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Eκτύπωση

Αγοράζουν φάρμακα μέσω Ιντερνετ
 Μεγάλη η χρήση του Διαδικτύου για θέματα υγείας από τους νέους

Της Γαληνης Φουρα

Ενας στους δέκα νέους που «σερφάρει» στο Ιντερνετ και ενδιαφέρεται για θέματα υγείας και ποιότητας
ζωής, παραγγέλνει φάρμακα ή άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία μέσω Διαδικτύου. Τα
τελευταία χρόνια η χρήση του Ιντερνετ για θέματα υγείας έχει τριπλασιαστεί, αλλά η αυξανόμενη
ζήτηση, που εκφράζεται κυρίως από άτομα ηλικίας 15–35 ετών, δεν συμβαδίζει με τις απαιτούμενες
δικλίδες ασφαλείας, που οφείλει να δημιουργήσει η Πολιτεία.

Ερευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Πληροφορικής –Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας–, στο
πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σε επτά χώρες (Νορβηγία,
Λεττονία, Γερμανία, Δανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ελλάδα), έδειξε ότι δύο στους τρεις χρήστες, 15–35
ετών, κάνουν χρήση του Ιντερνετ τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Οι νέοι «σερφάρουν» στο Ιντερνετ
όχι μόνο αναζητώντας επικοινωνία, διασκέδαση και πληροφόρηση, αλλά και υπηρεσίες που θα
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και θα την κάνουν ευκολότερη.

Αυτό έδειξε η έρευνα (Θεανώ Ρουμελιωτάκη, Κατερίνα Χρονάκη), η οποία παρουσιάστηκε στο
Παγκρήτιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας «Υγεία και Νέοι», που οργάνωσε το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (διευθυντής Τάσος Φιλαλήθης). Περισσότεροι από
τους μισούς νέους που «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο (52,8%) αναζητούν πληροφορίες ή άλλες
υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία και την ποιότητα ζωής. Στη συντριπτική τους πλειονότητα
προσπαθούν να ενημερωθούν, ένας στους τρεις επιθυμεί να συμμετάσχει σε ομάδες συζήτησης,
αλληλοβοήθειας και υποστήριξης, άλλοι να έρθουν σε επαφή με γιατρούς που δεν γνωρίζουν και έχουν
ακούσει γι’ αυτούς και ένα ποσοστό 10,8% να παραγγείλουν φάρμακα ή άλλα προϊόντα, που
σχετίζονται με την υγεία.

Φάκελοι υγείας

Αναφορικά με υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας μόλις το 27% νιώθει άνετα με ιατρική επίσκεψη μέσω
υπολογιστή ή εικονοτηλεφώνου (οι υπόλοιποι προτιμούν την προσωπική επικοινωνία). Αντίθετα, το
59% βλέπει θετικά την ηλεκτρονική αποστολή ιατρικών εξετάσεων σε ειδικό για γρήγορη και έγκυρη
διάγνωση, το 75% θα επιθυμούσε να έχει ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα
εργαστηριακών εξετάσεων, ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα), εύκολα προσβάσιμο για κάθε
περίπτωση.

«Προς αυτή την κατεύθυνση στη χώρα μας –δήλωσε στην “Κ” η κ. Ρουμελιωτάκη– έχουν γίνει μόνο
μεμονωμένες αποσπασματικές προσπάθειες, π.χ. από το ΙΚΑ. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο
σύστημα, το οποίο θα γίνεται αποδεκτό και από τα νοσοκομεία και από τα Κέντρα Υγείας. Στο Ηράκλειο
έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο που συνδέει το Βενιζέλειο Νοσοκομείο με τα Κέντρα Υγείας του νομού.
Εάν π.χ. χρειάζεται ένας ασθενής να μεταφερθεί από το Κέντρο Υγείας στο νοσοκομείο, υπάρχει η
δυνατότητα το “Βενιζέλειο” να έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα της υγείας του πριν από την άφιξή
του».
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