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Η εφαρµοσµένη πληροφορική έχει εισχωρήσει σχεδόν σε κάθε επιχειρησιακό τοµέα µεταµορφώνοντας το 

τοπίο ολοκληρωτικά και οριστικά µε την κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας, της αποτελεσµατικότητας 

της ποιότητας και της ασφάλειας. 

Ο τοµέας της υγείας παρόλα αυτά εξακολουθεί να βασίζεται στη χειρόγραφη τεκµηρίωση, στην προφορική 

επικοινωνία και στην εξατοµικευµένη προσπάθεια, όµως τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτουν υψηλά 

ποσοστά λάθους που µεταφράζονται σε θανάτους οι οποίοι θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί καθώς και σε 

κακής ποιότητας και αντιεπαγγελµατική παροχή υπηρεσιών υγείας, καταδεικνύοντας την ανάγκη για ριζικές 

αλλαγές στον τρόπο και στη φιλοσοφία της περίθαλψης των ασθενών. 

Ο θεαµατική πρόοδος και η καταξίωση της επιστήµης της πληροφορικής αλλά και η αλµατώδης εξέλιξη του 

αντίστοιχου εξοπλισµού προσφέρουν την µεγάλη ευκαιρία για την αναβάθµιση της ποιότητας και της ασφάλειας 

στην περίθαλψη των ασθενών και ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

Ιδιαίτεροι τοµείς στους οποίους η εφαρµοσµένη πληροφορική µπορεί να αξιοποιηθεί στη ΜΕΘ είναι: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 3 7 3 ; < = > ? @ : 8 = : 3 ; A 6 B C B A D C E 5 E ? F G C 9 C H
 Όλες οι κλινικές δραστηριότητες στη ΜΕΘ απαι-

τούν άµεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές κλινικές πληροφορίες. Τα στοιχεία των ασθενών πρέπει να είναι 

πλήρη και περιγραφικά, εύκολα προσβάσιµα και να παρουσιάζονται µε τρόπο που διευκολύνει τις βασικές 

δραστηριότητες της ΜΕΘ. Το ιστορικό των ασθενών, η κύρια νόσος, τα συνυπάρχοντα προβλήµατα, οι θερα-

πευτικές παρεµβάσεις και οποιεσδήποτε µεταβολές της κλινικής εικόνας αποτελούν στοιχεία που πρέπει να είναι 

διαρκώς εµφανή και αναγνωρίσιµα. Τα συµβατικά µέσα τεκµηρίωσης της ΜΕΘ (διάγραµµα ζωτικών παρα-

µέτρων, έγγραφο πορείας νόσου, εκτυπώσεις παρακλινικών εξετάσεων κ.α.) δεν πληρούν τις παραπάνω προϋ-

ποθέσεις. Τα στοιχεία τους είναι δύσκολα εντοπίσιµα, ελλιπή, δυσανάγνωστα και πολύ συχνά χάνονται. Ο 

χρόνος που απαιτείται από το ιατρικό προσωπικό για την αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και ταξινόµηση αυτών των 

στοιχείων, είναι χρόνος που αφαιρείται από το κλινικό, εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο της ΜΕΘ, αλλά και το 

αποτέλεσµα της διαχείρισης των χειρόγραφων πληροφοριών σχετίζεται µε µεγάλο ποσοστό λάθους. Τα 

συστήµατα διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας που σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ΜΕΘ (Clinical Information 

Systems) πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις ελαχιστοποιώντας το λάθος. Τα συστήµατα αυτά συλλέγουν 

on line πληροφορίες από τα monitors των ζωτικών παραµέτρων, από τα κλινικά εργαστήρια, από το φαρµακείο 

κ.α. ταξινοµώντας τα στοιχεία σε ενιαία βάση δεδοµένων µε άµεση και εύκολη πρόσβαση, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζουν τη σωστή αρχειοθέτηση.  I 2 3 < > ? D J 3 : 3 7 3 ; 5 < B A ? B C 9 C 8 = ; F 5 7 = K L 7 ? @ B = 7 > B A ? L < 6 3 J @ : F ? L H
 Όπως είναι γνωστό η αντιµετώπιση 

ενός αρρώστου στη ΜΕΘ είναι αποτέλεσµα συνεργασίας νοσηλευτών και γιατρών διαφόρων ακαδηµαϊκών 

βαθµίδων και διαφόρων ειδικοτήτων. Ο κώδικας επικοινωνίας αυτής της µεγάλης οµάδας παροχών υγείας είναι η 

µεγάλη επίσκεψη που καθορίζει άλλωστε και την σχεδίαση του ηµερησίου πλάνου νοσηλείας. Στην πράξη όµως 

οι οδηγίες και οι αποφάσεις του ηµερησίου πλάνου νοσηλείας πρέπει να γίνουν κατανοητές απ’ όλους και στη 

συνέχεια να µεταφερθούν στις επόµενες βάρδιες των νοσηλευτών και στους εφηµερεύοντες ιατρούς, αλλά τα 

πράγµατα δυσκολεύουν όταν µαζί µε τις οδηγίες µεταφέρονται και οι ευθύνες για την έκβαση του αρρώστου. Η 

κλινική πράξη έχει δείξει ότι πολύ σηµαντικές πληροφορίες και οδηγίες µεταφέρονται από γιατρό σε γιατρό µε 

την µέθοδο «από στόµα σε στόµα» ή γραµµένες πρόχειρα σε µπλοκάκια ή αποκόµµατα και στη χειρότερη 

περίπτωση οι οδηγίες µεταφέρονται σε γιατρούς από τους νοσηλευτές της βάρδιας (για τους οποίους αξίζει να 

σηµειωθεί ότι έχουν πληρέστερη ενηµέρωση µέσω του συστήµατος της λογοδοσίας που τηρείται από την προϊ-

σταµένη και τον υπεύθυνο νοσηλευτή της κάθε βάρδιας). Με τα συστήµατα διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας 

επιτυγχάνεται συντονισµός όλων των παροχών υγείας και καταµερισµός αρµοδιοτήτων, ενώ εξασφαλίζεται η 
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ασφαλής και πλήρης µεταφορά οδηγιών και πληροφοριών προς όλους τους εµπλεκόµενους (νοσηλευτές, θερά-

ποντες ιατρούς, συµβούλους ιατρούς). � 2 3 7 5 A F 3 > 8 9 : 3 7 3 ; 6 � � 3 ; A 6 B C B A D C = < ? � � : 5 9 C H
 Μέσω της οθόνης του monitoring των ζωτικών πα-

ραµέτρων ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή που βρίσκεται στο δίκτυο, τα συστήµατα διαχείρισης ιατρι-

κής πληροφορίας παρέχουν άµεση πρόσβαση σε θεραπευτικούς αλγορίθµους που έχει θεσπίσει το ίδιο το νοση-

λευτικό ίδρυµα ή άλλες επιστηµονικές εταιρίες καθώς επίσης προσφέρουν πρόσβαση σε συγγράµµατα αδιαµφι-

σβήτητου κύρους που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να µεταφέρει µαζί του ο εφηµερεύων ιατρός. � 2 3 = C = � C D > B : 3 A = 7 = : 7 � : 5 9 C A > 8 : 3 ; A = B 7 = : @ : 7 � F = 7 = 5 < = � > L < C 3 : 3 ; H
 Πρόκειται για εργαλεία µε 

µοναδικό σκοπό την αποφυγή του ανθρωπίνου λάθους. Για την εφαρµογή τους απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και 

η µεταξύ του δικτύωση µε άλλα λόγια τεχνολογία αιχµής. Με τον τρόπο αυτό ένας ηχητικός και οπτικός 

συναγερµός (graphic display alarm) προειδοποιεί για επικείµενο λάθος όταν η ιατρική παρέµβαση δεν συµφωνεί 

µε συγκεκριµένες οδηγίες ή µε την κλινική εικόνα του ασθενή (πχ τροποποίηση προς τα πάνω της αντλίας της 

νιφεδιπίνης όταν ο ασθενής έχει ΣΑΠ < 80 mmHg, ή αύξηση του κατά λεπτόν αερισµού σε ασθενή µε χαµηλό 

PETCO2, ή συνταγογράφηση αµπικιλίνης σε ασθενή µε ιστορικό αλλεργίας στις πενικιλίνες, η προειδοποίηση για 

διακοπή της ηπαρίνης µε την εγκατάσταση θροµβοκυττοπενίας). Ο ελάχιστα απαραίτητος εξοπλισµός περι-

λαµβάνει εκτός από τον κεντρικό υπολογιστή, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής των ιατρικών εντολών και 

οδηγιών, bar code scanners, και δικτύωση του monitoring ζωτικών παραµέτρων, του αναπνευστήρα, των αντλιών 

συνεχούς ενδοφλέβιας χορήγησης, της συσκευής καταµέτρησης της διούρησης και τέλος, των παρακλινικών 

εργαστηρίων. Από τις ΜΕΘ που εφαρµόζονται τέτοια συστήµατα ανακοινώθηκε σηµαντική βελτίωση στις 

παροχές υγείας, µεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης, καλύτερη έκβαση όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών 

και σηµαντική µείωση του ανθρώπινου λάθους. � 2 3 = < ? E ? 7 B A � 7 3 7 = 7 ? @ < > ? � > � F F = 7 ? ; 5 6 G � 	 ? @ < ? B � 7 3 7 = ; H
 Τα συστήµατα διαχείρισης ιατρικής πληρο-

φορίας τροφοδοτούν άµεσα µε στοιχεία την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του προγράµµατος ελέγχου ποιότητας. 

Από το πρόγραµµα µπορεί µε µεγάλη ευκολία να ελέγχεται η ποιότητα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά την 

τελική έκβαση και την διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ανάλογα µε την βαρύτητα τους και τις επιπλοκές που 

εµφάνισαν κατά την παραµονή τους στη ΜΕΘ. Το πρόγραµµα ενηµερώνει αυτόµατα όλες τις κλίµακες αξιο-

λόγησης των βαρέως πασχόντων καθώς και τις επιστηµονικές εταιρίες ή πανεπιστηµιακά ή εθνικά ιδρύµατα για 

την κεντρική τήρηση αρχείων. Με το ίδιο πρόγραµµα µπορεί να ελέγχεται η αποδοτικότητα και η επάρκεια του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και η πρόοδος των εξειδικευοµένων. Το ίδιο πρόγραµµα ελέγχει 

το δυσανάλογο κόστος για συγκεκριµένες οµάδες ασθενών και αποκαλύπτει τους «συγκεκριµένους» γιατρούς 

που σχετίζονται µε «συγκεκριµένες» συνταγογραφήσεις ή υπερβολικούς διαγνωστικούς ελέγχους. Ο αυτοµατο-

ποιηµένος έλεγχος ποιότητας αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για τον διευθυντή της ΜΕΘ αλλά και του νοσοκο-

µείου, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΜΕΘ αποτελεί τον καθρέφτη κάθε µεγάλου νοσηλευτικού ιδρύ-

µατος. 
 2 3 E B = 	 5 8 > B : 3 7 9 C = C J > 9 < 8 C 9 C < � > 9 C
. Τα συστήµατα διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας σε συνδυασµό 

µε το πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη τεκµηρίωση για το σύνηθες πρόβληµα της 

έλλειψης νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για την στελέχωση των ΜΕΘ. Καταγράφονται ο αριθµός η 

βαρύτητα και το αποτέλεσµα όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών παρεµβάσεων σε κάθε ωράριο, καθώς και οι 

ανάγκες για επιπρόσθετη βοήθεια τόσο από άλλους γιατρούς της µονάδας όσο και από συµβούλους ιατρούς 

άλλων ειδικοτήτων. 

Παρόλο που η ανάγκη για την χρήση της εφαρµοσµένης πληροφορικής στον τοµέα της υγείας αναγνωρίζεται 

ευρύτατα, οι ουσιαστικές µετατροπές στον τοµέα της υγείας απαιτούν την τυποποίηση  -βάσει πρωτοκόλλων- της 

κλινικής διαδικασίας, εξοικείωση µε τη σύγχρονη τεχνολογία, µεγάλες αλλαγές στη φιλοσοφία του ιατρικού και 

διοικητικού προσωπικού και πάνω απ’ όλα απαιτούν µεγάλα χρηµατικά κονδύλια τα οποία σιγά σιγά άρχισαν 

τελικά να χορηγούνται µετά από µια πληθώρα πρόσφατων δηµοσιεύσεων που εκτός απ’ όλα τα παραπάνω 

τεκµηριώνουν και την σηµαντική αύξηση των κερδών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων από τον σηµαντικό περιο-

ρισµό των περιττών εξόδων. Με προχείρους ακόµα υπολογισµούς υπολογίζεται ότι η πλήρης εγκατάσταση και 

εφαρµογή ενός εξελιγµένου συστήµατος διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας για την ΜΕΘ, έχει κόστος το οποίο 

αναµένεται να αποσβεστεί σε ένα πενταετές χρονοδιάγραµµα. 
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Πολύ πριν την εµφάνιση του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αρκετοί “φαντασιόπληκτοι” 

ονειρεύονταν την εξαφάνιση του χαρτιού από τον χώρο εργασίας. 

Σήµερα είναι απίθανο να κάνει κάτι κανείς σε ένα βιοµηχανοποιηµένο κόσµο χωρίς την χρήση πληροφο-

ρικών συστηµάτων (ΠΣ)-Information technology- ώστε να συλλέξει, να µεταφέρει και να διαχειριστεί δεδοµένα. 

Κάθε είδους εργασιακός ή επιστηµονικός χώρος έχει αγκαλιάσει τα ΠΣ, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα και 

να µειώσει το κόστος.  

Τα υπολογιστικά και πληροφορικά συστήµατα έχουν µπει στην καθηµέρα πράξη του αναισθησιολόγου στην 

αίθουσα χειρουργείου ή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αµέτρητες πληροφορίες παρέχονται από πολλαπλά 

monitor, οι οποίες απαιτούν την προσοχή µας, έτσι ώστε να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την βέλτιστη έκβαση του ασθενούς του οποίου την ευθύνη έχουµε. 

Παρόλα αυτά ο χώρος της Ιατρικής γενικότερα και της Αναισθησιολογίας ειδικότερα, υστερεί σηµαντικά σε 

εφαρµογές λογισµικού σχετικά µε την διαχείριση των πληροφοριών, σε σχέση µε άλλους επιστηµονικούς και 

επαγγελµατικούς κλάδους. 

Φαίνεται ότι η δεκαετία που διανύουµε όπως και η επόµενη θα είναι η εποχή που θα χαρακτηριστεί ως η 

περίοδος σηµαντικών αλλαγών όσον αφορά τη σχέση µας µε αυτό που ονοµάζουµε περιεγχειρητική πληροφορία. 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι όλος ο κόσµος αλλάζει προς µια κοινωνία όπου η γνώση αποτελεί τον βασικό πόρο 

των δοµικών συστατικών της (Drucker PF. Managing in a time of great change. Truman Talley Books, New 

York, 1995). Σε αυτήν ακριβώς την κοινωνία η “Πληροφορία” είναι ο σκελετός γύρω από τον οποίο θα σχεδια-

στούν και θα ανδρωθούν οι διάφοροι οργανισµοί. Πολύ συζήτηση έχει γίνει για το πώς η Αναισθησιολογία θα 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτού του µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος (Shapiro BA. Why the practice of 

anesthesiology change? It's economics, doctor! Anesthesiology 86; 1020, 1997).  

Παρόλο το µεγάλο εύρος του τοµέα ευθύνης που έχει αναλάβει σήµερα η ειδικότητα µας, ο κεντρικός ρόλος 

αυτής θα παραµείνει η διαχείρηση του χειρουργικού ασθενή περιεγχειρητικά. Έτσι ενώ διανύουµε τον ''αιώνα της 

πληροφορίας'' όλοι αναγνωρίζουµε ότι η καταγραφή δεδοµένων που αφορούν την ουσία του λειτουργήµατος µας 

γίνεται µε αναλογικό τρόπο: Χαρτί και µολύβι. Ένα τυπικό σύγχρονο ιατρικό κέντρο, ειδικά στον ελλαδικό 

χώρο, στηρίζεται ακόµα και σήµερα σηµαντικά στην χρήση “χαρτιού”. Από τον προεγχειρητικό έλεγχο, στην 

διεγχειρητική καταγραφή δεδοµένων και στην µετεγχειρητική παρακολούθηση, είτε στο θάλαµο της κλινικής 

είτε στην ΜΕΘ, το στυλό και το χαρτί αποτελούν ακόµα πολύτιµο βοηθό. Στις ΗΠΑ όχι περισσότερα από 50 
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Αναισθησιολογικά τµήµατα (1%) έχουν επενδύσει στην χρήση Συστηµάτων ∆ιαχείρησης Αναισθησιολογικής 

Πληροφορίας (Σ∆ΑΠ) -Anesthesia Information Management Systems- (Daniel M. Thys, The role of information 

systems in anaesthesia, Refresher Courses, Dept. of Anesthesiology St. Luke's - Roosvelt Hospital Center 

Columbia University, New York, 2000). 

Παρόλα αυτά, ήδη η ηγεσία των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2005 αναγνώρισε ότι η ψηφιακή πληροφορία 

είναι κεφαλαιώδους σηµασίας στην φόρµουλα για την εξυγείανση του συστήµατος υγείας της χώρας τους. Η 

αναγνώριση αυτή συνοδεύτηκε από συνολική επιδότηση της τάξεως των 4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

(International Anesthesiology Clinics, Volume 44(1), Winter 2006, pp 179-197). 

Ένα Σ∆ΑΠ συλλαµβάνει και αποθηκεύει δεδοµένα σχετικά µε την αναισθησία σε ψηφιακή µορφή. Βασικό 

συστατικό είναι ο Αυτόµατος Καταγραφέας Αναισθησιολογικού Πίνακα (ΑΚΑΠ) -Automated Anesthesia 

Record keeper- ο οποίος συλλέγει πληροφορίες σχετικές µε τις διεγχειρητικές δραστηριότητες. Ο ΑΚΑΠ όµως 

από µόνος του δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ολοκληρωµένο Σ∆ΑΠ, καθώς δεν επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί η 

πληροφορία για διαχειριστικούς σκοπούς. 

Έτσι το Σ∆ΑΠ καταχωρεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες όλων των ασθενών µε τους οποίους ένα 

Αναισθησιολογικό Τµήµα έρχεται σε επαφή. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µία βάση δεδοµένων µε τρόπο ο 

οποίος επιτρέπει την ανάλυση τους. Η βάση δεδοµένων έχει την δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλες βάσεις 

δεδοµένων του Νοσοκοµείου ή ακόµα και µε πληροφορικά συστήµατα ενός µεγαλύτερου αριθµού υγειονοµικών 

σχηµατισµών. 

Μία από τις πρώτες προσπάθειες για να δηµιουργηθεί µία αµερικάνικη εθνική βάση δεδοµένων για την 

αναισθησιολογία έγινε στα τέλη της δεκαετίας του '90 από το National Center for Clinical Outcomes Research 

(NCCOR). Το εγχείρηµα απέτυχε κυρίως λόγω έλλειψης κοινά αποδεκτής ιατρικής ορολογίας. Ακόµα και  

όταν τα συµµετέχοντα τµήµατα είχαν κάποιο Σ∆ΑΠ, αντιµετώπιζαν το εξοντωτικό έργο της µετατροπής  

των δεδοµένων σε κοινά αποδεκτή µορφή, έτσι ώστε να µπορούν να καταχωρηθούν. (http://www.apsf.org/ 

initiatives/infosys.mspx 19/02/2006). Επιπρόσθετα η έλλειψη ενός καθιερωµένου λεξικού αναισθησιολογικής 

ορολογίας καθιστούσε πιθανό το ενδεχόµενο τα συλλεγµένα δεδοµένα να µην είναι συγκρίσιµα µε αυτά άλλων 

νοσοκοµείων.  

Το 2001 το APSF - Anesthesia Patient Safety Foundation- δηµιουργεί το DDTF -Data Dictionary Task 

Force- το οποίο ανέλαβε να 1) δηµιουργήσει ένα λεξικό δεδοµένων για την συλλογή περιεγχειρητικών δεδοµέ-

νων και 2) να διερευνήσει ποιά περιεγχειρητικά δεδοµένα χρήζουν διερεύνησης. 

Το 2003 το DDTF ενώνει της δυνάµεις του µε το SCATA -Society for Computers and Technology in 

Anaesthesia- το οποίο ήδη από δεκαετίας εργάζεται πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο στο Ηνωµένο Βασίλειο 

(http://www.scata.org.uk/about.asp 20/12/2005), και δηµιουργείται το ΙΟΤΑ - International Organization for 

Terminology in Anesthesia. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να µνηµονεύσουµε το SNOMED - Systematized Nomenclature of Medicine- το 

οποίο αρχικά αναπτύχθηκε από το σύλλογο αµερικανών παθολογοανατόµων -CAP-, το οποίο έχει τον ίδιο σκοπό 

αλλά για όλη την Ιατρική γενικότερα και οι προσπάθειες πλέον είναι να δηµιουργηθεί από το ΙΟΤΑ  το 

“αναισθησιολογικό υποσύνολο” του SNOMED. 

Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος λαµβάνεται υπόψιν είναι ότι η ''ανοιχτή αρχιτεκτονική'' τέτοιων συστη-

µάτων θα επιτρέψει τη χρήση διαφορετικών προγραµµάτων λογισµικού ή/και διαφορετικού 'hardware' ανάλογα 

µε τον εξοπλισµό ή τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε τµήµατος. 

Είναι σαφές έως τώρα ότι έχουν ήδη γίνει πολλές προσπάθειες για την συλλογή της πληροφορίας περιεγχει-

ρητικά µε διαφορετικά άλλοτε αποτελέσµατα και ότι όλα συγκλίνουν στην προοπτική ενός κοινού -στην θεωρία 

λειτουργίας- συστήµατος, το οποίο θα επιτρέπει την συλλογή και διαχείριση της περιεγχειρητικής πληροφορίας 

και το οποίο θα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης µε ανάλογες λύσεις σε ένα ευρύτερο σύστηµα αναισθησιο-

λογικής διαχείρισης της πληροφορίας. 

Έως σήµερα η τεχνολογία έχει κάνει αλµατώδη πρόοδο σε σχέση µε το µικρό διάστηµα ύπαρξης της ειδικό-

τητας του Περιεγχειρητικού Ιατρού και µας προσφέρει πλήθος συσκευών τα οποία µας καθοδηγούν και µας 

παρέχουν πολύτιµη αρωγή στην λήψη αποφάσεων, οι οποίες συχνά πρέπει να παρθούν σε ελάχιστο χρονικό διά-

στηµα. 
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Μήπως όµως  τελικά αυτό το οποίο έχουµε σήµερα είναι πληθώρα δεδοµένων αλλά ένδεια πληροφοριών; 

Μήπως θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των δεδοµένων (''Η συστολική πίεση είναι 155 mmHg'') από τις 

πληροφορίες (''Αυτή η πίεση είναι υψηλή για ασθενή στον οποίο θέλουµε διεγχειρητικά ελεγχόµενη υπόταση'') 

και τη γνώση (''Αυτός ο βαθµός υπέρτασης είναι επικίνδυνος για πιθανή αυξηµένη διεγχειρητική αιµορραγία''); 

Στο όχι και τόσο µακρινό παρελθόν η ανεύρεση της πληροφορίας ήταν δυσχερής και το ζήτηµα ήταν πώς 

κάποιος -ο αναισθησιολόγος στην περίπτωση µας- θα καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν. Σήµερα η 

δυνατότητα συλλογής πληροφοριών έχει εκτοξευθεί µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Σύντοµα ο όγκος πληροφοριών 

δηµιούργησε µια νέα ανάγκη: εκείνη της ταξινόµησης, αλλά κυρίως της επιλογής. Το όνοµα του νέου προβλή-

µατος είναι: ∆ιαχείριση της πληροφορίας. 

Ο κλινικός ιατρός πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που του χρειάζονται -όχι περισσότερες, όχι 

λιγότερες-, όταν τις χρειάζεται -ούτε πριν, ούτε µετά-. Αυτές πρέπει να είναι εξακριβωµένες, αξιόπιστες και 

επαρκείς για να στηρίξουν-υποστηρίξουν τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και να παρουσιάζονται µε την 

βέλτιστη σειρά και µορφή  για κάθε συγκεκριµένη κατάσταση. 

Έτσι αυτό το οποίο χρειάζεται ο αναισθησιολόγος µελλοντικά είναι µια βάση περιεγχειρητικών δεδοµένων 

γνώσης, η οποία πρέπει να περιέχει µε ένα ιδιαίτερα τυποποιηµένο τρόπο όλες τις ουσιαστικές ιατρικές πληρο-

φορίες για κάθε ασθενή. Αυτή η βάση θα είναι διαθέσιµη µέσω δικτύου σε όλη την υφήλιο έτσι ώστε ένας 

νοσοκοµειακός ιατρός να µπορεί να έχει απόλυτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ενός ασθενή ανεξάρτητα από το 

που έχει γίνει η καταχώρηση τους. Τα προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και µετεγχειρητικά δεδοµένα πρέπει να 

είναι ενσωµατωµένα ώστε να µπορεί να µελετηθεί η ιδιαιτερότητα κάθε ασθενή και η ανταπόκριση του στους 

διάφορους αναισθησιολογικούς και χειρουργικούς χειρισµούς, κάνοντας προβλέψιµη την συµπεριφορά του σε 

επόµενες ιατρικές πράξεις. Ένα Σ∆ΑΠ θα διαθέτει αρκετή τεχνητή νοηµοσύνη ούτως ώστε να συµπληρώνει τα 

κενά καταχωρήσεων, να συµπεράνει σχέσεις µεταξύ των πληροφοριών και να προσδιορίζει πιθανά λάθη κατα-

χωρήσεων. 

Αυτή η βάση γνώσεων θα µπορεί και θα πρέπει να παράσχει όχι µόνο τα µεµονωµένα στοιχεία ασθενών 

αλλά και σχετικά στοιχεία πληθυσµών (π.χ. Πλήρεις πληροφορίες για όλους τους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο 

που έχουν υποστεί καρδιοπνευµονική παράκαµψη και πρόκειται να υποβληθούν σε καρωτιδική ενδαρτη-

ρεκτοµή). Ο αναισθησιολόγος έτσι θα είναι σε θέση να κάνει αναζητήσεις γνώσεις για πληθυσµούς ασθενών 

παρόµοιων µε τους δικούς του και να συσχετίσει τα προεγχειρητικά δεδοµένα µε την προβλεπόµενη αναισθησία 

και την προσδόκιµη έκβαση. Ταυτόχρονα µέσω του ίδιου δικτύου και του ίδιου ενδιάµεσου -user interface- θα 

µπορεί να αναζητήσει οδηγίες για αναισθησία βασισµένη σε ενδείξεις -evidence based anesthesia- όπως και για 

σχετική βιβλιογραφία. 

Προφανώς µια τέτοια τεράστια περιεκτική αποθήκη πληροφοριών µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 

ασθενών πρέπει πολύ προσεκτικά να περιφρουρείται από κακόβουλη χρήση. Η υψηλού βαθµού κρυπτογράφηση 

πρέπει όχι µόνο να περιλαµβάνει τα δεδοµένα αλλά και των κωδικό συναλλαγής των χρηστών, όπως και τον 

τρόπο µετάδοσης αυτών διαµέσου του δικτύου των υπολογιστών που έχουν πρόσβαση. Κάθε διακίνηση στοι-

χείων θα αρχίζει µόνο µετά από ρητή ψηφιακή έγκριση του συγκεκριµένου ασθενή. Αυτό µπορεί να γίνει µε 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση δείγµατος DNA, δακτυλικών αποτυπωµάτων κ.λ.π. 

Έτσι ο προεγχειρητικός έλεγχος θα γίνεται έχοντας στην διάθεση µας όλες τις πληροφορίες, όπως ιατρικό 

ιστορικό, λήψη φαρµάκων, προγενέστερα παρόµοια περιστατικά, µικροβιολογικό, αιµατολογικό και απεικο-

νιστικό έλεγχο, ηλεκτρονικά προσιτές άµεσα και µε εύχρηστο τρόπο. Το σύστηµα θα παρέχει πλήρη ''διαδροµή 

ελέγχου'' της διαδικασίας για προστασία των δεδοµένων του ασθενή και δυνατότητα µελέτης για έλεγχο ποιο-

τητος. 

Πληροφοριακά σηµειώµατα από τους οικογενειακούς ή άλλους σύµβουλους ιατρούς του ασθενούς, χει-

ρουργών, εντατικολόγων και άλλων αναισθησιολόγων θα µπορούν να δοθούν άµεσα µέσω τηλεσυνδιάσκεψης 

και σε πραγµατικό χρόνο. Με την ολοκλήρωση τους οποιαδήποτε νέα στοιχεία παράγονται θα προστίθενται 

αυτόµατα στο ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο του ασθενή. Η εισαγωγή στοιχείων όπως π.χ. το αναισθησιολογικό 

πλάνο θα γίνεται µε ευκολία, πιθανότατα µε αναγνώριση φωνής και απευθείας καταχώρηση στον περιεγχειρητικό 

φάκελο του ασθενή. 
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Κατά την ηµέρα επέµβασης ένα προσωπικό monitor δεδοµένων - (ΡΙΜ) Personal Information Management- 

θα προσαρµόζεται στον καρπό του, καταγράφοντας σηµεία όπως τον καρδιακό ρυθµό, την θερµοκρασία, τον 

κορεσµό του αίµατος σε οξυγόνο και άλλες φυσιολογικές παραµέτρους. Το ΡΙΜ όχι µόνο θα αναφέρει την 

ακριβή τοποθεσία του ασθενή στο νοσοκοµείο αλλά θα ενορχηστρώνει και την µεταφορά του στη χειρουργική 

αίθουσα, θα ενεργοποιεί το Σ∆ΑΠ και θα ειδοποιεί αναισθησιολόγους και χειρουργούς για την άφιξη του προς 

επέµβαση ασθενή στην αίθουσα.  

Κατά την διάρκεια της αναισθησίας, αισθητήρες θα καταγράφουν τα ζωτικά σηµεία, τα επίπεδα φαρµάκων 

και ενδογενών ουσιών στο πλάσµα, το βάθος αναισθησίας, τον προβλεπόµενο χρόνο ανάνηψης, θα ελέγχουν µε 

µή επεµβατικό τρόπο την εύρρυθµη λειτουργία οργάνων στο σύνολο τους (π.χ. καρδιακή παροχή) ή σε υπο-

σύνολα τους (π.χ. τελοδιαστολικός όγκος αριστερής κοιλίας), την λειτουργία του οργανισµού σε κυτταρικό 

επίπεδο (π.χ. αποθέµατα ΑΤΡ, ενδοκυττάριο pH) και µε ασύρµατο τρόπο θα µεταφέρουν τα δεδοµένα στο 

Σ∆ΑΠ. Αυτό σε στενή σύνδεση µε ανάλογα SIMS -Surgical Information Management Systems- θα παρέχουν 

ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση του ασθενή, πληροφορίες για στρατηγικές που θα έπρεπε ίσως να 

ακολουθηθούν, βελτιώνοντας έτσι την πρόγνωση του ασθενή, µειώνοντας το κόστος,  διατηρώντας της πίεση µας 

σε φυσιολογικά επίπεδα [κατεβαίνει η πίεση του ασθενή και ανεβαίνει του αναισθησιολόγου;)]. 

Φυσικά αυτές οι ''περίπλοκες'' τεχνολογίες θα απαιτήσουν την εκπαίδευση και εξάσκηση των χρηστών-

αναισθησιολόγων και αυτό αρχικά µπορεί να γίνει µόνο σε ρεαλιστικές συνθήκες εξοµοίωσης επεµβάσεων. Η 

εκπαίδευση όµως θα συνεχίζεται και σε πραγµατικές συνθήκες χειρουργείου µε την χρήση 'έξυπνων' αυτοµατο-

ποιηµένων εγχειριδίων χρήσης και λογισµικού 'επιτήρησης'. 

Με το πέρας του χειρουργείου θα είναι άµεση η µεταφορά των πληροφοριών στις οµάδες µεταναισθητικής 

φροντίδας (ΜΑΦ, ΜΕΘ κ.λ.π.). Όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε τον ασθενή θα καταχωρηθούν µόνιµα στον 

ιατρικό φάκελό του όπως και σε όλη τη σχετική βάση δεδοµένων πληθυσµών. Επιπρόσθετα η έκβαση του ασθε-

νούς θα συγκριθεί αυτόµατα µε ανάλογες εγγραφές στις βάσεις δεδοµένων αναισθησίας βασισµένης σε ενδείξεις 

και φυσικά θα τις εµπλουτίσει. Όταν υπάρχει λόγος η παρακολούθηση του χειρουργηµένου µας ασθενή θα 

συνεχίζεται και στο σπίτι του, χρησιµοποιώντας ασύρµατη µετάδοση δεδοµένων. Οι µετεγχειρητικές επισκέψεις 

θα γίνονται µε την βοήθεια τηλεσυνδιάσκεψης. Οι ασθενείς οι οποίοι είχαν κάποια ανεπιθύµητη έκβαση ή 

απρόοπτο συµβάν θα εισαγάγονται αυτοµάτως στην βάση δεδοµένων ελέγχου ποιότητος και όλοι οι άµεσα ενδια-

φερόµενοι θα ενηµερώνονται. 

Ίσως ότι διαβάσατε παραπάνω να σας φαίνεται απόσπασµα από µυθιστόρηµα επιστηµονικής φαντασίας και 

πράγµατι ίσως ένα µεγάλο µέρος του να µην πραγµατοποιηθεί ποτέ, όµως πρόκειται για την περίληψη ενός 

στόχου για τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία -πόσο µάλλον η αυριανή- από πλευράς λογισµικού και εξοπλισµού 

δίνει ελπιδοφόρα µηνύµατα ότι  σε σύντοµο διάστηµα θα είναι σε θέση να παρέχει, κάτι για το οποίο οι αναι-
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