
EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εισαγωγή
Ο χώρος της Υγείας είναι ένας καθαρά δυ-

ναμικός χώρος. Η δυναμική αυτή έχει μετα-
φερθεί στην ιατρική επιστήμη, η οποία δι-
αρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις 
ανάγκες της κοινωνίας. Η έρευνα και η μελέ-
τη, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας, έχουν οδηγήσει την ιατρική επιστήμη 
σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης ώστε να μιλάμε 
σήμερα για καθοριστική επίδραση αυτής στην 
εξέλιξη του ανθρώπου.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που 
αποτελούν οδηγό της εξέλιξης αυτής είναι 
η καταγραφή γεγονότων και, στη συνέχεια, 
η ανάλυση αυτών, για να εξαχθούν συμπε-
ράσματα που θα βοηθήσουν στην περαιτέ-
ρω βελτίωση των συνθηκών υγείας και πε-
ρίθαλψης.

Ωστόσο, η καταγραφή των διαφόρων πε-
ριστατικών είναι μια διαδικασία η οποία δεν 
πρέπει να γίνεται συνολικά για ένα πληθυσμό, 
αλλά μεμονωμένα για κάθε ένα μέρος του 
πληθυσμού αυτού. Το σημαντικότερο, όμως, 
είναι ότι η καταγραφή αυτή θα πρέπει να έχει 
δυναμικό χαρακτήρα και διάρκεια. 

Έτσι μόνο μπορούν να εξαχθούν σωστά 
συμπεράσματα και να δοθούν οι ανάλογες 
λύσεις στα ιατρικά προβλήματα που παρου-
σιάζονται.

Είναι, δηλαδή, απαραίτητη για τον καθένα 
από εμάς η ανάγκη δημιουργίας ιατρικού φα-
κέλου προσαρμοσμένου στις συνθήκες εξέ-
λιξης της κοινωνίας, με μοναδικό σκοπό την 
ποιότητα της υγείας, σε συλλογικό αλλά και 
σε ατομικό επίπεδο. 

Ιατρικός φάκελος
Ο όρος «ιατρικός φάκελος» είναι κατανοη-

τός σε όλους. Το περιεχόμενο ενός ιατρικού 
φακέλου αφορά σε έγγραφα σχετικά με την 
κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς: παρα-
πεμπτικά εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων 
νοσηλείας, αποτελέσματα απεικονιστικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνώσεις, χορή-
γηση αγωγών κ.λπ. Πρακτικά, ο ιατρικός φά-
κελος αποτελεί το μέσο επικοινωνίας ανάμε-
σα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
που ασχολείται με έναν συγκεκριμένο ασθε-
νή. Οδηγίες θεραπείας, παραπεμπτικά με ει-

δικές οδηγίες, καταγραφή της πορείας μίας 
νόσου κ.λπ. δρομολογούνται στους διαφό-
ρους εμπλεκόμενους, που δεν έχουν την δυ-
νατότητα της μεταξύ τους άμεσης επικοινωνί-
ας, μέσω του ιατρικού φακέλου.

Κατά την περίοδο αντιμετώπισης του προ-
βλήματος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το ση-
μείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποι-
ος για να έχει μια εικόνα της κατάστασης του 
ασθενούς. Οι εμπλεκόμενοι σε ένα ιατρικό πε-
ριστατικό γνωρίζουν ότι για να δουν το απο-
τέλεσμα μίας εξέτασης πρέπει να ανατρέξουν 
στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. Ανεπίση-
μα, ο ιατρικός φάκελος χρησιμεύει ως «χώ-
ρος εργασίας», όπου καταγράφονται ιδέες 
και εντυπώσεις για το πρόβλημα ενός ασθε-
νή, καθώς και για την πορεία της αντιμετώπι-
σης του προβλήματος. 

Με την ολοκλήρωση ενός περιστατικού, 
ο ιατρικός φάκελος είναι το μέρος όπου φυ-
λάσσονται όλα τα εργαστηριακά και κλινικά 
δεδομένα για μελλοντική χρήση. Τα δεδο-
μένα, μάλιστα, που έχουν καταγραφεί στον 
ιατρικό φάκελο μπορούν να χρησιμεύσουν 
για τον έλεγχο των διαδικασιών που ακο-
λουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπεία 
του ασθενή.

Paper-based ιατρικός φάκελος 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για δεκαετίες, αν 

όχι για αιώνες, η λύση του paper-based ιατρι-
κού φακέλου έχει χρησιμοποιηθεί με σχετι-
κή επιτυχία. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ως 
βάση το χαρτί, υλικό με το οποίο είναι εξοι-
κειωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι και σί-
γουρα οι ασχολούμενοι με τα ιατρικά πράγ-
ματα, παρουσιάζει ως βασικό πλεονέκτημα 

αφενός την πιο πάνω εξοικείωση και αφετέ-
ρου το αυτόνομο της μεθόδου (π.χ. δεν είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη υπολογιστή, ρεύματος, 
πρίζας, για να ανακτήσει κανείς το περιεχόμε-
νο ενός φακέλου).

Το χαρτί, ωστόσο, από μόνο του ως υλι-
κό παρουσιάζει κάποια σημαντικότατα μειο-
νεκτήματα:
•  Μπορεί να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι 

αρκετά επίπονη και χρονοβόρα η διαδικασία 
της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

•  Φθείρεται με τη χρήση ή το χρόνο, οπότε 
έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.

•  Είναι διαθέσιμο σε ένα μόνο μέρος την 
ίδια στιγμή.

•  Παρόλα αυτά, τα σημαντικότερα προβλή-
ματα που εμφανίζονται από την χρήση ενός 
paper-based ιατρικού φακέλου δεν οφείλο-
νται στο βασικό χρησιμοποιούμενο υλικό, 
αλλά στο τι αυτό συνεπάγεται. Οι ιατρικοί 
φάκελοι απαιτούν ιδιαίτερα πολύ χρόνο για 
να βρεθούν, κυρίως σε μεγάλους οργανι-
σμούς (νοσοκομεία κ.λπ.), ενώ συνήθως το 
περιεχόμενό τους είναι διασκορπισμένο σε 
διαφορετικά σημεία (γραφεία ιατρών, δια-
γνωστικά και εξεταστικά κέντρα κ.λπ.).
Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι 

η πληθώρα ιατρικών φακέλων, τόσο σε ένα 
ιατρείο όσο και σε έναν οργανισμό, λειτουρ-
γεί εις βάρος του σε ό,τι αφορά το κόστος, κα-
θώς απαιτείται μεγάλος αριθμός σε ανθρώπι-
νο δυναμικό για τη σωστή αποθήκευση και 
ταξινόμηση χιλιάδων πιθανά φακέλων. Αυ-
τός είναι και ο σημαντικότερος λόγος για τον 
οποίο πάρα πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα και 
οργανισμοί διατηρούν αρχείο για ένα μικρό 
σχετικά χρονικό διάστημα (σε πολλά νοσο-
κομεία τα αρχεία φυλάσσονται για περίπου 
μία πενταετία).

Έχει αποδειχθεί ότι το κλινικό προσωπικό 
κατ’ εξακολούθηση αποτυγχάνει στην ανεύ-
ρεση πληροφοριών από ένα paper-based ια-
τρικό φάκελο, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρί-
ας με ασθενή: σε μελέτη 168 περιπτώσεων 
αποδείχθηκε ότι αναζητήθηκαν και δε βρέ-
θηκαν πληροφορίες σε ποσοστό 81%. Στο 
95% αυτών των περιπτώσεων ο ιατρικός φά-
κελος δεν ήταν διαθέσιμος κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας. 

Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος
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Τα ποσοστά ανά κατηγορία μη διαθέσι-
μης πληροφορίας ήταν 36% για πληροφορί-
ες που αφορούσαν σε εργαστηριακές εξετά-
σεις και πράξεις, 23% για φαρμακευτική και 
θεραπευτική αγωγή, 31% για ιατρικό ιστορι-
κό και 10% για άλλες πληροφορίες. Στην πα-
ραπάνω ανάλυση δεν αναφέρονται οι όποι-
ες πιθανές συνέπειες δημιουργήθηκαν σε ό,τι 
αφορά την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της θε-
ραπείας που ακολουθήθηκε για τους συγκε-
κριμένους ασθενείς.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην πε-
ρίπτωση του paper-based ιατρικού φακέλου 
δεν είναι δυνατό να μιλάμε για την άμεση χρη-
σιμοποίηση του περιεχομένου πληθώρας ια-
τρικών φακέλων για έρευνα, μιας και κάτι τέ-
τοιο απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερη προσπάθεια 
(ανάγνωση των φακέλων, κωδικοποιημένη 
καταγραφή των στοιχείων τους κ.λπ.), αλλά 
κυρίως χρόνο.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
αντίληψη γύρω από τη διοίκηση και τη δια-
χείριση, οι οποίες απαιτούν τη χρήση όσο το 
δυνατόν περισσότερων πληροφοριών που 
θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αποφά-
σεις που αφορούν στη διαχείριση ενός οργα-
νισμού παροχής ιατρικών υπηρεσιών (νοσο-
κομειακό ίδρυμα κ.λπ.), αλλά και ολόκληρου 
του συστήματος υγείας μιας περιοχής ή ακό-
μα και ενός κράτους. 

Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος
Ο τομέας της Υγείας θεωρείται ο μεγαλύ-

τερης εντάσεως πληροφορίας τομέας του κό-
σμου. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο δαπανού-
νται στις ΗΠΑ πάνω από 450 δισ. δολάρια για 
τη διαχείριση ιατρικών πληροφοριών, σχεδόν 
το ένα τρίτο του συνολικού ετήσιου προϋπο-
λογισμού της βιομηχανίας της Υγείας.

Η διείσδυση των τεχνολογιών αιχμής στον 
ιατρικό κόσμο καταρρίπτει τα αντικειμενικά 
εμπόδια του παρελθόντος, που δημιουργούν 
τόσο η απόσταση όσο και ο χρόνος, ενώ πα-
ράλληλα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία 
και τις μεθόδους για την παροχή αναβαθμι-
σμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. 
Η Κοινωνία των Πληροφοριών αλλάζει ριζι-
κά τον τομέα της Υγείας, εισάγοντας αλλαγές 
στη διαχείριση των συστημάτων αρχειοθέτη-
σης ιατρικών δεδομένων, οι οποίες στοχεύ-
ουν στη σωστή διαχείριση των ιατρικών πλη-
ροφοριών ενός ασθενούς. 

Παράλληλα, στην ιατρική επιστήμη, όλο 
και περισσότερο διαπιστώνεται η ανάγκη για 
τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρου όγκου πληροφοριών για την πληρέστε-

ρη εικόνα της υγείας ενός ασθενή. Έχει δη-
μιουργηθεί, δηλαδή, η ανάγκη για εύκολη 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων ενός 
ιατρικού φακέλου, η επεξεργασία των οποί-
ων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 
σωστών συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά την 
εικόνα των παρελθόντων ιατρικών εξετάσε-
ων και των μελλοντικών ενεργειών που αφο-
ρούν τον ασθενή.

Η πληροφόρηση παρέχει ένα μέσο επικοι-
νωνίας μεταξύ των ιατρών του ίδιου ή ακό-
μα και διαφορετικών νοσοκομείων ή ακόμα 
και ιατρείων, με απώτερο σκοπό την καλύ-
τερη διάγνωση, καθώς και την άμεση περί-
θαλψη του ασθενούς, όπου και όποτε αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. Ο εκάστοτε θεράπων 
ιατρός μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση κά-
θε στιγμή στα αρχεία των ασθενών του, είτε 
από το γραφείο του είτε από τον χώρο που 
του παρέχει το νοσοκομείο με το οποίο συ-
νεργάζεται. 

Στην ουσία, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φά-
κελος δύναται να καταστεί ιδιαίτερα χρήσι-
μος οδηγός τόσο σε μία πιθανή διάγνωση 
από τον ίδιο ή από διαφορετικό θεράποντα 
ιατρό, όσο και σε κάποια μελλοντική περί-
θαλψη του ασθενούς.

Ασφάλεια
Τα ιατρικά αρχεία ενός ασθενούς αποτε-

λούν ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδο-
μένα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος τα αναλύει ή 
έχει πρόσβαση σε αυτά, πρέπει να είναι άτο-
μο το οποίο δε θα τα χρησιμοποιήσει προς 
ίδιον όφελος. 

Η ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων εί-
ναι ένα σημαντικότατο θέμα για το οποίο, 
ωστόσο, η τεχνολογία έχει δώσει ουσια-
στικές λύσεις, οι οποίες μάλιστα μπορεί να 
θεωρηθούν αποτελεσματικότερες από αυ-
τές που μέχρι σήμερα εφαρμόζονται για την 
τήρηση και φύλαξη των ιατρικών φακέλων 
των ασθενών.

Στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο πρέπει 

να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην Προστα-
σία των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία 
θα αρχειοθετούνται. Λόγω της ευαισθησίας 
των προσωπικών στοιχείων, είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη να πληρούνται όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις ασφαλείας που θα εξασφαλί-
ζουν το αδιάβλητο των δεδομένων. Οι βασι-
κές απαιτήσεις ασφαλείας αφορούν στα εξής 
πέντε διαφορετικά επίπεδα: 
• Οργανωτική Ασφάλεια
• Φυσική Ασφάλεια
• Ασφάλεια Υλικού
• Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος
• Ασφάλεια Εφαρμογής.

Ανάγκη για το παρόν – Βάση για 
το μέλλον

Ο σημερινός πολίτης έχει γίνει αρκετά πιο 
απαιτητικός σε σχέση με το παρελθόν σε ό,τι 
αφορά τις υπηρεσίες που του προσφέρο-
νται, ιδιαίτερα σε έναν χώρο τόσο ευαίσθη-
το όσο αυτός της υγείας. Έχει την απαίτηση 
από τον ιατρό του να είναι ενήμερος για την 
κατάσταση της υγείας του, καθώς και να ενη-
μερώνει και τον ίδιο αποτελεσματικά, μετα-
φέροντας του κατ’ αυτόν τον τρόπο το συ-
ναίσθημα της ασφάλειας.

Ουσιαστικά, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φά-
κελος, ακριβώς λόγω της πληρότητας που 
μπορεί να τον χαρακτηρίζει, δεν αφορά μό-
νο στον ασθενή πληθυσμό, αλλά σε όλους 
όσους επιθυμούν να έχουν τα ιατρικά δεδο-
μένα τους αρχειοθετημένα. Αφορά σε ανθρώ-
πους οι οποίοι ταξιδεύουν πολύ για επαγ-
γελματικούς λόγους ή για λόγους αναψυχής 
και οι οποίοι δεν είναι δυνατό να έχουν μαζί 
τους τον ιατρικό τους φάκελο. 

Απευθύνεται ακόμα σε ανθρώπους που 
ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχο-
ντάς τους εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτε-
ρη ευελιξία στις υπηρεσίες υγείας. Απευθύ-
νεται, επίσης, σε γονείς οι οποίοι επιθυμούν 
να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης – 
διαχείρισης των ιατρικών φακέλων των παι-
διών τους, δίνοντάς τους παράλληλα πολύτι-
μες συμβουλές και εν κατακλείδι παρέχοντάς 
τους μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Ένας πλήρης ιατρικός φάκελος αποτελεί 
από μόνος του στοιχείο ασφάλειας προς το 
πρόσωπο το οποίο αφορά, αφού του πα-
ρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί με 
σωστό τρόπο την πορεία της υγείας του. Ο 
ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς, 
εφόσον είναι σωστά δομημένος και συμπλη-
ρωμένος, δε μπορεί παρά να αποτελεί ανά-
γκη για το παρόν, ανάγκη η οποία θα γίνει 
βάση για το μέλλον. IB


