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Εισαγωγή

Γενικά

• Η ιατρική απεικόνιση συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία αιχμής και τις εφαρμογές της
πληροφορικής

• Η Ακτινοδιαγνωστική απαιτεί ευρύτητα ιατρικών γνώσεων και συναρτάται με ιδιαίτερα
μεγάλο όγκο πληροφορίας

Ερευνητικά ζητούμενα και στόχοι της εργασίας

• Η εμπειρική διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των ακτινοδιαγνωστών στην
Ελλάδα (πληροφοριακές ανάγκες, πηγές, ικανοποίηση, εμπόδια, πεδία ενδιαφέροντος, μέσα
και προφίλ)

• Μεθοδολογία

• Πιλοτική διανομή ερωτηματολογίου

• Οριστική διανομή προσωπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Δείγμα 90/111 (ανταπόκριση 81,08%)

• 6 ενότητες ερωτήσεων για πληροφοριακή συμπεριφορά



Θεωρητικό υπόβαθρο και βιβλιογραφική επισκόπηση

• «Πληροφοριακή συμπεριφορά» : αίτια αναζήτησης της πληροφορίας και τη χρήση της 
αποκτηθείσης πληροφορίας. (Urquhart 1995) 

• Το ιατρικό προσωπικό αντιμετωπίζει  ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και αυξανόμενο όγκο 
γνώσεων που οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής έχουν καταστήσει προσιτό. 
(Κωσταγιόλας 2011)

• Εξάρτηση από απεικονιστικά μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας που απαιτούν γνώσεις 
τεχνικής φύσης και πληροφορικής 

• Ευρύτατη  χρήση της ιατρικής εικόνας 

• Μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς 

(Wilson 1999)



Θεωρητικό υπόβαθρο και βιβλιογραφική επισκόπηση

Η διαδικασία του ακτινοδιαγνωστικού έργου. (Πηγή:Muller 2012)



Αποτελέσματα - Profile των ερωτωμένων 

• Άνδρες 62,2%, γυναίκες 37,8%

• 92,3% < 56Υ (36<44,4% <45)

• 7,8% του δείγματος Phd

• 50% είχε εργασιακή εμπειρία <10 ετών και 50% > των 10 ετών

• 61,1% επιμελητές, 18,9% ειδικευόμενοι, 0% μέλη ΔΕΠ

• 47,8% είχε εμπειρία εργασίας στο εξωτερικό

• 33,3% ε.α. ή ε.ε. στρ. ιατροί

• 68,9% χρησιμοποιούν PACS, 55,6% RIS, 18,9% CAD και 88,9% (και) κάποια άλλη εφαρμογή
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Αποτελέσματα - Λόγοι αναζήτησης πληροφορίας

• Διαφορική Διάγνωση (75,6%), επικαιροποίηση γνώσεων (63,3%), συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών (47,8%), διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο (45,6%), έρευνα (40%), θεραπεία 
(28,9%)

• ΚΝΣ (55,6%),  ογκολογία (52,2%), μυοσκελετικό (47,8%),  κεφαλή και ο τράχηλος (47,8%),  
συμπαγή όργανα της κοιλιάς (46,7%) , θώρακας (34,4%), πεπτικός σωλήνας (32,2%), 
γυναικολογική απεικόνιση (27,8%), καρδιαγγειακό (17,8%)

• Μαγνητική Τομογραφία (57,8%), Αξονική Τομογραφία  (45,6%), Υπέρηχοι (32,2%), 
Επεμβατική Ακτινολογία (30%), Επεμβατικές πράξεις (27,8%), Μαστογραφία (26,7%), 
Κλασσική Ακτινολογία (18,9%), Διοίκηση (4,4%)

• fMRI (28,9%), mpMRI (15,6%), MRS –MRP (12,2%)



Αποτελέσματα – πηγές και εμπόδια πληροφόρησης 

Σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης είναι:

• Μηχανές αναζήτησης (66,7%), επιστημονικές βάσεις δεδομένων (54,4%),επιστημονικά 
περιοδικά (51,1%), προσωπική βιβλιοθήκη (50%), e-books (38,9%), ηλεκτρονικά ιατρικά 
περιοδικά (25,6%), επικοινωνία με συναδέλφους (24,4%), ιστοσελίδες επιστ. Εταιρειών 
(22,2%), συνέδρια –σεμινάρια (14,4%), ιστοσελίδες πανεπιστημίων (12,2%), Wikipedia 
(11,1%), προσωπικές ιστοσελίδες (6,7%), ΜΜΕ (3,3%), social media (3,3%), νοσοκομειακή 
βιβλιοθήκη (1%)

Σημαντικότερα εμπόδια στην πληροφόρηση είναι:  

• Έλλειψη χρόνου (34,4%), κόστος (16,7%), περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(14,4%), αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (13,3%), μεγάλος όγκος 
άσχετων ή άχρηστων πληροφοριών (10%), ελλιπής γνώση ξένης γλώσσας (6,7%), ελλιπής 
εξοικείωση με τους τρόπους αναζήτησης (5,6%), ελλιπής εξοικείωση με Η/Υ (4,4%) 



Αποτελέσματα – συσχετίσεις / ικανοποίηση

• Οι συσχετίσεις που είναι σημαντικές είναι οι εξής:

 Χώρος εργασίας και χρήση PACS.

Χώρος εργασίας και αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων σαν εμπόδιο στην

αναζήτηση πληροφορίας

• Η πλειοψηφία των ακτινοδιαγνωστών ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι πολύ (27,8%) ή αρκετά  
(50%) ικανοποιημένοι από την τρέχουσα δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας 



Συμπεράσματα

• Υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης (81,08%)
• Μεγάλο δείγμα (90 έναντι  28 του D’Alessandro-1999 ,  26 του Müller-2012, 92 του 

Rowell-2005) 
• Μεγάλο ποσοστό απασχολουμένων σε > 1 επαγγ.  χώρο (27,8%)
• Πρόθυμη συμμετοχή έμπειρων ειδικών
• 1η προσπάθεια στην Ελλάδα
• 1η προσπάθεια αποτύπωσης της σημαντικότητας των συστημάτων , των μεθόδων και 

των νέων τεχνικών ως λόγων αναζήτησης πληροφόρησης στην καθημερινή πράξη
• Ο δημόσιος τομέας (πλην Παν/μίων ) υστερεί στη χρήση PACS
• Περιορισμένη χρήση CAD 
• Τα ποσοστά ικανοποίησης από τη δυνατότητα πληροφόρησης είναι υψηλά
• Χαμηλή σημαντικότητα για  θεραπεία, κλασσική ακτινολογία, διοίκηση, καρδιολογική 

απεικόνιση, νέες τεχνικές MRI
• Δεν αποτελούν εμπόδια η ξένη γλώσσα, η γνώση Η/Υ, οι τρόποι αναζήτησης και ο 

όγκος άσχετων πληροφοριών (!)
• Σημαντικότερα εμπόδια η έλλειψη χρόνου, το κόστος (!), περιορισμοί πρόσβασης στο 

διαδίκτυο (!) και σε βάσεις δεδομένων (!)
• Δεν αποτελούν σημαντικές πηγές νοσ. βιβλιοθήκη, ΜΜΕ και social media




