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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

Η σύγχρονη πανδημία του COVID-19 έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας, με απαίτηση τη μείωση επισκέψεων σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή κλινική περίθαλψη. Έτσι, η 

συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου, εισήχθη σαν επιλογή στην Ορθοπαιδική. Σκοπός 

της μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση της πρακτικής αυτής από τους ασθενείς και 

τους ιατρούς, με προοπτική την ανάπτυξη ενός σχετικού μοντέλου στην μετά 

πανδημία εποχή.

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

➢ Κατά το Μάιο του 2020, 100 ενήλικοι ασθενείς και εντός 48 ωρών από την 

τηλεφωνική ιατρική καθοδήγηση κλήθηκαν τηλεφωνικά και τους ζητήθηκε να 

συμπληρώσουν μία συγκεκριμένη φόρμα ερωτηματολογίου.

➢ Οι ερωτήσεις ερευνούσαν το βαθμό ικανοποίησης τους σχετικά με διάφορες 

πλευρές της συμβουλευτικής, συμπεριλαμβάνοντας τη συνολική ικανοποίηση 

και την προθυμία να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση αυτή μακροπρόθεσμα.

➢ Επιπλέον σημειώθηκε ο βαθμός ικανοποίησης 25 ιατρών οι οποίοι 

ενεπλάκησαν με την τηλεφωνική αυτή καθοδήγηση, μέσω ενός διαδικτυακού 

συστήματος καταγραφής. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τους ασθενείς:

➢ Το 93% δήλωσε συνολικά ικανοποιημένο με τις συμβουλές μέσω τηλεφώνου.

➢ Το 79% επιθυμεί συνέχιση της μεθόδου μετά την πανδημία. 

➢ Παρατηρήσεις προς βελτίωση της υπηρεσίας ήταν:

• η ακριβέστερη τήρηση του ωραρίου των ραντεβού

• η επιθυμία για καθοδήγηση και μέσω βινετοκλήσεων

Από τους ιατρούς:

➢ Το 72% δήλωσε συνολικά ικανοποιημένο με την υπηρεσία

➢ Το 80% συμφώνησε στην εφαρμογή της καθοδήγησης αυτής στο μέλλον

➢ Η πλειοψηφία βρήκε τη διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα και κοπιώδη σε σχέση με τις 

επισκέψεις με φυσική παρουσία

➢ Οι ιατροί εκδήλωσαν επίσης την επιθυμία τους για χρήση βίντεο με σκοπό την οπτική 

επαφή με τον ασθενή και επίδειξη των απεικονιστικών εξετάσεων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη κατέδειξε ότι η τηλεφωνική καθοδήγηση αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο, 

προσαρμοσμένο στην πανδημία, προτιμάται από τους ιατρούς αλλά και τους ασθενείς και θα 

μπορούσε να προταθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας μετά την πανδημία.

Ξεκάθαρη βελτίωση θα αποτελούσε η προσθήκη βίντεο συνομιλίας, που ήδη έχει εφαρμοστεί στο 

νοσοκομείο μας. 


