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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα πληροφοριακά συστήµατα αξιοποιούνται σε κάθε Οργανισµό για την επίτευξη
των σκοπών του. Έτσι και οι Μονάδες Υγείας έχουν στη διάθεσή τους µια σειρά
τέτοιων συστηµάτων, ώστε να προάγουν την ποιότητα, να αυξήσουν την
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα και να µειώσουν το κόστος. Η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι µια τέτοια εφαρµογή, η οποία µπορεί να
βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ποιες είναι οι επιδράσεις
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις µονάδες υγείας, σε τοµείς όπως η ποιότητα
των υπηρεσιών, η µείωση των λαθών και γενικότερα όλων των θεµάτων που
αναδείχθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η ερευνητική µεθοδολογία της
συστηµατικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας για το χρονικό διάστηµα
από 1/1/2009 έως 15/6/2013 στη βάση δεδοµένων Pubmed. Χρησιµοποιήθηκε ως
MeSH TERM ο όρος «electronic prescribing». Από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης
προέκυψαν 177 άρθρα από τα οποία 97 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής και 80
αποκλείσθηκαν από την έρευνα.

Από τα ευρήµατα διαπιστώθηκε ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοηθά
στη µείωση των λαθών και των επιπλοκών από τις παρενέργειες σε περιπτώσεις
λήψεις πολλών διαφορετικών σκευασµάτων. Αυτά είναι στοιχεία που βοηθούν στην
αποδοτική λειτουργία της Μονάδας και τη µείωση του κόστους λόγω λαθών που
απαιτούν νέα φαρµακευτική αγωγή ή ενδεχόµενη νοσηλεία. Ακόµη φάνηκε ότι η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι παράγοντας ικανοποίησης τόσο των χρηστών
όσο και των εργαζόµενων στις Μονάδες Υγείας.

Περαιτέρω έρευνες κυρίως πρωτογενούς µορφής θα βοηθούσαν στην ακόµη
πιο ολοκληρωµένη διερεύνηση του φαινοµένου στη χώρα µας.

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Πληροφοριακά Συστήµατα,
Ποιότητα, Αποδοτικότητα
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ABSTRACT
Information systems are used by each organization in order to achieve its goals.
Healthcare units have at their disposal a number of systems, in order to promote
quality, increase efficiency and effectiveness and reduce costs. Electronic
prescription system is one such application, which can help to this direction.

The purpose of this paper is to investigate the effects of electronic prescribing on
health facilities in areas such as quality of services, reducing errors and generally all
issues highlighted by the international literature.
For this reason, a systematic review of the literature was used. We investigated all
published articled from 1/1/2009 to 15/06/2013 at Pubmed. MeSH TERM «electronic
prescribing» was used. From this research strategy 177 articles where exported.
Ninety seven (97) met the inclusion criteria and 80 were excluded from the
investigation.

The above findings showed that electronic prescribing helps reduce medical errors
and complications from side effects in cases of administrating many different
pharmaceutical substances. These are items, that assist in the efficient operation of the
unit and reduce costs, due to errors that require new medication or possible
hospitalization. It seemed also that electronic prescribing was a factor of satisfaction
for both users and workers in healthcare units .

Further primary research in Greece on this field could highlight more the phenomenon
in our country.

Keywords: Electronic prescribing, Information Systems, Quality, Efficiency
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Εισαγωγή
Τα νοσοκοµεία είναι πολύπλοκοι Οργανισµοί, στους οποίους διενεργούνται
ταυτόχρονα πλήθος εργασιών από άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ιατροί,
νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και λοιποί
επαγγελµατίες υγείας. Μολονότι όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι καλούνται να
λειτουργήσουν για ένα συγκεκριµένο στόχο, δηλαδή τη µέγιστη δυνατή παροχή
υπηρεσιών υγείας µε το µικρότερο δυνατό κόστος, το ιδιότυπο αγαθό «υγεία»
επιβάλλει παράλληλα να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα
των υπηρεσιών, αν το αγαθό είναι ιδιωτικό ή δηµόσιο και πολλά άλλα.

Ταυτόχρονα, και ιδιαίτερα σε εποχές οικονοµικής ύφεσης, η ανεπάρκεια των
πόρων δηµιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης των πιο αποδοτικών τρόπων παροχής
υπηρεσιών υγείας µε όσο το δυνατόν µικρότερο κόστος. Μια λύση, η οποία ισχύει και
σε άλλα είδη επιχειρήσεων είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσµατική αξιοποίηση της
τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας. Τα πληροφοριακά συστήµατα
αποτελούν εργαλείο ανεκτίµητο για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ή και
των ασθενών, τη µε µεγαλύτερη ακρίβεια και µε λιγότερα λάθη µεταφορά
πληροφοριών, και αρκετές φορές µείωση του κόστους.

Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας αξιοποιούν έναν αριθµό πληροφοριακών
συστηµάτων, είτε σε επίπεδο υπηρεσιών είτε σε µακρο-επίπεδο δηλαδή για την
επικοινωνία µε άλλες µονάδες ή το εκάστοτε Υπουργείο Υγείας. Παραδείγµατα
µεγάλων εφαρµογών είναι η διασύνδεση που επιχειρείται σε ορισµένες ευρωπαϊκές
χώρες, ώστε κάθε πολίτης να µπορεί να εξυπηρετηθεί µε µια ευρωπαϊκή κάρτα
ασφάλισης, ο οποία να έχει αποθηκευµένα, µε ασφάλεια και τα ιατρικά του δεδοµένα,
τα οποία είναι χρήσιµα σε περίπτωση που αντιµετωπίζει ένα ιατρικό πρόβληµα.

Ένα ακόµη πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο µάλιστα εφαρµόστηκε στη
χώρα µας τα τελευταία χρόνια είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση µπορεί να λάβει πολλές µορφές. Η πιο απλή είναι η χρήση ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή εν είδη κειµενογράφου, ώστε απλά να εκτυπωθεί µια
ιατρική συνταγή. Σε πιο προηγµένα λειτουργικά συστήµατα, είναι δυνατή η
διασύνδεση της εφαρµογής µε τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και η επιλογή της
-9-

χορηγούµενης ουσίας µε τη βοήθεια των ιατρικών δεδοµένων, µειώνοντας έτσι τα
ιατρικά λάθη και αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ίασής του.

∆οµή
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία η οποία
ακολουθήθηκε, αυτή δηλαδή της συστηµατικής ανασκόπησης. Σε αυτό το κεφάλαιο
παρουσιάζεται το ιστορικό αναζήτησης και αιτιολογείται ο λόγος χρήσης του
συγκεκριµένου αριθµού άρθρων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται εν συντοµία ορισµένα πληροφοριακά
συστήµατα τα οποία λειτουργούν είτε σε επίπεδο χωρών είτε σε επίπεδο νοσοκοµείων
για την προάσπιση της υγείας των ασθενών.
Στο

τρίτο

κεφάλαιο

παρουσιάζεται

το

σύστηµα

ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης ως εφαρµογή στις διάφορες µορφές του.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος που η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση λειτούργησε στη χώρα µας.
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας ενώ η
εργασία ολοκληρώνεται µε τη συζήτηση, τα συµπεράσµατα και την αναφορά τυχόν
περιορισµών της παρούσας έρευνας.
Στο τέλος παρουσιάζεται ένα πολύ ενδιαφέρον παράρτηµα µε την σύνοψη των
σηµαντικότερων στοιχείων και των 97 άρθρων που εξετάστηκαν. Έχει γίνει µια
προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους σύµφωνα µε το περιεχόµενο τους ώστε να
τονιστεί το ερευνητικό θέµα κάθε άρθρου και να είναι πιο εύκολη η προσέγγισή του
για εκτενέστερη µελέτη.

Στόχος
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να τεκµηριωθεί η χρησιµότητα ύπαρξης
των πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της υγείας και ιδιαίτερα της εφαρµογής
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Θα εξετασθεί το σύστηµα της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, το οποίο διαφέρει µάλιστα ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει
βρει εφαρµογή. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν, µέσα από έρευνες
- 10 -

της διεθνούς βιβλιογραφίας και στοιχεία από ελληνικές δηµοσιεύσεις, τα ακόλουθα
ερευνητικά ερωτήµατα:
•

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοηθά στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών
υγείας προς τους χρήστες του συστήµατος;

•

Σε συστήµατα τα οποία υιοθετήθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυξήθηκε η
αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών;

•

Ποια ήταν η επιρροή ως προς το κόστος; Επιτεύχθηκε η περιστολή των δαπανών
στις χώρες στις οποίες εφαρµόσθηκε το σύστηµα;

Συνεισφορά
Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στο επιστηµονικό πεδίο της πληροφορικής
της υγείας, διότι δεν εντοπίστηκε στο διαδίκτυο αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα
(αλλά και µε µια επιφύλαξη και στο εξωτερικό) που να προσπαθεί να απαντήσει σε
αυτά τα ερευνητικά ερωτήµατα σχετικά δηλαδή µε τα οφέλη της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και το κόστος.
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Κεφάλαιο 1 - Μεθοδολογία

1.1. Η µεθοδολογία της παρούσας έρευνας
Η παρούσα εργασία αποτελεί µια περιγραφική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία
χρησιµοποιεί καθορισµένα βήµατα, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία της και να µειωθεί
ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι περιέχει σφάλµατα και µεροληψίες (biases) χωρίς όµως
να έχει την αυστηρότητα, αλλά και τους περιορισµούς µιας συστηµατικής – κριτικής
ανασκόπησης.

Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι η διατύπωση των ερευνητικών
ερωτηµάτων, ο σχεδιασµός του πρωτοκόλλου, όπως αναφέρεται στην ενότητα της
µεθοδολογίας, η αναζήτηση τίτλων και περιλήψεων πρωτογενών µελετών. Στη
συνέχεια ορίστηκαν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισµού (inclusion – exclusion
criteria) και εντοπίστηκαν τα πλήρη κείµενα των µελετών που πληρούν τα κριτήρια, η
αξιολόγηση ποιότητας µελετών, ιδιαίτερα λόγω της έρευνας σε συγκεκριµένες βάσεις
δεδοµένων, η καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων σύµφωνα µε τα ερευνητικά
ερωτήµατα, η ερµηνεία αποτελεσµάτων και τέλος η παρουσίαση ανασκόπησης
(Μπελλάλη, 2011).

Για να διερευνηθεί ποιος είναι ο ακριβέστερος ορισµός του όρου ηλεκτρονική
συνταγογράφηση

στα

αγγλικά

εξετάσθηκε

ποιός

είναι

ο

πιο

συχνά

χρησιµοποιούµενος στη δηµοφιλέστερη µηχανή αναζήτησης του διαδικτύου. Στους
όρους «e-prescribing» εµφανίζονται 477.000 αποτελέσµατα, «electronic prescription»
554.000 αποτελέσµατα και «e-prescription» µε 121.000 αποτελέσµατα αναζήτησης
αντίστοιχα, ενώ οι µονολεκτικοί όροι συναντούνται και χωρίς την παύλα, µε πεζό
γράµµα το «e» και το κεφαλαίο γράµµα το δεύτερο σε σειρά «Ρ» δηλαδή ePrescribing
και ePrescription. Στο pubmed ως MeSH TERM (Medical Subject Heading) ο όρος
electronic prescribing καταχωρήθηκε το 2009, ορίζεται ως «η χρήση των δικτύων
επικοινωνίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών για να αποθηκεύουν και να µεταδίδουν
ιατρικές συνταγές». Παράγει αποτελέσµατα µε τις ονοµασίες εισόδου:

- 12 -

•

Prescribing, Electronic

•

E-Prescribing

•

E Prescribing

•

Electronic Transmission of Prescriptions

•

Electronic Prescriptions

•

Electronic Prescription

•

Prescription, Electronic

•

Prescriptions, Electronic

•

E-Prescriptions

•

E Prescriptions

•

E-Prescription
Η µηχανή αναζήτησης που χρησιµοποιήθηκε για τον εντοπισµό των πλέον

αξιόπιστων επιστηµονικών – ερευνητικών άρθρων για να µπορέσουν να απαντήσουν
στα τρία ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας εργασίας είναι η Pubmed. ∆εν
χρησιµοποιήθηκαν βάσεις δεδοµένων όπως η Cochrane, καθώς σε αυτές
εµφανίζονται άρθρα ανασκόπησης, ούτε βάσεις δεδοµένων όπως το Web of Science,
γιατί συνήθως υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις µε το Pubmed.
Καθώς το θέµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µεταβάλλεται συνεχώς,
λόγω της επιρροής του από την επιστήµη της πληροφορικής, τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τη στάση του ατόµου απέναντι στον υπολογιστή, κρίθηκε σκόπιµο να
ληφθούν υπόψη µόνο τα άρθρα τα οποία έχουν δηµοσιευθεί στην τελευταία περίπου
πενταετία, δηλαδή από τις 1/1/2009 έως και 11/6/2013. Οι λέξεις κλειδί που
χρησιµοποιήθηκαν (MeSH TERM) ήταν «electronic prescribing», µε τον περιορισµό
να εµφανίζονται στον τίτλο ή στην περίληψη του άρθρου για να θεωρηθούν
σηµαντικές. Τα άρθρα ήταν γραµµένα στην αγγλική γλώσσα, ενώ για να κριθούν
κατάλληλα πρέπει θα πρέπει να απαντούν στα συγκεκριµένα ερωτήµατα που τέθηκαν
στο τέλος της εισαγωγής.
Η αναζήτηση µε τις λέξεις κλειδιά «electronic prescribing» για το χρονικό
διάστηµα που προαναφέρθηκε παρήγαγαν 183 αποτελέσµατα. Σε αυτά προστέθηκε
ένα ακόµη φίλτρο, δηλαδή η προϋπόθεση τα άρθρα να είναι γραµµένα στην αγγλική
γλώσσα και έτσι αφαιρέθηκαν επτά άρθρα. Έγινε εξαγωγή των αποτελεσµάτων,
δηλαδή των 177 τίτλων και περιλήψεων σε ξεχωριστό αρχείο .txt αρχικά, το οποίο
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µετατράπηκε σε .docx και είχε έκταση 194 σελίδες. Στο σχήµα που ακολουθεί
φαίνονται τα βήµατα του ιστορικού αναζήτησης.

Σχήµα 1. Ιστορικό αναζήτησης
Ακολούθησε ανάγνωση όλων των τίτλων και των περιλήψεων. Για να
επισπευσθεί η διαδικασία και να διαπιστωθεί άµεσα αν ένα άρθρο είναι σχετικό ή όχι
και αν τηρεί τα κριτήρια εισαγωγής – αποκλεισµού, αξιοποιήθηκε η εντολή εύρεση
και αντικατάσταση και να επισηµανθούν οι λέξεις electronic prescribing µε κόκκινο
χρώµα γραµµατοσειράς. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο όρος αναφερόταν 267 φορές. Σε κάθε
άρθρο που πληρούσε τις προϋποθέσεις προστέθηκε ένα σχόλιο, ενώ στα υπόλοιπα
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αναφέρθηκε ότι αποκλείστηκαν. Τα άρθρα που αποκλείσθηκαν ήταν 80 και οι λόγοι
ήταν οι εξής: δεν υπήρχε διαθέσιµη περίληψη, δεν αναφέρονταν στο θέµα, αλλά
χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για να εξάγουν
στοιχεία για άλλες έρευνες, όπως για παράδειγµα για τη χρήση µιας φαρµακευτικής
ουσίας, δεν ήταν ερευνητικά άρθρα, αλλά τοποθετήσεις συγγραφέων, συνέκριναν δύο
συστήµατα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µιας άλλης χώρας για το ποιο είναι το
καλύτερο και για άλλους παραπλήσιους λόγους.
Τα άρθρα που εντάχθηκαν στην παρούσα έρευνα αναγνώσθηκαν ώστε να
βρεθούν τα κοινά σηµεία και να γίνει οµαδοποίηση των θεµάτων που αναδείχθηκαν
και τα οποία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων. Οι κύριες
κατηγορίες θεµάτων (core categories) που αναδείχθηκαν από την παρούσα εργασία
είναι ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επιδρά στα εξής:
•

Μείωση των ιατρικών λαθών

•

Μείωση των παρενεργειών των φαρµάκων

•

Αύξηση της ικανοποίησης

•

Μείωση του κόστους

•

Εργαλείο έρευνας και παρακολούθησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πληροφοριακά συστήµατα και υγεία

2.1 Η ηλεκτρονική υγεία (eHealth)
Αν και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας οι πληθυσµοί
µετακινιόντουσαν για την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής, τώρα περισσότερο
παρά ποτέ αυτό είναι γεγονός. Η µετακίνηση αυτή δεν γίνεται πλέον µόνο για θέµατα
βιοπορισµού, αλλά και αναψυχής ή τελικά απλά µετακίνησης σε ευνοϊκότερες
συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Το άτοµο όπως είναι
φυσικό κατά τη µετακίνησή του κουβαλά µαζί και τα προβλήµατα υγείας του, ενώ
στο παρελθόν έχει µεριµνήσει για να αποκτήσει κάποιο είδος ασφάλειας υγείας στην
χώρα από την οποία προέρχεται.
Όποιος και αν είναι ο λόγος µετακίνησης, η κινητικότητα των πολιτών και η
ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας δηµιούργησαν την ανάγκη και ταυτόχρονα
έθεσαν τη βάση, ώστε να τροποποιηθεί η οπτική γωνία από την οποία το θέµα
«υγεία» αντιµετωπίζεται διεθνώς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κάλυψη αυτής της
ανάγκης ονοµάστηκε ηλεκτρονική υγεία ή eHealth.
Ο όρος αυτός περιλαµβάνει ένα µεγάλο φάσµα εργαλείων που µε τη βοήθεια
της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας στοχεύουν στη βέλτιστη δυνατή
παρακολούθηση, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη και γενικότερα διαχείριση της υγείας
και του τρόπου ζωής των πολιτών (European Commission, 2013).
Αν επισκεφθεί κανείς τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
χώρο που είναι αφιερωµένος στο eHealth θα διαπιστώσει ότι η φιλοσοφία αυτή
περικλείει τη συνεργασία µεταξύ των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και
τους ασθενείς. Επίσης περιλαµβάνει την ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών
µεταξύ των φορέων και την επικοινωνία επαγγελµατιών υγείας και πολιτών. Οι
διαδικτυακές πύλες υγείας, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών και η παροχή ιατρικής
βοήθειας από απόσταση όπως η τηλεχειρουργική ανήκουν στην ηλεκτρονική υγεία.
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Όλα αυτά βέβαια είναι δυνατά εάν υπάρχει το κατάλληλο λογισµικό
(software) και το υλικό (hardware). Τα εργαλεία αυτά συνεχώς βελτιώνονται αν και
υπάρχουν αρκετά χρόνια. Οι αστροναύτες για παράδειγµα εδώ και πάρα πολλά
χρόνια λαµβάνουν υπηρεσίες υγείας από απόσταση.
Η αξιοποίηση του eHealth µπορεί να βοηθήσει άτοµα που ζουν σε ακριτικά
νησιά και έτσι να τους κάνει να µην αισθάνονται εγκαταλειµµένοι. Ακόµη βοηθά
στον έλεγχο, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας και
γενικά τη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας.
Η φιλοσοφία αυτή ξεκίνησε το 2004 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εξέδωσε την ανακοίνωση «e-Health – making healthcare better for European citizens:
an action plan for a European e-Health area» (European Commission, 2004).
Σύµφωνα µε αυτήν την ανακοίνωση, οι λόγοι ενίσχυσης της ηλεκτρονικής υγείας
είναι η συνεχής αύξηση των αναγκών για υπηρεσίες υγείας και η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου, η ενίσχυση των προσδοκιών των πολιτών, η µεγαλύτερη
κινητικότητα των πολιτών και των εργαζόµενων στον τοµέα της υγείας, η ανάγκη για
λήψη επείγουσας δράσης σε κρίσεις όπως νέες ασθένειες ή µαζικές καταστροφές, η
δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της τεχνολογίας για περιστολή των δαπανών, η
ανάγκη για αξιολόγηση των προβληµάτων όπως π.χ. τα εργατικά ατυχήµατα, η
ανάγκη να γίνει σωστή και ασφαλής διαχείριση του τεράστιου αριθµού των
πληροφοριών και η ανάγκη για την παροχή της πιο καλής φροντίδας υγείας σε
περιόδους οικονοµικής ύφεσης (European Commission, 2004).
Επιµέρους δράσεις έχουν λάβει χώρα, αλλά και µεγάλες συνεργασίες ανάµεσα
στις χώρες – µέλη όπως το πρόγραµµα epSOS. Αυτό το πρόγραµµα επικεντρώνεται
στο σχεδιασµό, την κατασκευή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από
πλευράς υποδοµών µε στόχο τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα. Στο πρόγραµµα
συµµετέχουν 20 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεις ακόµη (epSOS,
2013). Η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα περιλαµβάνει τους κανόνες, τους κώδικες
και τις προϋποθέσεις ώστε τα συστήµατα των διαφόρων χωρών να µπορούν να
επικοινωνήσουν µεταξύ τους και να διαµοιράσουν πληροφορίες.
Μια διαλειτουργική εφαρµογή είναι για παράδειγµα η δυνατότητα
συνταγογράφησης µιας φαρµακευτικής ουσίας και η λήψη της συνταγής σε άλλη
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χώρα, µε την ταυτόχρονη αποστολή των δεδοµένων στον ασφαλιστικό φορέα του
πολίτη, ο οποίος χρειάστηκε αυτήν την υπηρεσία.
Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που αναφέρεται στην εφαρµογή των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, πρόσθεσε ακόµη περισσότερες δράσεις
στον τοµέα του eHealth, ιδιαίτερα σε θέµατα ασφαλούς διακίνησης των πληροφοριών
µέσα από την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Σε αυτήν την Οδηγία αναφέρεται ότι η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ΤΠΕ,
είναι θέµα εθνικό, όµως τα κράτη θα πρέπει να σέβονται την κατανοµή των µέτρων
τα οποία δεν είναι µεν δεσµευτικά από νοµική άποψη, αλλά προσφέρουν πρόσθετα
εργαλεία και διευκολύνσεις ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων ΤΠΕ και η πρόσβαση των πολιτών σε εφαρµογές eHealth (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο & Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011). Η τελευταία ανακοίνωση
για την ηλεκτρονική υγεία εκδόθηκε το 2012, και έχει τίτλο «eHealth Action Plan
2012-2020 – Innovative healthcare for the 21st century». Εδώ ορίζεται ότι το
πρόγραµµα epSOS ολοκληρώνεται στο τέλος του 2013, γίνεται έναρξη του
προγράµµατος Connecting Europe Facility µε διάρκεια

τα έτη 2014-2020

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια στρέφεται σε υπηρεσίες οι
οποίες χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα για την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών στους πολίτες της. Οι υπηρεσίες αυτές συνοψίζονται στη δηµιουργία
προτύπων και κοινών κωδικών επικοινωνίας ανάµεσα στα πληροφοριακά συστήµατα,
δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών, on-line υπηρεσίες υγείας, δηµιουργία συστηµάτων
τηλεσυµβουλευτικής, ηλεκτρονικής παραποµπής, ηλεκτρονικού λογιστηρίου για τη
διευθέτηση των εξόδων και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

δύο

παραδείγµατα

πληροφοριακών

συστηµάτων, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή και η τηλεϊατρική, ενώ ακολουθεί η
παρουσίαση των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων των νοσοκοµείων.
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2.2. Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
Η φιλοσοφία της καταγραφής του ιατρικού ιστορικού του ασθενή είναι πολύ παλιά. Ο
Ιπποκράτης πίστευε ότι τα συµπτώµατα αντανακλούν την πορεία της νόσου και
υποδεικνύουν την πιθανή της αιτία. Το 1880 ο William Mayo ο οποίος ίδρυσε και την
παγκοσµίου φήµης Mayo Clinic έβαζε τους ιατρούς να καταγράφουν τις
παρατηρήσεις τους από την ιατρική εξέταση µε χρονολογική σειρά, όπως γίνεται και
τώρα στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Νοσοκοµείων. Αυτή όµως
η αρχειοθέτηση δυσκόλευε τελικά την ολοκληρωµένη παρακολούθηση του κάθε
ασθενή ξεχωριστά και έτσι δηµιουργήθηκαν στη συνέχεια ατοµικοί φάκελοι. Αυτό το
είδος της αρχειοθέτησης υπάρχει έως και σήµερα (Luo, 2006).

Ο ιατρικός φάκελος ή αλλιώς µητρώο του ασθενούς έχει τη µορφή ενός
συνόλου από δεδοµένα και πληροφορίες που αφορούν στον ασθενή και
περιλαµβάνουν τα συµπτώµατα, τη διάγνωση, την πρόγνωση, την πορεία αλλά και
στοιχεία από την κλινική και αντικειµενική εξέταση όπως εργαστηριακές και
απεικονιστικές εξετάσεις. Αυτά τα στοιχεία ταξινοµούνται συνήθως σε χρονική σειρά
και είναι διαθέσιµα στους θεραπευτές του ασθενή, για να µπορούν αυτοί να
αποφασίσουν για την πιο ενδεδειγµένη θεραπεία και να ελέγξουν αν αυτή αποδίδει
στο χρόνο. Τα στοιχεία αυτά γράφονται σε ελεύθερο κείµενο ή είναι κωδικοποιηµένα
(π.χ. ICD-10) και βρίσκονται σε γραπτή ή ψηφιακή µορφή.

Μέρος από τα δεδοµένα που υπάρχουν στο µητρώο του ασθενούς
χρησιµοποιείται από τις διοικητικές υπηρεσίες και τους ασφαλιστικούς φορείς, για να
µπορέσουν να πληρωθούν τα έξοδα της νοσηλείας ή της θεραπείας. Ταυτόχρονα ο
φάκελος περιλαµβάνει ιστορικά τα στοιχεία και τις επεµβάσεις που έγιναν, τα οποία
είναι τεκµήριο σε περίπτωση που κάποιος - συγγενής ή ο ίδιος ο ασθενής αµφισβητήσει εάν ακολουθήθηκε η κατάλληλη θεραπεία. Τέλος τα δεδοµένα των
ασθενών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείγµα σε αναδροµικές µελέτες για την
ανακάλυψη ενδιαφερόντων συσχετίσεων ή παρατηρήσεων ή να διαφανούν
ενδιαφέρουσες µελέτες περιπτώσεων, που θα βοηθήσουν στη βελτίωσης της
τεκµηριωµένης βάσει ενδείξεων ιατρικής ή νοσηλευτικής πρακτικής (Luo, 2006).
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Γενικότερα οι paper-based φάκελοι ασθενών περιέχουν όλα τα στοιχεία σε
χαρτί (ή φιλµ αν αναφέρεται κανείς σε απεικονιστικές εξετάσεις). Αυτοί όµως οι
φάκελοι είναι δύσχρηστοι. Η άµεση ανάκτηση των πληροφοριών δεν είναι πάντα
εφικτή ιδιαίτερα στις επαναληπτικές επισκέψεις. Επίσης µε την πάροδο του χρόνου
προκαλούνται φθορές στα δεδοµένα, π.χ. στα υπερηχογραφήµατα. Ακόµη, αν
πρόκειται για χρόνιο ασθενή, τα αποτελέσµατα δεν είναι πάντα εύκολα συγκρίσιµα
εάν είναι τοποθετηµένα σε πολυσέλιδες και άναρχα τοποθετηµένες εξετάσεις.
Συχνά

αναφέρεται

ότι

ο

γραφικός

χαρακτήρας

των ιατρών είναι

δυσανάγνωστος, αν και σε έρευνα του 1996 (Berwick & Winickoff, 1996) δεν
φάνηκε τελικά να υπάρχει διαφορά από το γενικό πληθυσµό. Αντίθετα σε µια άλλη
έρευνα στην οποία συγκρίθηκαν η γραφή των ιατρών και των νοσηλευτών
διαφαίνεται ότι οι ιατροί γράφουν πιο δυσανάγνωστα (Lyons et al, 1998). Όταν όµως
πρέπει να αποθηκευθούν σηµαντικά στοιχεία που αφορούν στα συµπτώµατα ή την
έκβαση της υγείας ενός ατόµου µπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την
αδυναµία κατανόησης του περιεχοµένου του φακέλου. Στην Ισπανία εξετάσθηκαν οι
φάκελοι των ιατρικών φακέλων και των χειρουργικών περιστατικών από τρεις
ανεξάρτητους κριτές και φάνηκε ότι στο 15% των ιατρικών φακέλων, τα δεδοµένα
ήταν ασαφή (Javier Rodrıguez-Vera et al, 2002). Στα περισσότερα νοσοκοµεία της
χώρας, δεν υπάρχουν ακόµη ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, αλλά φάκελοι
χειρόγραφοι, ογκώδεις, ασαφείς, δυσεύρετοι, δυσανάγνωστοι που ορισµένες φορές
χάνονται, φθείρονται ή και αλλοιώνονται (Μούρτου, 2007).
Ο βαθµός που τα δεδοµένα των ασθενών αποθηκεύονται σε ένα µόνο
ηλεκτρονικό φάκελο ποικίλει και ανάλογα έχουν δοθεί και διαφορετικοί όροι όπως
CPR – computer-based patient record, PCR – patient-carried record, CMR –
computerized medical record, EPR – electronic patient record, DMR – digital medical
record, PHR – patient health record, ICRS – integrated care record services.
Οι κανόνες ασφάλειας και κρυπτογράφησης θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί
στους ιατρικούς φακέλους ασθενών, διαφορετικά, εάν τα στοιχεία βρεθούν σε λάθος
χέρια θα υπάρξουν συνέπειες για το άτοµο, π.χ. δεν θα προσλάµβανε µια εταιρεία ένα
άτοµο το οποίο βρίσκεται σε οµάδα υψηλού κινδύνου να αναπτύξει µια νόσο. Έτσι
θέµατα ασφάλειας πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζεται ο τρόπος
πρόσβασης και φύλαξης των φακέλων των ασθενών.
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2.3. Τηλεϊατρική
Η προσπάθεια θεραπείας ασθενών αποµακρυσµένα έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από
εκατό χρόνια. Συγκεκριµένα το 1906 πραγµατοποιήθηκε ιατρική διάγνωση µε τη
χρήση ήχων αναπνοής και φωνοκαρδιογραφήµατος από τον Einhoven, ενώ από το
1920 ξεκίνησε η παροχή ιατρικών οδηγιών µέσω σηµάτων Μορς σε πλοία της
Σουηδίας. Ως όρος όµως η τηλεϊατρική αποδόθηκε µόλις το 1970. Ορίζεται ως
«θεραπεία από απόσταση», ενώ υπονοεί τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνία ως εργαλείο για την παροχή υγειονοµικής φροντίδας υγείας και
πρόσβασης στην ιατρική πληροφορία (Γεωργίου, 2010).

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) δεν υπάρχει ένας και
µοναδικός ορισµός για την τηλεϊατρική, ενώ οι Sood et al, 2007 ανέφεραν σε άρθρο
του ότι έως το 2007 είχαν δηµοσιευθεί 104 διαφορετικοί ορισµοί. Ο ΠΟΥ (WHO,
1997) αναφέρει ότι η τηλεϊατρική είναι η παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής φροντίδας,
σε απόσταση από επαγγελµατίες υγείας που χρησιµοποιούν ΤΠΕ για τη µεταφορά και
λήψη σηµαντικών πληροφοριών διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης ασθενών
τραυµατισµών, για την έρευνα, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση µε την προώθηση της
υγείας των ατόµων και των κοινωνιών. Όσο αυξάνονται οι δυνατότητες της
τεχνολογίας,

τόσο

η

δυνατότητες

της

αυξάνονται.

Η

τηλεσυµβουλευτική

(teleconsultation) οµοιάζει σε πολλά σηµεία µε την τηλεϊατρική αλλά χρησιµοποιείται
κυρίως από άλλους θεραπευτές όπως οι ψυχολόγοι για αποµακρυσµένες συνεδρίες.

Η τηλεϊατρική είναι πολλαπλά χρήσιµη γιατί: παρέχει ισότητα στην πρόσβαση,
ποιότητα, ανταποκρίνεται στις δηµογραφικές µεταβολές, βοηθά στη βελτίωση του
θεραπευτικού αποτελέσµατος, προάγει την έρευνα και την τεχνολογία, βοηθά στην
περιστολή των δαπανών και προσφέρει επιχειρηµατικές δυνατότητες (Σωτηρίου,
2013). Είναι ακόµη ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις επαναληπτικών επισκέψεων,
στις οποίες ο ιατρός θέλει απλά να ελέγξει την πορεία της επιλεγµένης θεραπείας
(Hjelm, 2005).
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Στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής, αλλά σχετικά άναρχα.
Σύµφωνα µε συνέντευξη που δόθηκε στα πλαίσια εργασίας από τον Υπεύθυνο της
Μονάδας Τηλεϊατρικής του Σισµανόγλειου Νοσοκοµείου, έχουν δαπανηθεί µεγάλα
ποσά στη χώρα για να αγοραστούν τα κατάλληλα µηχανήµατα. Η µονάδα εξυπηρετεί
40 µονάδες φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία) µόνο όµως
κατά το πρωινό ωράριο (Γεωργίου, 2010).
Οι εφαρµογές ξεκίνησαν από το 1950 όταν για πρώτη φορά ο καθηγητής Ζερβός
εξέτασε τον πρώτο ασθενή από απόσταση. Προσπάθειες έγιναν τόσο από δηµόσιους
όσο και από ιδιωτικούς οργανισµούς όπως το MERMAID και το AMBULANCE. Το
νοσοκοµείο Σισµανόγλειο ανέπτυξε ένα µεγάλο δίκτυο από 40 διασυνδεόµενα
Κέντρα

Υγείας

και

Ιατρεία

για

τηλεσυµβουλευτική

σε

πνευµονολογικά,

καρδιολογικά, ουρολογικά, παθολογικά περιστατικά. Με τα προγράµµατα VSAT και
TALOS, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο παρείχε σχετικές υπηρεσίες στην
περιοχή του βόρειου Αιγαίου. Άλλα νοσοκοµεία που ανέπτυξαν αντίστοιχα
προγράµµατα ήταν το νοσοκοµείο της Κύµης, της Χαλκίδας και άλλα (Apostolakis et
al, 2008).
Παρά τις πολλές προσπάθειες, η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα δεν
ήταν η αναµενόµενη για διάφορους λόγους που µπορούν να συνοψισθούν στους εξής
(Apostolakis et al, 2008):
•

Έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης του ιατρικού και µη προσωπικού

•

Πίεση χρόνου του προσωπικού

•

Αδυναµία δέσµευσης µόνιµου προσωπικού για αυτήν αποκλειστικά την εργασία

•

Το σύστηµα δεν ήταν πάντα διαθέσιµο συγχρονισµένα

•

Έλλειψη πρωτοκόλλων και σχεδιασµού κλειστής αρχιτεκτονικής

•

Έλλειψη ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς
Έτσι πολλά ακόµη πρέπει να γίνουν και σε αυτόν τον τοµέα στη χώρα µας. Εκτός

όµως από τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία διέπουν τη φιλοσοφία ολόκληρων
χωρών, υπάρχουν και τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία βοηθούν τη λειτουργία
ενός νοσοκοµείου. Σε αυτά γίνεται αναφορά στη συνέχεια.
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2.4. Πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων
Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα έχουν ως βασικό συντελεστή τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους συλλέγονται, αποθηκεύονται και
αναλύονται δεδοµένα. Αυτά τα δεδοµένα µαζί µε πλήθος πληροφοριών διαχέονται
στους ενδιαφερόµενους, ώστε να υποστηρίξουν τις λειτουργίες µιας επιχείρησης ή
ενός Οργανισµού. Σηµαντικό στοιχείο στα πληροφοριακά συστήµατα είναι και οι
εργαζόµενοι οι οποίοι συλλέγουν και αξιοποιούν τις πληροφορίες για την εκτέλεση
του έργου τους.
Πληροφοριακά

Συστήµατα

στα

Νοσοκοµεία

είναι

τα

υπολογιστικά

συστήµατα που χρησιµεύουν στην επικοινωνία της εξωτερικής και της εσωτερικής
ροής των πληροφοριών και για τον κοινό τρόπο λειτουργίας των εφαρµογών. Ο
στόχος δηλαδή των πληροφοριακών συστηµάτων των νοσοκοµείων είναι η συλλογή,
αποθήκευση, επεξεργασία και ανάκτηση πληροφοριών, µε την αξιοποίηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιακού εξοπλισµού. Αυτά τα συστήµατα
υποστηρίζουν εργασίες που αφορούν τόσο στην περίθαλψη των ασθενών, όσο και σε
όλες τις διοικητικές, οικονοµικο-λογιστικές και γενικά διεκπεραιωτικές λειτουργίες
που υπάρχουν σε ένα νοσοκοµείο (Τσαλουκίδης & Παπαγεωργίου, 2008).

Εικόνα 1. Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος υγείας
Πηγή: http://www.intrahealth.gr/products/erad-rispacs/
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Τα βασικά υποσυστήµατα ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου
είναι δύο: το υποσύστηµα ιατρικών πληροφοριών και το υποσύστηµα διοικητικών
διαχειριστικών εφαρµογών (Αποστολάκης, 2002). Τα δύο αυτά υποσυστήµατα
µπορούν να λάβουν και αυτά τις κατηγοριοποιήσεις τους οι οποίες είναι:
1. Υποσύστηµα πυρήνα (core system): εκτελεί βασικές λειτουργίες διαχείρισης
νοσοκοµείου που διέπουν όλη τη λειτουργία του νοσοκοµείο όπως εισιτήρια και
κατανοµή ασθενών, τηρεί δεδοµένα για τους ασθενείς όπως τον ιατρικό τους
φάκελο, επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία τόσο για πρωτογενή όσο και για
δευτερογενή χρήση (π.χ. δείκτες υγείας και νοσηρότητας).
2. Υποσύστηµα διοικητικό & οικονοµικό (business & financial system): αφορά
στις αντίστοιχες λειτουργίες όπως παρακολούθηση του προγράµµατος υπηρεσίας
των εργαζοµένων, ή την προµήθεια των υλικών
3. Υποσύστηµα επικοινωνιών και δικτύωσης (communications & networking
system): έχει την ευθύνη της επικοινωνίας των τµηµάτων, ώστε να γίνονται για
παράδειγµα παραγγελίες εξετάσεων από τις κλινικές προς τα εργαστηριακά
τµήµατα, παραλαβή των αποτελεσµάτων και αυτόµατη ενηµέρωση του φακέλου
του ασθενούς.
4. Υποσύστηµα

διαχείρισης

και

υποστήριξης

επιµέρους

τµηµάτων

(departmental management system): λειτουργεί στα πλαίσια µεµονωµένων
τµηµάτων για τις δικές του λειτουργίες, όπως για παράδειγµα στα χειρουργεία.
5. Υποσύστηµα ιατρικής τεκµηρίωσης (medical documentation system):
συλλέγει και αποθηκεύει την κλινική πληροφορία και διασφαλίζει την ποιότητα
6. Υποσύστηµα ιατρικής υποστήριξης (medical support system): υποστηρίζει
τους ιατρούς στην ανάλυση και διερµήνευση των δεδοµένων που αφορούν στους
ασθενείς, ώστε να ληφθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή
7. Υποσύστηµα

υποστήριξης

νοσηλευτικής

δραστηριότητας

(nursing

information system, NIS): βοηθά τους νοσηλευτές για την άσκηση των
καθηκόντων τους, αποθηκεύοντας χρήσιµες πληροφορίες από τη νοσηλεία, για τη
διαµόρφωση σχεδίου νοσηλευτικής θεραπείας και για τον ποιοτικό έλεγχο
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8. Υποσύστηµα υποστήριξης ιατρικής έρευνας (medical research system) το
οποίο προάγει την έρευνα µε την ανάλυση των δεδοµένων των ασθενών
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα πληροφοριακά συστήµατα που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε ένα νοσοκοµείο είναι ποικίλα. Αφορούν τόσο το διοικητικό –
οικονοµικό µέρος, όπως δηλαδή οποιαδήποτε επιχείρηση (λογισµικά λογιστηρίου,
αποθήκης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού) όσο και το κοµµάτι της ιατρικής –
νοσηλευτικής φροντίδας. Για παράδειγµα σε ένα νοσοκοµείο µπορεί να διαµορφωθεί
ένα σύστηµα καταγραφής όλων των δεδοµένων που αφορούν σε κάθε ασθενή,
δηλαδή ένας ιατρικός φάκελος ή µητρώο ασθενούς. Σε αυτό µπορεί να αναφέρονται
τα συµπτώµατα, µέσα από αναφορές των ιατρών και των λοιπών επαγγελµατιών
υγείας, µε λεπτοµέρειες των παρατηρήσεων, αλλά των συζητήσεων µε τον ασθενή.
Ψηφιακά µέσα από ένα σύστηµα L.I.S. (Lab Information System) µπορούν να
συλλεχθούν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, πληροφορίες οι οποίες
τοποθετούνται µε χρονική σειρά στον ιατρικό φάκελο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

–

Η

εφαρµογή

της

ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης
3.1. Ορισµός της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Το φάρµακο είναι συνυφασµένο µε τη θεραπεία των ασθενειών για χιλιάδες χρόνια.
Στην αρχαία Ελλάδα χρησιµοποιούσαν ως φάρµακα µέρη φυτών, ζωικά παράγωγα
και ανόργανες ουσίες. Για τη χρήση τους χρησιµοποιούνταν διάφορες µέθοδοι όπως η
πολτοποίηση, η κονιοποίηση, το βράσιµο κλπ. Έως το 19ο αιώνα τα φάρµακα αυτά
ήταν κυρίως φυτικής προέλευσης. Από το µέσα αυτού του αιώνα άρχισαν να
χρησιµοποιούνται άλλες ουσίες όπως το σαλικυλικό οξύ (ο πρόδροµος της ασπιρίνης
από το φλοιό της ιτιάς), η µορφίνη, η κωδεΐνη από την παπαρούνα, η κινίνη για την
προστασία από την ελονοσία, η δακτυλίτιδα για τις καρδιακές παθήσεις και άλλα
(Σιδηροπούλου, 2011).
Ως φάρµακο ορίζεται οτιδήποτε προορίζεται στη διάγνωση, αντιµετώπιση,
θεραπεία, πρόληψη και µείωση των συµπτωµάτων ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα,
το οποίο λαµβάνει άδεια κυκλοφορίας κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια αρχή της
εκάστοτε χώρας. Κυκλοφορούν σε διάφορα σκευάσµατα, µε ποικίλες ονοµασίες,
περιέχουν

διάφορες

περιεκτικότητες.

δραστικές

Συνεχώς

ουσίες,

λαµβάνουν

ανακαλύπτονται

νέα

διάφορες

φάρµακα,

τα

µορφές

και

οποία

και

χρησιµοποιούνται για την θεραπεία των ασθενών.
Παρόλο που ο αριθµός των συνταγογραφούµενων φαρµάκων αυξανόταν
διαρκώς, - ο σχετικός κατάλογος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ) λόγου
χάρη περιέχει 8016 κωδικούς φαρµάκων (ΕΟΦ, 2011) - ο τρόπος συνταγογράφησης
είχε παραµείνει ίδιος για πάρα πολλά χρόνια. ∆ηλαδή οι ιατροί είτε από µνήµης είτε
µε τη βοήθεια ενός βιβλίου µε την ονοµασία «Εθνικό Συνταγολόγιο» (το οποίο είχε
κυκλοφορήσει και σε µορφή CD-ROM) έγραφαν την επιθυµητή συνταγή στο
βιβλιάριο του ασθενούς ή σε ένα απλό χαρτί, ώστε ο ασθενής να πάει στο φαρµακείο
της επιλογής του για να το προµηθευτεί. Η πρακτική αυτή όµως αποδείχτηκε
χρονοβόρα και είχε µια επιρρέπεια προς τα λάθη, όπως θα φανεί και στη συνέχεια.
Η τεχνολογία παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη διευκόλυνση των
ατόµων σε πλήθος εργασιών, όπως η εύρεση πληροφοριών, η καταχώρηση στοιχείων,
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ο έλεγχος της συµβατότητας των στοιχείων αυτών και η αποστολή τους από ένα
αποµακρυσµένο σηµείο σε ένα άλλο. Μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει πλέον µια
βάση πάνω στην οποία µπορεί να κτιστεί ένα νέο είδος συνταγογράφησης µε τη
βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ηλεκτρονικής µορφής. Τα
πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να βοηθήσουν ώστε η συνταγογράφηση να γίνει
ηλεκτρονικά και µε τον τρόπο αυτό να περιοριστούν τα δυσµενή συµβάντα από µια
λανθασµένη συνταγογράφηση.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στην Αγγλία (National Health System
– NHS) η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ορίζεται ως η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών
συστηµάτων για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της επικοινωνίας µιας ιατρικής
εντολής ή συνταγής, βοηθώντας στην επιλογή, τη διαχείριση και την προµήθεια ενός
φαρµάκου µέσω της γνώσης και υποστήριξης αποφάσεων, παρέχοντας µια διαδροµή
του ελέγχου για το σύνολο της διαδικασίας χρήσης των φαρµάκων.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι δηλαδή µια διαδικασία στην οποία
συµµετέχει ένα πληροφοριακό σύστηµα για να υποστηρίξει τους επαγγελµατίες
υγείας να εισάγουν δεδοµένα µε σκοπό τη δηµιουργία ηλεκτρονικών συνταγών.
Οποιοδήποτε είδος µονάδας εισαγωγής στοιχείων (laptop, notebook, palmtop και
συσκευές τύπου tablet) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εισαχθούν τα στοιχεία και
να αποσταλούν για εκτύπωση, ενώ παράλληλα µπορεί να ενηµερωθεί ο φάκελος του
ασθενούς

ή

το

ασφαλιστικό

του

ταµείο.

Τα

συστήµατα

ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης είναι κυρίως δύο:
•

Αυτόνοµο σύστηµα (stand alone system). Πρόκειται για ένα λειτουργικό
σύστηµα το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον Η/Υ και είτε χρησιµοποιείται
αυτόνοµα είτε είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. Το σύστηµα αυτό µπορεί να
υπενθυµίζει θέµατα ασφάλειας στον ιατρό όπως για παράδειγµα πιθανές
παρενέργειες από τη συνταγογράφηση της συγκεκριµένης δραστικής ουσίας.
Αυτά τα συστήµατα είναι σχετικά οικονοµικά.

•

Ολοκληρωµένα συστήµατα συνταγογράφησης (Electronic Health Record –
HER Systems). Σε αυτά ο ιατρός έχει στη διάθεσή του όλο το ιστορικό του
ασθενούς, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων του τα οποία και χρησιµοποιεί ως
εργαλείο για την επιλογή της κατάλληλης δραστικής ουσίας. Εδώ οι συναγερµοί
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ασφάλειας είναι πιο εξειδικευµένοι και εξατοµικευµένοι, π.χ. εάν στο παρελθόν
εµφάνισε ο ασθενείς παρενέργειες από τη λήψη ενός συγκεκριµένου φαρµάκου.
Τα συστήµατα αυτά κοστίζουν περισσότερο και αρκετά πολύπλοκα στη χρήση
τους (American Medical Association, 2008).

3.2. Τα στάδια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Η δηµιουργία της ηλεκτρονικής συνταγής ξεκινά όταν ο ιατρός, διαπιστώνοντας την
ανάγκη για συνταγογράφηση, εγγράφεται στο σύστηµα µε το όνοµα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης, ώστε να αποκτήσει δικαιώµατα χρήσης του συστήµατος. Όταν
ετοιµασθεί και εκτυπωθεί η συνταγή, ο ασθενής µπορεί να την εκτελέσει σε ένα
συµβεβληµένο φαρµακείο. Εναλλακτικά, ο ιατρός µπορεί να στείλει ηλεκτρονικά τη
συνταγή κατευθείαν στο φαρµακείο. Η διαδικασία φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα:

Εικόνα 2: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Πηγή: American Medical Association, 2008
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Τα στάδια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι σύµφωνα µε τον Αµερικανικό
Ιατρικό Σύλλογο τα παρακάτω (American Medical Association, 2008):

Εγγραφή: Ο χρήστης του συστήµατος εισάγεται στο σύστηµα αφού πληκτρολογήσει
το όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα θα πρέπει να
αντιγράψει και ένα κωδικό CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to
tell Computers and Humans Apart). Σε αυτήν την διαδιακασία µπορεί να προστεθούν
και άλλες δικλείδες ασφάλειας όπως η ψηφιακή υπογραφή µε την εισαγωγή έξυπνης
κάρτας (smartCards ή eTokens). Μετά την είσοδο, το σύστηµα δίνει πρόσβαση στο
κατάλληλο επίπεδο δικαιωµάτων (π.χ. καταχώρηση συνταγής ή µόνο για ανάγνωση).
Αναγνώριση του ασθενή: η αναζήτηση του ασθενή γίνεται εισάγοντας προσωπικά
του στοιχεία όπως π.χ το ΑΜΚΑ στη χώρα µας. Όταν βρεθεί ο ζητούµενος ασθενής
εµφανίζονται όλα του τα διαθέσιµα στοιχεία, όπως ηµεροµηνία γέννησης, τόπος
κατοικίας κλπ.
Έλεγχος ιατρικών δεδοµένων ασθενή: Έλεγχος των φαρµάκων που λαµβάνει
χρόνια ο ασθενής και λήψη άλλων πληροφοριών για την υγεία του, ενηµέρωση του
ιστορικού, αν προκείψουν νέα στοιχεία.
Επιλογή φαρµάκων: Εργασία µε την υπάρχουσα θεραπευτική αγωγή, δηλαδή
ενηµέρωση ανανέωση της φαρµακευτικής αγωγής, η τροπολογία π.χ. της δοσολογίας
ή συνταγογράφηση νέων φαρµάκων, είτε από µια λίστα επιλογής, είτε αναζήτηση
µέσω του ονόµατος, της δραστικής ουσίας, του κωδικού ή του ονόµατος µιας νόσου.
Επιλογή παραµέτρων: Ακολουθεί ο προσδιορισµός της κατάλληλης δοσολογίας
(π.χ. µία φορά την εβδοµάδα, την ηµέρα ή περισσότερες).
Εξουσιοδοτηµένο και υπογεγραµµένο: Ολοκλήρωση της συνταγογράφησης µε το
τελικό έλεγχο της ορθότητας αυτών που καταχωρήθηκαν και αυθεντικοποίηση.
Επιλογή φαρµακείου Εκτύπωση ή εφαρµογή Rx: Αποστολή των συνταγών είτε
προς εκτύπωση, είτε µέσω φαξ, είτε µέσω ηλεκτρονικής αποστολής στο κατάλληλο
φαρµακείο. Εάν το φάρµακο είναι ναρκωτική ουσία είναι πιθανή η ανάγκη να γραφεί
κάποια ακόµη βεβαίωση χειρόγραφα (στη χώρα µας π.χ. συνταγή µονής ή διπλής
κόκκινης γραµµής), ανάλογα πάντα µε τη νοµοθεσία της κάθε χώρας.
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Έλεγχος φαρµακείου και διαδικασίας: Εξασφαλίζεται ότι η συνταγή έχει
αποσταλεί στο φαρµακείο που έχει επιλεχτεί.
Συναγερµός ελέγχου και συµβουλές: Κατά τη διάρκεια των βηµάτων επιλογής
φαρµάκων έως την τελική φάση της συνταγής εµφανίζονται προειδοποιήσεις για
τυχόν λανθασµένες επιλογές ή για τυχόν παρενέργειες.
Η εφαρµογή δίνει συχνά τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων ανά
ηµέρα ή ανά µήνα ώστε ο ιατρός να ενηµερωθεί για τη ροή των εργασιών του ή οποία
µπορεί να σχετίζεται και µε την αµοιβή την οποία λαµβάνει ή µε άλλα λογιστικά
στοιχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Ελλάδα

4.1. Οι σκοποί και οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην
Ελλάδα
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Ελλάδα διέπεται από τις οδηγίες του νόµου
3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών
και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων». Σε αυτόν το νόµο αναφέρονται τόσο
ζητήµατα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όσο και τα ζητήµατα των ηλεκτρονικών
παραπεµπτικών.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Ως εφαρµογή υποστηρίζεται από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.) η οποία είναι µια ανώνυµη εταιρεία του
δηµοσίου

µη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

που

αποζηµιώνεται

από

τους

εξυπηρετούµενους φορείς για τις ποικίλες υπηρεσίες κυρίως υποστήριξης σε έργα
µεγάλης κλίµακας όπως για παράδειγµα στη µισθοδοσία των φορέων. Η εταιρεία έχει
δηλαδή ως σκοπό την πληροφορική εξυπηρέτηση διαφόρων φορέων του ∆ηµοσίου,
τυποποιώντας οµοειδείς διαδικασίες και επιτυγχάνοντας έτσι οικονοµίες κλίµακας.

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση µπορεί κανείς να δει τις οδηγίες χρήσεις της
εφαρµογής και

απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των χρηστών (www.e-

syntagografisi.gr). Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ερµηνεύεται ως η παραγωγή, η
διακίνηση και ο έλεγχος των ιατρικών συνταγών και των παραπεµπτικών για ιατρικές
πράξεις, µε τη χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η εγκυρότητα και η διαφάνεια στις πληροφορίες
που διακινούνται. Όταν η εφαρµογή είναι στο πλήρες εύρος της, έχει τη δυνατότητα
να υποστηρίξει ένα αριθµό από διαδικασίες που σχετίζονται µε τη δηµιουργία, την
εκτέλεση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εξόφληση µιας
φαρµακευτικής συνταγής ή ενός παραπεµπτικού για ιατρικές πράξεις. ∆ιέπει όλα τα
συστήµατα και τις τοποθεσίες που εµπλέκονται όπως τα τακτικά ιατρεία των
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νοσοκοµείων ή τα ιδιωτικά ιατρεία, τα κέντρα υγείας, τις κλινικές, τα διαγνωστικά
κέντρα, τα φαρµακεία και τα ασφαλιστικά ταµεία (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 2013).

4.1.1. Στόχοι & Σκοποί του Έργου

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει
διάφορους σκοπούς οι οποίοι µπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω (Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2013):

•

Αποτελεί µέσο για να εκσυγχρονισθεί το σύστηµα φαρµακευτικής περίθαλψης

•

Βοηθά στην ταυτοποίηση και τον έλεγχο των εµπλεκοµένων στη διασφάλιση της
ευρείας και επιτυχούς επιχειρησιακής της λειτουργίας

•

∆ιευκολύνει στην εισαγωγή και αξιοποίηση των λειτουργιών της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης στην καθηµερινή πρακτική

•

Επιτυγχάνει τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας µε
διαφάνεια

•

Αναδεικνύει και αξιοποιεί τις υφιστάµενες και ή εν εξελίξει συναφείς δράσεις

Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος φαρµακευτικής περίθαλψης και η προσπάθεια
περιστολής των δαπανών για την ανακούφιση των ασφαλιστικών ταµείων από την
υπερβάλλουσα δαπάνη είναι οι στόχοι που υπερτονίσθηκαν στην αιτιολόγηση έκθεση
για το νόµο που εισήγαγε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Ελλάδα. Στα
σχετικά πρακτικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφέρεται πως οι δαπάνες για
φάρµακα και ιατρικές πράξεις αποτελούν κρίσιµες λειτουργίες των τοµέων Υγείας
και Κοινωνικής Ασφάλισης που επιδρούν στην υγεία των πολιτών αλλά και στα
δηµόσια οικονοµικά. Γίνεται δηλαδή µια προσπάθεια ελέγχου της προκλητής
ζήτησης, καθώς σύµφωνα µε τις αναφορές των ασφαλιστικών ταµείων το έτος 2009
οι δαπάνες αυτές ανήλθαν στα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό
αυτών (το 40%) ήταν κρατικά επιχορηγούµενη. Η επιτροπή υπονοεί ότι η αυξηµένη
αυτή δαπάνη ήταν εν µέρει προκλητή, στοχευµένη και παράνοµη, ότι η χρήση
εικονικών συνταγών είναι µια τακτική που χρησιµοποιείται και για το λόγο αυτό
πρέπει να ελεγχθεί και να διακοπεί (Ελληνικό Κοινοβούλιο, 2010).
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Το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης στη χώρα δεν είναι δικαιολογηµένο,
σύµφωνα µε την έκθεση αφού στη ∆ανία για παράδειγµα, που έχει το µισό πληθυσµό
από τη χώρα µας εκτελούνται 15 εκατοµµύρια συνταγές ετησίως, ενώ στην Ελλάδα
περίπου 100 εκατοµµύρια.
Τα οφέλη των ασθενών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που
αναφέρονται στην έκθεση είναι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, η µείωση
των λαθών, η αδυναµία «εκµετάλλευσης» των βιβλιαρίων τους από τους
φαρµακοποιούς, η συνταγογράφηση µόνο από τους ιατρούς της συγκεκριµένης
ειδικότητας και άλλα.
Ένα σηµαντικό όφελος για τα ασφαλιστικά ταµεία είναι η µείωση του
κόστους διεκπεραίωσης των συνταγών. Αναφέρεται ότι η αποθήκευση των
χειρόγραφων συνταγών ήταν κοπιαστική, οι έλεγχοι ήταν δειγµατοληπτικοί, ενώ το
κόστος διακίνησης µιας συνταγής είχε υπολογισθεί στα 2,3 Ευρώ µε πολύ
µεγαλύτερο κόστος όταν στη συνταγή γινόταν έλεγχος. Αυτά όλα τα χρήµατα
µπορούν να διασωθούν µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να διατεθούν για τις
ασφαλιστικές παροχές και τις συντάξεις των ασφαλισµένων.
Η

έκθεση

ολοκληρώνεται

αναφέροντας

ότι

µε

την

ηλεκτρονική

συνταγογράφηση επιτυγχάνεται η ποιότητα, εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και
ασφάλεια των δεδοµένων, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να γίνουν διασταυρώσεις και
επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών, οι οποίες µπορούν να αναβαθµίζονται
διαρκώς (Ελληνικό Κοινοβούλιο, 2010).

4.2. Η επίδραση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στη φαρµακευτική δαπάνη
Σύµφωνα µε το Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ, 2012) η
δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη είχε έως το έτος 2009 ανοδική πορεία φτάνοντας στα
5 δισεκατοµµύρια Ευρώ περίπου, όµως τη διετία 2010 - 2011 µειώθηκε δραστικά,
κατά 22%, για να φτάσει το 2011 στα 3,98 δισεκατοµµύρια Ευρώ, αποτελώντας το
1,8% του ΑΕΠ και το 30% των δηµόσιων δαπανών υγείας. Η εξέλιξη της
φαρµακευτικής δαπάνης από τα έτη 2006 έως 2012 φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα:
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Γράφηµα 1. ∆ηµόσια φαρµακευτική δαπάνη τα έτη 2006-2012 σε δις. Ευρώ
Πηγή: ΙΟΒΕ, 2012

Αν και η µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης συµπίπτει χρονικά µε την
έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εντούτοις δεν µπορεί κανείς να
υποστηρίξει ότι αποτελεί το µοναδικό λόγο µείωσης των φαρµακευτικών δαπανών
καθώς συνέπεσε µε πλήθος άλλων παράλληλων παρεµβάσεων και µέτρων πολιτικής
όπως η αλλαγή στις τιµές και τα είδη των χορηγούµενων σύµφωνα µε τη λίστα
φαρµάκων, η έκπτωση των φαρµακευτικών εταιρειών στα φαρµακεία των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ, οι πολιτικές rebate, η µείωση του ποσοστού κέρδους και ο
καθορισµός πάγιου κέρδους των ιδιωτών φαρµακοποιών για φάρµακα που κοστίζουν
πέραν ενός συγκεκριµένου ύψους τιµής, κλπ.

Ένας ακόµη πίνακας από τον οποίο µπορεί να εξάγει κανείς χρήσιµα
συµπεράσµατα για την πορεία του φαρµάκου σε σχέση µε µακροοικονοµικά µεγέθη
όπως το ΑΕΠ είναι αυτός που ακολουθεί.
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Πίνακας 1. ∆απάνη υγείας και φαρµάκου στην Ελλάδα (σε εκατ. Ευρώ)

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2012
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Η µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης λόγω της εφαρµογής της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης µπορεί βέβαια να θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκε όπως φαίνεται από τα
στοιχεία της πιλοτικής εφαρµογής της στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) από τις 18/10/2010 έως τις 17/1/2011. Η µηνιαία εξέλιξη του
κόστους της φαρµακευτικής δαπάνης εκείνη τη χρονική περίοδο µειώθηκε σε
σύγκριση µε τις αντίστοιχες δαπάνες του προηγούµενου έτους (Βουδούρης, 2011).

Γράφηµα 2. Μηνιαία εξέλιξη φαρµακευτικής δαπάνης ΟΑΕΕ 2009-2010
Πηγή: Βουδούρης, 2011

Από το πρώτο διάστηµα της εφαρµογής της φαίνεται ότι η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση ανακούφισε σηµαντικά την επιβάρυνση των ασφαλιστικών φορέων,
από περιττά έξοδα, ενώ βοήθησε στην αύξηση του ελέγχου, αν και όπως αναφέρθηκε
και πιο πάνω οι συνθήκες και οι πολιτικές για το φάρµακο πέρασαν από πολλά
στάδια αλλαγών την τελευταία τριετία.

- 36 -

Εικόνα 3. Σύστηµα ηµερήσιας παρακολούθησης
Πηγή: Σφιρόερας, 2012
Ένα όµως από τα «δυνατά όπλα» της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι και ο
έλεγχος της κίνησης των συνταγών. Έτσι µπορούν να εντοπισθούν φαινόµενα
υπερβάλλουσας

χρήσης

του

συστήµατος

(προκλητής

ζήτησης

ή

άλλης

δραστηριότητας) από συγκεκριµένους ιατρούς ή φαρµακοποιούς σε καθηµερινή
βάση, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3 µε την οποία οι επικεφαλείς της Η∆ΙΚΑ Α.Ε.
ενηµερώνονται συνεχώς για στατιστικά στοιχεία κίνησης, αλλά και για ασυνήθιστες
δραστηριότητες στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Αποτελέσµατα
5.1. Παρουσίαση της βιβλιογραφίας και σύνθεση των αποτελεσµάτων
Η ερευνητική διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε και που αναλυτικά αναφέρεται στην
ενότητα της µεθοδολογίας είχε ως αποτέλεσµα τον εντοπισµό 97 άρθρων που
πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής – αποκλεισµού για το χρονικό διάστηµα από το
2009 έως τον Ιούνιο του 2013. Κατά την ανάγνωση των περιλήψεων διαπιστώθηκε
ότι η επιλογή να αξιοποιηθούν οι δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας ήταν ορθή
για διάφορους λόγους. Αφενός το θέµα της τεχνολογίας είναι δυναµικό και ιδιαίτερα
µεταβαλλόµενο, άρα άρθρα που εξέταζαν παλαιότερα συστήµατα δεν θα είχαν
µεγάλη ερευνητική αξία. ∆ιαπιστώνει κανείς επίσης ότι όσο πιο πολύ ανατρέχει στο
παρελθόν, τόσο αναφέρονται θέµατα αντίστασης στην τεχνολογία (π.χ. Pagán et al,
2009), θέµατα δηλαδή που µειώνονται όσο αυξάνεται η εξοικείωση µε τους
υπολογιστές, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σχεδόν σε κάθε σπίτι. Επίσης διαπιστώθηκε
ότι τα θέµατα ανακυκλωνόντουσαν, δηλαδή η έρευνα έφτασε σε σηµείο κορεσµού,
συνεπώς δεν ήταν προς όφελος της παρούσας εργασίας να υπάρχει αναφορά σε
περισσότερα έτη. Μια σύνοψη των σηµαντικότερων παρατηρήσεων και των 97
άρθρων που περιλαµβάνονται στην εργασία βρίσκεται στο Παράρτηµα. Λόγω του
µεγάλου αριθµού των άρθρων δεν κατέστει δυνατόν να αναφερθούν όλα τα άρθρα
στην εργασία, γι αυτό και χρησιµοποιήθηκε το συγκεκριµένο παράρτηµα, έτσι ώστε
να φανούν οι πηγές των συµπερασµάτων.

5.2. Μείωση των ιατρικών λαθών
Το θέµα το οποίο γίνεται αντικείµενο έρευνας τις περισσότερες φορές και
συγκεκριµένα σε 18 άρθρα είναι, εάν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοηθάει στη
µείωση των ιατρικών λαθών, καθώς τα ιατρικά λάθη είναι σηµαντικός παράγοντας
που επηρεάζει την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής έχει υπολογιστεί για παράδειγµα ότι 100.000 άτοµα κατά προσέγγιση
χάνουν τη ζωή τους ετησίως για αυτό το λόγο. Για ένα µέρος αυτών ενοχοποιείται η
συνταγογράφηση. Μια τέτοια περίπτωση συµβαίνει όταν δεν λαµβάνονται υπόψη οι
ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων (Barach & Small, 2000).
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Ως ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου ή αγγλιστί adverse events ορίζεται
κάθε βλάβη που συνέβη κατά τη διάρκεια της φαρµακευτικής αγωγής του ασθενούς
και που οφείλεται σε κατάλληλη ή ακατάλληλη ή ανεπαρκή φροντίδα. Περιλαµβάνει
δηλαδή τις παρενέργειες κατά την κανονική του χρήση, τη δευτερεύουσα βλάβη από
ένα λάθος φάρµακο, τα σφάλµατα λήψης ή παράλειψης. Ένα δυσµενές συµβάν
µπορεί να παράγει διάφορα αποτελέσµατα, όπως: την επιδείνωση της υφιστάµενης
παθολογίας, την αποστέρηση της αναµενόµενης βελτίωσης της κατάστασης του
ασθενή, την έξαρση µιας παλαιότερης ή νέας παθολογίας, τη µεταβολή της οργανικής
λειτουργίας, ή την επιβλαβή απόκριση στη φαρµακευτική ουσία που λήφθηκε
(Council of Europe, 2005).
Για παράδειγµα σε µια έρευνα στην Ιαπωνία που δηµοσιεύθηκε το 2013 και
εξετάζει τον αριθµό των ιατρικών λαθών πριν και µετά την ένταξη της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης κατά την περίοδο Απριλίου 2008 έως Μαρτίου 2012 φάνηκε ότι τα
λάθη µειώνονται σταδιακά, αρκεί να περάσει ένα διάστηµα προσαρµογής περίπου έξι
µηνών. Κατόπιν υπάρχει συνεχής µείωση σύµφωνα και µε σχετικό διάγραµµα που
παρουσιάζεται στο άρθρο (Furuya et al, 2013).
Η µείωση των λαθών εξετάζεται όχι µόνο σε γενικά νοσοκοµεία, αλλά και σε
ειδικούς χώρους και πλαίσια όπως για παράδειγµα σε παιδιατρικές κλινικές.
Συγκεκριµένα οκτώ άρθρα έχουν ως πλαίσιο παιδιατρικές κλινικές και νοσοκοµεία.
Στα παιδιατρικά νοσοκοµεία συνήθως υπάρχει µεγαλύτερη δυσκολία στη
συνταγογράφηση καθώς η δοσολογία υπολογίζεται από ειδικό αλγόριθµο, καθώς
εξαρτάται από την ηλικία και το βάρος του παιδιού, σε αντίθεση µε τους ενήλικες που
συνήθως λαµβάνουν τη δοσολογία συγκεκριµένου δισκίου.
Μια χαρακτηριστική έρευνα διενεργήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην
οποία ελέγχθηκε αν υπήρξε λάθος στη συνταγογράφηση της δοσολογίας πριν και
µετά την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Συγκεκριµένα, ελέγχθηκαν
3939 συνταγές πριν και 4784 συνταγές µετά από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης από 5 ανεξάρτητους κριτές χρησιµοποιώντας κατάλληλο
ερευνητικό εργαλείο. Σε απόλυτους αριθµούς διαπιστώθηκαν 88 και 57 λάθη
αντίστοιχα, δηλαδή ποσοστό 2,2% λαθών πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και
1,2% µετά, µε άλλα λόγια επιτεύχθηκε µείωση 1% στα λάθη που σχετίζονται µε τη
δοσολογία (Jani et al, 2011). Αντίστοιχο όφελος διαπιστώθηκε σε µονάδες που έχουν
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πίεση χρόνου όπως τα επείγοντα για τους επαγγελµατίες υγείας που υιοθέτησαν την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Abramson et al, 2011).
Η µείωση λαθών στη συνταγογράφηση είναι ένα όφελος του συγκεκριµένου
πληροφοριακού συστήµατος που ικανοποιεί και τα τρία ερευνητικά ερωτήµατα της
παρούσας εργασίας. Αφενός, ζητούµενο της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας είναι η
ελαχιστοποίηση των λαθών, δηλαδή να γίνεται κάθε τι τον κατάλληλο χρόνο στο
κατάλληλο σηµείο µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης σχετίζεται µε την
αποδοτικότητα, εφόσον άσκοπα λάθη, πισωγυρίσµατα των ασθενών από και προς το
φαρµακείο, είναι περισσότερο χρονοβόρα, διότι ο ιατρός θα πρέπει να
συνταγογραφήσει εκ νέου το φάρµακο, να προβεί σε περαιτέρω διευκρινήσεις, κλπ.
Μια λάθος συνταγογράφηση µπορεί να προκαλέσει κόστος αφενός κοινωνικό, καθώς
ο ασθενείς ταλαιπωρείται, αλλά κάποιες φορές και πραγµατικό. Αν ο ασθενής
αποφασίσει να µηνύσει το νοσοκοµείο ή τον ιατρό λόγω µιας λάθος
συνταγογράφησης, τότε το κόστος θα είναι πολύ µεγάλο. Ταυτόχρονα το κόστος
αυξάνεται αν υπάρχουν συνέπειες στην υγείας του ασθενή, τότε δηλαδή όταν θα
πρέπει να νοσηλευθεί ο ασθενής σε ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα και ο
ασφαλιστικός του φορέας θα κληθεί να καλύψει τις δαπάνες µιας τέτοιας φροντίδας.

5.3. Μείωση των παρενεργειών των φαρµάκων
Ένα παραπλήσιο θέµα µε αυτό των λαθών κατά τη συνταγογράφηση είναι το
ζήτηµα της παρενέργειας ενός φαρµάκου. Σε ασθενείς οι οποίοι λαµβάνουν
περισσότερα του ενός φάρµακα ενδέχεται να παρουσιασθούν παρενέργειες, διότι οι
δύο, τρεις ή και περισσότερες δραστικές ουσίες µπορεί να µη συνεργάζονται µεταξύ
τους (drug-drug interaction). Υπάρχουν οµάδες ασθενών οι οποίες λόγω της πάθησης
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν πολλά
διαφορετικά φάρµακα, όπως για παράδειγµα τα άτοµα που είναι φορείς του HIV. Σε
αυτές τις περιπτώσεις ο ιατρός έχει να λύσει ένα «γρίφο» για την επιλογή των
φαρµάκων που θα συνεργαστούν αρµονικά προς όφελος του ασθενή. Η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση µπορεί να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία, ή να διαθέτει
προειδοποιήσεις οι οποίες ενηµερώνουν τον ιατρό για πιθανές παρενέργειες λόγω των
αλληλοσυγκρουόµενων δράσεων των φαρµάκων. Αυτό είναι ένα ακόµη θέµα που
παρουσιάζεται σε έναν αριθµό άρθρων του ιστορικού αναζήτησης της παρούσας
- 40 -

εργασίας. Η µελέτη των Seden et al. (2009) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
προστατευτικής επιρροής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε περιπτώσεις
οροθετικών ασθενών.
Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθεί ότι οι ιατροί δεν λαµβάνουν υπόψη
πάντοτε

τις

προειδοποιήσεις

που

παρέχουν

τα

συστήµατα

ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης, αλλά τις παραβλέπουν. Σε έρευνα που διεξήχθη σε τριτοβάθµιο
παιδιατρικό νοσοκοµείο φάνηκε ότι οι ιατροί πολλοί συχνά παραβλέπουν
ειδοποιήσεις που αφορούν κυρίως στις αλλεργίες (Jani et al, 2011). Σε άλλη πάλι
εργασία φάνηκε ότι οι προειδοποιήσεις γίνονται αποδεκτές µόνο όταν η
συνταγογράφηση είναι διασυνδεµένη µε τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και οι
προειδοποιήσεις δεν είναι γενικές αλλά στοχευόµενες (Ferner & Coleman, 2010).
Η µείωση των δυσµενών συµβάντων αυξάνει την ποιότητα στη φροντίδα των
ασθενών, την αποτελεσµατικότητα της φαρµακευτικής αγωγής, αλλά και µειώνει το
κόστος, καθώς µε αυτόν τον έλεγχο αποφεύγεται και η υπερβολική χορήγηση
φαρµάκων, τα οποία µεταξύ τους µπορεί να αδρανοποιούν το ένα το άλλο τη θετική
επίδραση που ενδεχοµένως να είχαν µεµονωµένα.

5.4. Αύξηση της ικανοποίησης
Η χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος στην υγεία όπως η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, έχει φανεί µέσα από έρευνες ότι αυξάνει την ικανοποίηση των
εµπλεκόµενων στη διαδικασία. Ένας λόγος είναι ότι µια χειρόγραφη συνταγή είναι
συχνά δυσανάγνωστη. Σε µια τέτοια περίπτωση, εάν οι εργαζόµενοι ενός φαρµακείου
στο οποίο αποστέλλεται η συνταγή ή την πηγαίνει ο ασθενής δεν είναι βέβαιοι για το
όνοµα, τη δοσολογία ή την περιεκτικότητα, θα πρέπει να προβούν σε τρεις υποθετικές
αλλά πιθανές ενέργειες: 1) να κινηθούν σύµφωνα µε τη διαίσθηση και τις γενικότερες
γνώσεις, µαντεύοντας τι έγραψε ο θεράπων ιατρός διακινδυνεύοντας να δώσουν
λάθος φάρµακο 2) να µην εκτελέσουν τη συνταγή και να τη δώσουν πίσω στον
ασθενή, ώστε αυτός µε τη σειρά του να επισκεφθεί εκ νέου τον ιατρό ώστε να
καθαρογράψει τη συνταγή 3) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στον ιατρό ζητώντας
διευκρινίσεις (εάν βέβαια θυµάται ο γιατρός το περιστατικό και τη φαρµακευτική
αγωγή που συνέστησε). Σε καµία περίπτωση αυτό το σενάριο δεν σηµαίνει ποιότητα,
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απόδοση και µείωση κόστους. Αντίθετα αυξάνεται η πιθανότητα προστριβών,
προκαλείται καθυστέρηση, και χρηµατική επιβάρυνση.
Σε έρευνα που διεξήχθη σε κλινική της Αλαµπάµα (2007-2009),
διανεµήθηκαν ερωτηµατολόγια σε ασθενείς και σε ιατρούς, ένα χρόνο µετά την
εισαγωγή συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Από την έρευνα φάνηκε ότι
αυτό το διάστηµα τα τηλεφωνήµατα µετά από την επίσκεψη των ασθενών µειώθηκαν
κατά 22%. Οι ασθενείς δήλωσαν την ικανοποίηση τους που εφαρµόσθηκε το
σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατά 91,4%, ενώ ένα ποσοστό 76,1%
πίστευε ότι αυτή η διαδικασία διευκόλυνε τη διαδικασία προµήθειας των φαρµάκων.
Από την πλευρά των ιατρών, το 70,6% των ιατρών πίστευε ότι διευκολύνεται η
διαδικασία συνταγογράφησης, το 75% εξέφρασε την πεποίθηση ότι µειώνονται τα
λάθη που σχετίζονται µε τη συνταγογράφηση, ενώ το 93,8% δήλωσαν γενικά
ικανοποιηµένη από αυτό το θεσµό. Σε αυτήν την έρευνα φάνηκε µόνο µια δυσχέρεια
στην εύρεση του επιθυµητού φαρµακείου και την αποστολή της συνταγής στο σωστό
σηµείο που υποδεικνύει ο ασθενής (Duffy et al, 2010). Η πλήρης ικανοποίηση του
προσωπικού φαίνεται και από έρευνα που διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. σύµφωνα µε την
οποία τα άτοµα που ξεκίνησαν να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά δεν επιθυµούσαν σε
καµία περίπτωση να επανέλθουν στην πρότερα κατάσταση (Devine et al, 2010). Η
ικανοποίηση είναι ένας σπουδαίος δείκτης ποιότητας, ο οποίος συχνά αποτελεί
στοιχείο

αξιολόγησης

των

παρεχόµενων

υπηρεσιών.

Από

την

άλλη,

οι

ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι από τις συνθήκες εργασίας τους είναι και πιο αποδοτικοί
στο έργο τους.

5.5. Μείωση του κόστους
Όσον αφορά στο κόστος, ένα µικρό δείγµα 23 ατόµων από τους οποίους λήφθηκαν
συνεντεύξεις και αντιπροσώπευαν τον φαρµακευτικό τοµέα διατύπωσε την άποψη ότι
η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυξάνει το κόστος (και αυτό διότι έπρεπε να
αγοράσουν και να συντηρήσουν ένα συγκεκριµένο εξοπλισµό) (Lander et al, 2013).
Από την άλλη όµως µπορεί να αποτελέσει ένα σηµείο ελέγχου και να διαπιστωθεί αν
οι ιατροί συνταγογραφούν οικονοµικά ή όχι (Nwulu et al, 2013).
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Η µείωση του κόστους αναφέρεται εκτενώς σε άρθρο των Cooke et al, (2010),
σύµφωνα µε το οποίο τα οφέλη από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαχέονται σε
τέσσερις διαφορετικές οµάδες, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους επαγγελµατίες
υγείας που συνταγογραφούν, τους φαρµακοποιούς και τους ασθενείς. Στα οφέλη για
τους ασφαλιστικούς φορείς περιλαµβάνεται κατά τους ερευνητές και η µείωση του
κόστους υγειονοµικής περίθαλψης γιατί είναι ένα µέσο που ενθαρρύνει τη χρήση των
γενοσήµων και γενικά των επιλογών χαµηλότερου κόστους.

5.6. Εργαλείο έρευνας και παρακολούθησης
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι ένα σηµείο καταχώρησης δεδοµένων για τους
ασθενείς. Παρέχει πληροφορίες για τη νοσηρότητα, τη χρησιµοποιούµενη
φαρµακευτική αγωγή, αλλά και δηµογραφικά στοιχεία ασθενών. Έτσι αποτελεί ένα
εργαλείο για την εξαγωγή στοιχείων για την έρευνα. Η έρευνα επικουρεί στην
αύξηση της ποιότητας και ορισµένες φορές µακροπρόθεσµα αυξάνει την
αποδοτικότητα, αν αποδειχθεί ότι µια θεραπεία είναι ή δεν είναι αποτελεσµατική. Η
έρευνα δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται ως κλινική δοκιµή. Μπορεί απλά να
παρακολουθεί το βαθµό συµµόρφωσης των ασθενών στη φαρµακευτική αγωγή που
έχει προταθεί από τον ιατρό (Coleman et al, 2013).
Σε καµία περίπτωση η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν πρέπει να θεωρηθεί
πανάκεια, ούτε όµως και αυτό ήταν το απόλυτο συµπέρασµα από την παρούσα
εργασία. ∆ιαπιστώθηκαν ταυτόχρονα και ορισµένα αρνητικά της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχει σε πλήθος ερευνών το
συµπέρασµα ότι τα λάθη µειώνονται, όµως υπάρχουν έρευνες στις οποίες αναφέρεται
ότι δηµιουργούνται και νέα λάθη (Redwood et al, 2011), ιδιαίτερα στη φάση της
προσαρµογής. Επίσης υπάρχει δυσπιστία στη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος
για τη συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών ή υποκατάστατων, γιατί ελλοχεύει ο
κίνδυνος να γίνει βορά σε άτοµα που θα προσπαθήσουν να σπάσουν το σύστηµα και
να λάβουν συνταγές για λόγους πέραν της θεραπείας (Thomas et al, 2012).
Τέλος, σε χώρες που δεν υπάρχει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η αξιοποίηση αυτού του εργαλείου εξαρτάται από
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την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και γενικότερα το δηµογραφικό προφίλ του
ιατρού που καλείται να συνταγογραφήσει (Pagán et al, 2009).

5.7. Θέµατα προβληµατισµού για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Μια εργασία δεν µπορεί να είναι πλήρης εάν δεν παρουσιάσει και τα σηµεία που
προβληµάτισαν τους ερευνητές, οι οποίοι διερεύνησαν το θέµα ηλεκτρονική
συνταγογράφηση. Τα θέµατα αυτά σχετίζονται κυρίως µε το κατά πόσο είναι έτοιµος
ο ιατρικός κόσµος να χρησιµοποιήσει µια ηλεκτρονική εφαρµογή. Ακόµα και αν η
εποχή αυτή είναι η εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχει ακόµη η
αντίσταση στην τεχνολογία, ιδιαίτερα σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (Baysari et al,
2012). Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι µια ακόµη πρόσφατη έρευνα κατά την οποία
υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει ακόµη η ωριµότητα για την αξιοποίηση σχετικών
εφαρµογών (Jariwala et al, 2013). Όταν τα συστήµατα δεν είναι ακριβή έχουν ως
αποτέλεσµα λάθος προειδοποιήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ιατροί παύουν να
εµπιστεύονται τα συστήµατα και δεν λαµβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις
ασφάλειας (Crosson et al, 2012).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συζήτηση – Συµπεράσµατα

Όπως φάνηκε από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, η εφαρµογή της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης στα νοσηλευτικά ιδρύµατα έχει πολλαπλά οφέλη που προάγουν
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, βοηθούν στην αποτελεσµατικότητα και
την αποδοτικότητα, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στη µείωση του κόστους, κυρίως όχι σε
επίπεδο νοσοκοµείου, αλλά ως εθνικό στόχο.
Στις περιπτώσεις εφαρµογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι ασθενείς
φάνηκαν ικανοποιηµένοι. Όποιος έχει εργαστεί σε µια µονάδα υγείας πριν και µετά
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα διαπιστώσει εµπειρικά, ότι πλέον δεν υπάρχουν
επιστροφές ασθενών, λόγω δυσανάγνωστων συνταγών, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα
τη δυσαρέσκεια, τη σπατάλη χρόνου και κόστους. Έτσι ο ιατρός ασχολείται άπαξ µε
τη σύνταξη και την εκτύπωση της συνταγής, η οποία πλέον είναι κατανοητή και
µπορεί να αναγνωσθεί από τον οποιοδήποτε δεν είναι εξοικειωµένος µε τα «κινέζικα»
των χειρόγραφων συνταγών.
Παράλληλα µειώνονται τα λάθη (π.χ. Klaricid & Claritin ακούγονται στα
ανοίκεια αυτιά των ασθενών πανοµοιότυπα, παρόλο που πρόκειται για εντελώς
διαφορετικά φάρµακα). Ο γιατρός όταν επιλέγει τη φαρµακευτική ουσία, έχει στη
διάθεσή του ένα αναδυόµενο µενού στο οποίο εµφανίζονται όλες οι φαρµακευτικές
ουσίες που τον ενδιαφέρουν, µε τη σωστή περιεκτικότητα και το είδος σκευάσµατος.
Έτσι δεν καταναλώνει χρόνο ψάχνοντας στα ογκώδη και δύσχρηστα εγχειρίδια, όπως
ήταν µέχρι πρόσφατα το εθνικό συνταγολόγιο στην Ελλάδα. Σε εξελιγµένα
συστήµατα υπάρχουν προειδοποιήσεις για πιθανές παρενέργειες δύο σκευασµάτων
που συνταγογραφούνται στην ίδια συνταγή, ενώ σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση διασυνδέεται µε τον ιατρικό φάκελο, µπορεί να παρέχει
πληροφορίες π.χ. για µια πιθανή αλλεργία στην πενικιλίνη σε περιπτώσεις που ο
κουρασµένος και πιεσµένος από την πολύωρη εργασία ιατρός των επειγόντων
περιστατικών, από λάθος επιχειρήσει να συνταγογραφήσει αµοξικιλίνη (Amoxicillin).
Κοινή διαπίστωση από τα δηµοσιευµένα άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια
εισαγωγής σε αυτή τη δευτερογενή έρευνα ήταν ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
προάγει την ποιότητα, αν και ακόµη δεν είναι όλες οι κοινωνίες ή τα συστήµατα
έτοιµα να αφοµοιώσουν πλήρως τις εφαρµογές του. Καθώς όµως πρόκειται για µια
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σχετικά νέα εφαρµογή, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, εάν και εφόσον
συνεργαστούν περισσότερο οι πληροφορικοί της υγείας µε τους ιατρούς και
ενσωµατώσουν κλινικά πρωτόκολλα και υπηρεσίες τεχνητής νοηµοσύνης, χωρίς
όµως την υπερβολική χρήση προειδοποιήσεων, γιατί τότε ο ιατρός τείνει να τις
αγνοεί.
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι ενώ ένα µεγάλο φάσµα ερευνών ασχολείται µε
θέµατα όπως η µείωση των λαθών και ο έλεγχος των δυσµενών συµβάντων, το θέµα
δεν έχει επαρκώς µελετηθεί από οικονοµική σκοπιά, παρά µόνο σε λίγες εξαιρέσεις.
Ενώ στην Ελλάδα µείζων θέµα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ήταν η
περιστολή των φαρµακευτικών δαπανών και η µείωση της γραφειοκρατίας, κάτι
τέτοιο δε φαίνεται να έχει απασχολήσει ακόµη τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.
Αυτό θα µπορούσε να αιτιολογηθεί στο γεγονός, ότι στις περισσότερες χώρες η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, και συχνά
περιορίζεται στους γενικούς – οικογενειακούς ιατρούς που χρησιµοποιούν standalone συστήµατα χωρίς διασύνδεση µε έναν κεντρικό server. Σε αυτό το σηµείο
δηλαδή η χώρα µας πρωτοπορεί σε σχέση µε άλλες αναπτυγµένες χώρες, πέρα από τα
προβλήµατα που έως τώρα έχουν διαπιστωθεί από την εφαρµογή αυτού του
πληροφοριακού συστήµατος.
Η παρούσα εργασία έχει οπωσδήποτε ορισµένους περιορισµούς. Αρχικά
περιορίστηκε σε άρθρα που δηµοσιεύθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, όπως
κάθε δευτερογενή έρευνα, έτσι και αυτή στηρίζει τα ευρήµατά της σε αποτελέσµατα
άλλων ερευνητών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα των
δηµοσιευµένων άρθρων. Η κριτική ανασκόπηση όλων των άρθρων µέσα από
κατάλληλο ερωτηµατολόγιο ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος πονήµατος και
γίνεται αποδεκτή η συνθήκη ότι αξιοποιήθηκε η πλέον αξιόπιστη βάση δεδοµένων
για θέµατα υγείας, δηλαδή το Pubmed. Ενδεχοµένως, εάν το χρονικό εύρος της
έρευνας ήταν µεγαλύτερο να υπήρχαν µερικά ακόµη συµπεράσµατα, όµως η επιλογή
αυτού του χρονικού διαστήµατος έχει αιτιολογηθεί παραπάνω. Ακόµη, λόγω του
περιορισµού στο εύρος της παρούσας εργασία, δε δόθηκε η δυνατότητα να
περιγραφούν πιο αναλυτικά τα ευρήµατα και των 97 άρθρων που περιλαµβάνονται
στο ιστορικό αναζήτησης.
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Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν µε ποιοτική ή ποσοτική
προσέγγιση τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και
πόσο αυτή αποτέλεσε διευκόλυνση ή εµπόδιο στην προαγωγή της υγείας των
ασθενών. Στην Ελλάδα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι ένας καινούριος
θεσµός. Μόνο έχοντας επιστηµονικές µελέτες µε αποτελέσµατα θα βοηθήσουµε στην
εξέλιξη της.
Για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι απαραίτητη η
συνεργασία δύο µεγάλων επιστηµονικών ειδικοτήτων, της ιατρικής και της
πληροφορικής. Ενδιαφέρον θα ήταν να µελετηθεί αυτή η συνεργασία και να
αξιοποιηθεί για µελλοντικές εφαρµογές στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας.
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