν.

2.3 ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Οι υπολογιστές γίνονται ολοένα  και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος  της ιατρικής

πράξης. Αποτελούν πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο όλων των μονάδων εντατικής

θεραπείας (Intensive Care Units ICUs). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας,

ιατρικά δεδομένα που αφορούν κυρίως την καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών του

πάσχοντα, τις εργαστηριακές του εξετάσεις, το αναμνηστικό του ιστορικό καθώς και

άλλα προσωπικά του δεδομένα, διαχειρίζονται από  κλινικά συστήματα πληροφοριών

(Clinical Information Systems CISs). Η έννοια CISs ωστόσο είναι ακόμη υπό

συζήτηση. Σήμερα ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διακριτή
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σειρά υλικού και λογισμικού υπολογιστών που στόχο έχει την παρακολούθηση των

ασθενών. Γενικά αυτά τα συστήματα είναι σε θέση να καταγράψουν στοιχεία του υπό

παρακολούθηση ασθενούς μέσω υπαρχόντων συζεύξεων με εργαλεία ελέγχου και

εξοπλισμούς παρακολούθησης. Ένα κλινικό πληροφοριακό σύστημα λαμβάνει

πληροφορίες για τον εκάστοτε ασθενή από τα ιατρικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί

με την βοήθεια  συστημάτων παρακολούθησης  και εξετάσεων, ενσωματώνοντας

κατόπιν όλα αυτά τα στοιχεία σε μια δομή που είναι εύκολα προσιτή και καλά

οργανωμένη. Παρακάτω παρατίθεται η βασική δομή ενός κλινικού πληροφοριακού

συστήματος :

Εικόνα 2.1 – Δομή Κλινικού Πληροφοριακού Συτήματος (CIS)

Όλες  οι προαναφερθείσες ιδιότητες κάνουν  τα  CISs  όλο και περισσότερο

απαραίτητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου «παράγεται» μεγάλη ποσότητα

πληροφορίας.  Τα περισσότερα CISs σήμερα έχουν  χαρακτηριστικά γνωρίσματα που

τα κάνουν ιδιαιτέρως δημοφιλή. Ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες όπως

ανάλυση σημάτων (IEEE 1073 Medical Device Communications, 2004), προηγμένη

γραφική αναπαράσταση δεδομένων καθώς και παράθεση προτάσεων που παράγονται

κατόπιν επεξεργασίας δεδομένων που έχει εισάγει ο ιατρός έτσι ώστε να βρεθεί η

βέλτιστη λύση για το συγκεκριμένο περιστατικό (Kennelly, R.J.; Gardner, R.M.

,1997). Επιπροσθέτως τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν μεγάλες βάσεις

δεδομένων καθότι η εμφάνιση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων έχει καταστήσει

την ανάκτηση στοιχείων και το χειρισμό τους πολύ ευκολότερα. Η προσθήκη αυτών

των βάσεων δεδομένων έχει κάνει τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα  ένα ισχυρό

εργαλείο έρευνας καθώς δίνεται στον ερευνητή η δυνατότητα αναζήτησης, συλλογής
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και ανάλυσης μεγάλης ποσότητας πληροφορίας ασθενών, με ελάχιστο χρονικό

κόστος   ξεπερνώντας έτσι την νοοτροπία της απλής χαρτογράφησης της κατάστασης

του ασθενούς.

2.3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Οι υπολογιστές και άλλα συστήματα πληροφορικής είναι ισχυρά εργαλεία για τη

βελτίωση της αποδοτικότητας στη ΜΕΘ. Αντίθετα από τους ανθρώπους, οι

υπολογιστές μπορούν να κρατήσουν σχεδόν απεριόριστο αριθμό πληροφοριών, χωρίς

να ξεχνούν ποτέ και είναι ουσιαστικά αλάθητοι στο να κάνουν τις δουλειές που τους

έχουν ανατεθεί. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει μερικούς τρόπους με τους οποίους τα

υπολογιστικά συστήματα μπορούν να προωθήσουν τις προσπάθειες βελτίωσης της

αποδοτικότητας της ΜΕΘ.

Πίνακας 2.1: Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας της πληροφορικής στη βελτίωση

της αποδοτικότητας της ΜΕΘ

 Συλλογή, συνδυασμός, αποθήκευση, ανάλυση και παρου-

σίαση αποτελεσμάτων.

 Πιο αποτελεσματική και λιγότερo επιρρεπής σε λάθη ει-

σαγωγή εντολών.

 Πιο αποτελεσματική, διαθέσιμη και ελέγξιμη εισαγωγή

πορείας νόσου και άλλων πληροφοριών σχετικά με τους ασθενείς.

 Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κλινικών δεδομένων.

 Μεγαλύτερη προσβασιμότητα στην γνώση.

 Διευκολύνεται η διαθεσιμότητα και η χρήση των κατευθυ-

ντήριων εντολών.

 Διευκολύνεται η επικοινωνία.

 Παρέχονται κλινικές υπενθυμίσεις.

 Διευκολύνεται η κλινική παρακολούθηση.

 Συνεχής σε πραγματικό χρόνο καταγραφή για επιπλοκές,

ανεπιθύμητα γεγονότα κ.λ.π

 Παροχή βοήθειας στη λήψη αποφάσεων.

 Αυτοματοποιημένη βοήθεια σε τεχνικά θέματα της περίθαλψης.
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 Επιβεβαίωση σωστής χορήγησης φαρμάκων, παραγώγων αίμα-

τος κ.λπ (π.χ με τη χρήση κωδικών και συσκευές ελέγχου τους

στο κρεβάτι του ασθενούς).

 Διευκολύνεται η συλλογή δεδομένων και η τροποποίηση τους

για σκοπούς συνολικής διαχείρισης ποιότητας.

Παρόλο που μέχρι τώρα υπάρχουν λίγες μελέτες που να αξιολογούν αν αυτές οι

τεχνολογίες βελτιώνουν την έκβαση των ασθενών στη ΜΕΘ (Adhikari, N.; Lapinsky,

S.E, 2003), η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρεία χρήση τους, πιθανότατα θα είναι

απαραίτητη για την βελτίωση της παροχής υγείας (McGlynn, E.A; Brook, R.H,

2001).

2.3.1.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι υπολογιστές έχουν διευκολύνει την πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα εδώ και

πολλές δεκαετίες. Στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι ιατροί μπορούν να

πάρουν τα αποτελέσματα εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων σε τερματικά σε όλο

το νοσοκομείο. Πιο πρόσφατα, πολλά νοσοκομεία έχουν αγοράσει συστήματα

αρχειοθέτησης και μεταφοράς εικόνων (picture archiving communication systems

PACS), με τα οποία μπορεί κανείς να βλέπει ακτινολογικές εικόνες χωρίς  να φεύγει

από το τμήμα του και εν προκειμένω απο τη ΜΕΘ. Παρόλο που υπάρχουν

αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία στο εάν είναι καλύτερα, απο μεριάς εκτίμησης της

ακτινολογικής εικόνας, να συμβουλεύεται κανείς τα PACS ή τον κλινικό ιατρό,

έρευνες δείχνουν ότι τα συστήματα αυτά, αν μη τι άλλο, καθιστούν την εξέταση των

ακτινολογικών εξετάσεων πιο βολική και γλιτώνουν χρόνο στους ιατρούς (Watkins,

J.; Weatherburn, G.; Bryan, S., 2000).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ιατροί της ΜΕΘ βρίσκονται καθημερινά

αντιμέτωποι με ένα πλήθος ετερόκλητων πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από

διαφορετικές πηγές όπως ιδιόχειρες μετρήσεις και καταγραφές που έχει κάνει το

προσωπικό, μικροβιολογικά αποτελέσματα, ακτινολογικά δεδομένα κ.α. Η

κατάσταση αυτή καθιστά δύσκολη την συλλογή και την ενοποίηση όλων των

επιμέρους πληροφοριών. Μόνο πολύ δυνατά συστήματα πληροφορικής μπορεί να

λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα (Imhoff, M., 1992). Μέσω διάφορων
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αλληλεπιδράσεων, τέτοια συστήματα, μπορούν αυτόματα να συλλέξουν στοιχεία από

ηλεκτρονικές συνδέσεις των συσκευών που βρίσκονται «παρά τη κλίνη» του

ασθενούς, να δεχτούν πληροφορίες από σταθμούς εργασίας μέσα στο χώρο της

μονάδας και να λάβουν στοιχεία από άλλους υπολογιστές που βρίσκονται μέσα στο

νοσοκομείο. Μπορούν να δείχνουν τα στοιχεία σε μορφή τυποποιημένων πινάκων και

γραφημάτων που οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να καταλαβαίνουν και να

χρησιμοποιούν, σε κάθε σταθμό εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μέσω του διαδικτύου (Mahoney, M.E,

2002).

Επιπλέον, η τεχνολογία των υπολογιστών έχει βελτιώσει πολύ την πρόσβαση σε

πηγές ιατρικής γνώσης. Βιβλία αναφοράς, βάσεις δεδομένων όπως το MEDLINE,

ιατρικά περιοδικά, και άλλες αυθεντικές πηγές είναι ευρέως διαθέσιμες όλη την

ημέρα από τερματικά με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα στη ΜΕΘ. Δεν απαιτείται πια

ένα χρονοβόρο «ταξίδι» ως την βιβλιοθήκη του νοσοκομείου για να μάθει κανείς τις

πιο έγκυρες απαντήσεις σε κλινικά ερωτήματα γύρω από τον ασθενή που μόλις

έφθασε στη ΜΕΘ. Ένας συνεχώς αυξανόμενος όγκος ιατρικής γνώσης είναι ακόμα

πιο εύκολα προσβάσιμος σε προγράμματα για υπολογιστές του χεριού.

2.3.1.2 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τα συστήματα πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό στην λήψη

αποφάσεων και να τον οδηγήσουν στην εύρεση της βέλτιστης πρακτικής που θα

πρέπει να εφαρμοστεί για το εκάστοτε περιστατικό. Για παράδειγμα , κάθε φορά που

ένας ιατρός, νοσηλευτής ή φυσιοθεραπευτής ανοίγει τον υπολογιστή για

οποιονδήποτε λόγο, θα υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί ένα μήνυμα υπενθύμισης

ή να προσφερθεί μια σχετική κατευθυντήρια οδηγία. Όταν συμβεί αυτό, το έργο του

κλινικού θα απλοποιείται καθώς θα γίνεται ιδιαίτερα εύκολο να εκτελέσει εντολές, να

ενεργήσει κατά την υπενθύμιση ή να ξεκινήσει το πρωτόκολλο των κατευθυντήριων

οδηγιών.

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου θα ήταν απλούστερη αν οι εντολές δίδονταν

γραπτά μέσω υπολογιστή. Για παράδειγμα, μια υπενθύμιση που εμφανίζεται στον

υπολογιστή θα μπορούσε να υπενθυμίζει την ανύψωση του κεφαλιού του κρεβατιού

κάθε φορά που ο ιατρός επιλέγει εντερική σίτιση μέσω γαστρικού σωλήνα καθώς η
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επίπεδη θέση του ασθενούς θα μπορούσε να προκαλέσει εισρόφηση (Collard, H.R;

Saint, S.; Matthay, M.A, 2003). Απαιτούνται έξυπνα συστήματα με πρόσβαση σε

άλλα δεδομένα του ασθενούς που βρίσκονται στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο για

να κάνουν αυτή τη μέθοδο να φτάσει στη μέγιστή της απόδοση.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής για ΜΕΘ, συνδεδεμένο με τον

αναπνευστήρα και τα ηλεκτρονικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων θα μπορούσε να

αναγνωρίσει π.χ ότι ένας ασθενής που είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής,

δεν λαμβάνει προφύλαξη για έλκη από στρες (stress ulcers) και αυτόματα να

δημιουργήσει μια υπενθύμιση (Mutlu, G.M; Mutlu, E.A; Factor, P., 2001). Αν ο

ασθενής έπαιρνε κατασταλτικά, ο υπολογιστής θα μπορούσε να προτείνει τη χρήση

του πρωτοκόλλου καταστολής της ΜΕΘ και αυτόματα να δημιουργήσει τις

κατάλληλες εντολές για να το εφαρμόσει ο ιατρός (Brook; Ahrens; Schaiff κ.α, 1999).

Υπενθυμίσεις μέσω υπολογιστή έχουν αποδειχθεί ωφέλιμες, όχι σε όλες τις μελέτες

αλλά στις περισσότερες. Μελέτες περίπλοκων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν

κατευθυντήριες οδηγίες υποβοηθούμενες από υπολογιστή, παρατήρησαν βελτίωση

στην περίθαλψη ή μείωση στο κόστος (Shiffman, R.N; Liaw, Y.; Brandt, C.A; Corb,

C.J., 1999).

Μια επέκταση αυτών των χρήσεων των συστημάτων πληροφορικής είναι η

υποβοήθηση των αποφάσεων από υπολογιστή (computer aided decision support

CADS). Στα συστήματα CADS, συστήματα που έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα

δεδομένα των ασθενών παρέχουν στους κλινικούς «εξειδικευμένες» ιατρικές

συμβουλές. Ας πάρουμε το παράδειγμα του ιατρού που κάνει εισαγωγή στον

υπολογιστή της εντολής για χορήγηση ενός αντιβιοτικού δυνητικά νεφροτοξικού, π.χ

γενταμικίνης. Συνδυάζοντας τις πρόσφατες τιμές από εργαστηριακές εξετάσεις που

αποδίδουν την λειτουργικότητα των νεφρών, το βάρος του ασθενούς από τις

σημειώσεις της νοσηλεύτριας και την ηλικία του από τα στοιχεία εισαγωγής του, το

σύστημα του υπολογιστή εκτιμά φαρμακοκινητικές παραμέτρους και προτείνει ένα,

εξατομικευμένο γιά τον πάσχοντα, δοσολογικό σχήμα γιά το συγκεκριμένο

αντιβιοτικό, που οφείλει να μην του προκαλέσει νεφρική δυσλειτουργία. Όταν γίνουν

διαθέσιμα και τα αποτελέσματα της μέτρησης των επιπέδων του φαρμάκου στο αίμα,

περιλαμβάνονται και αυτά στους υπολογισμούς έτσι ώστε την επόμενη φορά που ο

ιατρός θα εξέταζε τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, ο υπολογιστής θα πρότεινε την

τροποποιημένη δόση.
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Αυτά τα έξυπνα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη λανθασμένων

δοσολογιών και επιπλοκών από αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Πράγματι, οι

περισσότερες μελέτες που έγιναν πάνω στα συστήματα CADS, εξέτασαν την

επίδραση τους στην επιλογή και στη δοσολογία φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε

αυτές βρέθηκε βελτίωση σε πολλές κλινικά σημαντικές προγνώσεις,

συμπεριλαμβανομένων καλύτερων επιλογών σε εμπειρική αντιβίωση, καλύτερη

δοσολογία, μειωμένο κόστος όπως επίσης και μείωση των παρενεργειών από

φάρμακα κ.α. (Walton, R.; Dovey, S.; Harvey, E.; Freemantle, N., 1999).

2.3.1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η δυνατότητα των υπολογιστών να βοηθήσουν στη διαχείριση των ασθενών της

ΜΕΘ εκτείνεται και πέρα από την παροχή τεχνικών συμβουλών. Ένας υπολογιστής

συνδεδεμένος με τα όργανα παρακολούθησης του ασθενούς μπορεί να

προγραμματιστεί έτσι ώστε να τροποποιεί αυτόματα συσκευές όπως αναπνευστήρες

και αντλίες έγχυσης φαρμάκων και να διατηρεί συγκεκριμένες παραμέτρους στο

επιθυμητό επίπεδο με έναν τρόπο που είναι αδύνατο να κάνουν οι άνθρωποι. Γιά

παράδειγμα: τα μηχανήματα που υποστηρίζουν αναπνευστικά τον ασθενή πρέπει, εκ

των προτέρων αλλά και στη συνέχεια, να ρυθμίζονται έτσι  ώστε να δίνουν στον

βαρέως πάσχοντα τον σωστό όγκο μείγματος αέρα-οξυγόνου με την σωστή

συχνότητα των αναπνοών, με σκοπό την καλύτερη οξυγόνωση των ιστών. Αυτές οι

ρυθμίσεις απαιτούν όχι μόνον άριστη γνώση της μηχανικής του πνεύμονα, αλλά και

συνεχή επαγρύπνηση του προσωπικού της ΜΕΘ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με

παρέμβαση υπολογιστή και έτσι σε μια πρόσφατη μελέτη ελέγχου, ένας υπολογιστής

συνεχώς κατέγραφε την αναπνευστική συχνότητα, τον αναπνεόμενο όγκο αέρα και το

εκπνεόμενο διοξείδιο του άνθρακα, διατηρώντας ταυτόχρονα και τα τρία αυτά

στοιχεία στο επιθυμητό όριο κατά το 93% του χρόνου, ενώ οι άνθρωποι το

κατάφεραν αυτό στο 66% του χρόνου (Dojat, M.,; Harf, A.; Touchhard, D. κ.α,

2000). Η χρήση προγραμμάτων ελέγχου με σύστημα συγκεχυμένης λογικής (fuzzy

logic) μπορεί να έχει ακόμα πιο ευρείες εφαρμογές στη ΜΕΘ (Bates; JHT; Young,

M., 2003). Η δυνατότητα των υπολογιστών να καταγράφουν ακούραστα και να

αναλύουν όλα τα δεδομένα της ΜΕΘ σε πραγματικό χρόνο τους κάνει ιδανικούς και

ανώτερους από τους ανθρώπους. Βρίσκουν άμεση εφαρμογή για επείγουσες
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καταστάσεις όπως π.χ πρώιμη αναγνώριση αιμοδυναμικής αστάθειας του ασθενούς

(διαταραχές στην αρτηριακή πίεση), αναγνώριση παρενεργειών (υπερδοσολογία

φαρμάκων) και γενικά την επιτήρηση όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι θεραπείας έξω

από τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες (Evans, R.S.; Pestotnik, S.T.; Burke,

J.P. κ.α, 2003).

2.3.1.4  ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η συγκράτηση του υψηλού κόστους λειτουργίας των ΜΕΘ, εκτός των παραμέτρων

που αφορούν σε εσωτερικές διαδικασίες όπως μείωση του αριθμού των επαναλήψεων

στην εφαρμογή των παρεμβάσεων (πρέπει να κάνουμε το σωστό από την πρώτη

φορά), βελτίωση της συνεργασίας τόσο εντός της μονάδας όσο και με τα υπόλοιπα

τμήματα του νοσοκομείου και μείωση του φόρτου εργασίας (μέσα από τη μείωση της

εφαρμογής περιττών διαδικασιών, κυρίως διαγνωστικών και θεραπευτικών), μπορεί

να επιτευχθεί και με πολιτικές που δεν αφορούν άμεσα στις ΜΕΘ.

Η εφαρμογή της τηλε-ιατρικής μπορεί να αποδειχθεί επιβοηθητική στις

περιπτώσεις μικρών νοσοκομείων, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ελληνικά

επαρχιακά νοσοκομεία, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν την οικονομική

επιβάρυνση της ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Στις

περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή της τηλε-ιατρικής μπορεί να είναι αποτελεσματική,

αφού αποφεύγονται οι χρονοβόρες και υψηλού κόστους διακομιδές των ασθενών.

2.3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          ΣΤΗ ΜΕΘ

Δυστυχώς, υπάρχουν σήμερα αρκετοί περιορισμοί στην ευρεία χρήση της

πληροφορικής για την βελτίωση της αποδοτικότητας της ΜΕΘ. Επιγραμματικά αυτoί

περιλαμβάνουν: την έλλειψη φιλικών προς τον χρήστη εμπορικά διαθέσιμων

συστημάτων, το υψηλό κόστος για αυτά που ήδη υπάρχουν, την έλλειψη σταθερών

τρόπων αλληλεπίδρασης των συστημάτων που οδηγεί επίσης σε υψηλό κόστος και

τέλος την αντίσταση υιοθέτησης της από τους ιατρούς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να

κατατάξουμε τους παράγοντες αυτούς σε δυό μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που

αφορούν την οργάνωση της ΜΕΘ και την γενικότερη κουλτούρα που επικρατεί σε
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ό,τι αφορά την λειτουργία της και στους καθαρά τεχνικούς παράγοντες που

αναφέρονται  στην υλοποίηση και την λειτουργία των κλινικών συστημάτων.

2.3.2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η καθιέρωση ενός συγκεκριμμένου κλινικού συστήματος σε μια ΜΕΘ αλλάζει

προφανώς το πρότυπο περίθαλψης. Αλλάζει πράγματα που αφορούν όχι μόνο στις

τεχνολογικές πτυχές του τμήματος, αλλά και τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Οι αλλαγές αυτές ξεκινούν από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του νοσοκομείου και

φτάνουν έως το άμεσα εμπλεκόμενο ιατρικό-και όχι μόνον- προσωπικό, το οποίο και

ουσιαστικά θα είναι ο κύριος αποδέκτης της αλλαγής αυτής.

Αναλυτικότερα, ο σαφής προσδιορισμός των ρόλων και των ευθυνών καθώς και η

λεπτομερής αποσαφήνιση των διαδικασιών λειτουργίας των τμημάτων ενός

νοσοκομείου, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να απασχολήσουν τις

διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Θα πρέπει να ανατεθούν νέοι ρόλοι στο

προσωπικό, να υπάρξει πληρέστερη στελέχωση του τμήματος, συνεχής εκπαίδευση,

αλλά και μια γενικότερη ευθυγράμμιση με τις καθιερωμένες πολιτικές περίθαλψης.

Το βασικότερο όμως όλων, είναι η αποδοχή και η συμμετοχή του ιατρικού

προσωπικού στην υιοθέτηση ενός νέου κλινικού συστήματος. Οι Chaffey και Woods

(2005) επισήμαναν πως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε συνεχή εκπαίδευση αλλά και

ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στην αντιμετώπιση περιστατικών, οπότε

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι αναπόφευκτη η αρνητική αντίδραση και η

εχθρική στάση απέναντι στην νέα τεχνολογία.

2.3.2.2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Το κομμάτι της υλοποίησης ενός κλινικού συστήματος είναι εξίσου σημαντικό με τις

οργανωσιακές παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω και θα λέγαμε πως τις

περισσότερες φορές αποτελεί τον λόγο για την αποδοχή ή μη από το ιατρικό

προσωπικό. Η ευθυγράμμιση με τις πραγματικές απαιτήσεις του χρήστη που θα

πρέπει να είναι το κύριο μέλημα των αναλυτών των συστημάτων πολλές φορές δεν

υπάρχει, ενώ η έλλειψη διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα θέτει την χρήση των

κλινικών συστημάτων υπο αμφισβήτηση.
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Επιπρόσθετα, υπάρχει η πιθανότητα ανακρίβειας δεδομένων στα κλινικά

συστήματα πράγμα που αποτελεί ένα πρόβλημα που δεν έχει λάβει την δέουσα

προσοχή. Αναλυτές  έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν την ακρίβεια των διάφορων

εμπορικών και μη εμπορικών βάσεων δεδομένων για τη μέτρηση συγκεκριμένων

στοιχείων όπως τα φάρμακα των ασθενών (Wagner, M.M.; Hogan, W.R., 1996), τις

διαγνώσεις (Jollis, J.G.; Ancukiewicz, M.; DeLong, E.R.,;Pryor, D.B.; Muhlbaier,

L.H.; Mark, D.B., 1993), και τις φυσιολογικές παραμέτρους (Hammond, J.; Johnson,

H.M.; Varas, R.; Ward, C.G., 1991). Σε μερικές από τις σοβαρότερες περιπτώσεις,

αναφέρθηκε ότι δόσεις φαρμάκων δίδονται λανθασμένα γιατί π.χ το λογισμικό  που

μετατρέπει το βάρος των ασθενών από χιλιόγραμμα σε λίβρες παρουσιάζει

εσφαλμένους υπολογισμούς (Miranda, D.R., 1999).

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως ακόμα και αν ξεπεραστούν ζητήματα

που αφορούν την γενικότερη οργάνωση και διοικητική λειτουργία ενός νοσηλευτικού

ιδρύματος, θέματα υλοποίησης και ζητήματα τεχνολογικής και λειτουργικής φύσεως

καθιστούν αμφιλεγόμενη την αξιοπιστία και χρήση των κλινικών πληροφοριακών

συστημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Το Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα της Μ.Ε.Θ του

Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και η ενσωμάτωση

των τεχνολογιών πληροφορικής στις νοσοκομειακές μονάδες για την υποστήριξη της

καθημερινής καταγραφής και τεκμηρίωσης της νοσηλευτικής πράξης, έχει

προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε ό,τι αφορά την ικανότητα των σημερινών

νοσοκομείων να διαχειριστούν ικανοποιητικά αυτή την τεχνολογία. Είναι δυσάρεστο

το γεγονός, πως τεράστια ποσά και ατελείωτες ώρες εργασίας έχουν δαπανηθεί για

την κατασκευή κλινικών συστημάτων των οποίων η αποδοχή εκ μέρους των τελικών

χρηστών δεν ήταν η αναμενόμενη. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του

Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει την μονάδα μελέτης

της παρούσας έρευνας, δυστυχώς δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα.

    Σκοπός του κεφαλαίου, είναι να γίνει αναλυτική περιγραφή του κλινικού

συστήματος που λειτουργεί στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Για το λόγο αυτό,

κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί αναλυτικά η χρονολογική διαδοχή των

ενεργειών που έγιναν από την συγκεκριμένη Μ.Ε.Θ προκειμένου να αποκτηθεί το

λογισμικό για την ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών. Περιγράφονται οι λόγοι που

ώθησαν τη Διεύθυνση της Μ.Ε.Θ αλλά και τη Διοίκηση του Ιπποκρατείου στην

ενσωμάτωση της νέας αυτής τεχνολογίας, όπως επίσης και τα πλαίσια μέσα στα

οποία πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση και την τελική της

χρήση. Εξίσου απαραίτητη όμως, είναι και η τεχνική προσέγγιση του λογισμικού

αυτού και η περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών που αυτό

παρέχει.

Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής: Αρχικά, παρατίθεται το ιστορικό απόκτησης

της εφαρμογής που χρησιμοποιεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής περιγραφή του

λογισμικού  και η απόπειρα μιας σχετικής εξομοίωσης της χρήσης του από το ιατρικό

δυναμικό της Μ.Ε.Θ.
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3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στα τέλη του 1997  έγινε πλέον αισθητή η ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών στην

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι

ιατροί της μονάδας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η καταγραφή των στοιχείων των

ασθενών έπρεπε να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση και έτσι ξεκίνησαν οι

προσπάθειες προμήθειας ενός προγράμματος καταχώρησης τους.

Η καταχώρηση των στοιχείων έπρεπε να γίνεται με έναν εναλλακτικό τρόπο ο

οποίος θα περιόριζε αισθητά τις χωρικές αλλά και χρονικές παραμέτρους που

διαχρονικά έπλητταν την διαχείριση των ασθενών. Οι φάκελοι των ασθενών ήταν και

είναι ογκωδέστατοι. Χρειάζονται ειδικό χώρο αποθήκευσης, πράγμα που δεν μπορεί

να γίνει μέσα στην ΜΕΘ  καθ’ότι μπορούσαν να αποθηκευτούν μόνο οι φάκελοι των

ασθενών του τελευταίου χρόνου. Αυτό σήμαινε ότι οι φάκελοι έπρεπε να

μεταφερθούν στο αρχείο του Νοσοκομείου –εντός ή εκτός κτιρίου- και ότι η

ανεύρεσή τους θα απαιτούσε κόπο και χρόνο.Τα εμπεριεχόμενα στοιχεία των

φακέλων, χρειάζονταν για 4 κυρίως λόγους.  Αυτοί αφορούσαν :

Α) Την εύρεση στοιχείων του ιστορικού και της νοσηλείας του ασθενούς στην

περίπτωση που αυτός επανεισαχθεί στο νοσοκομείο ή στην μονάδα

Β) Την περίπτωση που υπάρξει εισαγγελική εντολή γιά την διερεύνηση της

κατάστασης του ασθενούς (θάνατος, μόνιμη αναπηρία, τροχαίο ατύχημα κ.α)

Γ) Την ανεύρεση πληροφοριών που αφορούν τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς

Δ) Επιστημονικούς λόγους (στατιστικά, συλλογή στοιχείων γιά επιστημονικές

ανακοινώσεις  κ.α)

Γιά τους παραπάνω λόγους ξεκίνησαν οι επαφές με την διοίκηση του

Νοσοκομείου. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ιατρών και διοίκησης

είχαν ως βασικό θέμα τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν ώστε  η Μ.Ε.Θ να

προμηθευτεί και να υιοθετήσει ένα ευέλικτο πρόγραμμα καταγραφής των στοιχείων

των ασθενών, το οποίο φυσικά να ικανοποιεί σε μέγιστο βαθμό τις γενικότερες

απαιτήσεις μιάς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Ωστόσο, η τύχη του αιτήματός δεν ήταν καλή. Εκείνο τον καιρό –σε ό,τι αφορούσε

τα Νοσοκομεία τουλάχιστον- υπήρχε αφ’ενός μεγάλη δυσπιστία γιά το χρήσιμο του

είδους, αλλά και αφ’ετέρου υπήρχε και άρνηση διάθεσης χρηματικού ποσού που ήταν

γιά τα οικονομικά του ιδρύματος απαγορευτικό. Παρ’όλες τις προαναφερθείσες

δυσκολίες, μια πρόχειρη λύση δόθηκε από έναν ιατρό ο οποίος ημιεπαγγελματικά
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ησχολείτο με κατασκευή λογισμικού και εφαρμογών γιά ιατρεία και κλινικές. Έτσι,

έγινε η δωρεά στην μονάδα και υπήρξε η σκέψη να αξιοποιηθεί έστω και σε

πειραματική βάση το λογισιμικό αυτό.

Η εφαρμογή αυτή λοιπόν χρησιμοποιήθηκε στην Μ.Ε.Θ τον Φεβρουάριο του 1998

και ήταν η πρώτη προσπάθεια για ηλεκτρονική καταχώρηση ασθενών. Έδινε την

δυνατότητα καταγραφής προσωπικών στοιχείων των ασθενών όπως όνομα και

ηλικία, δημογραφικών δεδομένων, αλλά και μέσω εισαγωγής κατάλληλων

παραμέτρων, μπορούσε να καταχωρεί την διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς

και να παρέχει στοιχεία εξιτηρίου. Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε γιά μία διετία, οι

δυνατότητές του ήταν περιορισμένες και ο ενθουσιασμός των νέων συναδέλφων

μεγαλύτερος.

Με αυτήν την λογική –του ενθουσιασμού- άρχισε απο τους συνεργάτες έρευνα

αγοράς γιά την προμήθεια ενός πιό ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μιάς

και οι απαιτήσεις που αφορούσαν τους επιστημονικούς λόγους είχαν αυξηθεί. Ήταν

επιθυμητή η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων, η μορφοποίηση των θεραπευτικών

αποτελεσμάτων, η παρουσίαση των καινούργιων επεμβατικών μεθόδων πάνω σε

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, καθώς και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και

τέλος η συλλογή περισσότερων στοιχείων που αφορούσαν τους ασθενείς .

Το χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τα νοσηλευτικά ιδρύματα και αποτελεί

τροχοπέδη για την αναβάθμιση και την αποδοτικότερη λειτουργία τους δυστυχώς,

συνέχιζε να παίζει καθοριστικό ρόλο. Αναφερόμαστε φυσικά στον οικονομικό

παράγοντα ο οποίος οδήγησε εν τέλει την διεύθυνση της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου να

έρθει σε επαφή με άλλες μονάδες Εντατικής Θεραπείας της Θεσσαλονίκης καθώς

το οικονομικό πρόβλημα της προμήθειας ενός εξειδικευμένου προγράμματος

συνέχιζε να υφίσταται. Το ζητούμενο των διαπραγματεύσεων που επρόκειτο να

πραγματοποιηθούν ήταν η παραχώρηση ενός προγράμματος  από μια μονάδα που ήδη

χρησιμοποιούσε αυτήν την εφαρμογή, στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου.

Η λύση έπειτα από εκτενείς αναζητήσεις δόθηκε από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το

ΑΧΕΠΑ είναι ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), μια ιδιότητα η οποία βοηθούσε την πειραματική

χρήση ιατρικών εφαρμογών και την ευθυγράμμιση των εφαρμογών αυτών με τις

απαιτήσεις της μονάδας. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί

είναι πως το λογισμικό κατασκευάστηκε με γνώμονα τις εξειδικευμένες απαιτήσεις

της μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο
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συγκεκριμένες πληροφορίες και  εξειδικευμένα ιατρικά στοιχεία που έβρισκαν

απόλυτη εφαρμογή στα περιστατικά που αντιμετώπιζε καθημερινά η συγκεκριμένη

μονάδα και κατ’επέκταση στη γενικότερη λειτουργία της. Έπειτα από τις σχετικές

διαπραγματεύσεις μεταξύ των διευθύνσεων των Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου και του

ΑΧΕΠΑ,οι  ιατροί της ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ παραχώρησαν το πρόγραμμά τους το οποίο

πληρούσε εν μέρει τις ανάγκες της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου, λειτουργώντας κατά

γενικήν ομολογία σε ικανοποιητικό βαθμό.

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται έως και σήμερα και ονομάζεται ICU

DATABASE 4.5. Παρουσιάστηκε στους ιατρούς της μονάδας του Ιπποκρατείου για

πρώτη φορά στις αρχές του 1999 και έκτοτε ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταγραφή των

στοιχείων των ασθενών. Η προμήθεια του συγκεκριμένου προγράμματος, βρήκε

σύμφωνη τη Διοίκηση και την Ιατρική Υπηρεσία για δύο πολύ σημαντικούς λόγους.

Αφ’ενός γιατί η χρήση αυτών των νέων – γιά την εποχή τους – τεχνολογιών δεν

έβλαπταν οικονομικά ή με άλλους τρόπους ( ηθικούς, νομικούς) το Νοσοκομείο μιας

και ουσιαστικά η παραχώρηση της εφαρμογής έγινε δίχως οικονομικές απολαβές εκ

μέρους του ΑΧΕΠΑ και αφετέρου η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής επαφίετο

στην διακριτική ευχέρια της Διεύθυνσης του κάθε τμήματος κάτι που σήμαινε πως

ήταν προαιρετική η χρήση της.
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3.3 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ICU DATABASE 4.5

Εικόνα 3.1 – Λογότυπο λογισμικού

Το ICU DATABASE 4.5 είναι μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε το 1993 από ομάδα

επιστημόνων του τμήματος πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης με σκοπό την εφαρμογή του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Επίσης,

χρησιμοποιείται για παραπάνω από  μια δεκαετία ( πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές

του 1999) από τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου μετά από την παραχώρησή

του από τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ. Είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής

καταχώρησης των ασθενών και εξαγωγής αναφορών σχετικά με την τρέχουσα

κατάστασή τους. Σύμφωνα με το ιατρικό δυναμικό που χρησιμοποιεί το λογισμικό

αυτό, όλη η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων του ασθενούς γίνεται στην

καρτέλα Patients (Εικόνα 3.2) και για τον λόγο αυτό θα επικεντρωθούμε στα

συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούν οι χρήστες του προγράμματος ώστε να

εμβαθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην διαδικασία καταχώρησης που

λαμβάνει χώρα στην Μ.Ε.Θ.

Εικόνα 3.2 – Καρτέλα Patients του Αρχικού Μενού
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Έτσι λοιπόν, επιλέγοντας τα κλινικά δεδομένα ασθενούς (Patient Clinical Data)

εμφανίζεται η λίστα με όλους τους καταχωρημένους ασθενείς καθώς και οι ενέργειες

που μπορούν να πραγματοποιηθούν πάνω στην λίστα αυτή ( εισαγωγή ασθενούς,

επεξεργασία των στοιχείων του, διαγραφή, εκτύπωση λίστας) (Εικόνα 3.3)

Εικόνα 3.3 – Κλινικά δεδομένα ασθενούς

Επιλέγοντας μια εγγραφή από αυτή τη λίστα , οδηγούμαστε στον ιατρικό φάκελο του

επιλεγμένου ασθενούς. Η πρώτη καρτέλα του φακέλου αυτού αφορά προσωπικά και

δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς καθώς και ασφαλιστικό φορέα, ημερομηνία και

ώρα εισαγωγής στην Μ.Ε.Θ, υπεύθυνο ιατρό, αιτία εισαγωγής στην Μ.Ε.Θ αλλά και

από πού διακομίστηκε (π.χ εξωτερικά ιατρεία, άλλο Νοσοκομείο). Είναι μια γενική

καρτέλα που αποτελεί ουσιαστικά την ταυτότητα της συγκεκριμένης εγγραφής

(Εικόνα 3.4). Ωστόσο τα πιο εξειδικευμένα ιατρικά στοιχεία του ασθενούς

καταχωρούνται στις επόμενες καρτέλες.

     Η Page 2 καρτέλα, περιγράφει την σταθερότητα της κατάστασης του ασθενούς

βασιζόμενη σε δυο βασικά για την ζωή συστήματα. Το αιμοδυναμικό και το

αναπνευστικό. Η σταθερότητα της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς

χαρακτηρίζεται από την χορήγηση ή όχι ινοτρόπων φαρμάκων (επιλογή ή όχι της

παραμέτρου Inotrope) ενώ η αστάθεια του αναπνευστικού επισημαίνεται από την
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επιλογή Ventilation (Εικόνα 3.5). Επίσης, εμφανίζονται πρόσθετα στοιχεία όπως ο

αριθμός των ημερών που ο ασθενής βρίσκονταν στον αναπνευστήρα, διάρκεια

παραμονής στην Μ.Ε.Θ καθώς και το τμήμα ή το νοσοκομείο στο οποίο θα

διακομισθεί το περιστατικό μετά την παραμονή του στην μονάδα.

Εικόνα 3.4 – Page 1 καρτέλα του ιατρικού φακέλου του επιλεγόμενου ασθενούς

Εικόνα 3.5 - Page 2 καρτέλα του ιατρικού φακέλου του επιλεγόμενου ασθενούς
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Οι επόμενες στην σειρά καρτέλες (Page 3 και APACHE) αναφέρονται στα σκορ

βαρύτητας της κατάστασης του ασθενούς APACHE II,III  και SAPS (Εικόνα 3.6 και

3.7).

Εικόνα 3.6 - Page 3 καρτέλα του ιατρικού φακέλου του επιλεγόμενου ασθενούς

Πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα APACHE (Εικόνα 3.7) γίνεται υπολογισμός του

APACHE σκορ κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων παραμέτρων. Στην συνέχεια

ανάλογα με τις τιμές που δόθηκαν εξάγεται το εκάστοτε αποτέλεσμα που αφορά την

πιθανότητα θανάτου του ασθενή. Οι ιατροί της Μ.Ε.Θ μπορούν με συνδυασμό τιμών
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Εικόνα 3.7 – Καρτέλα APACHE του ιατρικού φακέλου του επιλεγόμενου

ασθενούς

εξειδικευμένων στοιχείων να οριοθετήσουν την βαρύτητα της παθολογικής

κατάστασης του ασθενή. Για παράδειγμα οι παράμετροι BUN , Creatinine και Κ

καθορίζουν την κατάσταση των νεφρών, η τιμή του σακχάρου (Glucose) δείχνει

ενδεχόμενο σακχαρώδη διαβήτη, ενώ ο συνδυασμός των τιμών των πεδίων FiO2,

PaO2, PaCo2, HCO3 και pH επισημαίνει αναπνευστικές ή μεταβολικές

δυσλειτουργίες.

Τέλος η καρτέλα Dx and Compli αφορά τη διάγνωση και τις επιπλοκές, κατά τη

διάρκεια όμως της νοσηλείας του ασθενή στην Μ.Ε.Θ (Εικόνα 3.8). Ο χρήστης

επιλέγει από μια τεράστια λίστα διαγνώσεων και επιπλοκών αυτές που αφορούν το

συγκεκριμένο περιστατικό και τις καταχωρεί. Αναφέρθηκε πως και στην πρώτη

καρτέλα ο ιατρός καταχωρεί τον λόγο της εισαγωγής στην Μ.Ε.Θ (Εικόνα 3.4 πεδίο

Reason for Admission), ωστόσο η καρτέλα αυτή βοηθά στην καταγραφή επιπλοκών

που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την παραμονή του ασθενούς στην Μ.Ε.Θ.
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Εικόνα 3.8 – Kαρτέλα Dx and Complications του ιατρικού φακέλου του

επιλεγόμενου ασθενούς

Για παράδειγμα, έστω πως ένας ασθενής εισάγεται με πρώτη διάγνωση «κωματώδης

κατάσταση». Η κατάσταση αυτή ελέγχεται κατά την διάρκεια νοσηλείας και μπορεί

να οφείλεται σε:

Α) Εγκεφαλική αιμορραγία

Β) Λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος (μηνιγγίτιδα)

Γ) Εξωγενή δηλητηρίαση από ουσία που επηρρεάζει τον εγκέφαλο

Δ) Υπεργλυκαιμικό / Ηπατικό κώμα

Οι καρτέλες Procedures, Micro, Consults, Readm δεν χρησιμοποιούνται από τους

ιατρούς της Μ.Ε.Θ. Σύμφωνα με λεγόμενά τους, το περιεχόμενο των καρτελών αυτών

είναι περιττό και δεν προσφέρει κάποια συγκεκριμένη λειτουργική ευκολία. Ωστόσο

ενδεικτικά, γίνεται η παράθεση εικόνων που αφορούν τις παραπάνω καρτέλες για να

υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα της εφαρμογής (Procedures Εικόνα 3.9, Consults

Εικόνα 3.10).
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Εικόνα 3.9 - Kαρτέλα Procedures του ιατρικού φακέλου του επιλεγόμενου

ασθενούς

Εικόνα 3.10 - Kαρτέλα Consults του ιατρικού φακέλου του επιλεγόμενου

ασθενούς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχεδιασμός έρευνας

Η κεντρική ιδέα της έρευνας είναι να γίνουν αντιληπτοί οι κρίσιμοι εκείνοι

παράγοντες που επηρεάζουν αποφασιστικά την καθιέρωση ενός κλινικού

πληροφοριακού συστήματος, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη αποδοχή

του από τους χρήστες-ιατρούς. Σκοπός μας είναι η εκτίμηση εκείνων των

χαρακτηριστικών που λειτουργούν ανασταλτικά στην επιτυχή υιοθέτηση κλινικών

συστημάτων στον χώρο ενός νοσοκομείου και η παραγωγή γενικότερης γνώσης πάνω

στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Μια μελέτη περίπτωσης επομένως, είναι

ιδιαιτέρως κατάλληλη δεδομένου ότι μπορεί να εξυπηρετήσει στη δημιουργία

εφαρμόσιμης θεωρίας μέσα απο τη μελέτη μιας συγκεκριμένης μονάδας μελέτης που

στην περίπτωσή μας είναι η Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Επιπλέον, το γεγονός πως η

μελέτη περίπτωσης πραγματοποιείται κατά την διάρκεια ενός εκτεταμένου χρονικού

διαστήματος, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αναπτύξει πιο στενές αλλά και

ανεπίσημες σχέσεις με τα άτομα τα οποία παρατηρεί κατά την έρευνα, αλλά και να

διακρίνει την πρόοδο της συμπεριφοράς όπως αυτή συμβαίνει, κρατώντας

κατάλληλες σημειώσεις σχετικά με κάποια αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά.

Τα ερευνητικά ερωτήματα από τα οποία εκπορεύεται αυτή η έρευνα και θα μας

οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και των νόμων

αλληλεπίδρασης που διέπουν την δυναμική φύση των Κλινικών Πληροφοριακών

Συστημάτων, είναι:

 Πώς διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή ενός κλινικού συστήματος από τις

ενέργειες των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτήν ;

 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 ;
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Σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία (Yin, 1989; Eisenhartd, 1989), η

γενική πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία θεωρίας μέσω μιας

έρευνας μελέτης περίπτωσης, συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.1 Διαδικασία δημιουργίας θεωρίας μέσω μελέτης περίπτωσης

I) Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτήσεων

II) Επιλογή μελέτης περίπτωσης (Case Study)

 Λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είναι ιδιάζουσας

σημασίας

 Προσδιορισμός μονάδας μελέτης

ΙΙΙ) Σχεδιασμός

 Προσδιορισμός συμμετεχόντων στη διαδικασία

 Προσδιορισμός της πληροφορίας που χρειάζεται και από ποιόν θα ληφθεί

(Πηγές πληροφορίας)

 Δημιουργία λίστας συμμετεχόντων για συνέντευξη (ανάλογα με ειδικότητα,

βαθμίδα, βαθμό χρήσης του λογισμικού κλπ)

Σχεδιασμός συνεντεύξεων μέσω ερωτηματολογίου

 Επιλογή τύπου συλλογής δεδομένων. Συνέντευξη (δομημένη,ημι-

δομημένη,αδόμητη)  μέσω ερωτηματολογίου (ανοιχτού/κλειστού τύπου)

 Ανάπτυξη κανόνων / πρωτοκόλλων που θα διέπουν τις συνεντεύξεις όπως η

διάρκεια κάθε συνέντευξης, ο τρόπος που θα ξεκινήσει η συνέντευξη, ο

τρόπος που θα ακολουθηθεί για την καταγραφή της συνέντευξης

(μαγνητοφώνηση, σημειώσεις ), πως θα καταλήξει η συνέντευξη κ.α.

 Σχεδιασμός πρότυπου οδηγού συνέντευξης/ερωτηματολογίου με λίστα

ερωτήσεων και ενδεχόμενη κατηγοριοποίηση ερωτήσεων ανάλογα με τον

εκάστοτε συνεντευξιαζόμενο

ΙV) Συλλογή δεδομένων

 Συλλογή σχετικών κειμένων

 Συνέντευξη ιατρών που έχουν επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων

(βήμα 1 σχεδιασμού)

V) Ανάλυση δεδομένων

 Ανασκόπηση συναφών κειμένων

 Ανασκόπηση δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις.
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VI) Παράθεση ευρημάτων

 Διαμόρφωση αποτελεσμάτων έρευνας

 Συσχετισμός με υπάρχουσα βιβλιογραφία

 Παρουσίαση επιστημονικών ευρημάτων

Έτσι λοιπόν, η χρήση της μεθόδου case study προβλέπει τη διατύπωση αρχικών

ερευνητικών ερωτήσεων (research questions), οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για

τη μελέτη περίπτωσης που θα μας απασχολήσει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να

δημιουργηθούν οι μέθοδοι και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων για τη διερεύνηση

και απάντηση των τεθέντων ερωτημάτων. Μετά τη συλλογή συναφών κειμένων και

την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, ακολουθεί η ανασκόπηση των δεδομένων

που προέκυψαν από την φάση της συλλογής. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να

δημιουργηθούν οι ερευνητικές προτάσεις (research propositions) προκειμένου να

αποκομίσουμε πολύτιμα συμπεράσματα τόσο για εμάς όσο και για την ίδια τη Μ.Ε.Θ

και την επιστημονική κοινότητα γενικότερα.

    Το ιστορικό και η περιγραφή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης που αφορά

το λογισμικό που χρησιμοποιείται την τελευταία δεκαετία στην Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, είναι βασισμένα σε

απαντήσεις που δόθηκαν από το ιατρικό προσωπικό κατά την διάρκεια ημι-

δομημένων συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσα στη

Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου και εστιάστηκαν στους κατ’εξοχήν χρήστες της εφαρμογής.

Αναπτύχθηκε ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγιο το οποίο αποτέλεσε τον οδηγό των

συνεντεύξεων. Ένα σύνολο 10 συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 3

εβδομάδων, με μέσο χρόνο συνέντευξης 45 λεπτών, ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο

υπήρξε και προσωπική παρατήρηση της  χρήσης του λογισμικού κατά την διάρκεια

λειτουργίας του από τους ιδίους τους ιατρούς.

    Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που περιελάμβανε συναφή με

την μελέτη περίπτωσης έγγραφα, προσωπικές σημειώσεις από τις συνεντεύξεις και

γενικά χρονολογικά και ιστορικά δεδομένα. Το ζητούμενο της έρευνας είναι η

διεξοδικότερη μελέτη των παραγόντων και των χαρακτηριστικών εκείνων που

λειτουργούν ανασταλτικά στην επιτυχή εφαρμογή συστημάτων και εφαρμογών

πληροφορικής στο κλινικό περιβάλλον ενός νοσοκομείου, χρησιμοποιώντας την

Μ.Ε.Θ του Ιπποκράτειου ως μονάδα μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας

5.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά, πολυάριθμοι ερευνητές έχουν εστιάσει

το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στον προσδιορισμό των κρίσιμων εκείνων

παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχία χρήσης νέων τεχνολογιών σε έναν

οργανισμό, ή μπορούν να προβλέψουν τον βαθμό αποδοχής τους από τους χρήστες.

To Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model - ΤΑΜ)

αναπτύχθηκε από τον Davis και την ομάδα του προκειμένου να εξηγήσει και να

προβλέψει την αποδοχή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και αποτελεί ένα

επεξηγηματικό μοντέλο που έχει επηρρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις θεωρίες που

αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά (Venkatesh, Morris, Davis, 2003) (Εικόνα

5.1). Οι βασικές διαστάσεις (dimensions) που συνθέτουν το μοντέλο ΤΑΜ , είναι η

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease Οf Use- PEΟU) και η

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness- PU) μιας συγκεκριμένης

τεχνολογίας που πρόκειται να εφαρμοστεί. Δύο ακόμη βασικές διαστάσεις που

συνιστούν το μοντέλο TAM είναι: η στάση απένταντι στη χρήση της νέας

τεχνολογίας (Attitude Towards Use) και η συμπεριφορική πρόθεση σε ό,τι αφορά τη

χρήση (Behavioural Intention to Use) (Lederer κ.α., 2000). Η στάση απέναντι στη

χρήση, είναι η προσωπική αξιολόγηση του κάθε χρήστη όσον αφορά την τοποθέτηση

μιας συγκεκριμένης εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων, ενώ σύμφωνα με τους

Ajzen και Fishbein (1980), η συμπεριφορική πρόθεση αποτελεί μια ποσοτική

εκτίμηση της χρήσης του συστήματος από τους χρήστες. Τέλος, η πραγματική χρήση

(Actual Use) του συστήματος αποτελεί μια εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου. Η

εκτίμησή της πραγματοποιείται κυρίως με τη μέτρηση της χρονικής διάρκειας ή της

συχνότητας χρήσης της νέας τεχνολογίας. Γενικότερα, το ΤΑΜ υιοθετεί τις αιτιακές

σχέσεις της θεωρίας της δικαιολογημένης δράσης (Theory of Reasoned Action)

προκειμένου να εξηγήσει τις συμπεριφορές αποδοχής ή απόρριψης μιας  Τεxνολογίας

που εκδηλώνουν οι τελικοί της χρήστες. Μελέτη των Dillon και Morris (1996), έδειξε
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πως μια συμπεριφορά καθορίζεται από την πρόθεση που έχει κάποιος να εκδηλώσει

τη συμπεριφορά αυτή. Με άλλα λόγια, πρόθεση συμπεριφοράς και πραγματική

συμπεριφορά συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει

αποδείξει την ισχύ του συγκεκριμένου μοντέλου, το οποίο είναι πια ευρέως αποδεκτό

(Legris κ.α, 2003).

Εικόνα 5.1 – Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (ΤΑΜ)

Από το παραπάνω σχήμα και λαμβάνοντας υπόψιν τη φορά των ακμών που συνδέουν

τους κόμβους του διαγράμματος, παρατηρούμε πως η συμπεριφορά χρήσης απέναντι

στη νέα τεχνολογία (Attitude towards using ), είναι συνάρτηση τόσο της

αντιλαμβανομένης ευκολίας χρήσης (Perceived easy of use), όσο και της

χρησιμότητας του πληροφοριακού συστήματος (Perceived usefulness). Από την

πλευρά της, η ευκολία χρήσης καθορίζει άμεσα τη χρησιμότητα. Επίσης, τα

χαρακτηριστικά σχεδιασμού του συστήματος (System design features) επηρρεάζουν

έμμεσα τη συμπεριφορά χρήσης και την πραγματική χρήση του συστήματος (Actual

system use), μέσω της άμεσης όμως συνάρτησής τους με την χρησιμότητα και την

ευκολία χρήσης της εφαρμογής. Στα πλαίσια της έρευνας μας, θα χρησιμοποιήσουμε

το μοντέλο TAM σαν οδηγό, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν

την εφαρμογή και αποδοχή του ICU DATABASE 4.5 στο κλινικό περιβάλλον της

Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου.

5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM DESIGN FEATURES)

Με τον όρο χαρακτηριστικά συστήματος, αναφερόμαστε όχι μόνον στα τεχνικά

χαρακτηριστικά της εφαρμογής (τα οποία αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2.3 – Το

Λογισμικό ICU DATABASE 4.5), αλλά και στο τεχνολογικό υπόβαθρο του

οργανισμού στον οποίον θα λειτουργήσει η εφαρμογή. Σύμφωνα με πολυάριθμες
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μελέτες που έχουν εκπονηθεί (Jones, 1991; Robey, 1984; Robey και Rodriguez

Diaz,1989; Swanson, 1988), η απόδοση και η επιτυχής χρήση μιας εφαρμογής

συνδέεται άρρηκτα με την υπάρχουσα υποδομή του περιβάλλοντος εγκατάστασης.

Μιάς και έχει ήδη γίνει αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, σε

αυτήν την ενότητα, θα επικεντρωθούμε στον βαθμό ετοιμότητας υποδομής της Μ.Ε.Θ

του Ιπποκρατείου για την υιοθέτηση του νέου κλινικού συστήματος.

    Η εφαρμογή ICU DATABASE δημιουργήθηκε από ομάδα επιστημόνων του

τμήματος πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)

βάσει των αναγκών της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ. Το τμήμα αυτό του Α.Π.Θ συνεργάζεται

με το ΑΧΕΠΑ και παρέχει συχνά λύσεις πληροφορικής στα διάφορα τμήματα του

Νοσοκομείου. Το τεχνολογικό υπόβαθρο της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ σε υλικό και

λογισμικό ήταν ικανοποιητικό ώστε να μπορέσει να στηρίξει τη νέα εφαρμογή.

Υπήρχε τμήμα τεχνικής υποστήριξης, εσωτερική διασύνδεση μέσω δικτύου των

υπολογιστών της Μ.Ε.Θ με απομακρυσμένους Η/Υ άλλων τμημάτων καθώς και

σύγχρονο τεχνολογικό υλικό. Το γεγονός όμως πως η νέα εφαρμογή μπόρεσε να τεθεί

άμεσα και επιτυχώς σε λειτουργία στη Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ δεν σήμαινε πως θα

είχαμε τα ίδια αποτελέσματα εφαρμογής της σε αντίστοιχη Μ.Ε.Θ άλλου

νοσοκομείου.

Η υποδομή της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου σε υλικό και λογισμικό ήταν σχεδόν

ανύπαρκτη όταν πρωτοτέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή και δυστυχώς παραμένει σε

παρόμοια κατάσταση έως σήμερα. Εξ’αρχής το τεχνολογικό υπόβαθρο για να

υποστηριχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα παρουσίαζε τεράστιο έλλειμα. Υπήρχε μόνον ο

υπολογιστής όπου το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε με δισκέτες το έτος 2000. Δεν

υπήρχε δυνατότητα διασύνδεσης μέσω εσωτερικού δικτύου του υπολογιστή που

βρίσκονταν εντός της Μ.Ε.Θ με  υπολογιστές άλλων τμημάτων αλλά και με το

διαδίκτυο. Δεν ήταν εφικτή η αναζήτηση  ψηφιακών πηγών των δεδομένων (π.χ

pubmed), ιστοσελίδων (ADA,ICU) ή πρωτοκόλλων από ιατρικές εταιρείες

(guidelines). Το τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομείου μπορεί να  βοηθήσει σε

επίπεδο μόνον βλάβης του υπολογιστή. Οι ιατροί της Μ.Ε.Θ υποστηρίζουν πως ήταν

η μοναδική αυτόνομη εφαρμογή εκείνη την εποχή. Ωστόσο μια ελπιδοφόρα είδηση

κατέφθασε μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβρη του

2003 έγινε στο Νοσοκομείο  σύνδεση με δίκτυο, στο πλαίσιο του προγράμματος

IASYS. Το πρόγραμμα αυτό είχε σκοπό να εφαρμοστεί σε πανελλαδική κλίμακα και

να αφορά όλες τις δυνατές λειτουργίες μέσα στα Νοσοκομεία (καταγραφή ασθενών,
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σύνδεση μεταξύ των κλινικών-φαρμακείου-εξωτερικών ιατρείων-επειγόντων κ.α).

Έγιναν οι σχετικές μελέτες και η τεχνική προετοιμασία αλλά επί της ουσίας το

πρόγραμμα IASYS δεν λειτούργησε ποτέ. Παρόλ’αυτά όμως κάτι θετικό προέκυψε

μιας και έκτοτε –μέσω του δικτύου που εγκαταστάθηκε- οι ιατροί της Μ.Ε.Θ έχουν

την δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη, υπάρχει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ωστόσο οι τεχνικοί του μπορούν να παρέμβουν μόνο σε

επισκευαστικά θέματα των υπολογιστών. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης στις

εσωτερικές λειτουργίες του λογισμικού  αλλά και πρόσθεσης επιπλεόν στοιχείων και

παραμέτρων στο πρόγραμμα. Επίπροσθέτως, το τμήμα αυτό λειτουργεί μόνον τα

πρωινά κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση μιας και

προβλήματα σε επίπεδο υλικού (επισκευαστικά) -τα οποία είναι σε θέση να

αντιμετωπίσουν οι τεχνικοί- μπορεί να παρουσιαστούν καθ’όλη την διάρκεια ενός

24ώρου χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα επίλυσής τους.

5.3 ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (PERCEIVED EASE OF

USE)

Όσον αφορά την κατ’ουσίαν λειτουργικότητα της εφαρμογής, η κατάσταση είναι

προβληματική. Η χρήση του προγράμματος, έχει προς καταγραφή πολύ περισσότερα

στοιχεία απ’οσα χρειάζονται στην πραγματικότητα οι ιατροί της ΜΕΘ του

Ιπποκρατείου αλλά και σημαντικά λειτουργικά σφάλματα, καθιστώντας την

εφαρμογή μη-φιλική προς τους χρήστες.

Οι κυριότερες δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι ιατροί που

χειρίζονται το ICU DATABASE 4.5  είναι:

Α. Γλώσσα:

Οι ονομασίες των διαθέσιμων εντολών του λογισμικού και η γραμμή μενού που

ενσωματώνεται σε αυτό, εμφανίζονται αποκλειστικά και μόνο στην Αγγλική

γλώσσα.. Παρ’ότι οι περισσότεροι ιατροί έχουν εξοικίωση με την αγγλική γλώσσα το

καλύτερο θα ήταν να είναι στα ελληνικά. Για τις βασικές νόσους η ορολογία που

χρησιμοποιείται είναι σχεδόν διεθνής. Υπάρχουν όμως ορισμένες παράμετροι ή

κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές που η ορολογία απαιτεί και ακρίβεια στη μετάφραση,

πράγμα το οποίο δυσκολεύει το χρήστη ή εμφανίζεται το φαινόμενο να
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παρουσιάζονται διαφορετικές ερμηνίες για  την ίδια λέξη. Για παράδειγμα ο όρος «

perfusion pressure» εννοιολογικά επιδέχεται ως  ορθές τις εξής ερμηνείες :  α) πίεση

διήθησης β) πίεση διάχυσης γ) πίεση αιμάτωσης. Ωστόσο, ο όρος αυτός έχει και

μονάδες μέτρησης κάτι που προκαλεί ασάφεια και δυσκολία διαχείρισης της

συγκεκριμένης παραμέτρου .

Β. Eσφαλμένες λειτουργίες:

Σημαντικό σφάλμα του λογισμικού είναι ο λανθασμένος υπολογισμός των σκόρ

APACHE  και SAPS που αποτελούν συστήματα εκτίμησης της βαρύτητας του

ασθενούς, αλλά και η αδικαιολόγητη απόκλιση των υπολογιζόμενων τιμών των σκορ

αυτών. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την εισαγωγή συγκεκριμένων παραμέτρων το

σύστημα υπολογίζει το ποσοστό θνησιμότητας του ασθενούς. Κατά την χρήση του

προγράμματος παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο: Ο ιατρός εισήγαγε στο πεδίο

θερμοκρασία το νούμερο 42 και άφησε όλα τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας κενά. Σε

πραγματικές συνθήκες νοσηλείας, αυτό σημαίνει πως ο ασθενής έχει 42 βαθμούς

κελσίου θερμοκρασία , μηδενική αιματική πίεση, κανέναν σφυγμό και επίπεδα

στοιχείων όπως κάλιο, νάτριο στο μηδέν. Φυσιολογικά θα περιμέναμε από την

εφαρμογή, αφενός να ειδοποιήσει το χρήστη πως η λίστα των παραμέτρων που

εισήγαγε είναι ελλιπής και αφετέρου σε περίπτωση που υπολόγιζε τις τιμές των

APACHE και SAPS να έδινε τεράστια πιθανότητα (αν όχι 100%) θανάτου. Ωστόσο,

τίποτα από τα παραπάνω δεν συνέβη. Το λογισμικό υπολόγισε πως το ποσοστό

θνησιμότητας με βάση το σύστημα APACHE είναι 3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

με βάση το σύστημα SAPS είναι 92%. Με άλλα λόγια , η εφαρμογή όχι μόνο δεν

προέτρεψε τον χρήστη να «δώσει» σωστή είσοδο παραμέτρων, αλλά υπήρξε και

τεράστια απόκλιση των υπολογιζομένων τιμών APACHE και SAPS (Το ένα σκορ

έδειχνε πως ο ασθενής δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, ενώ το άλλο έδειχνε πως είχε

ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης) .

5.4 ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (PERCEIVED USEFULNESS)

Το λογισμικό ICU DATABASE κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της

Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ. Η ομάδα πληροφορικής του Α.Π.Θ έκανε ανάλυση απαιτήσεων

των ιατρών της Μονάδας και δημιούργησε με γνώμονα την υφή των περιστατικών

που αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη Μονάδα το λογισμικό αυτό. Ωστόσο, οι απαιτήσεις
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της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου διαφέρουν αρκετά. Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έχει

γυναικολογικές κλινικές, κλινική μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων κ.α πράγμα

που σημαίνει ότι και η Μ.Ε.Θ νοσηλεύει αντίστοιχα περιστατικά. Το λογισμικό όμως

δεν περιλαμβάνει και στοιχεία που καλύπτουν τις ανάλογες παθολογικές εικόνες δηλ.

τις μεταμοσχεύσεις ή τα γυναικολογικά-μαιευτικά περιστατικά. Κάτι απολύτως

κατανοητό μιας και όπως αναφέρθηκε, το πρόγραμμα αυτό κατασκευάστηκε

αποκλειστικά για  τη μονάδα του ΑΧΕΠΑ και έτσι, τα στοιχεία που αφορούν τις

παραπάνω οντότητες δεν υφίστανται. Σίγουρα οι ιατροί ήξεραν σε γενικές γραμμές  τι

ήθελαν και χρειάζονταν από ένα τέτοιο λογισμικό , ωστόσο το πρόγραμμα το πήραν

έτοιμο. Άρα η εφαρμογή αυτή μπορεί να καλύπτει πλήρως το συγκεκριμμένο

Νοσοκομείο όμως δεν ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες καΙ τις λειτουργίες της ΜΕΘ

του Ιπποκρατείου επόμενο είναι να υστερεί για  τη Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Πιο

συγκεκριμένα, οι τομείς που πλήττουν την χρησιμότητα της εφαρμογής είναι:

Α. Πλεόνασμα πληροφοριών:

Υπάρχουν καταγεγραμμένες βάσει των διεθνών ιατρικών καταλόγων όλες οι

παθήσεις από την πλέον απλή έως την πιο βαρειά. Για παράδειγμα υπάρχει

καταγραφή από αμφιβληστροειδοπάθεια μέχρι βαρειά ηπατική ανεπάρκεια.

Αναγράφονται επομένως πάνω απο 300 παθήσεις. Ωστόσο,το 95% των αιτιών

εισαγωγής στην ΜΕΘ δεν ξεπερνά τις 50. Υπάρχουν επίσης καταγεγραμμένες όλες οι

πιθανές χειρουργικές παρεμβάσεις. Περίπου στο ίδιο ποσοστό.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς επί ώρα να αναζητήσει, σε μια τεράστια λίστα (π.χ

για τις παθήσεις υπάρχουν 300 καταχωρήσεις) της εφαρμογής, την πάθηση η οποία

αφορά το εκάστοτε περιστατικό, ενώ η λίστα αναζήτησης ουσιαστικά και σε μεγάλο

ποσοστό περιορίζεται στο 1/6 του αρχικού της μεγέθους.

Β. Έλλειψη συνδυαστικών λειτουργιών:

Δεν υπάρχει δυνατότητα συστηματοποίησης και επεξεργασίας –μετά την

καταχώρηση των σχετικών παραμέτρων που αφορούν συγκεκριμένο περιστατικό-

των στοιχείων, ώστε να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα. Με άλλα λόγια ,δεν

δουλεύουν τα φίλτρα για την εξόρυξη συγκεκριμένων δεδομένων ενώ η συνδυαστική

λογική για την υλοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι απούσα. Για παράδειγμα

ορισμένες φορές υπάρχει η ανάγκη να φανεί πόσοι ασθενείς με αναπνευστική

ανεπάρκεια τραχειοστομήθηκαν, ποιά συγκεκριμένη μέρα της νοσηλείας τους και τι

επιπλοκές είχαν. Η εφαρμογή αυτή, δεν είναι σε θέση κάνει κάτι τέτοιο.
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Γ. Πρόσθετα στοιχεία:

Οι περισσότερες γενικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (General ICU) νοσηλεύουν

σχεδόν τις ίδιες νοσολογικές οντότητες. Επομένως, ένα γενικό λογισμικό θα

μπορούσε να τις καλύψει. Όμως παρουσιάζονται συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες σε

κάθε Νοσοκομείο ανάλογα με τα τμήματα που έχει. Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

όπως αναφέρθηκε, έχει γυναικολογικές κλινικές, κλινική μεταμοσχεύσεων συμπαγών

οργάνων και άλλες, πράγμα που σημαίνει ότι και η ΜΕΘ νοσηλεύει αντίστοιχα

περιστατικά. Το πρόγραμμα επομένως θα πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία που θα

καλύπτουν και τις ανάλογες παθολογικές εικόνες. Επίσης δεν παρέχεται η

δυνατότητα συγκέντρωσης και κωδικοποίησης στοιχείων που απαιτούν οι συνεχώς

εξελισσόμενες ιατρικές τεχνικές. Επιπροσθέτως, οι απεικονιστικές μέθοδοι όπως

μαγνητική, αξονική τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία ή απλή αγγειογραφία,

δίδονται πλέον στις μονάδες σε ψηφιακή (δισκέτες ) και όχι αναλογική μορφή (φίλμ).

Θα ήταν ιδιαίτερα εύχρηστο για τους ιατρούς, να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής

των ψηφιακών αυτών δεδομένων στο λογισμικό, σε μια ξεχωριστή βάση δεδομένων

ώστε αυτοί με τη σειρά τους να επεξεργάζονται τα δεδομένα των απεικονιστικών

μεθόδων στον υπολογιστή.

5.5 ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ (ATTITUDE TOWARDS USING)

Η δομή του μοντέλου ΤΑΜ (Εικόνα 5.1), δείχνει πως η στάση απέναντι στη νέα

τεχνολογία που πρόκειται να υιοθετήσει ένας οργανισμός εξαρτάται από δύο βασικές

συνιστώσες. Αυτές είναι η ευκολία χρήσης και η χρησιμότητά της. Αναφέρθηκε

παραπάνω, πώς και οι δυο αυτές συνιστώσες πάσχουν σε μεγάλο βαθμό. Επομένως,

φυσικό επακόλουθο είναι, να υπάρχει μια αρνητική προδιάθεση και στάση σε ό,τι

αφορά την χρήση του ICU DATABASE 4.5. Όλα τα προβλήματα χρήσης που

καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι ιατροί της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου

πλήττουν άμεσα την κατ’ουσίαν χρησιμότητα της εφαρμογής (όπως φαίνεται και

στην Εικόνα 5.1, η χρησιμότητα εξαρτάται άμεσα από την ευκολία χρήσης). Πολλές

φορές υπάρχει, λόγω φόρτου εργασίας, άρνηση της χρήσης του προγράμματος όχι με

τη λογική του «δεν το κάνω», αλλά με την λογική της παράθεσης δικαιολογιών όπως

ότι τα στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν βάσει του προγράμματος δεν είναι

χρήσιμα , ή ότι το πρόγραμμα είναι δυσλειτουργικό κ.λ.π.
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Η αλήθεια όμως είναι ότι εκτός από τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω απροθυμίας

ή άγνοιας του προσωπικού, στην πορεία των χρόνων προέκυψαν και άλλες ανάγκες

που θέτουν όντως τη χρήση του λογισμικού σε αμφιβολία και συνεχίζουν να δίνουν

αρνητικό πρόσημο στην στάση των ιατρών απέναντι στην εφαρμογή.

Οι ανάγκες αυτές εστιάζονται σε έναν εξειδικευμένο τομέα ο οποίος θεωρείται ο

πλέον νευραλγικός για τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ. Την καταγραφή περισσοτέρων

στοιχείων και την εξαγωγή περισσότερων συνδυαστικών αποτελεσμάτων, όπως

επίσης και την ταξινόμηση περιστατικών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

Ενδεικτικά, επι παραδείγματι, μπορεί κανείς να αναφερθεί στα εξής:

1. καταγραφή και ταξινόμηση των μικροβίων, των αντιβιοτικών και των

ευαισθησιών τους, προς έλεγχο των ανθεκτικών λοιμώξεων, που

αποτελούν στην παρούσα φάση ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα των

μονάδων εντατικής θεραπείας

2. καταγραφή των παρεμβατικών πράξεων και των αποτελεσμάτων τους,

πράγματα που λόγω της καλπάζουσας εξέλιξης της τεχνολογίας

εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στις ΜΕΘ όπως: συνεχής 24ωρη

αιμοδιαδιήθηση σε οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, ή δεξιός καρδιακός

καθετηριασμός και ανάγνωση μέσω αυτού των αιμοδυναμικών

παραμέτρων των ασθενών, ή χρήση εξωσωματικής ηπατικής

υποκατάστασης (τεχνητό ήπαρ) σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος

κ.τ.λ

Σύμφωνα με τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ, αν αναλογιστούμε και την συν τω χρόνω

εξοικείωση του Ιατρικού προσωπικού με τις νέες τεχνολογίες, η ανάγκη προσαρμογής

του προγράμματος καταγραφής των στοιχείων στα καινούργια δεδομένα ώστε να

αλλάξει και η στάση των χρηστών απέναντι στο λογισμικό, καθίσταται επιτακτική.

5.6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ACTUAL SYSTEM USE)

Όπως διατυπώθηκε από τους DeLone και McLean (1992), η αποδοχή του

συστήματος ως οντότητα αλλά και της χρήσης του (System acceptance and use)

καθώς και η γενική ικανοποίηση των τελικών χρηστών (User’s satisfaction) αποτελεί

τον απώτερο και ζητούμενο στόχο από την φάση της ανάλυσης και σχεδίασης του
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συστήματος έως και την τελική  φάση της υλοποίησης. Ωστόσο, η πραγματική χρήση

του συστήματος σύμφωνα με την παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται μάλλον

απογοητευτική.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο πως θα πρέπει  να αναφερθούν στοιχεία των

ιατρών που απαρτίζουν το δυναμικό της ΜΕΘ. Η αναφορά αυτή θεωρείται

απαραίτητη, καθώς θα μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα για τους τομείς που

αφορούν την ενασχόληση του κάθε ιατρού με το πρόγραμμα, όπως επίσης και την

γενικότερη εξoικίωσή του με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις νέες

τεχνολογίες -στοιχείο που όπως αποδείχθηκε αποτέλεσε τροχοπέδη για την χρήση της

εφαρμογής- .

Έτσι λοιπόν, η ιατρική ομάδα αποτελείται από: 1 Διευθύντρια, 1 αναπληρώτρια

Διευθύντρια, 2 επιμελητές Α΄ και 3 επιμελητές Β΄ που αποτελούν το ειδικευμένο και

μόνιμο προσωπικό της μονάδας. Ακόμα υπάρχουν 4 εξειδικευόμενοι (ειδικοί ιατροί

που κάνουν σαν δεύτερη ειδικότητα εντατικολογία) των οποίων η διάρκεια

παραμονής στην ΜΕΘ ανέρχεται στα 2 έτη.  Οσον αφορά την ηλικία υπάρχουνν 4

ιατροί  άνω των 45 ετών, 3 ιατροί μεταξύ 35 και 45 ετών καθώς και 4 ιατροί κάτω

των 35 ετών. Οσον αφορά το φύλο, 7 ιατροί είναι γυναίκες και 4 άνδρες.

Κατά τη δική μας στατιστική οι γυναίκες και κυρίως οι άνω των 45 ετών δεν έχουν

την γνώση γιά να λειτουργήσουν έναν υπολογιστή, ενώ αντιθέτως οι νεώτερες σε

ποσοστό 50% έχουν αυτήν την ευχέρεια. Όσον αφορά τους άνδρες, οι άνω των 45

ετών έχουν επίσης άγνοια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των νεωτέρων έχει σε

ικανοποιητικό βαθμό εξοικοίωση με τις τεχνολογίες πληροφορικής αλλά και

ενδιαφέρον για τον τρόπο εφαρμογής τους στα ιατρικά περιστατικά. Οσον αφορά την

ενασχόληση με καθαρά ιατρικά θέματα, πάντα οι νεώτεροι  στην ιεραρχία

επιφορτίζονται με την συλλογή στοιχείων και την γραφική δουλειά

    Βλέπουμε επομένως, πώς η εξοικοίωση καθενός από τα μέλη της ιατρικής ομάδας

της Μ.Ε.Θ με τους Η/Υ, ποικίλλει. Μόλις το 50% του δυναμικού που ανέρχεται μετα

βίας στους 10 μόνιμους ιατρούς έχει μια σχετική ευχέρεια χρήσης της εφαρμογής.

Από αυτό το ποσοστό, ακόμη λιγότεροι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση το

συγκεκριμένο λογισμικό είτε λόγω των προβλημάτων λειτουργίας που παρουσιάζει

είτε λόγω νοοτροπίας. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ,πως  η χρήση του

υπολογιστή περιορίζεται σε μικρό αριθμό ατόμων τα οποία δεν επιδεικύουν πάντοτε

το ίδιο ενδιαφέρον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συμπεράσματα

6.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι ερευνητικές μας προτάσεις (research propositions) προέκυψαν από την προσεκτική

εξέταση της μελέτης περίπτωσης του κλινικού συστήματος που λειτουργεί στην

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η

διαδικασία πραγματοποιήθηκε εντοπίζοντας και μελετώντας διεξοδικά τόσο το

οργανωσιακό όσο και το τεχνολογικό πλαίσιο υλοποίησης και υιοθέτησης του

συστήματος. Τα συμπεράσματα τα οποία προήλθαν από τις ενέργειες, τακτικές και

επιλογές των εμπλεκομένων ατόμων (key actors) της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου,

παρατίθενται παρακάτω :

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.

Η ευθυγράμμιση των τεχνολογιών πληροφορικής με τις ανάγκες και δη την πολιτική

του εκάστοτε κλινικού ιδρύματος, αποτελεί έναν από τους βασικότερους

προβληματισμούς  των τελευταίων δεκαετιών. Έρευνα του Standish group το 1996

αποκάλυψε πως το 42% των έργων πληροφορικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,

νοσοκομεία και επιχειρήσεις εγκαταλείφθηκαν πριν καν ολοκληρωθούν, ενώ την ίδια

χρονιά αντίστοιχη έρευνα του General Accounting Office στις ΗΠΑ έδειξε πως το

53% των έργων πληροφορικής της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν ικανοποίησαν τις

ανάγκες των τελικών χρηστών με αποτέλεσμα να σταματήσει μετά από σύντομο

χρονικό διάστημα η λειτουργία τους.

    Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε πως τα άσχημα αυτά ποσοστά που αφορούν την

ολοκλήρωση και την εφαρμογή ενός συστήματος  σε έναν οργανισμό, προέκυψαν

από λανθασμένη εκτίμηση της πιο σημαντικής παραμέτρου (υπο-φάσης) που

εμπεριέχεται στην διαδικασία σχεδιασμού (planning) ενός πληροφοριακού

συστήματος. Αυτή δεν είναι άλλη από την ανάλυση σκοπιμότητας ενός έργου
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(feasibility analysis). Στην ανάλυση σκοπιμότητας ενός έργου εξετάζονται

παράγοντες που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση σε αυτό όπως τεχνικοί,

οικονομικοί, οργανωσιακοί κ.α και μελετώνται λεπτομερέστερα τα διάφορα είδη

ρίσκου που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο. Εμείς θα επικεντρωθούμε στην

εταιρική σκοπιμότητα ενός έργου (organizational feasibility) παρακάμποντας την

οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα καθώς η εταιρική σκοπιμότητα είναι αυτή που

απαντά στο φλέγον ερώτημα : «Αν κατασκευαστεί ένα σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί;».

Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα, η

αποδοχή του από τους τελικούς χρήστες και η ένταξή του στην γενικότερη λειτουργία

ενός οργανισμού, κάθε άλλο παρά δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται. Στην τελική

αξιολόγηση της εταιρικής σκοπιμότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, εκτιμάται

σε ποιο βαθμό οι στόχοι του συστήματος ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική του

οργανισμού (strategic alignment) μιάς και όσο μεγαλύτερη η ευθυγράμμιση τόσο

λιγότερο θα είναι το ρίσκο από την πλευρά της εταιρικής σκοπιμότητας. Επίσης,

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοχή και η χρήση, θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση

των εμπλεκομένων στο σύστημα (stakeholder analysis), δηλαδή -στη δική μας

περίπτωση- της διοίκησης του Ιπποκρατείου αλλά και των χρηστών. Μελετώντας την

στρατηγική ευθυγράμμιση και την ανάλυση των εμπλεκομένων στο σύστημα, θα

προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε την πρώτη ερευνητική πρόταση. Οι δύο αυτές

παράμετροι αποτελούν σημεία κλειδιά για την αξιολόγηση της εταιρικής

σκοπιμότητας (Dennis κ.α, 2009) και πιο συγκεκριμένα για τον βαθμό αποδοχής και

χρησιμοποίησης του νέου λογισμικού στην Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου.

Στρατηγική ευθυγράμμιση (strategic alignment)

Το λογισμικό ICU DATABASE κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της

Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ. Η ομάδα επιστημόνων του τμήματος πληροφορικής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε με επιτυχία το στάδιο

της ανάλυσης απαιτήσεων. Με την συμβολή των ιατρών της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ

έκανε σαφή ανάλυση των απαιτήσεων των ιατρών της Μονάδας και δημιούργησε

βάσει των αναγκών της συγκεκριμένης Μονάδας το λογισμικό αυτό. Ωστόσο, οι

απαιτήσεις και τα περιστατικά που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μ.Ε.Θ του

Ιπποκρατείου διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πήρε έτοιμο

το λογισμικό το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις μιας άλλης Μ.Ε.Θ και
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προσπάθησε να το εντάξει στην λειτουργία της. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και

όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας αυτής, οι ιατροί κλήθηκαν να

αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες, όπως πλεόνασμα επουσιώδους ιατρικής

πληροφορίας, εσφαλμένων λειτουργιών αλλά και έλλειψης στοιχείων τα οποία ήταν

απολύτως απαραίτητα για την καταγραφή των περιστατικών της Μ.Ε.Θ του

Ιπποκρατείου. Καταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα πως η απουσία στρατηγικής

ευθυγράμμισης των στόχων του λογισμικού με τις απαιτήσεις των χρηστών της

Μ.Ε.Θ  κατέστησε την εφαρμογή του ICU DATABASE άκρως προβληματική.

Ανάλυση εμπλεκομένων στο σύστημα (Stakeholder analysis)

Οι εμπλεκόμενοι στο σύστημα μας είναι η Διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί-

χρήστες του λογισμικού. Βασικό μέλημα της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η

προτροπή και η ενθάρρυνση προς τους χρήστες ώστε να αποδεχθούν και να

χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει, γνωστοποιώντας τις ωφέλειες

του συστήματος μέσω της χρήσης υπομνημάτων και ενημερωτικών φυλλαδίων, αλλά

και φέρνοντας σε τακτική επικοινωνία τους κατασκευαστές του συστήματος με τους

χρήστες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκτενής παρουσίαση εκ μέρους των

κατασκευαστών των οφελών που θα προκύψουν από την χρήση του συστήματος,

αλλά και η βαθύτερη κατανόηση και αποσαφήνιση των βασικών στόχων δημιουργίας

του. Από την πλευρά των χρηστών, θα πρέπει να λαμβάνονται δυναμικές αποφάσεις

και να εκτελούνται πρακτικές δραστηριότητες που θα επηρρεάσουν το έργο.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να υπάρξει ανάθεση επισήμων ρόλων μέσα στην ιατρική

ομάδα και συγκεκριμένων εργασιών που θα έχουν καθορισμένο στόχο. Επι

παραδείγματι, κατόπιν προγραμματισμένου ιατρικού συμβουλίου, θα μπορούσε ένας

εντατικολόγος της Μ.Ε.Θ ο οποίος θα είχε ικανοποιητική γνώση των Η/Υ αλλά και

διάθεση, να επωμιστεί την ευθύνη της ηλεκτρονικής καταγραφής των ασθενών.

Επιπροσθέτως, τακτικές αναφορές (π.χ εβδομαδιαίες) θα μπορούσαν να απαιτηθούν

τόσο από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, όσο και από την Διέυθυνση της Μ.Ε.Θ

ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση αλλά και επίβλεψη της λειτουργίας του

συστήματος. Ωστόσο τίποτα από τα παραπάνω δεν υλοποιήθηκε τόσο από την

πλευρά της Διοίκησης, όσο και από την πλευρά των χρηστών. Δεν υπήρξε καμία

περαιτέρω επαφή με τους κατασκευαστές του λογισμικού, καμία ενημέρωση των

ιατρών για τη νέα τεχνολογία που επρόκειτο να εφαρμοστεί. Όμως και οι ιατροί από
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την πλευρά τους, βασιζόμενοι στο γενικότερο κλίμα απάθειας που υπήρξε, στο

γεγονός πως η χρήση της εφαρμογής ήταν προαιρετική, αλλά και σε προφάσεις που

αφορούσαν την δυσκολία χειρισμού του λογισμικού αποτέλεσαν ουσιαστικά εμπόδιο

στην ομαλή προσαρμογή και υιοθέτηση του κλινικού συστήματος.

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.

Ο απώτερος επιχειρηματικός στόχος των οργανισμών που εντάσουν στην δομή τους

ένα πληροφοριακό σύστημα, είναι να μπορέσουν σε βάθος χρόνου, να διευκολύνουν

τη διαχείριση των όποιων διεργασιών τους ελαχιστοποιώντας σε όσο μεγαλύτερο

βαθμό είναι εφικτό,  πιθανότητες λάθους και επιχειρηματικούς κινδύνους

(Strassmann, 1997; Earl, 1989). Οι οργανισμοί που υιοθετούν ένα σύστημα,

στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους αλλά και στη μείωση των

εργασιακών λαθών μέσω της καθημερινής του χρήσης. Με άλλα λόγια, ένα λογισμικό

που χρησιμοποιείται σε έναν οργανισμό μπορεί να αλλάξει ριζικά την λειτουργία του,

προσφέροντας σημαντικά επιχειρησιακά αποτελέσματα αλλά και αύξηση της

παραγωγής. Ωστόσο είναι απαραίτητο ο οργανισμός να επιλέξει το κατάλληλο για τη

λειτουργία του λογισμικό ώστε να μπορέσει να ευεργετηθεί σε μέγιστο βαθμό από

την χρήση του. Επιπροσθέτως, το λογισμικό θα πρέπει να είναι φιλικό προς τον

χρήστη, ενώ από την πλευρά τους οι χρήστες θα πρέπει να είναι πολύ καλά

εκπαιδευμένοι ώστε να καταφέρουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις νέες δυνατότητες

που θα τους προσφέρει η εφαρμογή (Farrell ;Broude, 1987). Θα λέγαμε, πώς είναι

ζωτικής σημασίας για έναν όργανισμό και δη για μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

να ενισχύει συνεχώς με γνώση και εκπαίδευση το ιατρικό δυναμικό που την

απαρτίζει. Ένας οργανισμός θεωρείται επιτυχημένος, μόνο όταν προσδιορίζει τις

ικανότητες του κάθε μέλους του δυναμικού του, το προτρέπει να τις βελτιώσει και

εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητές.του (Hochstrasser; Griffiths, 1991).

Δομικός λίθος για όλα τα παραπάνω είναι η εκπαίδευση. Η επιστημονική κατάρτιση

(training) περιλαμβάνει την συνεργασία ενός έμπειρου χρήστη με έναν αρχάριο με

σκοπό την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων γνώσης ή δεξιοτήτων που θα

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους. Απώτερος στόχος
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της όλης διαδικασίας εκπαίδευσης, είναι να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανάπτυξης που

θα ξεκινά από τα δομικά στοιχεία του οργανισμού που είναι οι τελικοί χρήστες και θα

επεκτείνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η εκπαίδευση αυξάνει συνεχώς την

ικανοποίηση και το ηθικό εργασίας του δυναμικού όπως επίσης και το κίνητρο

(Ingram, 2000). Ένας ακόμα τομέας ο οποίος βελτιώνεται σημαντικά είναι η

αποδοτικότητα του οργανισμού καθώς αναβαθμίζεται η ικανότητα χρήσης νέων

τεχνολογιών ενώ μειώνεται αισθητά η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης πολλών

διεργασιών.

    Συμπερασματικά λοιπόν, θα λέγαμε πως η εκπαίδευση των τελικών χρηστών μιας

νέας εφαρμογής, αποτελεί αν μη τι άλλο ακρογωνιαίο λίθο τόσο για την επιτυχή όσο

και την γρήγορη αφομοίωση των λειτουργιών του προς χρήση λογισμικού. Ωστόσο

δεν υπήρξε κανενός είδους εκπαίδευση είτε προφορική είτε μέσω τεχνικών

εγχειριδίων στους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Η επίδειξη και εκμάθηση

του προγράμματος έγινε σπασμωδικά και μεμονωμένα. Πιο συγκεκριμένα, η επίδειξη

έγινε σε έναν ιατρό της μονάδας  ο οποίος πήγε στην Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ με σκοπό

να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες χρήσης από ιατρό ο οποίος

χρησιμοποιούσε κανονικά το λογισμικό. Στην συνέχεια, αφού συνέλεξε τις βασικές

πληροφορίες λειτουργίας της εφαρμογής,με την σειρά του αυτός το παρουσίασε

στους ιατρούς της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου. Με άλλα λόγια ο κάθε χρήστης

προσπάθησε από μόνος του «βλέποντας και μαθαίνοντας» να καταλάβει τις βασικές

λειτουργίες του προγράμματος. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να

επισημανθεί, είναι πως στην Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ η εκπαίδευση της χρήσης του ICU

DATABASE 4.5, έγινε σε ένα συγκεκριμένο άτομο, στο οποίο είχε ανατεθεί εξ’

αρχής από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, η ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών.

Το άτομο αυτό, δεν είναι άλλο, από την γραμματέα της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ, η οποία

στα πλαίσια της εργασιακής της δραστηριότητας, καταγράφει ηλεκτρονικά τα

στοιχεία του εκάστοτε ασθενούς, μετά την παραλαβή των σχετικών εγγράφων από

τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται καθημερινή χρήση της

εφαρμογής και δεν παρατηρείται δυσφορία από τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ για τον

επιπλέον φόρτο εργασίας, μιάς και η καταγραφή γίνεται από εκπαιδευμένο άτομο που

έχει επωμιστεί την συγκεκριμένη εργασία.
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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.

Η φιλοσοφία ενός κλινικού πληροφοριακού συστήματος, σε ό,τι αφορά την

τεχνολογία αλλά και τη δυναμική υπόστασή του, είναι εφάμιλλη με τη φιλοσοφία των

περισσοτέρων συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Σύμφωνα

με τον Happ (1996), η φύση ενός κλινικού συστήματος αλλά και η κλινική

ετοιμότητα για την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας (clinical innovation readiness), είναι

ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο φαινόμενο, το οποίο επηρρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα

εξωτερικών παραγόντων, χαρακτηριστικών του νοσηλευτικού ιδρύματος, αλλά και

του κύκλου ζωής του κλινικού συστήματος.

    Οι εξωτερικοί παράγοντες εστιάζονται στη γενικότερη πρόοδο της τεχνολογίας

αλλά και σε απαιτήσεις που προκύπτουν από ενδεχόμενες απαγορεύσεις, άδειες και

νόμους που θέτει η κυβέρνηση (Zaltman κ.α , 1973; Snyder-Halpern, 1997, ;Rogers,

1995). Τα χαρακτηριστικά του νοσηλευτικού ιδρύματος αναφέρονται τόσο σε δομικές

παραμέτρους, όπως το υπάρχον υλικό και λογισμικό, το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, όσο

και σε μη δομικές, όπως το εργασιακό περιβάλλον, η κουλτούρα του νοσοκομείου

αλλά και η στάση των χρηστών απέναντι στην τεχνολογία (Snyder-Halpern, 1999).

Τέλος, με τον όρο «κύκλος ζωής συστήματος», αναφερόμαστε στον τρόπο με τον

οποίον ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες του

περιβάλλοντος στο οποίο θα εγκατασταθεί (Gattiker, 1990; Meyer και Goes, 1988)–

στη δική μας περίπτωση την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας .

     Το μοντέλο που συνοψίζει όλες τις παραπάνω αλληλεπιδράσεις, αλλά και τον

αντίκτυπό τους στην υγιή υιοθέτηση ενός κλινικού πληροφοριακού συστήματος,

αναπτύχθηκε το 1996 και ονομάζεται O.I.T.M (Organizational Information

Technology/systems Innovation Model) (Εικόνα 6.1). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό,

η ετοιμότητα ενός οργανισμού να εντάξει νέες τεχνολογίες στην λειτουργία του,

εξαρτάται άμεσα από την αλληλεπίδραση των εξωτερικών παραγόντων (external

factors) με τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά του νοσοκομείου (organizational

characteristics) και τον κύκλο ζωής του συστήματος (system life development cycle).
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Εικόνα 6.1 – Το μοντέλο OITM

Επιπροσθέτως, το περιβάλλον ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης, δεν

παραμένει στατικό καθώς αλλαγές πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. Συνεχής

εκπαίδευση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες, αναβάθμιση λογισμικού και

αναδόμηση των κλινικών διεργασιών, είναι οι τομείς που κρίνονται νευραλγικοί για

την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νοσοκομείου και καθιστούν εφικτούς τους

παράγοντες επιτυχής υιοθέτησης ενός συστήματος σύμφωνα με το Μοντέλο ΟΙΤΜ

αλλά και το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (ΤΑΜ) που αναπτύχθηκε στο

Κεφάλαιο 5. Η αναβάθμιση του ICU DATABASE 4.5 όμως δεν έχει γίνει έως τώρα.

Στην πορεία του χρόνου, έχουν προκύψει νέες ανάγκες των ιατρών της Μ.Ε.Θ (όπως

αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5.5 – Στάση απέναντι στην χρήση) οι οποίες όμως δεν

καλύπτονται από το υπάρχον λογισμικό. Αυτές αφορούν κυρίως την εξαγωγή

συνδυαστικών συμπερασμάτων και την ταξινόμηση περιστατικών που παρουσιάζουν

ιδιαιτερότητες, όπως : την ταξινόμηση των μικροβίων, των αντιβιοτικών και των

ευαισθησιών τους με σκοπό των έλεγχο των ανθεκτικών λοιμώξεων αλλά και
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καταγραφή των παρεμβατικών πράξεων και των αποτελεσμάτων τους. Ένας ακόμη

παράγοντας που καθιστά σχεδόν αδύνατη κάθε είδους αναβάθμιση του λογισμικού,

είναι πως δεν υπάρχει καμία επαφή με τους κατασκευαστές του ICU DATABASE

4.5. Σε περίπτωση που οι ιατροί της Μ.Ε.Θ του Ιπποκρατείου επιθυμούσαν την

προσθήκη συγκεκριμένων παραμέτρων και λειτουργιών στην εφαρμογή, αλλά ακόμα

και αν υπήρχε οποιασδήποτε υφής απορία, μπορούσαν να απευθυνθούν μόνο στους

ιατρούς της Μ.Ε.Θ του ΑΧΕΠΑ ή στην Γραμματεία της μονάδας η οποία είχε

επιφορτιστεί με το έργο της αποκλειστικής χρήσης της εφαρμογής. Με άλλα λόγια,

δεν υπήρχε η απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των τελικών χρηστών και των

δημιουργών του λογισμικού προκειμένου από κοινού να θέσουν τις συντεταγμένες

για μια κοινή πορεία περαιτέρω ανάπτυξης της εφαρμογής.

6.2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες, αναγνωρίζουν τη σημασία της σωστής και

κατ’επέκτασιν αποδοτικής εισαγωγής των κλινικών πληροφοριακών συστημάτων στα

νοσηλευτικά ιδρύματα. Πολυάριθμες μελέτες και  ερευνητικές δραστηριότητες που

εστιάζουν στους παράγοντες επιτυχούς υιοθέτησης ενός κλινικού συστήματος έχουν

πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Παρ’όλα αυτά όμως, γίνεται κατανοητό

πως η στρατηγική και η γενικότερη πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε ένα

κλινικό σύστημα να γίνει ευρέως αποδεκτό από τους χρήστες και να χρησιμοποιείται

για την καθημερινή καταγραφή και τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πράξης, θα πρέπει

να αναθεωρηθεί. Η παρούσα έρευνα, έκανε ορισμένα βήματα προς αυτήν την

κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου

Νοσοκομείου σαν μονάδα μελέτης για την παραγωγή γνώσης και την δημιουργία

θεωρίας. Οι τρείς ερευνητικές προτάσεις που αναπτύχθηκαν με το πέρας της

συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, δείχνουν με σαφήνεια τις αλληλεπιδράσεις που

διέπουν τη δυναμική φύση των κλινικών πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τις

παραμέτρους εκείνες που οδηγούν με ασφάλεια στις επιτυχή υιοθέτηση και εφαρμογή

των νέων τεχνολογιών στα νοσοκομεία. Η χρήση του Μοντέλου Αποδοχής της

Τεχνολογίας (ΤΑΜ), προτείνεται για εφαρμογή πριν από την υιοθέτηση ενός νέου

πληροφοριακού συστήματος. Ωστόσο περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία, ώστε να

αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό η χρήση του μοντέλου αυτού αλλά και να
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εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας πάνω στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας ενός

κλινικού συστήματος.

    Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής να αποτελέσουν εφαλτήριο για την

εξαγωγή περαιτέρω θεωρίας, συμπερασμάτων, αλλά και μελλοντικής έρευνας στο

νευραλγικό αυτόν τομέα της υγείας.
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