TOMOS4_TEFXOS2

7/28/11

1:24 PM

Page 32

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

Επάρκεια στην Πληροφορική και στη χρήση
του ενδοδικτύου µεταξύ των νοσηλευτών σε
ένα Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο τησ Ελλάδασ:
µία έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου
Υφαντήσ Α.1, Τηνιακού Ι.2, Υφαντή Ε.3, Τσιρίγκα Σ.4
1. Άρησ ∆. Υφαντήσ, Νοσηλευτήσ TE, M.Sc, Εργαστηριακόσ Συνεργάτησ, TEI Λαµίασ
2. Ιωάννα ∆. Τηνιακού, Νοσηλεύτρια TE, M.Sc, Εργαστηριακόσ Συνεργάτησ, TEI Λαµίασ
3. Ελένη ∆. Υφαντή, Επισκέπτρια Yγείασ, M.Sc, Εργαστηριακόσ Συνεργάτησ, TEI Λαµίασ
4. Σοφία Β. Τσιρίγκα, Επισκέπτρια Yγείασ, M.Sc, Εργαστηριακόσ Συνεργάτησ, TEI Λαµίασ

ΠΕΡIΛΗΨΗ

Υπόβαθρο: Η πληροφορική έχει εισαχθεί στα τµήµατα των Σχολών Επιστηµών Υγείασ και στα Νοσοκοµεία. Οι
νοσηλευτέσ οφείλουν να είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Σκοπόσ: Να καταγραφούν οι απόψεισ των νοσηλευτών σχετικά µε τη χρήση τησ πληροφορικήσ στη νοσηλευτική και ιδιαίτερα στο νοσοκοµείο.
Μέθοδοσ: Μετά από µία πιλοτική µελέτη, στάλθηκαν ταχυδροµικώσ 70 ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου στουσ
συµµετέχοντεσ (Έλληνεσ νοσηλευτέσ) στο Γενικό Νοσοκοµείο Αττικό, στην Αθήνα. Το ερωτηµατολόγιο αφορούσε στουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η πληροφορική στη νοσηλευτική, και στην
εκπαίδευση, τα οφέλη και τα εµπόδια από τη χρήση και τα δηµογραφικά τουσ στοιχεία. Τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια αναλύθηκαν µε τη χρήση του πακέτου λογισµικού Excel.
Αποτελέσµατα: Επιστράφηκαν 31 ερωτηµατολόγια. Η γενική στάση που είχαν οι συµµετέχοντεσ ήταν θετική. Οι
συµµετέχοντεσ χρησιµοποίησαν την πληροφορική για τα αποτελέσµατα των βιοχηµικών εξετάσεων και για πληροφορίεσ σχετικέσ µε τα φάρµακα. Τα κύρια οφέλη σύµφωνα µε τουσ συµµετέχοντεσ ήταν η ταχύτητα και το
γεγονόσ ότι µε τη χρήση υπολογιστών εξοικονοµούσαν χρόνο για άλλα νοσηλευτικά καθήκοντα. Ωσ εµπόδιο, επέλεξαν την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική.Το 61% του νοσηλευτικού προσωπικού είχε εκπαιδευτεί κατά τισ νοσηλευτικέσ τουσ σπουδέσ , παρά στο χώρο εργασίασ. Το σύνολο των συµµετεχόντων επιθυµούσε να παρακολουθήσει ένα σεµινάριο ή ένα εργαστήριο για την εκπαίδευση σε δεξιότητεσ πληροφορικήσ.
Συµπέρασµα: Παρά τη χαµηλή διείσδυση τησ πληροφορικήσ, οι απόψεισ από τη χρήση τησ πληροφορικήσ στη
νοσηλευτική από το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν θετικέσ. Το κύριο εµπόδιο για τη χρήση Η/Υ ήταν η έλλειψη
και η απειρία του νοσηλευτικού προσωπικού.
Λέξεισ κλειδιά: Επάρκεια στην Πληροφορική, Νοσηλευτέσ, ∆ιαδύκτιο, Νοσοκοµεία

Εισαγωγή
Οι οργανισµοί υγειονοµικήσ φροντίδασ χρησιµοποιούν σήµερα, όλο και περισσότερο ,την Πληροφορία
και η Πληροφορική είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για
τουσ νοσηλευτέσ στο χώρο εργασίασ. Είναι ακόµα πιο
χρήσιµο εάν οι νοσηλευτέσ έχουν και τισ σωστέσ γνώ-

σεισ ώστε να το χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά .
Η τεχνολογία σε ένα νοσοκοµείο θα µπορούσε να κάνει
πιο εύκολη την εργασία για έναν νοσηλευτή , αλλά και
πιο αποτελεσµατική για τη φροντίδα των ασθενών
(Procter 1992). Σύµφωνα µε τον Medpac (2004), η
πληροφορική έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
του δείγµατοσ.
Συχνότητα
Φύλο
Άντρεσ
9
Γυναίκεσ
22
Σύνολο
31
Ηλικιακή οµάδα
20-29 ετών
15
30-39 ετών
11
40-49 ετών
5
50+
0
Σύνολο
31
Επίπεδο νοσηλευτικήσ εκπαίδευσησ
Π.Ε.
12
T.E.
19
Άλλα
0
Σύνολο
31

Ποσοστό
29%
71%
100%
48%
36%
16%
0%
100%
39%
61%
0%
100%

ότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα τησ
υγειονοµικήσ φροντίδασ. Στην Ελλάδα, όπου και διεξήχθη η έρευνα, υποστηρίζεται ότι οι νοσηλευτέσ δεν
έχουν τισ κατάλληλεσ γνώσεισ για να χρησιµοποιήσουν τα διαθέσιµα συστήµατα υπολογιστών. Αυτό µπορεί να συµβαίνει επειδή η Πληροφορική είναι ένα
εργαλείο που πρόσφατα έχει εισαχθεί στην υγειονοµική φροντίδα.
Σύµφωνα µε το ίδρυµα Academic Research Computer
Technology (2004) παρόλο που η εφαρµογή ενόσ διοικητικού συστήµατοσ πληροφοριών ενδέχεται να είναι
επιτυχήσ, αυτό δε σηµαίνει ότι εκπληρώνει και τουσ
αρχικούσ στόχουσ ενόσ αποτελεσµατικού συστήµατοσ
πληροφοριών. Τα πιθανά αίτια είναι η ανεπαρκήσ εκπαίδευση, η περιορισµένη περίοδοσ υποστήριξησ, ακόµη και αδυναµίεσ στο λογισµικό. Χωρίσ ικανότητεσ
στην πληροφορική και σιγουριά για τισ δικιέσ τουσ
δεξιότητεσ στουσ υπολογιστέσ, οι ευκαιρίεσ επαγγελµατικήσ εκµάθησησ και έρευνασ θα είναι πολύ περιορισµένεσ στο µέλλον για τουσ νοσηλευτέσ.
Αυτή η έρευνα επιζητούσε να διερευνηθούν τα οφέλη, τα εµπόδια και η αποτελεσµατικότητα που σχετίζονται µε τη χρήση τησ πληροφορικήσ στη νοσηλευτική και γενικότερα στα συστήµατα υγείασ. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό, επειδή στην Ελλάδα η χρήση τησ
πληροφορικήσ στην υγειονοµική φροντίδα βρίσκεται
ακόµη σε πρώιµο στάδιο, και µόνο µερικά νοσοκοµεία έχουν πλήρωσ ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικήσ. Ωστόσο, σε µερικά νοσοκοµεία (όπωσ το
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικό στην Αθήνα, όπου και διεξήχθη η έρευνα) η ύπαρξη των συστηµάτων πληροφορικήσ αρχίζει να γίνεται αισθητή στον
εργασιακό χώρο. Για αυτό το λόγο διεξήχθη αυτή η
έρευνα, επειδή οι ερευνητέσ θέλησαν να διερευνή-

σουν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν τα
συστήµατα υπολογιστών στο Πανεπιστηµιακό Γενικό
Νοσοκοµείο Αττικό και για ποιουσ λόγουσ.
Τοποθέτηση τησ έρευνασ
Το ενδιαφέρον αυτήσ τησ έρευνασ επικεντρώθηκε στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικό στην Αθήνα, Ελλάδα που χρησιµοποιεί συστήµατα υπολογιστών
όχι µόνο για διοικητικά και εργαστηριακά καθήκοντα,
αλλά επίσησ και για την εισαγωγή πληροφοριών σε
ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών.
Επιλογή των συµµετεχόντων
Οι συµµετέχοντεσ που περιλάµβανε αυτόσ ο ερευνητικόσ σχεδιασµόσ ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό του
Γενικού Νοσοκοµείου Αττικό στην Αθήνα, ένα σύνολο
70 ατόµων. Από το νοσηλευτικό προσωπικό µόνο οι
νοσηλευτέσ του πανεπιστηµίου (ΠE) και από τα ΤΕI
(ΤΕ) κάθε κλινικήσ επιλέχτηκαν για να λάβουν µέροσ
σε αυτήν την έρευνα. Αυτή η επιλογή έγινε στη βάση
του ότι οι νοσηλευτέσ από το πανεπιστήµιο και τα ΤΕΙ
είχαν λάβει κάποιεσ γνώσεισ σχετικά µε τον τρόπο
χρήσησ συστηµάτων πληροφορικήσ κατά τη διάρκεια
των νοσηλευτικών τουσ σπουδών (Polit και Hungler,
1995). Σε αυτήν την έρευνα συµπεριλήφθηκαν άνδρεσ
και γυναίκεσ νοσηλευτέσ .Επελέγησαν άτοµα ηλικίασ
µεταξύ 20-60 ετών επειδή οι νοσηλευτέσ ξεκινούν να
εργάζονται στην ηλικία των 20 ετών τερµατίζουν τη
σταδιοδροµία τουσ στην ηλικία των 60 ετών.
Συλλογή δεδοµένων
Το είδοσ του εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν
την έρευνα για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν ένα
ταχυδροµικό ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου( βλ
Παράρτηµα ). Αρχικά, έγινε προσέγγιση των ερωτηθέντων δι΄αλληλογραφίασ , µε την οποία πληροφορούνταν για τη µελέτη, το σκοπό, το λόγο επιλογήσ τουσ
ωσ συµµετέχοντεσ στην έρευνα και επίσησ καλούνταν
να παίξουν βασικό ρόλο στην έρευνα. ∆εύτερον, στουσ
ερωτηθέντεσ δόθηκε ένασ σφραγισµένοσ µε τη διεύθυνση φάκελοσ για επιστροφή. Τρίτον, ο ερευνητήσ
συµπεριέλαβε στο ερωτηµατολόγιο τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι συµ-

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Για ποιο σκοπό
χρησιµοποιείται το ενδοδίκτυο;
Συχνότητα Ποσοστό
Φαρµακευτικέσ πληροφορίεσ
Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών
Εσωτερική επικοινωνία
Άλλο
∆εν το χρησιµοποιώ
Σύνολο

3
9
27
1
1
41

7%
22%
66%
2%
2%
100%

Τόµος 4 - Τεύχος 2 [33]
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ΠIΝΑΚΑΣ 3. Το κύριο όφελοσ από τη χρήση τησ
Πληροφορικήσ στη Νοσηλευτική*
Εξοικονόµηση χρόνου (1)
Ταχύτητα
Εξοικονόµηση χρηµάτων (2)
Λιγότερα λάθη
Άλλο
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

24
11
10
6
0
51

46%
22%
20%
12%
0%
100%

* στην παρένθεση η κατάταξη µε βάση την προτεραιότητα.
µετέχοντεσ για να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο.
Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεισ κλειστού
τύπου ώστε να υπάρχουν σαφείσ εναλλακτικέσ επιλογέσ απαντήσεων για τουσ συµµετέχοντεσ (Oppenheim,
1992). Έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν τα ερωτηµατολόγια απλουστευµένα µε κουτάκια σηµειώσεων
στόχοσ αυτού ήταν να ελαχιστοποιηθεί η µεροληψία
τησ µελέτησ λόγω τησ µη επαρκούσ κατανόησησ από
την πλευρά των ερωτηθέντων (Cohen και συν 1994).
Οι κλειστού τύπου ερωτήσεισ απαντιούνται γρηγορότερα και ευκολότερα από τουσ συµµετέχοντεσ επειδή
δε χρειάζεται να γράψουν κάτι. Για να αποφευχθεί η
µεροληψία υπήρχε κενό διάστηµα στο τέλοσ κάθε ερώτησησ, αν οι συµµετέχοντεσ επιθυµούσαν να σηµειώσουν κάτι άλλο.
Στατιστική επεξεργασία
Η µέθοδοσ ανάλυσησ δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε για αυτή τη µελέτη ήταν η περιγραφική στατιστική. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το Excel, ένα λογισµικό πρόγραµµα λογιστικού
φύλλου για υπολογιστή, σύµφωνα µε τον Pelosi (2002)
που εκτελεί ένα εύροσ στατιστικών εργασιών. Με αυτό
αναλύθηκε η αναλογία των απαντήσεων και υπήρχε η
δυνατότητα σύγκρισησ και ταξινόµησησ σε πίνακεσ
των αποτελεσµάτων. Όλεσ οι κατηγορίεσ ερωτήσεων
είχαν αριθµούσ ώστε να αναλυθεί το σύνολο των δεδοµένων.
Αποτελέσµατα
Επιστράφηκαν 31 ερωτηµατολόγια, δίνοντασ ένα
ποσοστό ανταπόκρισησ 44,3%. Καθώσ οι συµµετέχοντεσ µπορούσαν να επιλέξουν περισσότερεσ από
µία απαντήσεισ σε κάποιεσ ερωτήσεισ, δίνονται ποσοστά βάση του αριθµού των απαντήσεων και όχι του
αριθµού των ατόµων. Το 71% των συµµετεχόντων
ήταν γυναίκεσ και το 29% ήταν άντρεσ. Ο µεγαλύτεροσ αριθµόσ συµµετεχόντων (48%) ήταν στην ηλικιακή οµάδα 20-29 ετών, το 36% ήταν µεταξύ 30-39
ετών, και το 16% µεταξύ 40-49 ετών. Κανένασ από
τουσ συµµετέχοντεσ δεν ήταν στην ηλικιακή κατη-

γορία των 50+. Το 61% των συµµετεχόντων ήταν νοσηλευτέσ απόφοιτοι ΤΕΙ και το 39% απόφοιτοι πανεπιστηµίου. Συνολικά , 48% όσων απάντησαν δήλωσαν ότι είχαν περάσει λιγότερο από πέντε έτη που
έλαβαν την άδεια εξασκήσεωσ επαγγέλµατοσ .Είκοσι τρία τοισ εκατό δήλωσαν 5-9 έτη, 13 % 10-14 έτη
και 10 % 20-24 έτη. Οι υπόλοιποι ( 6%)δήλωσαν ότι
είχαν περάσει 15-19 έτη από τότε που έλαβαν την
άδεια.(Πίνακασ 1). Το µεγαλύτερο µέροσ του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκοµείου (46%) απάντησε ότι χρησιµοποιούσαν υπολογιστέσ συγκεκριµένα για τα βιοχηµικά αποτελέσµατα. Το 28% αυτών
απάντησε ότι χρησιµοποιούσαν υπολογιστέσ για πληροφορίεσ σχετικέσ µε φάρµακα. Περίπου το 18%
σηµείωσε ωσ απάντηση ότι χρησιµοποιούσαν υπολογιστέσ για τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών
και το 8% για άλλα καθήκοντα, όπωσ τη χρέωση για
τα φάρµακα και τα βιοχηµικά αποτελέσµατα και τισ
εντολέσ παραγγελίασ των φαρµάκων (Πίνακασ 2). Το
κύριο παρατηρούµενο όφελοσ από τη χρήση τησ πληροφορικήσ στη νοσηλευτική ήταν η “εξοικονόµηση
χρόνου” (47%). Το δεύτερο πιο δηµοφιλέσ όφελοσ
ήταν η “ταχύτητα” µε 22%. Ένα σηµαντικό ποσοστό
του νοσηλευτικού προσωπικού (20%) επέλεξε την
απάντηση “εξοικονόµηση χρηµάτων” και 12% απάντησε “λιγότερα σφάλµατα”. Το 33% των συµµετεχόντων κατέταξε την “εξοικονόµηση χρόνου” ωσ το
µεγαλύτερο όφελοσ, ενώ δεύτερο ήταν η “εξοικονόµηση χρηµάτων” µε 9% (Πίνακασ 3). Το 49% των συµµετεχόντων επέλεξε ωσ κύριο εµπόδιο την έλλειψη
γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική. Το 30%
επέλεξε τη µειωµένη επικοινωνία µε τουσ συναδέλφουσ και τουσ ασθενείσ. Περίπου 13% επέλεξε κάποιο
άλλο ωσ κύριο εµπόδιο και ορισµένοι δήλωσαν την
έλλειψη χρόνου για τη χρήση υπολογιστών, την έλλειψη υπολογιστών και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι
συµµετέχοντεσ που είχαν επιλέξει το “φόβο για τουσ
υπολογιστέσ” ωσ εµπόδιο για τη χρήση πληροφορικήσ στη νοσηλευτική ήταν το 8%. Πάνω από το 1/3
των συµµετεχόντων (38%) κατέταξε πρώτο για τα
εµπόδια την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στην
πληροφορική (Πίνακασ 4). Συνολικά , το 39% αυτών

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Τα κύρια εµπόδια στη χρήση
τησ Πληροφορικήσ στη νοσηλευτική*
Έλλειψη γνώσεων και
δεξιοτήτων στην Πληροφορική
Κακή επικοινωνία µε
συναδέρφουσ και ασθενείσ (2)
Φόβοσ για τουσ υπολογιστέσ
Άλλο
Σύνολο

19

49%

12
3
5
39

30%
8%
13%
100.00%

* στην παρένθεση η κατάταξη µε βάση την προτεραιότητα.
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ΠIΝΑΚΑΣ 5. Χώροσ πρόσβασησ στο ∆ιαδίκτυο
Νοσηλευτικέσ σπουδέσ
(ή στο χώρο εργασίασ)
Συχνότητα
Ποσοστό
Γενικέσ πληροφορίεσ
στην Πληροφορική
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ενδοδίκτυο
Αρχεία ασθενών
Άλλο
Σύνολο

22(9)
11(3)
3 (7)
1(0)
2(0)
39(19)

56% (47%)
28%(16%)
8% (37%)
3%(0%)
5%(0%)
100% (100 %)

απάντησαν ότι είχαν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο στο
χώρο εργασίασ τουσ και το 33% ότι δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Περίπου το ? των συµµετεχόντων (28%) χρησιµοποιούσαν το ∆ιαδίκτυο
στο σπίτι τουσ. Κανείσ από τουσ συµµετέχοντεσ δεν
απάντησε ότι χρησιµοποιούσε το ∆ιαδίκτυο κάπου
αλλού όπωσ σε ένα Ίντερνετ καφέ ή σε κάποιο φιλικό σπίτι (Πίνακασ 5). Περίπου τα δύο τρίτα των συµµετεχόντων ( 64 % , εννέα από δεκατέσσερισ απαντήσεισ ) χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για αποστολή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ένα 36 % ( πέντε
από δεκατέσσερισ απαντήσεισ) για αναζήτηση βιβλιογραφίασ ( τα δεδοµένα δεν παρουσιάζονται σε πίνακα). Συνολικά, το 61% των συµµετεχόντων είχαν λάβει
εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών κατά τισ νοσηλευτικέσ τουσ σπουδέσ, το 24% στο χώρο εργασίασ
και το 11% απάντησαν “κάπου αλλού”, όπωσ σε ένα
σεµινάριο. Ένασ µικρόσ αριθµόσ συµµετεχόντων (4%)
απάντησε ότι δεν είχαν εκπαιδευτεί για τη χρήση
υπολογιστών. Το 56% των συµµετεχόντων απάντησε
ότι είχαν λάβει γενική εκπαίδευση και γενικέσ γνώσεισ πληροφορικήσ. Το 28% είχε εκπαιδευτεί για
τον τρόπο χρήσησ του ∆ιαδικτύου και το 8% του ενδοδικτύου. Το 5% των συµµετεχόντων απάντησε ότι
είχαν µάθει συγκεκριµένα λογισµικά προγράµµατα
όπωσ Excel, Access κτλ. Τέλοσ, το 3% απάντησε ότι
είχαν εκπαιδευτεί σχετικά µε τα αρχεία των ασθενών κατά τισ νοσηλευτικέσ τουσ σπουδέσ (Πίνακασ
6). Όλοι οι συµµετέχοντεσ σηµείωσαν ότι θα επιθυµούσαν να παρακολουθήσουν σεµινάριο σχετικό µε
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη απαραίτητων στη χρήση των υπολογιστών ( τα δεδοµένα δεν παρουσιάζονται σε πίνακα).
Συζήτηση
Οι Η/Υ χρησιµοποιούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό για διοικητικά καθήκοντα, αρχεία µε πληροφορίεσ για τουσ ασθενείσ, για κλινικέσ χρήσεισ και εκπαίδευση (Walker & Schwartz, 1984). Ωστόσο, τονίζεται
ότι σε πολλούσ νοσοκοµειακούσ ορόφουσ και κλινικέσ εγκαθίστανται τερµατικά υπολογιστών και χρησι-

µοποιούνται στη διαδικασία τησ φροντίδασ των ασθενών για την καταγραφή των παρατηρήσεων και τον
έλεγχο των αποτελεσµάτων, καθώσ και την παροχή
ανατροφοδότησησ στουσ ασθενείσ από πληροφορίεσ
που εισάγονται σε άλλα τµήµατα του νοσοκοµείου. Σε
αυτή τη µελέτη, σχεδόν οι µισοί από τουσ συµµετέχοντεσ ανέφεραν ότι χρησιµοποιούσαν υπολογιστέσ για
τα αποτελέσµατα των βιοχηµικών εξετάσεων, ενώ
µικρότερα ποσοστά ανέφεραν για φαρµακευτικέσ πληροφορίεσ, για τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών
ή για άλλα καθήκοντα. Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν
να εξηγηθούν αν λάβουµε υπόψη την κατάσταση στα
Ελληνικά νοσοκοµεία και ιδιαίτερα ανάµεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι περισσότεροι νοσηλευτέσ στέλνουν τα δείγµατα αίµατοσ των ασθενών νωρίσ το πρωί
στο µικροβιολόγο και περιµένουν µέχρι το µεσηµέρι
για τα αποτελέσµατα από το µικροβιολογικό κέντρο.
Με τη χρήση των υπολογιστών υπάρχει η ευκαιρία να
ελέγξουν τα αποτελέσµατα νωρίτερα χρησιµοποιώντασ την ενδοδικτυακή επικοινωνία ή στέλνοντασ µήνυµα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Έτσι,
µε τουσ υπολογιστέσ οι νοσηλευτέσ κερδίζουν χρόνο
και µαθαίνουν τα βιοχηµικά αποτελέσµατα πιο γρήγορα από ότι χωρίσ τη χρήση υπολογιστών. Επιπλέον,
αυτό δίνει τη δυνατότητα για την ταχύτερη και καλύτερη αντιµετώπιση των ασθενών και αυτό σηµαίνει
λιγότερο άγχοσ από την πλευρά των ασθενών ενώ περιµένουν για τα αποτελέσµατα.
Περίπου 47% του νοσηλευτικού προσωπικού επέλεξε την απάντηση “για την εξοικονόµηση χρόνου” ωσ
το κύριο όφελοσ. Μελέτεσ έχουν δείξει ότι οι νοσηλευτέσ περνούν το 30% µε 50% του χρόνου τουσ κάνοντασ εργασία γραφείου(Walker, 1983, Cook 1982). Αν
ο όγκοσ αυτήσ τησ εργασίασ µετατεθεί στον υπολογιστή, ο χρόνοσ που θα εξοικονοµηθεί µπορεί να επενδυθεί στην άµεση φροντίδα των ασθενών. Ωστόσο, οι
προσδοκίεσ ότι τα υπολογιστικά συστήµατα νοσηλευτικών πληροφοριών θα προσέφεραν κερδισµένο χρόνο και µείωση τησ γραφικήσ εργασίασ δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την εµπειρία στο Ηνωµένο Βασίλειο
(Hoy 1994). Επιπλέον, όπωσ υποστηρίζει ο Ford (1990),
η χρήση υπολογιστών σε χώρουσ φροντίδασ µπορεί να
εµποδίσει την ανάπτυξη µιασ σχέσησ εµπιστοσύνησ
µεταξύ νοσηλεύτριασ και ασθενούσ Αυτό συµβαίνει

ΠIΝΑΚΑΣ 6. Είδοσ εκπαίδευσησ κατά τη διάρκεια
των νοσηλευτικών σπουδών ή στο χώρο εργασίασ
Συχνότητα
Ναι, στο χώρο εργασίασ
Ναι, στο σπίτι
Ναι, αλλού
Όχι
Σύνολο

14
10
0
12
36

Ποσοστό
39%
28%
0%
33%
100%
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επειδή η χρήση του υπολογιστή µπορεί να αναλώσει
το χρόνο του νοσηλευτή που διαφορετικά θα δινόταν
στον ασθενή, µειώνοντασ συνεπώσ τισ ευκαιρίεσ για
την ανάπτυξη εµπιστοσύνησ µεταξύ νοσηλευτή-ασθενή. Αντιθέτωσ, οι Hannah et al (1999) υποστηρίζουν
ότι τα συστήµατα πληροφοριών µπορούν να λειτουργήσουν ωσ ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο που θα
βοηθά τουσ νοσηλευτέσ να περάσουν περισσότερο
επαγγελµατικό χρόνο για την ανάπτυξη προσωπικώνεπαγγελµατικών σχέσεων µε τουσ ασθενείσ .
Τα περισσότερα από τα συστήµατα εισήχθησαν
χωρίσ επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη (McGuire
and Stoddart, 1996) και έχουν δηµιουργήσει άγχοσ,
φόβο και αντίδραση µεταξύ των νοσηλευτών (Jasco
2005). Οι Η/Υ επιβάλλονται συχνά χωρίσ επαρκή προετοιµασία και υποστήριξη για τουσ εµπλεκόµενουσ
νοσηλευτέσ. Αυτό υποστηρίζει κάποια από τα ευρήµατα σε αυτή τη µελέτη σε σχέση µε τα ταυτοποιηµένα προβλήµατα για τη χρήση τησ πληροφορικήσ
στη νοσηλευτική. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, για
πολλά χρόνια το κύριο εµπόδιο ήταν ο φόβοσ για
τουσ υπολογιστέσ. Ο Procter (1992) αναφέρει ότι
συνήθωσ δεν είναι εύκολο να παροτρυνθούν οι εργαζόµενοι για να χρησιµοποιήσουν µία νέα µέθοδο
εργασίασ Παρόλα αυτά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι
δεν υπάρχει πια φόβοσ για τουσ υπολογιστέσ επειδή η πληροφορική έχει εδραιωθεί στα συστήµατα
υγειονοµικήσ φροντίδασ εδώ και πολλά χρόνια και
οι νοσηλευτέσ έχουν συνειδητοποιήσει ότι η πληροφορική είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τη δουλειά
τουσ. Επίσησ, οι νοσηλευτέσ έχουν συνειδητοποιήσει και αντιµετωπίσει τη ραγδαία αλλαγή στην τεχνολογία υγειονοµικήσ φροντίδασ και σύµφωνα µε τουσ
Nagelkerk et al (1998, σελ.18) απαιτείται από αυτέσ
να αποκτήσουν επαρκείσ γνώσεισ και δεξιότητεσ
στην τεχνολογία υπολογιστών ώστε να βελτιώσουν
την ποιότητα τησ φροντίδασ που προσφέρουν στουσ
ασθενείσ. Τα ευρήµατα από αυτήν την ερώτηση συµφωνούν µε τουσ Hannah et al (1999) που υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτέσ πρέπει να γνωρίζουν πώσ να
χρησιµοποιούν τον υπολογιστή για την επεξεργασία
δεδοµένων, καθώσ και για να χρησιµοποιούν τα
συστήµατα πληροφοριών του νοσοκοµείου και το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Παρά το γεγονόσ ότι κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων δεκαετιών η εκπαίδευση για τουσ υπολογιστέσ
έχει ενσωµατωθεί στη διδακτέα ύλη πολλών Γυµνασίων και Νοσηλευτικών Τµηµάτων στην Ελλάδα (Plomp
και συν, 1996), οι νοσηλευτέσ δείχνουν περιορισµένη
εµπιστοσύνη και χαµηλή συχνότητα στη χρήση των
βάσεων δεδοµένων (Griffiths & Riddington, 2000).
Περίπου το 1/3 των συµµετεχόντων είχαν πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο. Στη Σουηδία , 66% των νοσηλευτών
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι του(Ragneskog
& Gerdner 2006),ενώ στη Νέα Ζηλανδία το ποσοστό
φθάνει το 93 % (Honey 2004).

Ίσωσ αυτό το εύρηµα αντανακλά τη χαµηλή διείσδυση τησ πληροφορικήσ στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, που βρίσκεται πολύ πιο πίσω από αυτή των περισσοτέρων ∆υτικών χωρών. Η διείσδυση εκτιµάται γύρω
στο 35%, ενώ στη ∆υτική και Βόρεια Ευρώπη φτάνει
σε ορισµένεσ περιπτώσεισ το 90% µε τη µέση τιµή να
ξεπερνά το 50%, και το κύριο εµπόδιο να είναι το υψηλό κόστοσ.
Συµπεράσµατα
Αυτή η µελέτη διερευνά την αξία και τη δυνατότητα
αποδοχήσ τησ χρήσησ τησ πληροφορικήσ στη νοσηλευτική. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µασ, η χρήση τησ
πληροφορικήσ είναι σχετικά χαµηλή και δεν ανταποκρίνεται στισ προσδοκίεσ των σύγχρονων τάσεων στη
νοσηλευτική πρακτική. Συνεπώσ, υπάρχουν άµεσεσ
συνέπειεσ για τουσ καθηγητέσ νοσηλευτικήσ και τουσ
υπεύθυνουσ διδακτέασ ύλησ. Η βελτίωση τησ διδακτέασ ύλησ είναι απαραίτητη ώστε να αποκτήσουν οι
νοσηλευτέσ επάρκεια στη χρήση Η/Υ. Συγκρινόµενα
µε το σκοπό και τον αντικειµενικό στόχο αυτήσ τησ
µελέτησ, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι νοσηλευτέσ είναι έτοιµοι να χρησιµοποιήσουν Η/Υ, γνωρίζουν
τα οφέλη και τα εµπόδια από τη χρήση τουσ και µε τη
σωστή εκπαίδευση µπορούν να γίνουν ειδήµονεσ στη
χρήση των υπολογιστών. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισµό τησ χρήσησ τησ πληροφορικήσ στη νοσηλευτική στα επόµενα χρόνια.
Περιορισµοί τησ µελέτησ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικό όπου έλαβε χώρα η µελέτη, είναι ένα από τα πρώτα δηµόσια νοσοκοµεία στην
Ελλάδα, όπου οι νοσηλευτέσ έχουν την ευκαιρία να
χρησιµοποιήσουν στα καθηµερινά τουσ καθήκοντα
υπολογιστέσ στην εργασία τουσ. Υπάρχουν και άλλα
νοσοκοµεία όπου χρησιµοποιούνται υπολογιστέσ αλλά
ωσ πιλοτικά προγράµµατα ή για διοικητικά καθήκοντα. Μία µελέτη που θα περιλάµβανε νοσηλευτέσ από
αποτελέσµατα. Επίσησ, ένα τυχαία επιλεγµένο δείγµα από όλεσ τισ οµάδεσ επαγγελµατιών υγειονοµικήσ
φροντίδασ (νοσηλευτέσ, γιατρούσ, γενικούσ γιατρούσ,
διαιτολόγουσ κτλ) που εργάζονται σε νοσοκοµεία που
χρησιµοποιούν Η/Υ θα µπορούσε να πιθανόν να δώσει
διαφορετικά αποτελέσµατα από αυτά που περιλαµβάνονται στη µελέτη µασ. Θα ήταν καλό να καταγραφούν
και οι απόψεισ των γιατρών για τη χρήση τησ πληροφορικήσ στη δουλειά τουσ και πόσο σηµαντική είναι
ή δεν είναι για αυτούσ και πωσ τουσ βοηθά να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα στουσ ασθενείσ.
Επιπλέον, αυτή η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών που το µεγαλύτερο ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού βρισκόταν σε διακοπέσ. Εάν η έρευνα διεξαγόταν το χειµώνα, είναι
πιθανό να είχαµε µεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισησ
και πιο αξιόπιστα ευρήµατα.

[36] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

TOMOS4_TEFXOS2

7/28/11

1:24 PM

Page 37

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCE AND INTRANET USE AMONG NURSES IN A UNIVERSITY
H OS P I T A L O F G R E E C E : A Q U E S T I O N N A I R E S U R V E Y
Yfantis A. 1, Tiniakou I. 1, Yfanti E. 2, Tsiriga S. 2
[1. RN,M.Sc, Laboratory Cooperator, TEI of Lamia, 2. Health visitor, M.Sc, Laboratory Cooperator, TEI of
Lamia]
Background: Information technology (IT) has been implemented in health science departments and hospitals
.Nurses should be familiar with the use ofcomputers.
Aim: To obtain nurses opinion and view of using information technology (IT) in nursing and especially in
hospital.
Method & Material: After a pilot study, 70 postal closed-type questionnaires were sent to the participants
(Greek nurses) in the Teaching General Hospital Attikon, in Athens. The questionnaire asked for what
reasons could be used IT in nursing, about the training, benefits and barriers from the use and their
demographic features. Returned questionnaires were analyzed using the software packages of Excel.
Results: Thirty-one questionnaires were returned. The overall attitude respondents towards was positive.
The participants used IT for biochemical results and drug information. The main benefits for them were
the speed and that with using computers saved time for the other nursing duties. As barrier, were chosen
the lack of knowledge and skills of IT. The 61% of the nursing staff had received training during their nursing
studies than in the work. The entire sample wanted to attend a seminar or a workshop for training skills
in IT.
Conclusion: Despite the low penetration of IT , the views from using IT in nursing from the nursing staff
were positive. Inadequate and inexperienced nursing staff was a main barrier in using computers.
Key words: information technology, nurses, internet, hospitals
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