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ΙΛΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡσ- ΠΟΡΕΙΛ l 1ΌΝ 21° ΛΙΩΝΑ
Η Τηλεϊατρική άνοιξε νέους ορίζοντες στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών,

δίνοντας την δυνατότητα στα συστήματα υγείας να ομογενοποιούν την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και εκτός των τειχών των ειδικών

νοσηλευτηρίων. Η πρόοδος_ της, παρακολουθεί την τεχνολογική πρόοδο.
Στην χ.ώρα μας παρατηρείται έντονη δραστηριότητα. τηy _ τελευταία

δεκαετiα και- αυτή οφείλεται τόσο στην τεινολσγική υποδομή που
παρέχεται πλέ.ον από · τον ΟΤΕ (Δίκτυα

ISDN); όσο· και στις προσπάθειες

ορισμένων ομάδων επιστημόνων και στις χρηματοδοτήσεις από την Ε .Ε.
ιδιώτες και κράτος. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη που γνωρίζει η Τηλεϊατρική
στην χ_ώρα μας

,

οφεiλεται εν μέρει και στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

της, όπως και σε ιδιαιτερότητες του παραγωγικού ιστού (Ναιmλία) που
επιβάλουν την χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την κάλυψη των
αναγκών υγείας.

Ο ιδιωτικός τομέας από νωρίς παρακολούθησε τις εξελίξεις αυτές . Το

δiιcroo μεταφοράς εικόνων ποu cινέ~ι.τυξε ο Εγκέφαλος , καθώς και το
δίκτυο υποστήριξης καρδιογραφημάτων που ανέπτυξε το Ωνάσεω
αποτελούν

δύο

παραδείγματα

ωιοσπασματικής

αλλά

επιτυχούς

προσπάθειας στον χώρο.
Στις ΗΠΑ από στοιχεία που περιλαμβάνουν και το

δαπανήθηκαν

646

εκατομμύρια

US$

1996, την

διετία

ιcαt αυτή _ τη στιγμή το

94-96
95% των

περιφερικών νοσοκομείων εμπλέκονται με τον ένα ή άλλο τρόπο σε

δίκτυα Τηλεϊατρικής. Από αυτά το
λειτουργούντα δίκτυα. Από αυτά

ιcαt 80%

29-% των νοσοκομείων έχουν ήδη
τα 2/3 χρησιμοποιούν Τηλεακτινολοyία

interactive video.

Το Ιατρικό- Κέντρο Αθηνών παρα1Cολουθώντας και υποστηρίζοντaς την

στρατηγtχή

του

ανάπτυξη,

ανέπτυξε

από

το

1991

δίκτυο

Τηλεακτινο-λσyίας και ιατρικού φακέλου και συνέδεσε τα νοσηλεmήρtα
τοιt ομjλοο ~καθώς και όλο τον όμιλο με τα

METHODIST HOSPITALS

NETWORΚ

, ενώ πρόσφατα προχώρησε και σε συμφωνία με το δίκτοο
της General Electrie (200 νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο) και το δtκ-mο
του ME.DICAL CΕΝΊΈR OF BOSTON. Βέβαια σκοπός του ομίλου είναι
να ομογενοπ-οιήσει κατ' αρχάς την ποιότητα ~ταξύ 'tων νοοηλεumcών

μονάδων του

ομίλου

και έτσι πρώτη προτεραιότητα δίνεται

σύνδεση των νοσηλευτηρίων των Αθηνών (Μαρούσι

-

στην

Απολλώνε10

-

Παλαιό Φάληρο Δυτικών συνοικιών {υπό ανάπτυξη)), της
Θεσσαλονίκης (Διαβαλκανικό Κέντρο) και των Βαλκανικών μονάδων
(Ρουμανία - Σκόπια - Μαυροβούνιο

-

Σόφια (υπό ανάπτυξη)

-

Μόσχα).

Το

πιο

προηγμένο

όμως

πρόγραμμα

αφορά

την

υπηρεσία

ΕΜS

(Μεταφορά επειγόντων περ~στατικώv} όπου σε συvεργuσία με το ΕΜΠ
και άλλους φορείς ανέπτυξε φορητό σύστημα μετάδοσης ζωτικών

παραμέτρων μέσω κινητής τηλεφωνίας. Έτσι το Ιατρικό Αθηνών είναι τe
πρώτο- στην χώρα και ίσως το μοναδικό στον κόσμο που καλύπτει με

Τηλεϊατρική το σύνολο των διαδικασιών ενός νοσοκομείου. Ενώ με την
ανάπτυξη δικτύου Τηλεκαρδιολογίας θα ολοκληρώσει επί του παρόντος
τα συστήματά του- καλύπτοντας από την vοσηλεit~ κατ ' οίκον έως και την

υπερατλαντική διανοσοκομεια1<ή συνεργuσί11 όλους το~ τομεiς.
Από επιχειρηματικής άποψης και εάν κανείς ήθελε να προσμετρήσει

αμryώς τα οικονομικά οφέλη

,

η Τηλεϊατρtιcή δεν- φώνεται να ικανοποtεi

τtς επιχειρηματικές φιλοδοξίες γtα βραχmιρόθεσμα οφέλη-. Τα οφέλη

είναι μεσeπρόθεσμα και έμμεσα και έϊftυν να κάνουν με την γενική
πιστοποίηση ενός οργανισμού στους πελάτες τοu, καθώς καt την γενική

ιδέα ότt το «Ιατρικό είναι συνεχώς_ κοντά σου- και συμμετέχει στην
πρωτοπορία του παγκόσμιου γίγνεσθαι στις Ιατρικές υπηρεσίες» .

Την επόμενη δεκιreτία η Τηλεϊατρικές υπηρεσίες θα αποτελούν στοιχείο
βάσει του οποίου θα πιστοποιούνται ή όχ1 τα νοσηλευτήρια για την

πΟ\θτητά τους .
Τί:ι δίκτυα θα μπορούσαν να είχαν μεγαλύτερο βαθμό διείσδυσης εάν
μπορούσαν να μειώσουν τα κόστη απόκτησης των βασικών εξοπλισμών.

Σήμερα αυτή η δυνατότητα προβάλλει έντονα wιροστά μας καt είναι
συναρπαστική

.

Προσωπική

μοu άποψη

είναι ότι το μέλλον της

Τηλεϊατρικής είναι συνυφασμένο με το μέλλον τοu διαδικτύου

(Internet}.

Η τεχyολογία σήμερα δίνει την δυνατότητα με ελάχισtεζ mrοδομές να
κάνεtς τηλεϊατρική σύνδεση. Έτσι η.α μεταφορά ιατpικού φωcέλοο
απαιτείται μόνο σύνδεση με το διαδίκτυο και ένας ι>π{)/tογιστής, ενώ με
την συμπλήρωση ενός καλού

scanner

ή μιάς κάμ-ερας μπορεί κανεiς νtt

μεταφέρεt και εικόνες. Έτσι προβάλλει μπροστά μας η προοπτική ταχείtlς
ανάπτυξης των δικτύων για αυτούς που θα κατανοήσουν την ανά'y1cη
ανοικτών

και

εύπλαστων

συστημάτων

που-

κάνουν

χpήση

κοινώς

χρησιμοποιούμενων βάσεων.
Ο

όy1cος

αγοράς

Τηλεϊατρικών

εκατομμύρια

υπηρεσιών

το

1996 ήταν 1{)3
159 MUS$ ιcαι το

US$ , ενώ το 1998 αναμένεται να είναι
2000,. 283 MUS$. Δηλαδή ρυθμός αύξησης της αγοράς που αγγίζει
28% κατ' έτος . Ο ρυθμός αυτός είναι απόλmα ι-κtΙVΟΠοιητικός.

το

Η αγορά· των Τηλεϊατρικών υπηρεσιών είναι από τις πιο προηγμένες στην

Εuρώπη αν και όχι ακόμη επαγγελματική. Τα επόμενα χρόνια αναμένεtilt
να αναπτυχθεί εντατικά και σε όλες τις βαθμίδες των υπηρεσιών υγείας.

Το επιστημονικό δυναμικό

,

η τεχνολΟ'(l.κή υποδομή της χ.ώρας καθώς

και η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί έως τώρα εγγυώνται την καλή πορεί11
την επόμενη δεκαετία .

