Βιοϊατρική Πληροφορική και
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας:
Σηµερινές προκλήσεις και
προοπτικές
του ∆ρ. Μ. Τσικνάκη

πρόνοιας είναι ένας από τους οικονοµικούς
κλάδους που χαρακτηρίζονται από ένταση
πληροφορίας και ως εκ τούτου µπορεί να
αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη από τις σύγχρονες εξελίξεις στην πληροφορική και τις
επικοινωνίες. Επιπρόσθετα, ο τοµέας της
υγείας σήµερα υστερεί σε σχέση µε άλλους
τοµείς όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και άρα
όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες για ταχεία και βιώσιµη
ανάπτυξη του διεθνώς και ιδιαίτερα στην
χώρα µας.
Παράλληλα, η µεγάλη πρόοδος που
παρατηρείται την τελευταία δεκαετία, σαν
αποτέλεσµα της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος, στην ανάπτυξη
νέων βιολογικών φαρµάκων µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε περιοχές όπως η
ογκολογία, και η γενικότερη αλµατώδης
ανάπτυξη των στοχευµένων θεραπειών,
έχουν καταστήσει τη µεταφραστική έρευνα
για τις «µεγάλες» νόσους των ηµερών µας
θεµελιώδη.
Η διαχείριση, ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από τον τεράστιο όγκο της δηµιουργούµενης πληροφορίας είναι καθοριστικής
σηµασίας για την επιτυχή µεταφορά των
νέων και καινοτόµων ερευνητικών αποτελεσµάτων από τη βασική έρευνα στη Μοριακή
Βιολογία και τη Βιοχηµεία στην ιατρική επιστήµη και πράξη. Συµπερασµατικά, η επί-
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Στο σύντοµο αυτό κείµενο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις βασικές εξελίξεις
στον τοµέα της βιοϊατρικής πληροφορικής
και της ηλεκτρονικής υγείας. Θα επιχειρήσω να αναλύσω τις προκλήσεις που η
ασχολούµενη µε την περιοχή αυτή επιστηµονική κοινότητα καλείται να αντιµετωπίσει, αναδεικνύοντας της κύριες ερευνητικές
προκλήσεις, τη σηµασία της εκπαίδευσης
νέων επιστηµόνων στα θέµατα αιχµής της
περιοχής, όσο και την εκτιµούµενη συνεισφορά της ευρύτερης αυτής περιοχής στη
διαδικασία ανάπτυξης, και εκσυγχρονισµού του τοµέα της υγείας.
Θα προσπαθήσω – µε στόχο να γίνουν
όσο το δυνατόν πιο κατανοητές στον αναγνώστη οι απόψεις αυτές – να περιγράψω
τις εξελίξεις, θέτοντας µια σειρά από ερωτήµατα – τα οποία στη συνέχεια θα επιχειρήσω να απαντήσω. Μερικά από τα
ερωτήµατα αυτά είναι: τι είναι και µε τι
ασχολείται η περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής, ποιες είναι οι ιδιαίτερες τεχνολογικές προκλήσεις στην περιοχή αυτή,
ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης «εθνικής
βιοµηχανίας» στην περιοχή της βιοϊατρικής
πληροφορικής και της ηλεκτρονικής
υγείας, ποια η σηµασία της παραγωγής
εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, κλπ.
Ο τοµέας της υγείας και της κοινωνικής
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δραση αυτών των τεχνολογιών στην υγεία
στο προσεχές µέλλον αναµένεται να µεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-ωφέλειας
των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας σε
παγκόσµιο επίπεδο διαµέσου µιας ολιστικής, κλινικο-γενοµικής, προληπτικής αλλά
και ‘προβλεπτικής’, εξατοµικευµένης ιατρικής περίθαλψης.
Βιοϊατρική Πληροφορική
Το επιστηµονικό πεδίο της βιοϊατρικής
πληροφορικής εστιάζει στην ανάπτυξη µεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων,
συστηµάτων και υπηρεσιών που θα καταστήσουν αυτήν την παραγωγή, διαχείριση,
διακίνηση και αξιοποίηση της ιατρικής και
βιοϊατρικης πληροφορίας αποτελεσµατική,
µε τρόπο που να διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των
διακινούµενων πληροφοριών.

Η επιστηµονική περιοχή της βιοϊατρικής
πληροφορικής περικλείει αρκετές άλλες
υπο-περιοχές. Για να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα όρια και οι διαφορές µεταξύ των
περιοχών αυτών, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν σε διαφορετικό είδος, όγκο, και πολυπλοκότητα
δεδοµένων και στην ανάπτυξη σχετικών µε
την υποπεριοχή πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης πληροφορίας καθώς και τεχνικών ανάλυσης της και µεθοδολογικών
προσεγγίσεων σχεδιασµού συστηµάτων
στήριξης αποφάσεων. Συγκεκριµένα, ο επιστηµονικός τοµέας:
• της βιοπληροφορικής, αφορά τη διαχείριση και ανάλυση δεδοµένων που
σχετίζονται µε το µοριακό ή κυτταρικό
επίπεδο και τις σχετικές διαδικασίες (molecular and cellular processes),

Εικόνα 1: Συνιστώσες της επιστηµονικής περιοχής της «Βιοϊατρικής Πληροφορικής»
(Modified from: Journal of Biomedical Informatics,
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622857/description#description)
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• της ιατρικής πληροφορικής ασχολείται
µε τη διαχείριση και ανάλυση των δεδοµένων για τον άνθρωπο στο σύνολο
του (συµπεριλαµβάνοντας και τις ασθένειες), τα οποία είναι διαχρονικά (from
cradle to grave) και τέλος
• της πληροφορικής δηµόσιας υγείας
εστιάζει στη διαχείριση, επεξεργασία και
εξαγωγή γνώσης από δεδοµένα που
σχετίζονται µε ολόκληρους πληθυσµούς.
Είναι φανερό ότι υπάρχουν επιστηµονικές προσεγγίσεις και τεχνικές που είναι κοινές σε όλους αυτούς τους τοµείς, όπως
επίσης είναι φανερό ότι – λόγω της ιδιοµορφίας, και του βαθµού πολυπλοκότητας
των δεδοµένων – κάθε µία από τις υπο-περιοχές αυτές έχει τις δικές της ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε µεθόδους, τεχνικές και εργαλεία, παραµένουν όµως τµήµα ενός γενικότερου γνωστικού πεδίου το οποίο
χαρακτηρίζεται από εγγενή διεπιστηµονικότητα.
Ειδικότερα, ο όρος ηλεκτρονική υγεία
αποτελεί εξέλιξη του όρου τηλεϊατρική και
τηλεφροντίδα (telecare). Η ηλεκτρονική
υγεία αποτελεί ένα αναδυόµενο πεδίο στην
τοµή των επιστηµονικών πεδίων της ιατρικής πληροφορικής, της δηµόσιας υγείας

και της επιχειρησιακής έρευνας, αναφερόµενο στην παροχή υπηρεσιών υγείας ή υπηρεσιών φροντίδας και στην παροχή
πληροφορίας µέσω του διαδικτύου και
άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας.
Εξειδίκευση του όρου αποτελεί το mobile eHealth ή mHealth, που αναφέρεται
στη χρήση των κινητών τηλεπικοινωνιών και
των τεχνολογιών πολυµέσων, για την ανάπτυξη υπηρεσίων που στόχο έχουν την
παροχή ασθενοκεντρικών και προσωποποιηµένων υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και φροντίδας.
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας σχηµατοποιούν και επαναπροσδιορίζουν την
αγορά της υγειονοµικής περίθαλψης, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών. Με αυτήν την έννοια, η ακαδηµαική
εξειδίκευση σε θέµατα «ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας», αναπόφευκτα
πρέπει να εισαγάγει και τις έννοιες της καινοτοµίας και των αναγκαίων µεθοδολογιών
για την αποτίµηση της επίδρασής της στην
κοινωνία.
Έχοντας ορίσει την περιοχή, ας προσπαθήσουµε να δούµε ποιες είναι οι µεγάλες
επιστηµονικές προκλήσεις στις οποίες καλείται να συνεισφέρει.
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• της ιατρικής απεικόνισης ασχολείται µε
τη διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα
όργανα ή ιστούς (tissues and organs),
κυρίως µέσω απεικονιστικών µεθόδων
αλλά και ανακατασκευή τρισδιάστατων
µοντέλων βιολογικών διαδικασιών ή
οργάνων βασιζόµενοι σε δυσδιάστατη
πληροφορία (εικόνες).

Προκλήσεις και προοπτικές
Η αµερικάνικη Εθνική Ακαδηµία Μηχανικών (National Academy of Engineering,
http://www.engineeringchallenges.org/cms
/challenges.aspx) το 2005 ανέθεσε σε
όµάδα εµπειρογνωµώνων να προσδιορίσουν τις µεγάλες προκλήσεις για τον 21ο
αιώνα. Μεταξύ των δεκατεσσάρων περιοχών που αναδείχτηκαν, υπάρχουν τρεiς οι
οποίες έχουν άµεση συνάφεια µε την περιοχή τςη βιοϊατρικής πληροφορικής και τςη
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ηλεκτρονικής υγείας. Αυτές είναι:
• Προωθηµένες εφαρµογές της Ιατρικής
Πληρφοορική - Advanced Health Informatics
• Σχεδιασµός καλύτερων φαρµάκων Engineer better medicines
• Κατανόηση/Μοντελοποίηση του
Εγκεφάλου - Reverse Engineer the
Brain

κές και επιστηµονικές προκλήσεις.
Όµως η ανάπτυξη συστηµάτων και υπηρεσιών όπως αυτά που προαναφέρθηκαν
είναι µόνο µέρος της πρόκλησης. Ένας
άλλος σηµαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη
αξιόπιστων συστηµάτων υποστήριξης των
αποφάσεων των επαγγελµατιών υγείας.
"Υπάρχει ανάγκη," γράφει ο Russ Altman
του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ, "για την
ανάπτυξη µεθόδων για την αναπαράσταση
των βιολογικών γνώσεων, έτσι ώστε οι υπολογιστές να µπορούν να αποθηκεύουν, να
χειρίζονται, να ανακτούν και να εξάγουν συµπεράσµατα από τις πληροφορίες αυτές µε
πρότυπους τρόπους".

Θα εξετάσουµε στη συνέχεια, εν συντοµία, τα κεντρικά ζητούµενα στις περιοχές
αυτές.
• Προωθηµένες εφαρµογές της Ιατρικής
Πληροφορικής - Advanced Health In• Σχεδιασµός καλύτερων φαρµάκων formatics
Εξατοµικευµένη φροντίδα και γενετική
επιστήµη
Εκτός από τη συλλογή και τη µακροχρόνια διαχείριση των πληροφοριών, η ιαΣτους γιατρούς εδώ και καιρό είναι γνωτρική πληροφορική (ή πληροφορική
στό ότι οι άνθρωποι διαφέρουν όσον
υγείας) πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί για τη
αφορά την ευαισθησία τους στις ασθένειες
βελτίωση της ποιότητας της προσφερόµεκαι την αντίδραση τους στα φάρµακα.
νης περίθαλψης µέσω των νέων τεχνολοΤο ανθρώπινο DNA περιέχει περισσόγιών. Ορισµένες από αυτές τις τεχνολογίες
τερα από 20.000 γονίδια, τα οποία είναι
θα περιλαµβάνουν τη συλλογή ιατρικών δεδοµένων χωρίς επίσκεψη στο
γιατρό, όπως ασύρµατα και φορητά
συστήµατα για την παρακολούθηση
βιολογικών παραµέτρων. Συσκευές
παρακολούθησης θα µπορούσαν
ακόµα και να υπάρξουν µε τη µορφή
µικροσκοπικών ηλεκτρονικών αισθητήρων (nano-sensors) ενσωµατωµένων σε ρούχα ή µέσα στο ίδιο το
σώµα.
Παράλληλα, η ανάγκη για ολοκλήρωση και ανταλλαγή ιατρικών δεδοµένων για έναν πολίτη σε Εικόνα 2: Αναπαράσταση του οράµατος της
περιφερειακό, εθνικό, ή παγκόσµιο εξατοµικευµένης φροντίδας - Picture taken
επίπεδο δηµιουργεί σηµαντικές τεχνι- from “Medicine goes digital, Special Report,

The Economist, April 2009.
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νται σαν προγνωστικοί δείκτες αναφορικά µε
την ευαισθησία της γυναίκας στην ανάπτυξη
ή θεραπεία της ασθένειας, και αποτελούν
ένα χρήσιµο οδηγό για τη λήψη προληπτικών µέτρων.
Τεράστιες όµως παραµένουν οι προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν για να στηριχθεί αυτό το όραµα της εξατοµικευµένης
ιατρικής φροντίδας. Οι ποικίλες αυτές προκλήσεις θα πρέπει να αντιµετωπιστούν από
τις συνεργατικές προσπάθειες των ερευνητών από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους,
από γενετιστές, κλινικούς γιατρούς, µοριακούς βιολόγους, ειδικούς σε επιστήµη των
υπολογιστών και µηχανικούς.
• Κατανόηση/Μοντελοποίηση του Εγκεφάλου - Reverse Engineer the Brain
Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας
του εγκεφάλου θα επιτρέψει στους µηχανικούς να προσοµοιώσουν τις δραστηριότητές του, οδηγώντας έτσι σε ουσιαστικότερη
κατανόηση για το πώς και γιατί ο εγκέφαλος
λειτουργεί ή αποτυγχάνει. Οι εν λόγω προσοµοιώσεις θα προσφέρουν περισσότερο
ακριβείς µεθόδους για τη δοκιµή πιθανών
λύσεων βιοτεχνολογίας σε διαταραχές του
εγκεφάλου, όπως τα φάρµακα ή νευρωνικά
εµφυτεύµατα (neural implants) .
Εξελιγµένες προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα µπορούσαν επίσης να
χρησιµοποιηθούν σε πολλές άλλες εφαρµογές. Για παράδειγµα, προσοµοιώσεις των
αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών στα κύτταρα θα ήταν ένας νέος τρόπος για το σχεδιασµό και τις δοκιµές φαρµάκων in-silico.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση εύκολα κατανοεί κάποιος τις βασικές σηµερινές προκλήσεις στην περιοχή – προκλήσεις
στις οποίες η ερευνητική και επιστηµονική
κοινότητα καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι
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αποθηκευµένα στους πυρήνες των κυττάρων µας. Το συνολικό σχέδιο (blueprint)
κάθε ατόµου είναι βασικά το ίδιο και αποτελείται από περίπου 3 δισεκατοµµύρια
"γράµµατα" του κώδικα. Λεπτές όµως παραλλαγές σε περίπου 1% του DNA µας συχνά το αποτέλεσµα του γεγονότος ότι
ένα µεµονωµένο «γράµµα» είναι διαφορετικό – δίνουν στον καθένα µας την ατοµική
µας ταυτότητα.
Οι διαφορές αυτές προδιαθέτουν µερικές φορές τα άτοµα σε συγκεκριµένες
ασθένειες και επηρεάζουν δραµατικά τον
τρόπο που το κάθε άτοµο αντιδρά στις ιατρικές θεραπείες. Στην ιδανική περίπτωση,
οι γιατροί θα είναι σε θέση να διαγνώσουν
και να αντιµετωπίσουν τους ασθενείς µε
βάση τις ατοµικές διαφορές τους, µια έννοια που συχνά αναφέρεται ως "εξατοµικευµένη ιατρική" (individualised medicine).
Στον πυρήνα της, η εξατοµικευµένη ιατρική στηρίζεται στο συνδυασµό γενετικών
πληροφοριών µε τα κλινικά δεδοµένα για
τη βέλτιστη προσαρµογή των φαρµάκων ή
της θεραπείας γενικότερα, µε βάση τα µοναδικά µοριακά χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου/ασθενή. "Εξατοµικευµένη ιατρική," γράφει ο Λ. Λέσκο από το FDA (US
Food and Drug Administration), "µπορεί
να θεωρηθεί µια ολοκληρωµένη, διερευνητική προσέγγιση για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και την παρακολούθηση
των ασθενειών µε τρόπους που επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ατοµική υγεία και τις σχετικές µε την περίθαλψη αποφάσεις."
Ήδη κάποιες πτυχές της εξατοµικευµένης ιατρικής έχουν τεθεί σε εφαρµογή για
ορισµένες ασθένειες. Παραλλαγές ενός γονιδίου που συνδέεται µε τον καρκίνο του
µαστού, για παράδειγµα, χρησιµοποιού-
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βασικές προκλήσεις αφορούν:
1. Ολοκλήρωση και ∆ιαλειτουργικότητα
ιατρικών πληροφοριακών συστηµάτων
και υπηρεσιών.
Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις
παραµένει η ολοκλήρωση και η ανάλυση
πολυεπίπεδων και ετερογενών δεδοµένων

θεση για την υλοποίηση της πολλά υποσχόµενης εξατοµικευµένης ιατρικής (individualized medicine) και της µοριακής ιατρικής
(molecular medicine). Προς την κατεύθυνση
αυτή, σηµαντικά τεχνολογικά προβλήµατα
πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής προτύπων µε τα
οποία θα καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας

Εικόνα 3: Πληροφοριακό σύστηµα για την τρισδιάστατη αναπαράσταση καρκινικού
ιστού και την συµπεριφορά τους στον χρόνο σε συγκεκριµένη φαρµακευτική αγωγή
και εργαλεία για την απεικόνιση της εσωτερικής µορφολογίασ του καρκινικού
όγκου. Το σύστηµα αναπτύχθηκε από οµάδα ερευνητών στα πλαίσια του Ευρωαικού ερευνητικού έργου µε ακρονύµιο ACGT, του οποία είχα την τιµή να είµαι επιστηµονικός υπέυθυνος.
που προέρχονται, για παράδειγµα, από
πειράµατα γονιδιωµατικής ή πρωτεοµικής
ανάλυσης, καθώς και από την κλινική
πράξη ή έρευνα (π.χ. ιατρικές εικόνες και
ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών), προκειµένου να ανακαλυφθούν συσχετίσεις µεταξύ
των κλινικών δεδοµένων και των γενετικών
χαρακτηριστικών του ατόµου – προϋπό-
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και συνύπαρξης του παρελθόντος-παρόντος
µε το µέλλον. Τµήµα των προβληµάτων,
σε αυτό το πεδίο δράσης, είναι το θέµα των
εννοιολογικών προτύπων. Η ιατρική
γλώσσα χρησιµοποιεί ένα εξαιρετικά πλούσιο και δύσκολο λεξιλόγιο. Οι ιατρικοί όροι
είναι συχνά ασαφείς και σπανίως αυστηρά
προσδιορισµένοι. Η ίδια νόσος µπορεί να
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2. Μοντελοποίηση και προσοµοίωση της
νόσου ή βιολογικών διαδικασιών.
Η µελέτη συστηµάτων µε µαθηµατικές
µεθόδους απαιτεί αφενός πλήρη γνώση
του υπάρχοντος ή του προτεινόµενου συστήµατος, και αφετέρου δυνατότητα αναπαράστασης του συστήµατος µε µαθηµατικά µοντέλα. Επειδή, όµως, οι δύο
αυτές προϋποθέσεις σχεδόν ποτέ δεν πληρούνται σε πολύπλοκα συστήµατα, αναπτύχθηκαν άλλες µεθοδολογίες µελέτης
και ανάλυσης συστηµάτων, οι οποίες αν
και δεν είναι τόσο ακριβείς όσο οι µαθηµατικές µέθοδοι, προσφέρουν σηµαντικά
πλεονεκτήµατα. Μία από αυτές τις µεθόδους είναι η προσοµοίωση, η οποία γνώρισε µεγάλη εξέλιξη κυρίως λόγω της
επιστήµης υπολογιστών και τη δυνατότητα
για εκτέλεση µεγάλων υπολογισµών σε
αποδεκτά χρονικά όρια.
Η προσοµοίωση αποτελεί µία πειραµατική µέθοδο που έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση συστηµάτων, την ανάλυση της
ευαισθησίας τους και τη µελέτη της λειτουργίας τους. Ως πειραµατική µέθοδος,
εξαρτάται πολύ από την πιστότητα του µοντέλου του συστήµατος που χρησιµοποιείται, καθώς και από την επιλογή εκείνων
των παραµέτρων που απαιτούνται για την
εξαγωγή αξιόπιστων και χρήσιµων συµπερασµάτων. Σήµερα, η όλο και µεγαλύτερη
κατανόηση βασικών βιολογικών διαδικα-

σίων – αποτέλεσµα των εξελίξεων στη µοριακή βιολογία και των σχετικών επιστηµών
– µας δίνει τη δυνατότητα να επιχειρήσουµε
την ανάπτυξη πολύπλοκων µοντέλων για
την εµφάνιση και/ή την εξέλιξη της νόσου, ή
ακόµη µοντέλα προσοµοίωσης της συµπεριφοράς συγκεκριµένων οργάνων του ατόµου σε φαρµακευτική ή άλλου είδους
θεραπεία. Η χρήση τέτοιων καινοτόµων τεχνολογιών στο µελλοντικό νοσοκοµείο θα
επιτρέψει την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας για τον κάθε ασθενή µέσα από τη σύγκριση του αποτελέσµατος διαδοχικών
προσοµοιώσεων θεραπείας στον υπολογιστή, απαλλάσσοντας έτσι τους ασθενείς από
ανεπιθύµητες παρενέργειες θεραπειών µη
αποτελεσµατικών για τη νόσο.
Σηµαντικές επιστηµονικές και τεχνολογικές προκλήσεις στην περιοχή αυτή απαιτείται να απαντηθούν. Όπως πρόσφατα
αναφέρει ο Schadt, et al «Τελικά, η ικανότητά µας να χειριζόµαστε πολύ µεγάλης κλίµακας ετερογενή είδη δεδοµένων που
αφορούν ολόκληρους πληθυσµούς µε
στόχο την κατασκευή µοντέλων πρόβλεψης
ασθενειών, είναι ίσως το πιο κρίσιµο βήµα
που πρέπει να επιτευχθεί στη βιοϊατρική και
τις επιστήµες ζωής, αν η ύπαρξη µεγάλης
κλίµακας δεδοµένων και των αποτελεσµάτων που προέρχονται από την ανάλυσής
τους πρόκειται να επηρεάσει συστηµατικά τη
βιολογική έρευνα και την κλινική πράξη.»

έρευνα

είναι γνωστή µε διάφορα ονόµατα, που θεωρούνται συνώνυµα. Αντίστροφα, ένας ιατρικός όρος µπορεί να έχει διάφορες
ερµηνείες, ανάλογα µε τον οµιλούντα και
τα συµφραζόµενα. Η πρόκληση για την
επίτευξη των παραπάνω είναι η δηµιουργία και χρήση συστηµάτων ταξινόµησης και
κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας.

3. Έµπειρα συστήµατα και Συστήµατα στήριξης αποφάσεων
Οι µελέτες που αφορούν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων έχουν δείξει ότι οι στρατηγικές για τη συλλογή και την ερµηνεία των
δεδοµένων, ενσωµατώνονται σε µια επαναληπτική διαδικασία, γνωστή ως υποθετικο–
συµπερασµατική προσέγγιση (hypothetico
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– deductive approach).
Είναι προφανές ότι η βελτίωση των επιδόσεων της υποθετικο–συµπερασµατικής
διαγνωστικής διαδικασίας απαιτεί εκτός
από το υψηλό επίπεδο αντίληψης του ιατρού (που σχετίζεται µε την εκπαίδευσή του
και τη δυνατότητα συνδυασµού πληροφοριών) και την πρόσβαση σε ένα µεγάλο
όγκο δεδοµένων. Όµως ο εντοπισµός, η
ερµηνεία και η εφαρµογή των αποτελε-

ποια είναι η υπάρχουσα γνώση και ποιο το
επίπεδο φροντίδας που λαµβάνει ο ασθενής.
Αυτά τα προβλήµατα έρχονται να αντιµετωπίσουν τα έµπειρα συστήµατα και – κυρίως - τα συστήµατα στήριξης ιατρικών
αποφάσεων. Ένα τέτοιο σύστηµα παρουσιάζεται στην Εκόνα 4.
Γενικότερα, η περιοχή της µάθησης εξακολουθεί να έχει κεντρική θέση στην ευρύ-

Εικόνα 4: Σύστηµα στήριξης ιατρικής απόφασης αναφορικά µε τη βελτιστη επιλογή
του είδους και του σηµείου τοποθέτησης stent
(Από το http://cilab2.upf.edu/gimias2/)

σµάτων (ή της γνώσης) που προήλθαν από
χιλιάδες κλινικές δοκιµές και µελέτες όπως
αυτά έχουν δηµοσιευτεί στη επιστηµονική
βιβλιογραφία, είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα. Το αποτέλεσµα είναι η αναποτελεσµατική µεταφορά της υπάρχουσας
γνώσης από την κλινική έρευνα στην κλινική πράξη. Υπάρχει µία τεράστια «διαφορά τάσης» (voltage drop) µεταξύ του
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τερη περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής. Μεγάλο ενδιαφέρον προσελκύει
ο νέος τοµέας της ευφυούς ανάλυσης δεδοµένων (intelligent data analysis – IDA) ή
εξόρυξης δεδοµένων (data mining – DM)
µε στόχο την ανακάλυψη γνώσης από µεγάλες βάσεις δεδοµένων (knowledge discovery in databases – KDD), που µε τη
σειρά της στηρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης
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Ηλεκτρονική Υγεία και Καινοτοµία
Η καινοτοµία και η ιατρική πάνε µαζί. Οι
αρχαίοι Αιγύπτιοι πιστεύεται ότι έχουν εκτελέσει χειρουργική επέµβαση ήδη από το
2750 π.Χ. και οι Ρωµαίοι έχουν αναπτύξει
ιατρικά εργαλεία όπως λαβίδα και χειρουργικές βελόνες. Στη σύγχρονη εποχή η
ιατρική έχει επηρεαστεί από κύµατα ανακαλύψεων που έχουν φέρει θαύµατα όπως
τα αντιβιοτικά, τα εµβόλια και τα stents
καρδιάς.
Κάθε άλλη µεγάλη
βιοµηχανία έχει ενσωµατώσει µε ενθουσιασµό
ήδη από τη δεκαετία του
'80 την πληροφορική,
όµως οι γιατροί στα περισσότερα µέρη του κόσµου εξακολουθούν να
λειτουργούν κυρίως µε
χαρτί και µολύβι.
Σήµερα όµως, αν και
σπασµωδικά ακόµα, η ιατρική
προσαρµόζεται.
Υπηρεσίες τις οποίες δεν
µπορούσε καν να φανταστεί κάποιος δέκα χρόνια πριν, είναι τώρα
πραγµατικότητα εξ αιτίας της ηλεκτρονικής
υγείας: ασθενείς στην Αφρική στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας από
απόσταση, συχνά από γιατρούς από άλλη
χώρα ή εθνικά δίκτυα υπηρεσιών υγείας
που καθιστούν διαθέσιµο τον ολοκληρωµένο φάκελο υγείας του πολίτη σε κάθε
εξουσιοδοτηµένο χρήστη από οπουδήποτε
υποστηρίζοντας έτσι τη βέλτιστη παροχή
υπηρεσιών υγείας, αναφέρει σε πρόσφατη
µελέτη ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.

Οι επενδύσεις σε εξοπλισµό πληροφορικής στον τοµέα της υγείας αυξάνονται
διαρκώς. Για παράδειγµα, ο τοµέας της
Υγείας στην Αµερική επενδύει περίπου 10
µε 15 δισεκατοµµύρια δολλάρια το χρόνο
σε τεχνολογίες πληροφορικής και το ύψος
των επενδύσεων αυξάνεται κατά 15-20%
ετησίως. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας αναπτύσσουν ηλεκτρονικούς ιατρικούς
φακέλους
ασθενών
για
αποθήκευση και διαχείριση κλινικής πληροφορίας, αναβαθµίζουν τα συστήµατα διοίκησης και λογιστηρίου µε στόχο να
ελαττώσουν το διαχειριστικό κόστος και αναπτύσσουν
εσωτερικά
δίκτυα για να µοιράζονται
την πληροφορία µε συνεργαζόµενους φορείς.
Είναι ώριµες οι συνθήκες
για την ανάπτυξη τέτοιων
υπηρεσιών στη χώρα
µας;
Ακούγεται συχνά ότι οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικής
υγείας δε θα µπορέσουν
να λειτουργήσουν στη
χώρα µας. Για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό
θα πρέπει να κατανοήσουµε ότι µε τον όρο
«υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας» αναφερόµαστε σε σύνθετες τεχνολογικά αλλά και
λειτουργικά καινοτοµίες. Απαιτείται λοιπόν
να κατανοήσουµε τις διαδικασίες αποδοχής
τεχνολογικών καινοτοµιών και των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές.
Έχουν αναπτυχθεί διεθνώς αρκετές επιστηµονικές µέθοδοι για την κατανόηση και
την ανάλυση των «κύκλων ζωής» των τε-
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συστηµάτων στήριξης ιατρικών αποφάσεων.
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χνολογικών καινοτοµιών. Μία τέτοια µέθοδος είναι η Gartner Hype Cycle που αναπαριστά το πώς οι τεχνολογικές καινοτοµίες
εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου.
Οι βασικοί αυτοί κύκλοι ζωής είναι:
α) Τεχνολογικό έναυσµα (Technology
Trigger),
β) Κορύφωση των προσδοκιών (peak of
inflated expectations),

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας
Με βάση την παραπάνω θεώρηση και
κατανόηση των «κύκλων ζωής» µιας τεχνολογικής καινοτοµίας αξίζει να δούµε τις σηµερινές εκτιµήσεις αναφορικά µε την
περιοχή της ηλεκτρονικής υγείας και των
σχετικών υπηρεσιών. Η εκτίµηση αυτή παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω σχήµα,
και αναλύεται στη συνέχεια.
Όπως παρατηρούµε στην Εικόνα 5, αρ-

Εικόνα 5: Gartner Hype Cycle για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

γ) Χαµηλό απογοήτευσης (trough of disillusionment)
δ) Πλαγιά του ∆ιαφωτισµού (Slope of enlightenment), και
ε) Οροπέδιο της Παραγωγικότητας: φάση
κατά την οποία ξεκινά η εκτεταµένη
αποδοχή.
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κετές από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας
βρίσκονται είτε στην Πλαγιά του ∆ιαφωτισµού (Slope of enlightenment), είτε στο
οροπέδιο της Παραγωγικότητας, άρα είναι
ώριµες οι συνθήκες για την εκτεταµένη ανάπτυξη και εφαρµογή τους. Αποτελεί εθνική
πρόκληση η αντίστοιχη ανάπτυξη και εφαρµογή αντίστοιχων υπηρεσιών στη χώρα µας.
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Όλα αυτά πιστεύω ότι δείχνουν τη σηµαντική προοπτική που – µε βάση όλες τις
µελέτες και στρατηγικές αναλύσεις - έχει η
περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής γενικά αλλά και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
υγείας ειδικότερα.
Όµως για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της
αγοράς αυτής θα πρέπει να ξεπεραστούν
σηµαντικά εµπόδια, αγκυλώσεις και ξεπερασµένες αντιλήψεις.

έρευνα

Είναι οικονοµικά σηµαντική η δηµιουργία
αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας;
Σε πρόσφατη µελέτη εκτιµάται το συνολικό µέγεθος της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Αµερική, όπως
φαίνεται στην επόµενη εικόνα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέχεια της
έκθεσης Aho µε τίτλο «∆ηµιουργώντας µια
καινοτόµο Ευρώπη», πρότεινε µία νέα
πρωτοβουλία για τη δηµιουργία πρωτοπόρων αγορών (Lead Market Initiative) µε
στόχο να διευκολύνει τη δηµιουργία και

Εικόνα 6: Η αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Αµερική
εµπορία νέων καινοτόµων προϊόντων και
υπηρεσιών σε υποσχόµενους τοµείς. Επιλέχθηκαν έξι τοµείς ως «πρωτοπόρες αγορές» . Συγκεκριµένα: Ηλεκτρονική Υγεία
(eHealth), Αειφόρος δόµηση (Sustainable
construction), Προστατευτικά υφάσµατα
(Protective textiles), Βιολογικά προϊόντα
(Bio-based products), Τεχνολογίες Ανακύκλωσης (Recycling) και Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (Renewable energies).

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της έρευνας
Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας
έως σήµερα αναφορικά µε την ανάπτυξη, εισαγωγή και χρήση εκτεταµένων πληροφοριακών υποδοµών και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών έως σήµερα – πιστεύω – είναι
και το γεγονός της έλλειψης ικανού αριθµού εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού.
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Επίσης, οι αδυναµίες της υπάρχουσας
ελληνικής βιοµηχανίας ιατρικής και βιοϊατρικής πληροφορικής σε µεγάλο βαθµό
αντανακλούν αυτήν την έλλειψη υψηλού
επιπέδου εξειδικευµένου προσωπικού και
φυσικά την έως τώρα αδυναµία της να κατανοήσει τη σηµασία της επένδυσης στην
έρευνα.
Είναι αναγκαίο ως εκ τούτου το τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό µας σύστηµα να
εστιάσει µε µεγαλύτερη έµφαση στην παραγωγή επιστηµόνων και µηχανικών υψηλού επιπέδου – µε εξειδίκευση στα
ιδιαίτερα θέµατα που απασχολούν την περιοχή.
Αναφορικά µε την έρευνα, πέραν από
τη µελέτη των βασικών ερευνητικών θεµάτων που απασχολούν την περιοχή – όπως
αυτή κινείται προς την κατεύθυνση της
υποστήριξης του οράµατος της εξατοµικευµένης φροντίδας – να εστιάσουµε και
σε θέµατα επιχειρησιακής έρευνας και καινοτοµίας. Είναι γνωστό ότι η διαδικασία
ανάπτυξης και εφαρµογής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών υγείας δεν είναι µία γραµµική,
ντετερµινιστική διαδικασία. Η έρευνα αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ οργανωτικών
δοµών και τεχνολογίας (the relationship
between organizational structure and
technology) παρότι µελετάται από το 1960
εξακολουθεί να εµπεριέχει πολλά ερωτήµατα. Αυτά πρέπει άµεσα να διερευνηθούν-απαντηθούν ώστε να καταστεί εφικτή
η σταδιακή ανάπτυξη της εθνικής βιοµηχανίας βιοϊατρικής πληροφορικής και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
υγείας
και
κοινωνικής φροντίδας.

γούµενα - µία από τις κεντρικές προκλήσεις
της περιοχής είναι η έντονη διεπιστηµονικότητα της. Είναι πρακτικά πολύ δύσκολο για
κάποιον µηχανικό πληροφορικής να σχεδιάσει καινοτόµες λύσεις στην περιοχή της
βιοϊατρικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής υγείας, αν δεν κατανοήσει σε βάθος
την ίδια την ιατρική διαδικασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων υγείας και τα
εξειδικευµένα τεχνολογικά και εννοιολογικά
πρότυπα που εφαρµόζονται στην περιοχή.
Κατανόηση που επιτυγχάνεται µόνο µε τη
στενή και µακρόχρονη συνεργασία µε τον
ιατρικό κόσµο.
Είναι επίσης πολύ δύσκολο για τον ερευνητή στην περιοχή, να οδηγηθεί σε νέες
ανακαλύψεις και καινοτόµες λύσεις αν δε
συνεργαστεί στενά και σε βάθος µε πλειάδα
άλλων ερευνητών από τις περιοχές της µοριακής βιολογίας, της ιατρικής, της βιοχηµείας και των νέων υλικών.
Η παραπάνω θεώρησή µου για την περιοχή, τις προκλήσεις που αυτή αντιµετωπίζει και τη – δυνητική – συνεισφορά της στην
ανάπτυξη τόσο ποιοτικών υπηρεσιών για
τον πολίτη, όσο και τον εξυγχρονισµό της
λειτουργίας του σηµαντικού αυτού τοµέα
της εθνικής οικονοµίας (10% του ΑΕΠ),
αλλά και τη δηµιουργία προϋποθέσεων
ανάπτυξης σοβαρής εθνικής βιοµηχανίας βιοϊατρικής πληροφορικής και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής υγείας, πιστεύω ότι εξηγεί τις
ακαδηµαϊκές και ερευνητικές φιλοδοξίες
µου εντασσόµενος στο ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων του ΤΕΙ Κρήτης.

∆ιεπιστηµονικότητα της περιοχής
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω το
γεγονός ότι - όπως φαίνεται από τα προη-
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