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Rate This
Το μέλλον στην υγεία περνάει μέσα από την τεχνολογία,
δίνοντας λύσεις που μπορούν να διορθώσουν πολλές από τις
παθογένειες που έχουν εγκλωβίσει τους ασθενείς και τους
επαγγελματίες στον ευαίσθητο αυτό χώρο.
Και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανοίγει για μια ακόμη φορά
το δρόμο τόσο με την πρακτική, όσο και με την κατάθεση ιδεών για
την αρχιτεκτονική ενός συστήματος που ακούει στο όνομα
«Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας». Μια συστηματική δηλαδή και
κυρίως διαχρονική συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης
υγείας ενός πολίτη μέσω της διασύνδεσης διαφορετικών συστημάτων που συλλέγουν πληροφορίες και
στοιχεία.
Εξετάσεις ασθενών από διαφορετικά εργαστήρια και κλινικές διαγνώσεις και άλλα δεδομένα θα μπορούν
να εξετάζονται ενιαία, δίνοντας έτσι στον ασθενή αλλά και το γιατρό τη δυνατότητα παροχής καλύτερων
υπηρεσιών.
Τα οφέλη
Με τη χρήση ενός τέτοιου φακέλου για παράδειγμα ο κάθε πολίτης δε θα χρειάζεται να κάνει εκ νέου
εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί πρόσφατα, αφού αυτές θα φαίνονται στον ηλεκτρονικό του φάκελο,
εξοικονομώντας χρήματα, χρόνο, αλλά και αρνητικές συνέπειες από την έκθεσή του π.χ. σε άσκοπες
ακτινοβολίες. Ο γιατρός θα μπορεί να συνδυάζει τα δεδομένα και να αποφεύγει διαγνωστικά λάθη,
έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα σε βάθος χρόνου της κατάστασης της υγείας του πολίτη.
Ο φάκελος θα παρέχει πρόσβαση στο ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής, την κλινική εικόνα σε βάθος
χρόνου, του κάθε ασθενούς, αλλά και σε μια σειρά από άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες
για την υποστήριξη αποφάσεων, όπως για παράδειγμα οι ειδοποιήσεις για αλλεργίες.
Ταυτόχρονα οι ερευνητές θα είναι σε θέση, τηρώντας βεβαίως την ανωνυμία, να εξάγουν πολύτιμα
συμπεράσματα, από το κόστος στην περίθαλψη έως στατιστικά στοιχεία.
Η εύφημη μνεία
Τον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» και κυρίως τη διάστασή του στα ελληνικά δεδομένα «ακτινογράφησαν»
επιστήμονες του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, αποσπώντας μάλιστα εύφημη μνεία για την εργασία
τους, στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας που διοργάνωσε η
Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) στην Αθήνα, στις 12-13 Οκτωβρίου.
Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής και του Κέντρου
Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ-Ι.Π., με τον Οργανισμό HL7 HELLAS. Την
υπογράφουν από το ΙΤΕ-Ι.Π. η δρ Αγγελίνα Κουρούμπαλη, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο
Υπολογιστικής Ιατρικής, ο επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Δημήτριος Κατεχάκης και ο Μανόλης Τσικνάκης, αναπληρωτής καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικής Υγείας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης, και
συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΤΕ-Ι.Π. Τέλος, από την HL7 Hellas (οργανισμός που δημιουργεί πρότυπα
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Τεχνογνωσία
Η εργασία των επιστημόνων του ΙΤΕ προσδιορίζει την όλη ιδέα στα ελληνικά δεδομένα, με το ίδιο το
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας να έχει την τεχνογνωσία και να διαθέτει πιστοποιημένες εφαρμογές
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας σε παραγωγική λειτουργία σε 20 νοσοκομεία στην Ελλάδα.
«Αυτό που περιγράφουμε δεν είναι ουτοπία του μέλλοντος, αλλά σύγχρονη πρακτική, που απλά πρέπει να
αναγνωριστεί», σημείωσε χαρακτηριστικά στη «Ν.Κ.» η δρ Αγγελίνα Κουρούμπαλη. Όπως μας εξήγησε,
μπορεί να γίνει αξιοποίηση των συστημάτων που υπάρχουν, αρκεί να είναι πιστοποιημένα και να τηρούν
τις βασικές λειτουργίες.
Πρωτίστως όμως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στην Ελλάδα και να μη λειτουργούν μεμονωμένα οι
γιατροί. Αυτό έχει αποδείξει, άλλωστε, η πρακτική σε χώρες του εξωτερικού, όπου εφαρμόζεται ο
ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είτε συνολικά είτε σε επίπεδο νοσοκομείων, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες,
αλλά και σε περιοχές της Ισπανίας, καθώς και στις χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου.
http://www.neakriti.gr
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